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Förord 

Ett tack till alla, ingen nämnd och ingen glömd, som välvilligt ställt upp för 

intervju med anledning av utvärderingen av Back to Basics. Ett särskilt tack 

också till Lena Eriksson på Sundsvalls kommuns Kultur- och fritidskontor 

för allt underlagsmaterial hon försett mig med.  

 

Sundsvall 12-04-28 
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Inledning 
 

”Endast en organisation som lär av vad den gör kan överleva, bli 

bättre och rent av framgångsrik. … Att lära betyder inte bara att 

vara öppen och mottaglig för information och kritiska synpunkter, 

det betyder också att ha systematik i sin erfarenhetsuppbyggnad. 

Och det betyder också att vilja agera, rätta till och utveckla på 

basis av den framkomna informationen. … En organisation som 

inte agerar på dessa sätt utvecklas inte”. 

Elisabet Annell, Per Nygårds, 1999. 

 

 

Citatet ovan är hämtad från en rapport om svensk näringslivspolitik och de 

organisationer (aktörer) som verkar inom fältet. Citatet kan dock även appli-

ceras på organisationer (i det här fallet idrottsföreningar) inom området sam-

hällsentreprenörskap, på kommuner, landsting och stat samt som motivering 

till vikten av kunskapsåterföringsprocesser (utvärderingar) relaterat till 

projektinsatser.  Projekt ”Back to Basics” i Sundsvalls kommun (framdeles 

förkortad till B2B) fokuserar användandet av idrottsföreningar som instru-

ment för områdesidentitet och integration av unga människor i det svenska 

samhället. Integrationen i områden, samt i förlängningen en förstärkning av 

socialisationen av demokratiska värden i samhället, fokuserar att minska 

motsättningar mellan olika åldersgrupper, ungdomsgrupper, etniska identi-

teter, kön och generationer. Det är viktigt att redan här notera att projektets 

integrationsambitioner inte enbart eller huvudsakligen (vilket namnet lätt 

kan förleda till att tro) avser integration av invandrargrupper i det svenska 

samhället. Integrationsambitionen är bredare och mer allmän än så. I detta 

ligger ett av projektets spännande perspektiv och medvetna ansats. Trots att 

projektet avser integration i en bredare mening har dock en klar majoritet av 

de deltagande barnen och ungdomar en invandrarbakgrund. Inga ungdomar i 

avsedd åldersgrupp är dock utestängda från projektets aktiviteter. 

 

Projektet utgör en samverkan mellan Sundsvalls kommun (Kultur och fri-

tidsförvaltningen, Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvalt-

ningen) samt tre i Sundsvall verksamma idrottsföreningar (Granlo BK, 

Sundsvalls Dragons och Gif Sundsvall). Till dessa tillkommer vissa andra 

samarbetsföreningar i de olika bostadsområdena och Mitthem. Idrottsföre-

ningarna bedriver sin projektverksamhet i ett urval av Sundvalls bostads-

områden (Skönsberg, Granloholm, Nacksta och Ljustadalen). Syftet med 

projektet är nå ett arbetssätt där civilsamhällets organisationer bidrar genom 

attraktivitet i och legitimiteten hos sitt varumärke till insatser för att hos 

ungdomar skapa en känsla av sammanhang och samhällelig tillhörighet. 

Därigenom ökar den lokala gemenskapen och potentiella risksituationer för 

uppfattat utanförskap, vilket kan leda till utslagning eller social misär, 
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minskas. Målgruppen i de genomförda projekten har varit ungdomar i åldern 

7-16 år, med en tyngdpunkt på åldern 7-12 år. 

 

Projektet B2B är intressant på flera olika sätt. Dels utgör det ett försök till 

inter-organisatoriskt samarbete mellan i kommunen verksamma förvaltning-

ar, dels ett inter-organisatoriskt samarbete mellan kommunen och civilsam-

hälleliga föreningar. Projektet representerar även en potential att i samhälls-

projekt finna samverkansformer mellan olika civilsamhälleliga organisatio-

ner. Enkelt utryckt kan projektet sägas vara intressant för att studera om, och 

i så fall hur, integrationsprocesser kan underlättas i form av samarbeten 

mellan kommunala förvaltningar, mellan kommun och civilsamhälle och 

mellan civilsamhälleliga organisationer. Integrationsfokus stannar dock inte 

med detta, här återfinns även en ambition av geografisk, åldersmässig, köns- 

och etnicitetsmässig integration.  

 

Som kommenterats tidigare skall det syfte av integration som återfinns i 

projektet inte enbart avgränsas till frågan om unga invandrarbarns integra-

tion i det svenska samhället. Integration skall i projektet förstås som strävan 

efter att mötas över många olika synliga och osynliga gränser. Det handlar 

om en ambition att uppnå en fördjupad social integration i lokalsamhället 

snarare än enbart etnisk integration. Detta skrivet även om de bostadsom-

råden som valts ut karaktäriseras av en hög grad av invandrare bland de 

boende samt att behovet av att fokusera möjligheterna till social integration 

markeras som särskilt stor bland dessa grupper. Detta beroende på att denna 

grupp har en kulturell bakgrund annorlunda än det svenska samhällets, att 

kännedomen om det svenska samhällets funktionssätt och möjligheter är 

lägre bland dessa grupper än bland infödda med mera. Projektet ställer, 

menar jag, frågan om hur vi i lokalsamhället på bästa sätt kan koordinera in-

satser mellan offentliga och civilsamhälleliga aktörer för att nå områdes-

identitet och integration av unga människor i det svenska samhället. Detta i 

syfte att minska uppfattat utanförskap, minska riskerna för social utslagning 

och kriminalitet och förstärka socialisationen av demokratiska värden i 

samhället. Ett lika viktigt som svårt uppdrag. 

 

Kommunernas arbete med ungdomsfrågor kan rimligen bland annat sam-

manfattas i en ambition av att bidra till att ge goda uppväxtvillkor, att mot-

verka social utsatthet och social utslagning, samt att förstärka de socialisa-

tionsprocesser som försvarar och fördjupar demokratin. Demokratiperspek-

tivet kommenteras av Felix König, ordförande för en samarbetsorganisation 

för ungdomsorganisationer i Sverige som heter LSU – Sverige ungdoms-

organisationer (2012, sid 4) på följande sätt: 
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”UNGAS ORGANISERING ÄR AVGÖRANDE för 

samhällsutvecklingen. Att unga går samman för att förändra sin 

skola, att påverka kommunen i miljöfrågor, att kämpa för ett 

tillgängligare samhälle eller att skapa en plats för en fritid som ger 

någonting, är helt avgörande för många unga i Sverige. Hundra-

tusentals unga i Sverige är medlemmar i en ungdomsorganisation 

där de bor. Hundratusentals unga är därmed både med och skapar 

något för andra, och för sig själva, samtidigt. Genom att unga i 

föreningar får plats att pröva sig fram, lära sig demokratiska 

spelregler och dra lärdomar av arbetet förnyas och förstärks den 

svenska demokratin. Vår demokrati och vårt öppna samhälle är 

grundat på ett starkt civilsamhälle där många människor vet hur man 

påverkar beslut och förstår processer och strukturer i samhället. Det 

lär sig dagens unga inte i skolan, utan i mötet med varandra i en 

förening.” 

 

Bland ungdomarna finns generellt ett större intresse för samhällsfrågor än 

vad som ofta refereras. På samma sätt som att ungdomar är medvetna om de 

vardagsnära problembilderna önskar de också få medverka i att påverka och 

forma sin framtid. Enligt Ungdomsstyrelsen (Ny tid –Nya Tankar, 1997) 

anser 65 procent av alla ungdomar i åldern 16-29 år att de skall blanda sig i 

politiken, stödja det de tror på och protestera mot det de anser vara fel. Om 

intresset för vardagsfrågor och viljan att påverka finns där, återstår endast 

frågan om också arenorna för möten mellan ungdomar, och mellan ungdom-

ar och vuxenvärlden, finns? Det gäller både i det lilla (i skolorna, i bostads-

områdena, i föreningslivet) som i det lokalt stora (styrelserum) och i det 

stora (nationellt och internationellt).  

 

Detta arenafokus känns rimligt och riktigt kopplat till ungdomsprojekt men 

är inte det enda möjliga. Många praktiker och ungdomsforskare har pekat på 

att de samhälleliga etablerade formerna för kontakt mellan ungdomar och 

vuxenvärld är föråldrade. Dessa är inte längre tillräckligt attraktiva för att 

fånga de ungas intressen och behov (se vidare t ex Ekman o Todosijevic, 

2003). Det finns därmed och därför  ett behov av att skapa nya arenor för 

möten och deltagande. Vilka är då de alternativa perspektiven?  

 

Principiellt kan tre olika ansatser vara möjlig. Det första är det organisato-

riska/ institutionella perspektivet. Genom formaliserade arenor (nya eller 

gamla, offentliga eller icke-offentliga) skapas grunden för möten mellan 

unga eller mellan unga och vuxenvärld. Den andra möjliga ansatsen har ett 

primärt fokus på engagemang. Det viktiga är inte arenorna för möten utan 

att utifrån ett processperspektiv höja engagemangsnivån, att få befintliga 

eller nya arenor att fylla sin funktion, att informera om påverkansmöjlig-

heter och att skapa ett engagemang från alla berörda för ungdomsfrågorna. 

Styrkan med detta perspektiv är att den utgår från en organisatorisk bas, 

vilken ger grund för uthållighet i engagemang. Ungdomars engagemang är 

ofta kortsiktigt (att vara ungdom är att under en viktig kortare period i livet 
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vara i övergångsfasen från barn till vuxen), lättrörligt (det varierar i fokus 

och verksamhetsområden under ungdomsåren), präglas av stort engagemang 

samt brister ofta, av de skäl som anges ovan, i uthållighet. Nackdelen med 

perspektivet är att det bygger på ett statiskt förhållningssätt till vad som 

engagerar, hur engagemang visar sig och varför engagemanget skall finnas. 

Det sista, varför engagemang, är det viktigaste av de tre punkterna. 

 

Det tredje möjliga perspektivet fokuserar i förhållande till det första alter-

nativet ovan system snarare än struktur, men delar perspektiv två fokus på 

process snarare än tillstånd. Det tredje perspektivet fokuserar aktivism och 

egenorganiseringens betydelse. Här görs aktiviteter kring innehållsliga 

teman, t ex med värdegrundsinnehåll, grunden för ungdomars engagemang, 

möten och krav. Styrkan med perspektivet är att det utgår från ungdoms-

gruppers egna intressen för deltagande. Vuxenvärldens ibland eftersläpande 

självförståelse, bristande omvärldsanalys eller kännedom om ungdomarnas 

intressen eller de frågor där deras engagemang kan väckas tillåts inte utgöra 

samma hinder som vid de två andra alternativen. Med engagemang kring för 

ungdomar väsentliga frågor blir socialisationsprocesserna starka och 

(kanske) mer uthålliga. Problemet med detta perspektiv är att man kan ham-

na i ett dödläge. Om arenorna, som är grunden för att engagemanget skall 

växa, faller saknas möjligheten för att aktivismen leder till resultat. Dess-

utom visar ungdomsvärlden, precis som vuxenvärlden, upp stora skillnader. 

Ungdomar är inte en homogen grupp, mer än i att de har en viss ålder ge-

mensamt. Inom ungdomsgruppen finns en stor spridning i intressen, frågor 

som engagerar, aktivitet/ inaktivitet mm.   

 

Jag menar att B2B uppvisar egenskaper som kan återfinnas i det andra och 

det tredje perspektivet ovan. Här finns ambitionen om mångas engagemang, 

samt idén om aktivism, väl företrädd och utgående från vad ungdomarna 

själv önskar göra. Dvs. att man i samtliga intervjuer har  betonat att verk-

samheten i så stor utsträckning som möjligt skall utgå från ungdomarnas 

önskemål. Jag tycker att ambitionen kan liknas vid att man inte primärt 

söker ungdomarnas engagemang, utan försöker positivt möta och förstärka 

det engagemang som visas. GIF Sundsvall (2011, sid 1) skriver t ex i sin an-

sökan om fortsatta medel för projektet B2B att  

 

 

 
 

För projektet är det också relevant att ställa frågor om dels uthålligheten i de 

arenor som skapas för deltagande, dels vilka ungdomar som nås. Båda fråg-

orna återkommer jag till längre fram i texten.  
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I alla tre perspektiven ovan är, menar jag, tre ord väsentliga för resultatet; 

förtroende, deltagande och kontinuitet, men att de har något olika vikt eller 

fokus. Förtroende är en förutsättning. Den verksamhetsmässiga mixen söks i 

projekten på litet olika sätt för att hitta de bästa formerna att nå intresse och 

deltagande från ungdomarna i syfte att nå uppsatta mål. Till detta kan även 

läggas några andra väsentliga erfarenheter kring ungdomsprojekt (kriterier 

sammanfattade på en nationell konferens om ungdomsfrågor, med represen-

tanter från olika kommuner - Justitiedepartementets seminarium ”Tid för 

demokrati”). Dessa är att 

1. arbetet måste ges erkännande och tid 

2. det behövs föranalys av målgruppen 

3. alla berörda beslutsfattare och annan personal behöver engageras 

4. projektet måste vara tydligt 

5. det förutsätter långsiktighet 

6. det byggs upp underifrån 

7. det kan fånga upp eldsjälar. 

 

Det kan vara anledning att kommentera kriterierna ovan något. Erkännan-

de och tid. Kriteriet är generellt giltigt för allt förändringsarbete, inklusive 

ungdomsprojekt i Sundsvall. Tid avser kronologisk tid. Frågan om erkän-

nande kan delas upp i två aspekter, dels erkännande i form av respekt för 

insatsen, dels legitimitet och stöd för verksamhetsidén. Erkännande i den 

första meningen är oftast ett resultat av projektarbetet, det vill säga ett ex 

post-fenomen, och baseras på om projektinsatsen har varit framgångsrik i 

många olika meningar. Vikten av erkännande är en viktig utgångspunkt, dvs 

en ex ante-fråga, och handlar om legitimitet och stöd från beslutsfattare 

inom berörda organisationer. Kriteriet föranalys av målgrupp kan vara vik-

tigt, beroende på vilket av de tre arenaperspektiven man väljer att arbeta 

efter, men känns inte primärt aktuell som frågeställning i B2B-projektet. I 

detta projekt är målgruppen öppen och avgränsad till vissa bostadsområden. 

Föranalysen är dock viktig för diskussionen i utvärderingen och jag åter-

kommer till denna fråga i kommande kapitel. Jag kan heller inte återfinna 

särskilt mycket av medveten föranalys i B2B. Föreningarnas historia av och 

vision om samhällsarbete är dock väl beskrivet i två av tre fall.  

 

Vad avser punkterna 3-5 ovan, det vill säga att vuxenvärldens deltagande 

behöver karaktäriseras av engagemang, att projektet måste vara tydligt i 

vad som eftersträvas och ha långsiktighet, vill jag särskilt lyfta fram enga-

gemanget och långsiktigheten. Alltför ofta utvärderas projekts effekter innan 

rimlig tid har gått för att detta skall kunna framgå. Så är det dock inte i fallet 

B2B. Här har projektet på gått i tre år och avsedda effekter kan mätas i t ex 

antal deltagare och uttalade uppfattningar från ledare och barnen/ungdomar-

na om vad de tycker om projektet. Långsiktighet är en förutsättning. B2B 
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har varit en uthållig satsning som pågått över tre år och nu avser kommunen 

pröva om tidsperioden bör utökas ytterligare. Här finns redan således en 

ambition av uthållighet, men förenad med uppdelade resurstilldelningsperio-

der. Även detta en fråga jag kommer återkomma till längre fram i rapporten.  

 

Kriterierna byggas upp underifrån och att fånga upp eldsjälar kan utgöra 

varandras motsatser. Vilket av dessa två kriterier som prioriteras bestäms av 

arenaperspektivet. Ett arbete som byggs upp underifrån utgår från aktivism 

och värdemässig koppling till frågorna; ’committment’. Fånga upp eldsjälar 

anger att någon (administrativ eller organisatorisk/institutionell) aktör be-

vakar området och ’drar i trådar’ när sådant är lämpligt/möjlig, dvs. mer av 

ett top-down-perspektiv. Samtidigt är förekomsten av eldsjälar mycket 

betydelsefullt (i B2B fall projektledarna och t ex en person som Henrik 

Wikström). Det skulle innebära att trots att de utgör varandras motsatser så 

kan samtidigt båda kriterierna vara betydelsefulla. 

 

Det är inte alltid så lätt att driva ungdomsprojekt framgångsrikt. Det finns en 

särskild utmaning med dessa projekt på grund av målgruppens karaktär och 

samhällets behov/förhoppningar/ambitioner. Till detta kan också läggas 

varierande ambitioner. Vad skall uppnås? Vems behov avses? Vilka resultat 

eftersträvas? Hur skall uppsatta målsättningar uppnås? Vilka var då syftena 

med ungdomsprojektet i Sundsvalls kommun, och vilka arbetssätt valdes för 

att nå målen? 

 

Sundsvalls kommun har i sitt upphandlingsunderlag för utvärderingen 

angett att de önskar få belyst hur a) projekten som genomförts inom Back to 

Basic fungerat, dvs. vilka framgångs- och misslyckandefaktorer som kan 

återfinnas i arbetet, b) inventera vilka barn som har deltagit och c) vilka 

övriga erfarenheter som kan lyftas fram från projektet under dess verksam-

het åren 2009-2011. Utvärderingen skall, enligt kommunens upphandlings-

underlag, syfta till att ge ett underlag för beslut om kommunens stöd till 

projektet bör fortsätta, och i så fall hur. I denna utvärderingsplan berörs 

samtliga frågeställningar ovan.  Hur kan då en utvärdering genomföras för 

att svara på dessa frågor, och vilket perspektiv är lämpligt för en sådan stu-

die? 

 

Utvärdering rörande verksamheters organisatoriska uppläggning och resultat 

har ökat i betydelse för såväl offentlig som privat verksamhet i takt med att 

ambitionsnivåerna i och betydelsen av insatserna höjts, att intresset för 

kvalitetssäkring ökat och att kraven på effektiv medelsanvändning skärpts. 

För att utvärderingar skall kunna motsvara dessa kunskapsambitioner krävs 

ofta en bred ansats i perspektiv, frågeställningar och metodologi. Denna 

breda ambition kommer karaktärisera den utvärdering som presenteras här. 

Utvärderingar kan genomföras utgående från olika perspektiv, metoder och 
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frågeställningar. Perspektivvalen kan, vad avser verksamheter av denna typ, 

principiellt sammanfattas i ett intresse för a) verksamhetens inre liv och 

arbete, b) arbetsinsats satt i relation till avsedd målgrupp/uppgift samt c) 

behov/organisation relaterat till verksamhetsinsats. De kan vad avser metod 

sammanfattas i a) rationalistisk ansats, systemansats eller aktörsansats och 

b) fokusera process eller tillstånd. 

 

Den utvärdering som redovisas här har berört samtliga tre punkter ovan, 

dvs. verksamhetens inre liv och arbete, arbetsinsatsen satt i relation till 

avsedd uppgift/syfte och organisation av insatser. Punkterna två och tre har 

dock varit prioriterade. Utvärderingen har varit deskriptivt analytisk till sin 

karaktär och dess syfte utgörs av att besvara de kunskapsfrågor kommunen i 

sitt anbudsunderlag/förfrågan lyft fram. Arbetet har skett med utgångspunkt 

från ett processperspektiv och med en kombination av aktörs- och systeman-

sats utgående från den distributiva analysens klassiska frågeställningar; vad, 

vem, när, var, hur och varför, som allmänt kategoriseringsinstrument. I detta 

konkreta fall anpassat till framgångs- och misslyckandefaktorer för det 

arbetssätt projektet representerar. 

 

I den utvärderingsplan som skickades in skrev jag att materialinsamling 

kommer att ske på följande sätt.   

a) Inläsning av befintligt redovisat material om verksamheten 

(verksamhetsrapporter, beskrivningar av arbetsprocesser mm). 

b) Intervjuer med relevant personal (projektledare, verksamhetsansvariga) 

i de tre berörda idrottsorganisationerna och i kommunens Kultur- och 

fritidsförvaltning. Urval av intervjupersoner kommer dels ske i form av 

strategiskt urval baserat på hierarkisk eller verksamhetsmässig position 

i förhållande till projektets genomförande, dels genom ”snow ball 

sampling”.  

c) Enkät till ett urval deltagare i de olika aktiviteter idrottsföreningarna 

genomfört. 

 

Punkten c ovan, en enkät till ett urval deltagare, var en olycklig formulering. 

Denna materialinsamlingsambition skrevs in utan att jag tänkte på barnens 

ålder. I vetenskapliga sammanhang är vi mycket restriktiva i att närma oss barn 

och ungdomar som informanter eller respondenter. I det fall vi gör det kräver 

det föräldrars skriftliga medtycke. Det har inte funnits möjlighet att inom 

ramen för utvärderingens tidsmässiga planering att garantera föräldrars aktiva 

medtycke till att deras barn fyller i en enkät. Vidare har det, i takt med att 

arbetet med utvärdering fortskridit, visat sig vara en olämplig materialinsam-

lingsform. Dels deltar olika barn på olika aktiviteter eller dagar (hur uppnås 

rimlig representativitet), dels går åldergrupper in och ut i projektet (hur nå de 

åldersgrupper som bäst känner verksamheten genom att ha deltagit i densamma 

i flera år men nu blivit för gamla). Enkät som materialinsamlingsform har 
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således uteslutits och antalet halvstrukturerade intervjuer har istället utökats. 

Vidare har ambitionen av inläsning av underlagsmaterial fördjupats. Jag har 

också besökt projektet när verksamheten med barnen/ungdomarna pågått. Detta 

skulle i beskrivningen av metod ovan kunna kallas för deltagande observation. 

Det stämmer dock inte helt. Dels har ingen observationsmall använts, dels har 

inte besöken haft det syftet. Besöken har mer syftat till att få en ’fingertopps-

känsla’ kring hur en daglig verksamhet kan se ut.  

 

När materialinsamlingen var slutförd och bearbetningen av utvärderingsrap-

portens innehåll slutförd i en första version framstod det som tydligt att 

utvärderingen skulle tjäna på en ytterligare breddning av materialinsamling. 

Det framstod som både önskvärt och intressant att jämföra projektansvarigas 

och projektledares syn på B2B:s verksamhet med det perspektiv som fritids-

hemmens, fritidsgårdarnas och skolans personal (företrädesvis rektor) har på 

projektet. Detta för att ge större möjligheter att värdera de uppfattningar om 

B2B betydelse som föreningarnas representanter uttrycker. I utvärderingens 

slutskede gjordes därför en kompletterande materialinsamling i form av 

kortare intervjuer (ca 30 minuter) med ett urval rektorer, fritidshemspersonal 

och personal på fritidsgårdarna. Total genomfördes 11 sådana kortare upp-

följande intervjuer. Slutsatserna från dessa uppföljande intervjuer har sedan 

bearbetats in i denna slutrapport. 

 

Tjänstemän på Sundsvalls kommuns Kultur- och fritidsförvaltning har varit 

mycket behjälpliga i att ta fram allt befintligt skrivet material inom projektet 

(ansökningar, beslut, redovisningar, tidigare utvärderingar, mötesprotokoll 

mm), vilket besparat mig en hel del tid som utvärderare. Tid som istället har 

kunnat läggas på analys och rapportskrivning. Jag vill tacka för den hjälp jag 

erhållit i detta. Utvärderingen avgränsas till att enbart beröra projekt ”Back to 

Basics” i Sundsvalls kommun. Någon materialinsamling och jämförelse med 

andra i kommunen eller hos föreningarna (t ex GIF Sundsvall ’Fotboll Plus’, 

Sundsvall Dragons ’Förebyggare’ med flera) nära liggande insatser har inte 

gjorts. Detta skrivet med visst undantag för ”Fotboll Plus”. Någon jämförelse 

med andra kommuner har heller inte, i enlighet med anbudsunderlaget, gjorts. 

 

Med den materialinsamling som beskrivs ovan kommer slutsatserna i utvär-

deringen att bygga på såväl litteraturstudier som intervjuer och en begränsad 

typ av observation (metodtriangulering). Vidare kan utvärderingens slutsats-

er presenteras med en ambition av både ge en översiktlig beskrivning av 

verksamhetsinsatserna som att kunna förstå orsakerna till resultaten. En i 

alla utvärderingssammanhang önskvärd situation. Totalt 28 halvstrukture-

rade intervjuer har genomförts, innefattande representanter från föreningar-

nas ledning, verksamhetspersonal, för projektet relevanta kommunala 

tjänstemän och kommunala chefer, rektorer och fritidshemspersonal samt 

personal på fritidsgårdar. Samtliga intervjuer har varit halvstrukturerade och 
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genomförts på plats i Sundsvall. Två av intervjuerna har av praktiska skäl 

gjorts i form av telefonintervjuer (uteslutande personal från skolan eller fri-

tidshemmen). Utvärderingen har följt Vetenskapsrådets regler för etisk 

forskning, vilket bland annat innebär att underlaget presenteras på ett anony-

miserat sätt.  
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Idrottsföreningar som aktörer i 

samhällsprojekt 
 

”… • Idrott för barn ska i första hand bedrivas i enkla former i 

närområdet. Även tävlingsverksamheten ska huvudsakligen ske 

lokalt och resultaten ska ges liten uppmärksamhet. • Idrottsföre-

ningarna ska erbjuda alla barn en kamratlig och trygg social miljö, 

där de kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksam-

heten och därmed vänja sig vid att ta ansvar för sig själva och 

andra. … • Barn mår bra av att utöva flera olika idrotter och ska ha 

rätt att göra detta i olika föreningar. • Idrottsrörelsen ska i samver-

kan med skolan bidra till ökad fysisk aktivitet inom ramen för den 

samlade skoldagen.” 

Riktlinjer Idrott för barn, 

Riksidrottsförbundet, 2005 

 

 

B2B utgår från att den legitimitet framgångsrika idrottsföreningar har hos 

ungdomar även kan nyttjas i ett samhällsarbete riktad mot risker för social 

utslagning och för ett samhälle präglat av gemenskap och försvar för en 

demokratisk värdegrund. Den initiala fråga detta medför är om idrottsför-

eningar är en lämplig samarbetspartner för kommunen i sociala insatser och 

i så fall varför? Vidare om det är viktigt med en känsla av samhörighet inom 

och över bostadsområden i lokalsamhället? Är frågan om trygghet (dvs. 

minskade risker för social utslagning och kriminalitet) lika betydelsefullt för 

målgruppen unga som för vuxensamhället? 

 

Några svar på frågorna ovan kan vi få från Sundsvalls kommuns deltagande 

i LUPP-enkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Enkäten ger ung-

domarnas syn på frågorna. Enkäten delades ut till samtliga elever i årskurs 8 

och gymnasiets årskurs två vintern 2009/2010 och bearbetades sedan av 

forskare på FOU Västernorrland (Dalin, Bostedt, 2010). I denna rapport re-

fereras endast svaren från en del av LUPP:s frågor och endast avseende svar 

från ungdomar i årskurs åtta. Total svarsfrekvens var för Sundsvalls kom-

mun 830 elever, dvs. 82 procent av det totala antalet elever. Jag är givetvis 

medveten om att B2B har ett bredare åldersintervall i sitt projekt än 14-15-

åringar, men har dock inte funnit andra bättre eller mer aktuella studier att 

tillgå. Åldersgruppen innefattas i det åldersspann som täcks av B2B. Jag 

menar vidare att eftersom LUPP-studien erhållit en så stor svarsprocent av 

ungdomarna i Sundsvall kommun (representativitet) kan den utgöra en bra 

referensstudie för utvärderingen. 
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Figur 1 

 
Dalin R, Bostedt G (2010) Ung i Västernorrland, sid 24 

 

De för denna utvärdering intressanta siffrorna i tabellen ovan menar jag vara 

de 15 procent flickor och 29 procent pojkar som anger att de inte vet vad de 

skall göra med sin fritid. Andra bearbetningar av LUPP-materialet (se 

vidare Dalin, Bostedt, 2010) antyder att denna grupp unga samtidigt uppfat-

tar att de inte kan påverka sin situation särskilt mycket, att de inte är sam-

hällsintresserade och kan tänka sig ta till utomparlamentariska metoder för 

att påverka (ett uttryck för en frustration). Dessa ungdomar kan antas vara 

de grupper som bland annat B2B söker insatser för, dvs. de med de största 

behoven av riktade insatser för integration i samhället och socialisation av 

demokratiska värderingar. Tabellen är intressant eftersom den ger en an-

tydan till volymbestämning av storleken på den ungdomsgrupp i Sundsvall 

som samhällsprojekt av B2B primärt, men inte endast, inriktar sig mot. Jag 

menar, givet figur ett ovan, att andelen ungdomar är tillräckligt stor (notera 

att andelen ungdomar bör utökas med alla de årsgrupper som återfinns i 

B2Bs verksamhet) för att vara betydelsefull för riktade insatser.  

 

Andelen ungdomar i Sundsvall som söker aktivering på sin fritid är således 

av en inte oväsentlig storlek. Återstår då frågan om kommunens samarbete 

med idrottsföreningar är en rimlig strategi för att nå ungdomarna. LUPP-

materialet ger en viss vägledning i detta.  

Figur två nedan visar att idrottsföreningar är den överlägset främsta verk-

samhetsformen i Sundsvalls kommun för att locka ungdomar till förenings-

aktivitet. Ingen av de andra föreningstyperna ligger i närheten av den 

attraktivitet som idrottsföreningarna utgör. Valet av idrottsföreningar som 

samarbetspartner förefaller därmed vara ett rimligt och riktigt val.  
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Figur 2 

 
Sundsvalls kommun (2011) En rapport om framtidens folk, sid 21. 

Bearbetningar av Dalin R, Bostedt G (2010) Ung i Västernorrland. 

 

 

Figuren ovan kan dock problematiseras på två sätt. Det första är om verklig-

en projekt av typen B2B appellerar till en målgrupp som kan nås genom 

idrotten. Jag menar att med den definition av integration som gjorts i projek-

tet finns det inget som skulle visa på motsatsen. Vidare tycks just B2B:s 

målgrupp inte vara påtagligt annorlunda än ungdomsgruppen i stort, med 

undantag av att andelen invandrare är högre. I LUPP-materialet återfinns 

ingen påtaglig variation mellan utomnordiskt födda och övriga i att vara 

aktiv i idrottsföreningar. Dock finns en något högre andel ungdomar med 

utomnordisk anknytning som inte varit med i en förening, se figur tre nedan. 

Skillnaden är dock relativt liten i procentenheter räknat.  
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Figur 3.  

 
Sundsvalls kommun (2011) En rapport om framtidens folk, sid 21.  

Bearbetningar av Dalin R, Bostedt G (2010) Ung i Västernorrland. 
 

 

 

Vad som är oroande är att ungdomars engagemang i föreningsliv tenderar 

över tid att minska (se figur fyra nedan). Detta oroar utifrån B2B:s mål att 

använda idrottsföreningar som instrument för att skapa områdesidentitet och 

integration av unga människor i det svenska samhället. En integration som i 

förlängningen utgör en förstärkning av socialisationen av demokratiska 

värden i samhället samt bidrar till att minska motsättningar mellan olika 

bostadsområden, åldersgrupper, ungdomsgrupper, etniska identiteter, kön 

och generationer. Föreningsdeltagande som socialt kitt i lokalsamhället har 

också mycket starkt stöd i modern forskning. Det brukar då kallas för socialt 

kapital. 
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Figur 4. 

 

Dalin R, Bostedt G (2010) Ung i Västernorrland, sid 40 

 

 

Begreppet socialt kapital kan förstås på litet olika sätt. Ofta avses den känsla 

av gemenskap som finns mellan individer i ett samhälle genom de nätverk 

av kontakter, och graden av förtroenden i dessa kontakter, som etableras 

eller existerar (Rothstein, 2003). Sociologen Alejandro Portes (2008) menar 

t ex att "Socialt kapital refererar till individers förmåga att ta knappa resur-

ser i anspråk på grund av att de är medlemmar i nätverk eller större sociala 

strukturer”.  Sociologen Pierre Bourdieu (1999) definierar socialt kapital på 

ett liknande sätt till ”summan av de resurser, aktuella eller potentiella, som 

finns tillgängliga för en individ eller grupp genom att ha tillgång till ett be-

stående nätverk av mer eller mindre institutionaliserade relationer av ömse-

sidigt erkännande eller igenkännande”. Höga nivåer av socialt kapital i ett 

samhälle har i akademisk litteratur kopplats till bland annat bättre ekono-

misk tillväxt, mindre ojämlikhet, mindre brottslighet och bättre fungerande 

myndigheter. Statsvetaren Robert Putnam (1994) har visat att ett lands 

demokrati fungerar bra om det sociala kapitalet i samhället är starkt, och 

mindre bra om det är svagt eller inte finns. Han exemplifierar sitt resone-

mang från situationen i norra Italien och USA.  

 

Det intressanta är att vi i Sverige traditionellt har en demokratisyn som 

bygger på just det kollektiva deltagandets princip. I valet av styrelse för 

(elitorienterad demokratisyn), av (participatorisk demokratisyn) eller genom 

(deliberativ demokratisyn) folket har det aktiva deltagandet (participation) 

värderats som en betydelsefull komponent i svensk demokrati. Detta gestal-

tas bland annat genom de unga och vuxnas deltagande i föreningslivet. 
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LUPP-materialets resultat ger således anledning till viss oro. Förenings-

deltagande minskar bland de unga, vilket med tid kan få negativa effekter 

för samhällsengagemang och demokratisk fostran. Idrottsrörelsen attraherar 

många unga, medan föreningar med andra verksamhetsinriktningar tycks ha 

svårare att engagera Sundsvalls ungdomar (samma resultat erhålls om mate-

rialet sammanställs för Västernorrland eller hela riket). Föreningsaktiviteter 

kan vara betydelsefulla för att inte ungdomsgrupper marginaliseras och 

tappar i politiska resurser. Idrottsrörelsens betydelse för såväl fysisk fostran, 

meningsfull fritid som skapande av ett samhälleligt socialt kapital kan och 

bör därmed inte underskattas. En satsning på ungdomars fritidsverksamhet 

medför samtidigt, om teorierna rörande socialt kapital stämmer, en satsning 

på det demokratiska samhällets grunder och en känsla av meningsfullhet 

och samhörighet (jämför Antonovsky (2005) och begreppet KASAM - 

Känsla Av SAMmanhang). En utgångspunkt i Antonovsky (2005 samt eget 

tillägg) indikerar att kommunens ungdomsarbete av typen B2B skulle be-

höva en gemensam problemuppfattning (samlat problemfokus), förutsägbara 

och strukturerade utvecklingsprocesser (begriplighet), resurser för gemen-

sam probleminsats (hanterbarhet) och förståelse samt ”commitment” för 

vikten av att i Sundsvalls kommun stärka ungdomars sociala kapital 

(meningsfullhet). Är B2B ett exempel på en sådan insats? Jag återkommer 

till frågan i mitt avslutande sammanfattande analyskapitel. 

 

Om föreningsengagemang i idrottsrörelsen är ett instrument för att nå ett 

socialt kapital i lokalsamhället, vilka värden skall då det sociala kapitel, 

enligt ungdomar, företräda? Även här kan LUPP-studien i Sundsvalls kom-

mun ge vägledning, se figur fem nedan. Bland de högst prioriterade värdena 

återfinns sjukvård, skola, arbete för unga. (Notera att dessa svar är erhållna 

från ungdomar i årskurs 8, dvs 14-15 år gamla!). Dessutom önskas idrotts-

anläggningar, fritidsaktiviteter och insatser mot kriminalitet (trygghetsfak-

tor). Återigen erhålls stöd för att samarbete med idrottsföreningar utgör ett 

instrument för att nå och aktivera ungdomar. För tjejer är den mest otrygga 

miljön deras eget bostadsområde på kvällen (se figur sex). B2B fokus på 

områdesidentitet som trygghetsfaktor framkommer åtminstone för denna 

grupp ungdomar som en väl vald strategi. Här kan idrottsrörelsens legitimi-

tet bland många unga vara ett verksamt medel för att nå resultat. Noterbart 

och glädjande är att dock otrygghetsfaktorerna tenderar att minska i omfatt-

ning över tid (se figur sju). Det är möjligt att kommunens brottsförebyggan-

de insatser, och den aktivitet för ungdomar som B2B och andra projekt av 

detta slag utgör, har varit framgångsrika insatser i ett samlat samhälleligt 

förebyggande arbete.   
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Figur 5  

 
Sundsvalls kommun (2011) En rapport om framtidens folk, sid 28. 

Bearbetningar av Dalin R, Bostedt G (2010) Ung i Västernorrland. 
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Figur 6 

 
Sundsvalls kommun (2011) En rapport om framtidens folk, sid 39. 

Bearbetningar av Dalin R, Bostedt G (2010) Ung i Västernorrland. 
 

Figur 7 

 
Sundsvalls kommun (2011) En rapport om framtidens folk, sid 39. 

Bearbetningar av Dalin R, Bostedt G (2010) Ung i Västernorrland. 

 

 

LUPP-materialet visar (se vidare Dalin, Bostedt, 2010) att många ungdomar 

har tydliga uppfattningar om de vardagsnära problembilderna, men att de 

inte känner att de i lika stor utsträckning har möjlighet att påverka. Frågan är 
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då om arenor för möten mellan ungdomar, och mellan ungdomar och be-

slutsfattare, också finns? Det gäller både i det lilla (i skolorna, i bostads-

områdena, i föreningslivet) som i det lokalt stora (beslutsinstanser). Det 

känns rimligt att koppla ett arenafokus till projekt som B2B med dess vilja 

till meningsfull fritid, socialisation och förstärkning av demokratiska 

värden, men det är inte det enda möjliga.  

 

Många praktiker och ungdomsforskare har pekat på att de samhälleliga 

etablerade formerna för kontakt mellan ungdomar och vuxenvärld inte 

längre är tillräckligt attraktiva för att fånga de ungas intressen och behov (se 

vidare t ex Ekman o Todosijevic, 2003). Det finns därmed och därför ett 

behov av att skapa nya arenor för möten och aktivitet. Vilka är då de alter-

nativa perspektiven? Principiellt kan tre olika ansatser vara möjliga. Det 

första är det organisatoriska/ institutionella perspektivet. Genom formali-

serade arenor (nya eller gamla, offentliga eller icke-offentliga) skapas 

grunden för möten mellan unga eller mellan unga och vuxenvärld. Men tänk 

om organisationen är en del av problemet då? Att effektivisera organisa-

tionens beslutsfattande blir då att förvärra problemet! 

 

Den andra möjliga ansatsen utgörs av ett primärt fokus på engagemang. Det 

viktiga är inte arenorna för möten utan att höja engagemangsnivån, dvs. att 

få befintliga arenor att skapa ett engagemang från alla berörda för ungdoms-

frågorna. Styrkan med detta perspektiv är att den utgår från en organisato-

risk bas, vilken ger grund för uthållighet i engagemang. Nackdelen med 

detta perspektiv är att det bygger på ett statiskt förhållningssätt till vad som 

engagerar, hur engagemang visar sig och varför engagemanget skall finnas. 

Det sista, varför engagemang, är det viktigaste av de tre punkterna. 

 

Det tredje möjliga perspektivet fokuserar aktivism och egenorganiseringens 

betydelse. Här blir aktiviteter kring innehållsliga teman grunden för ung-

domars engagemang, möten och krav. Styrkan med perspektivet är att det 

utgår från ungdomsgruppers egna intressen och värderingar av viktiga om-

råden för engagemang och deltagande. Med engagemang kring för ung-

domar väsentliga frågor, på ungdomars eget sätt att organisera/visa detta, 

blir socialiseringsprocesserna starka och (kanske) mer uthålliga.   

 

I alla tre perspektiven ovan är tre ord, menar jag, väsentliga för resultatet av 

ungdomsarbetet; förtroende, deltagande och kontinuitet. Förtroende från 

vuxenvärlden till ungdomarna är en förutsättning. Deltagande är en nödvän-

dighet och avser såväl att ungdomar vill och kan engagera sig utifrån sina 

intressen och att vuxenvärlden (kommunen och idrottsföreningarnas ledare) 

finns där som trygghet, stöd och uppmuntran. En viss uthållighet i projekt 

av detta slag är betydelsefullt då projekten behöver såväl medvetandemäs-
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sigt etablera sig hos ungdomsgrupperna som att söka sina framgångsvägar i 

aktivitetsinnehåll (kontinuitet).  

 

Givet den genomgång som gjorts ovan kan jag därmed komma fram till 

utvärderingens första slutsats. Kommunens val av samarbete med civilsam-

hälleliga organisationer i berörda bostadsområden är en rimlig strategi. I 

valet av samarbetspartners har några av kommunens stora idrottsföreningar 

prioriterats. Jag menar att detta är en klok strategi som genom föreningarnas 

legitimitet hos breda ungdomsgrupper ger möjligheten att nå inaktiva ung-

domar i bostadsområdena och bidra till en integration över bostadsområden, 

kön, etnicitet och ålder.  
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Vikten av koordinerat samarbete  
 

  ”Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn” 

Afrikanskt ordspråk 

 

 

B2B fokuserar möjligheterna till integration i lokalsamhället. Dessa integra-

tionsambitioner i projektet sägas beröra såväl en organisatorisk (inter-orga-

nisatorisk samarbete) som en social dimension (bostadsområden, ålders-

grupper, ungdomsgrupper, etniska identiteter, kön och generationer). Med 

organisatoriskt åsyftar jag ett mellan-organisatoriskt samarbete, där resurs-

erna från alla berörda organisationer samverkar för att nå avsedda mål. Ofta 

är till och med organisationerna beroende av varandra för att vara effektiva 

problemlösare. I den organisationsteoretiska litteraturen brukar detta benäm-

nas för inter-organisatoriskt samarbete (jämför t ex Burrell, Morgan, 1979; 

Donaldson 1995). Om dagens samhällsproblem kräver att organisationer 

verkar tillsammans för dess lösning uppkommer dock frågan om hur sam-

ordningen av resurserna kan ske eller sker, dvs. hur koordinering gestaltar 

sig.  

 

Integration skall i projekt B2B förstås som strävan efter att mötas över 

många olika synliga och osynliga gränser. De sociala integrationssträvan-

dena behandlas i kommande kapitel i rapporten. I denna del skall de organi-

satoriska integrationssträvandena tas upp till diskussion och värdering. 

Projektet representerar en ambition om inter-organisatoriskt samarbete som 

gäller såväl a) mellan kommun och projektanordnare, b) mellan de kommu-

nala förvaltningarna, c) mellan föreningarna, d) mellan bostadsområdena 

samt e) inom bostadsområdena mellan B2B och skola/fritidshem eller, möj-

ligen, fritidsgårdar. Alla dessa olika möjliga inter-organisatoriska samarbe-

ten kommenteras nedan. 

 

Samarbete mellan kommun och projektanordnare 

Redan den svenska maktutredningen (SOU 1990:44) konstaterade att en av 

de största utmaningarna mot den svenska välfärdsmodellen var de sedimen-

terade sektorsstrukturerna i Sverige som motverkade ett funktionellt samar-

bete mellan olika samhällsaktörer i syfte att nå synergieffekter för problem-

lösning. Detta samtidigt som Sverige genomgår stora förändringar i pro-

blembilder, i välfärssamhällets utmaningar och organisation/ innehåll i de 

sociala välfärdsprogrammen. Det finns författare som hävdar att de föränd-

ringar (i samhället och vad avser näringslivet) vi upplevt under de senaste 

20 åren är de mest dramatiska sedan 1900-talets början. Enligt den svenska 

maktutredningen (SOU 1990:44) har Sverige övergått från det vertikala till 

det horisontella samhällets princip. Det horisontella samhällets struktur 
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innebär bland annat en övergång från en situation av få inblandade aktörer 

till många, från en sluten samhälls- och beslutsstruktur till en öppen, från ett 

framtidsperspektiv präglad av stabilitet till oförutsägbarhet, från en besluts- 

och handlingslogik karaktäriserad av kategorier till flerdimensionalitet, från 

en tidsordning karaktäriserad av sekvens till samtidighet, från en situation 

av implicit samförstånd till behov av detta görs explicit, från problemlös-

ning karaktäriserad av brett samförstånd till behov av medveten prioritering 

och koordinering. Vilka utmaningar ställer detta på insatser för ungdomar?  

 

Förändringsprocesserna har ofta beskrivits som innefattande decentralise-

ring, individualisering, privatisering, teknologisering, internationalisering, 

avsektorisering och en politisering. De två sista processerna ligger också 

tidsmässigt senast i tid och är de som har en särskild relevans i förhållande 

till diskussionen i denna rapport. Jag menar att vi kommit till ett läge i 

svensk välfärdspolitik där nya utmaningar måste hanteras genom pro-aktiva 

åtgärder baserad på en medveten prioritering av det önskvärda utifrån visio-

ner om samhällsutvecklingen. En sådan genomtänkt vision (ett svar på 

VAD-frågan, dvs det breda perspektivet på integrationsbegreppet och 

socialisation av demokratiska värden) finns formulerad i projekt B2B. Proj-

ektet har också valt ett angreppssätt på hur det skall nå sin ambitions (ett 

svar på HUR-frågan, dvs  i form av samarbete mellan kommun och idrotts-

föreningar samt ett valt arenaperspektiv utgående från aktivism och egen-

organisering). Min bedömning som utvärderare är att detta är ett framgångs-

koncept, önskvärt att både behålla och vidareutveckla. Denna rekommenda-

tion gäller även för projekt B2B som helhet, om än med vissa viktiga juste-

ringar.  

 

Samarbete mellan de kommunala förvaltningarna och de kommunala 

bolagen 

Projekt B2B utgör ett samarbete mellan flera av de kommunala förvaltning-

arna och även något kommunalt bolag. Detta gestaltar sig t ex  i att finansie-

ring görs av FATI-medel (Förebyggande Arbete – Tidiga Insatser) och att 

Mitthem avgiftsfritt ställt lokaler till förfogande för B2B-aktiviteter i flera 

av bostadsområdena. I Ljustadalen såldes under projektets gång bostadsbe-

ståndet till annan förvaltare och verksamheten tappade därmed sina lokaler. 

Ljustadalens Aktivitetscentrum (LAC) erbjöd då B2B att fritt nyttja fritids-

gårdens lokaler.  

 

FATI utgör en av Kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun beslutad 

satsning på samverkan mellan olika aktörer när det gäller det förebyggande 

arbetet för barn och unga. Fyra förvaltningar och deras nämnder samarbetar 

i detta; Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritids-

nämnden samt Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integra-
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tion (NAVI).  Enligt fullmäktiges beslut skall FATI-medlen gå till ”förstärk-

ning av redan identifierad kommunal samverkan (minst två förvaltningar i 

samverkan), samverkan mellan externa aktörer och/ eller kommunal verk-

samhet och till att utveckla och pröva nya samverkansformer mellan kom-

munala och/eller externa aktörer.” (Sundsvalls kommun, 2009).  Tydligare 

än så kan ambitionerna med ett inter-organisatoriskt samarbete inom kom-

munen och mellan kommun och andra relevanta aktörer inte beskrivas. Jag 

tycker att kommunens ambition, uttryckt med dessa målsättningar, är lov-

ande och eftersträvansvärda. Detta på flera olika sätt. Dels menar jag att min 

inledande genomgång av LUPP-materialet visar att föreningslivet spelar roll 

i socialisering av demokratiska värden hos ungdomar. Dels har kommuner-

na även att hantera interna sektorsproblem. 

 

Den ovan refererade svenska maktutredningens (SOU 1990:44) slutsats att 

en av de största utmaningarna mot den svenska välfärdsmodellen var de 

sedimenterade sektorsstrukturerna gäller inte enbart mellan olika samhälls-

sektorer (stat, landsting, kommun, större näringslivsorganisationer eller 

företag, civilsamhälle), utan i lika stor utsträckning även inom dessa. Många 

studier har kunnat visa på att sektorsproblematik återfinns lika starkt inom t 

ex den kommunala verksamheten som mellan samhällssektorer i övrigt (se t 

ex Björk, Bostedt, 2002 samt Björk, Bostedt, Johansson, 2003). 

 

Jag finner i utvärderingens underlagsmaterial inte så mycket stöd för att de 

fyra förvaltningarna varit samfällt aktiva i projekt B2B, eller i samordning 

av B2B. T ex återfinns bara förvaltningstjänstemän från två förvaltningar 

(FAVI och Kultur och Fritid) på de samordningsmöten som hållits i pro-

jektet. Detta skulle kunna vara en grund för kritik mot kommunens delta-

gande, givet den vikt av koordinering jag tidigare kommenterat. Jag finner 

dock inget skäl till att framföra någon sådan kritik. Motivet till det är den 

principiella diskussion om arenaperspektiv som förts inledningsvis i denna 

utvärdering.   

 

I inledningen på rapporten argumenterar jag för tre olika möjliga ansatser 

kring ungdomsarbete. Det första är ett traditionellt top-down-perspektiv, 

dvs. ett organisatoriskt/ institutionellt perspektiv. Den andra möjliga ansats-

en har primärt fokus på engagemang. Det viktiga är inte arenorna för möten 

utan att utifrån ett processperspektiv höja engagemangsnivån. Det tredje 

perspektivet fokuserar aktivism och egenorganiseringens betydelse. Detta 

perspektiv fokuserar i förhållande till det första alternativet ovan system 

snarare än struktur, men delar perspektiv två fokus på process snarare än 

tillstånd. Jag menar att B2B uppvisar egenskaper som till viss del kan åter-

finnas i det andra, men huvudsakligen i det tredje perspektivet ovan. I samt-

liga intervjuer har man t ex betonat att verksamheten i så stor utsträckning 

som möjligt skall utgå från ungdomarnas önskemål och behov. Jag tycker 
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att ambitionen kan liknas vid att man inte primärt söker ungdomarnas enga-

gemang, utan försöker positivt möta och förstärka det engagemang som 

visas och de behov som framgår ur situationen. Skulle kommunen närma sig 

aktiviteterna utifrån en top-down samordningsperspektiv riskeras en konflikt 

mellan ungdomars uttryckta behov eller önskemål, idrottsföreningarnas för-

sök att möta upp mot dessa och hur kommunens tjänstemän förstår situa-

tionen. Därför finns ingen grund till kritik i utvärderingen av frånvaro av 

förvaltningsövergripande diskussion och styrning. Detta skrivet samtidigt 

som jag i rapportens kommande kapitel om process- och kunskapsåterföring 

rekommenderar endera förstärkt samordning eller ändrat huvudmannaskap. 

Den rekommendation om förstärkt samordning jag där lägger motiveras 

dock av processkäl och inte styrningsskäl. 

 

Samarbete mellan föreningarna och mellan bostadsområdena 

Ovan refereras att B2B erhållit stöd från Mitthem i att hyresfritt fått använda 

lokaler för sin verksamhet. I Ljustadalen såldes dock bostadsbeståndet till 

annan förvaltare under projekttidens gång och verksamheten tappade denna 

möjlighet. Ljustadalens Resurscentrum (LRC) erbjöd då B2B att fritt nyttja 

fritidsgårdens lokaler. LRC har visst kommunalt stöd för del av sin verk-

samhet, men erbjudandet och samarbetet vittnar om styrkan i utgångs-

punkten bostadsområdet. Engagerade föreningar och grupperingar hittar 

former för en underifrån kommande koordinering av insatser i syfte att 

samverka för att nå resultat för bostadsområdet. I Ljustadalens B2B  finns 

också ett aktivt samarbete med idrottsföreningen Sund IF. I Nacksta har 

samarbete etablerats med bland andra Frälsningsarmén.  

 

I Nacksta fanns under projektets första två år en lokal styrgrupp för projektet 

bestående av representanter från GIF Sundsvall, Frälsningsarmen, fritids på 

S:t Olofskolan m fl. Genom denna styrgrupp skapades personkännedon, 

informationsflöden och fördjupade kontakter bland vuxna som finns i 

barnens omgivning. Genom styrgruppen kunde verksamheterna i bostads-

området även koordineras med de aktiviteter som genomfördes inom ramen 

för B2B. Jag har inte kunnat belägga att styrgruppen även funnits under pro-

jektets tredje år. Jag menar att idén med en lokal (dvs. i bostadsområdet) 

styrgrupp kopplad till projektet är innovativ och lovvärd. Det ger möjlig-

heter till koordinering av aktiviteter till barnens fromma. 
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Bild. Aktivitet i gymnastiksalen med barn från Ljustadalens B2B 

 
 

 

Samarbete inom bostadsområdena mellan B2B och skola/fritidshem eller 

fritidsgårdar 

Samarbetet med de föreningar som nämndes i avsnittet ovan sker utöver de 

kontakter som B2B har med skolan (fridshemmen, lärare i enskilda klasser 

och rektor) och, i viss utsträckning i några fall, fritidsgårdarna. I något fall 

refereras även att vissa kontakter funnits med socialtjänsten i problemlös-

ning för enskilda fall. Det kan här vara viktigt att kommentera att B2B:s 

verksamhet bara till en del innefattar de barn som samtidigt är anmäld till 

kommunens fritidshemsverksamhet. Andelen fritidshemsbarn som också går 

på B2B aktiviteter varierar mellan bostadsområdena och över tid. För t ex 

Granloholms skola är antalet barn i B2B-aktiviteter mycket få (vårterminen 

2012 ca 1-3 barn) medan antalet barn är påtagligt större i Nacksta. I B2B 

finns även en del barn som inte går på fritids. De barn som inte går på fritids 

är således hänvisade till projektet eller annan föreningsverksamhet (kyrkans 

barnverksamhet, frälsningsarméns läxläsningsstöd mm) för eftermiddags-

aktiviteter i föreningsform. 

 

Samtalen med projektledarna, några rektorer och personal på fritidshemmen 

visar att skolan känner till B2B men att något systematiskt samarbete inte 

finns. Projektledarna uttrycker att de möts med intresse och vänlighet och 

att det oftast inte finns några problem eller svårigheter i kontakten med 

fritidshemmens personal. I två av bostadsområdena (Ljustadalen och Nack-
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sta) tycks det finnas ömsesidigt intresse för varandras arbete, med rutiner t 

ex kring hur barnen går från fritids verksamhet till B2B och tillbaka. I dessa 

fall tycks det också finnas en tilltro från fritidshemmens personal över att 

personalen i B2B kan bära ett fullt ansvar för barnen under den tid de vistas 

där. I de två andra bostadsområdena (Granloholm och Skönsberg) finns 

endera ett uttalat avståndstagande eller ett missnöje från fritidshemmens 

personal kring B2B-projektets verksamhet och ledarnas engagemang. Detta 

gäller då hur verksamheten genomförts. I samtliga fyra bostadsområden 

finns från fritids personal en uppslutning bakom den idé B2B representerar. 

 

Samtidigt som det i två bostadsområden finns arbetsrutiner mellan fritids-

hemmen och B2B fann jag i dessa fall få exempel på en mer djupgående 

eller systematiserad samordning (koordinering) av verksamheterna mellan 

skolan och B2B. Mitt intryck är att B2B kan utgöra en verksamhetsmässig 

avlastning för fritidshemmen i att ett antal barn lämnar fritids för att delta i 

B2B verksamhet. Vidare att B2B representerar ett möjligt komplement till 

fritids verksamhet, men att denna inte är planeringsmässigt samordnad med 

skolans verksamhet.  Jag menar att ett närmare samarbete mellan fritidshem-

men och B2B skulle kunna ge positiva synergieffekter.  Detta förutsätter 

dock att B2Bs verksamhet och ledare fungerar väl. Vidare krävs, om Skol-

verket (se citat nedan) har rätt i sin analys om fritids verksamhet och att den 

går att översätta till Sundsvall, en vilja från fritids att söka nya arbetssätt.   

 
 
” Eftermiddagsverksamheten är på vissa fritidshem oplanerad och statisk och 

bedrivs främst på rutin. 

Många av fritidshemmen behöver i högre grad erbjuda planerade och varierade 

aktiviteter. Mycket av den disponibla tiden läggs på barnens fria lek eller på att 

barnen håller sig sysselsatta på egen hand med att exempelvis rita eller spela spel. 

Fritidshemmens stödjande funktion för barn i olika slags svårigheter är begränsad.” 

   Skolverket, 2011, sid 42 

 

 

Om fritidshemmens stödjande funktion för barn i olika slags svårigheter är 

begränsad, t ex på grund av resursskäl, tillgänglig tid mm, finns mycket att 

vinna på ett närmare samarbete mellan fritidshemmen och projekt av typen 

B2B. Frågan är då bara om, och i så fall hur, detta kan ske satt i relation till 

samhällets reglering på området och de kvalitets- och verksamhetskrav 

kommunen har på sin verksamhet. 

 

 I Skollagens (SFS 2010: 800) 14:e kapitel regleras fritidshemsverksam-

heten. I §3 står ”Varje kommun ska erbjuda utbildning i fritidshem för 

elever i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola.” Staten 

ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i specialskola och sameskola. 

Hemkommunen ska även erbjuda utbildning i fritidshem för elever som går 
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i en fristående skola i de fall huvudmannen inte erbjuder sådan utbildning. 

Enligt 14 kap 4§ ska utbildning i fritidshem erbjudas så snart det fram-

kommit att eleven har behov av en sådan plats. Verksamheten är således 

obligatorisk för kommunen i de fall efterfrågan finns. Enligt 14 kap 7§ skall 

fritidshem erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år 

och enligt 14 kap 10§ skall detta ske så nära den skola som eleven går i som 

möjligt. I Skolverkets allmänna råd (2007, sid 33) för fritidshemmens verk-

samhet betonas att ”Det är viktigt att personalen skapar bästa möjliga förut-

sättningar för varje barns mångsidiga utveckling och lärande genom sam-

arbete med andra verksamheter såsom förskola, förskoleklass och skola”. 

Noterbart är att här nämns bara annan skolverksamhet, dvs. inte projekt-

arbetsformer av olika slag. Jag har dock inte funnit någon skrivning som 

hindrar kommunen från att, med de krav på innehåll, kompetens mm som 

regleras i Skollagen, söka samarbete med andra aktörer. Detta samarbete 

genomförs i så fall inom ramen för det ansvar kommunen har som kvalitets-

ansvarig för verksamheten och som huvudman. Maria Tesfalidet-Lindberg 

(Skolverkets upplysningstjänst, 2012) skriver, med anledning av en fråga 

från mig gällande regelverket för fritidshemmens verksamhet, på motsva-

rande sätt att ”När det gäller kommunala fritidshem så är det kommunen 

som bestämmer hur denna ska organiseras och läggas upp så verksamheten 

motsvarar lagens och läroplanens krav. Kommunen kan inte lämna ifrån sig 

huvudmannaskapet för ett kommunalt fritidshem till en annan organisation, 

men kan lägga ut uppgifter på entreprenad när det gäller bland annat fritids-

hem. Entreprenad och samverkan regleras i 23 kap. skollagen (2010:800).” 

 

I Skollagens (2010:800) 23 kap 1§ samt 2§ står: 

 
”1 § Kommuner, landsting och enskilda huvudmän får enligt bestämmelserna i 

detta kapitel med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal med en enskild fysisk 

eller juridisk person om att utföra uppgifter inom utbildning eller annan 

verksamhet enligt denna lag (entreprenad). 

 

De bestämmelser som finns för en utbildning eller en annan verksamhet enligt 

denna lag ska med de undantag som anges i detta kapitel gälla även vid 

entreprenad. 

 

2 § Inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, kommunal vuxenutbildning, 

särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare eller sådan 

pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. får uppgifter överlämnas på 

entreprenad.” 

 

 

Vill kommunen överlåta ansvaret för fritidshemsverksamheten till annan 

aktör är det möjligt. För det krävs dock i så fall en ansökan med godkän-

nande av tillsynsmyndighet i vederbörlig ordning. Möjligheten till sådan 

fritidsverksamhet regleras i Skollagens 2 kap 5§: ”Enskilda får efter ansökan 

godkännas som huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsär-
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skola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och fritidshem.” Möjligheterna att 

bedriva fritidshemsverksamhet är dock kopplad till vissa krav. Maria 

Tesfalidet-Lindberg (Skolverkets upplysningstjänst, 2012) skriver i ett mail 

med anledning av denna utvärdering att  

 

”Fritidshemmet följer läroplanen Lgr11. I behörighetsförordningen (2011:326) 

finns krav på vem som får undervisa i fritidshemmet. Där framgår följande: 

 

Fritidshemmet 

19 § Behörig att undervisa i fritidshemmet är den som har avlagt 

1. grundlärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) med 

inriktning mot arbete i fritidshem, 

2. en äldre examen än som avses i 1 och som är avsedd för arbete i fritidshem och 

minst en skolform i skolväsendet, eller 

3. en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt denna förordning, 

om han eller hon genom att ha kompletterat sin utbildning har fått kunskaper och 

förmågor som motsvarar kraven för en examen som avses i 1. 

 

I 35 § finns bestämmelser om att en fritidspedagog eller motsvarande som har 

avlagt en examen som är avsedd enbart för arbete i fritidshem är behörig att som 

lärare eller förskollärare undervisa i skolväsendet, om han eller hon har 

kompletterat sin utbildning. 

 

20 § Utöver legitimerade lärare eller förskollärare som avses i 19 § första stycket 

kan det för undervisningen i fritidshemmet finnas fritidspedagoger eller 

motsvarande. Därutöver får det finnas annan personal med sådan utbildning eller 

erfarenhet att elevernas utveckling och lärande främjas. 

 

Förutom kommunala fritidshem så finns det fristående fritidshem som ofta drivs av 

och ligger i anslutning till en fristående skola. Skolinspektionen är den myndighet 

som handlägger ansökningar om att starta fristående fritidshem.” 

 

 

I Skollagen (2010:800) behandlas dock även explicit en annan möjlighet till 

samarbete mellan kommunen och föreningslivet vad avser fritidshemsverk-

samhet, dvs den så kallade öppna fritidshemsverksamheten. Från och med 

höstterminen det år då eleven fyller 10 år får öppen fritidsverksamhet erbju-

das i stället för fritidshem, om eleven inte på grund av fysiska, psykiska 

eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast 

kan erbjudas i fritidshem. Skolverket skriver i sina allmänna råd (2007, sid 

10) att ”Öppen fritidsverksamhet är enligt skollagen ett alternativ till in-

skriven verksamhet för barn i åldersgruppen tio till tolv år. Den öppna fri-

tidsverksamheten kan samordnas med kommunens övriga fritidsverksam-

heter för barn och ungdom och kan även anordnas i samarbete med före-

ningslivet.” Möjligheten finns därmed, om det anses eftersträvansvärt, att 

integrera den öppna fritidshemsverksamheten med projekt av typen B2B.  

 

Enligt förarbetena till skollagen (Propositionen ”Den nya skollagen” 

2009/10:165) är öppen fritidshemsverksamhet en enklare form av fritids-
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hem. För elever med behov av särskilt stöd som endast kan erbjudas i 

fritidshem ska en kommun alltid erbjuda plats i fritidshem. Vidare ingår i 

begreppet omsorg att barn på fritidshem och även inom den öppna fritids-

verksamheten ska serveras en näringsrik måltid (ett mellanmål). Öppen 

fritidsverksamhet istället för fritidshem regleras i Skollagens 25 kap 4 §.  De 

kvalitetskrav som ställs på verksamheten är enligt 25 kap 7§ a) ändamåls-

enliga lokaler, b) att det är grupper med en lämplig sammansättning och 

storlek, c) personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov 

av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.  

 

Sammanfattningsvis kan således konstateras att kommunerna enligt Skol-

lagen har en skyldighet att erbjuda barn fritidsverksamhet fram till och med 

vårterminen det år eleven fyller 13 år. Utbildning i fritidshem ska erbjudas 

så snart det framgår att eleven har behov av en sådan plats. Det är viktigt att 

barn med behov av särskilt stöd (exempelvis barn med funktionshinder) får 

plats på ett fritidshem där de kan få stöd av kompetent personal. Även barn 

med så kallat eget behov har rätt att erbjudas plats i fritidshem. Exempel på 

sådant eget behov kan vara barn med annat modersmål än svenska, barn i 

glesbygd, barn med föräldrar som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

etc. Det finns dock även den öppna fritidsverksamheten. Detta är ett alter-

nativ till inskriven verksamhet men endast för barn mellan tio och tolv år. 

Denna kan samordnas med kommunens övriga fritidsverksamheter för barn 

och ungdom och även ordnas i samarbete med föreningslivet. B2B-verk-

samheten kan rimligen ses som en sådan möjlig öppen fritidshemsverksam-

het.  

  

Vad avser fritidsgårdarna varierar formerna och djupet i kontakterna 

med B2B beroende på bostadsområde. I något fall finns ett samarbete (t 

ex Ljustadalen) eller en faktisk eller underförstådd arbetsdelning (t ex 

Nacksta) och i några fall finns inget samarbete alls utöver att man har 

allmän kännedom om varandras arbete (t ex Granloholm och Sköns-

berg). I det första fallet är kontakterna av karaktären att man använder 

varandras resurser (t ex lokaler) till ömsesidigt nytta alternativt har 

utvecklat en arbetsdelning utifrån en förståelse av att man utgör varan-

dras stöd. Finns inte B2B aktiviteter dras t ex delar av denna ungdoms-

grupp till fritidsgården, där man inte har tillträde pga av åldersgränser.  

Resultatet blir klungbildning utanför fritidsgården, risk för viss skade-

görelse och en social riskmiljö.  

 

Att man mer tycks ha allmän kännedom om varandra än ett samarbete 

kan förstås utifrån de definierade åldersgränser som B2B projektet 

huvudsakligen utgår från (ålder 7-12 år, i vissa fall 7-16 år) och de 

åldersgränser som gäller som målgrupp för fritidsgårdarna (från 13 år 
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eller att eleverna går i årskurs 6).  Det är således framförallt eleverna i 

årskurs sex som utgör målgrupp för båda verksamheterna. Jag menar 

att en mer utvecklad kännedom om varandras arbete, och även even-

tuellt ett samarbete i avgränsade delar av dess verksamhet, skulle 

kunna ge positiva synergieffekter för såväl ungdomsgruppen tagen som 

helhet och för bostadsområdet.  Jag har dock inga konkreta exempel på 

aktiviteter att föreslå.  Min markering av det goda med en fördjupad 

kunskap om varandras aktiviteter är skrivet även om fritidsgårdarna 

och B2B inte har samma ålderskategorier ungdomar man primärt riktar 

sig till. Dock finns inom B2B exempel på att man tillåter även äldre barn 

delta i dess aktiviteter, pga. att de deltagit flera år tidigare och känner 

en tillhörighet till B2B, vilket gör att min reflektion gäller för fler barn 

än de i årskurs 6..  

 

Med anledning av vad som presenterats i detta kapitel blir en slutsats i 

utvärderingen att kontakterna mellan fritidshemmen, samt i någon 

mening fritidsgårdarna, och B2B kan fördjupas, till barnens fromma. 

Detta dock skrivet under förutsättningen att B2B verksamhet har en 

ambition, och uppvisar sådana kvaliteter, att kommunens kvalitets-

ansvar för verksamheten garanteras.  Ansvaret att skapa en sådan 

samordning åligger såväl projektets som fritidshemmens och fritids-

gårdarnas personal. För att nå en förstärkt koordinering av verksam-

heten behöver projektsamordningen förstärkas mellan dels de kommu-

nala förvaltningarna, dels de kommunala förvaltningarna och idrotts-

föreningarna och dels mellan idrottsföreningarna/bostadsområdena. 

Observera att min slutsats är att projektet skulle vinna på att samord-

ningen förstärks, med detta avser jag inte styrningen av projektet (med 

möjligt undantag för B2B-aktiviteterna i två av bostadsområdena). Jag 

återkommer även till denna diskussion under avsnittet ”Något om pro-

cess- och kunskapsåterföring”. 

 

Ett sätt att nå en fördjupad samordning är att eventuella fortsatta medel 

till B2B länkas till ett krav på att det skapas en lokal (dvs. i bostadsom-

rådet) styrgrupp kopplad till projektet. I styrgruppen kan t ex skola, 

fritids, fritidsgårdar, socialtjänst, polis, kyrkan, relevanta föreningar m 

fl. ingå. Det ger möjligheter till koordinering av aktiviteter till barnens 

fromma utgående från idé om Förebyggande Arbete - Tidiga Insatser 

(FATI). 
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Målgruppen – för vem och hur 

 

”att mobbing ska sluta och kvinnor och män ska ha lika 

mycket lön och inte män mer. sjukvården ska bli bättre. 

man ska ha mer hjälp i skolan och inte lite hjälp och mer 

halv klass timmar. jag tycker också att vi inte behöver 

spara massa pengar och sparka folk det är ju onödigt och 

det är vår framtid och förstör ej den. och programet efter 

9:an jag vet att jag kommer misslyckas och vill ej det men 

det ska vara det där programet som va att om man inte 

klarar 9:an så får man gå där och jag skulle hellre gå där 

en gå om 9:an tills jag blir 20 år.”(Enkätsvar i LUPP-

enkäten från en flicka, åk 8 i Sollefteå, 2009/-10.) 

 Dalin, Bostedt, 2010 

 

I tidigare kapitel har jag genom LUPP-studien i Sundsvall och Västernorr-

land visat att många unga engagerar sig i generella välfärdsfrågor. De vill 

också få vara med och påverka (se vidare Dalin, Bostedt, 2010). Citatet 

ovan är hämtad från LUPP-studien och är uppfordrande för vuxenvärlden i 

vårt engagemang för de unga. Frågan är då vilka ungdomar B2B nått i sin 

verksamhet och hur omfattande aktiviteterna varit? 

 

På annat ställe i denna utvärderingsrapport kommenterar jag antalet berörda 

barn/ ungdomar i de insatser som föreningarna gjort under de tre år som 

projektet pågått. Exemplifieringar görs framdeles företrädesvis från år 2011. 

De olika ansökningar, löpande avstämningsrapporter och slutrapporter som 

lämnats in ger en översiktlig bild av verksamheten. Även här måste dock 

kommenteras att det finns en påtaglig variation i fylligheten av den informa-

tion som ges i avstämnings- och slutrapporter från de olika föreningarna. 

Generellt gäller att GIF Sundsvall gett fylligare information om sina insatser 

än de två andra föreningarna. Denna variation är olycklig givet såväl utvär-

deringens ambitioner som den goda struktur för återrapportering som åter-

finns i projektet (se vidare avsnittet ”Något om process- och kunskapsåter-

föring”).  

 

Det finns mycket information att kunna ge från vart och ett av de år som 

projektet pågått. Presentationen skulle riskera att bli lång och fragmentarisk 

om enskilda aktiviteter beskrivs i kronologisk ordning för de olika före-

ningarna. Jag väljer därför att återge föreningarnas egna sammanfattande 

beskrivningar av målgruppsfokus, ambition och arbetsinsats som återfinns i 

de ansökningar om FATI-medel samt de avstämnings- och slutrapporter från 

projektet som finns att tillgå.  
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GIF Sundsvall beskriver sitt arbete med B2B i modellform enligt figuren 

nedan. Det kan tilläggas att denna modell numer även bör kompletteras med 

Ljustadalens skola, LRC och Sund If. 

 

 

 

GIF Sundsvall (2011, sid 1) kommenterar i sin ansökan om FATI-medel för 

år 2011 motiv till och val av målgrupp för projektet på följande sätt:  
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Vad avser verksamhetsresultat skriver GIF Sundsvall (2011, sid 2) i samma 

dokument att: 

 

 
 

GIF Sundsvall (2011, sid 1) beskriver även arbetssätt och omfattningen av 

arbetsinsatserna vad avser verksamheten i Nacksta i sin ansökan om FATI-

medel för år 2011. 

 

 
 

Vad avser aktiviteterna i Ljustadalen skriver GIF Sundsvall (2012, sid 1-2) i 

sin slutrapport för FATI-medel erhållna för år 2011 att: 

 

”Sett över hela perioden så var den första delen fram till jul inte lika bra 

som vi hoppats på. Däremot har verksamheten blivit riktigt bra efter jul. 

Vi har alternerat mellan en mängd olika fritidsaktiviteter med idrott i 

fokus. Vi har haft ett rullande schema med olika aktiviteter varje vecka. 

Totalt har det varit ca 80 unika barn som deltagit i aktiviteterna under 

projektperioden på våra eftermiddagsaktiviteter. Lägger vi till antalet 

ungdomar som deltagit i rastaktiviteterna så måste vi addera mellan 40-

50 barn per dag (4 dagar/vecka). 

Under perioden har vi som nämnts i tidigare rapporter även anordnat 

fotbollsturnering där över 100 barn medverkade. Vidare har vi besökt 

Himlabadet, Hästhoppning, Gymnastik, deltagit i fotbollsturneringar, 



 

38 

 

varit och sett på GIF Sundsvall, Sundsvall Dragons, anordnat 

luciafirande tillsammans med LAC, haft schackkvällar m.m. 

Skol IF kom igång rejält med deltagande i Skol-DM för första gången 

sedan 2002. Vi hade lag både på kill- och tjejsidan.  

Vi har också hjälpt Sund IF att få igång en fotbollsskola igen efter att 

inte haft någon verksamhet året innan. Cirka 40-talet barn var med och 

deltog i en veckas fotbollsläger som var mycket uppskattat av både barn 

och föräldrar. 

En aktivitet som vi hoppats mycket på men som på grund av det osäkra 

läget gällande projektets fortsättning lades på is var den tilltänkta 

innebandysektionen inom Sund IF. Sund IF vågade inte starta igång en 

ny sektion i föreningen om inte B2B fanns kvar för att organisera och 

stötta verksamheten. I augusti så finns det alltså ett innebandylag i 

Ljustadalen som vi startat upp men som p.g.a. vi inte har en innebandy 

sektion inte kunde anmäla sig för att delta i en serie och spela matcher. 

Vi hoppas på att under det kommande året hålla igång laget och 

åtminstone delta i någon innebandyturnering även om barnen inte får 

delta i seriespel. 

Allt som allt är vi väldigt nöjda med den period som varit. Med de 

artiklar som varit kring Ljustadalensskola så känns projektet mer 

angeläget än någonsin. Vi tror dock att det krävs ett långsiktigt arbete på 

många områden under en längre period för att nå framgång på sikt. 

 

Genomförande 

Precis som vi nämnde i förra rapporten så känns det som att samarbetet 

med övriga intressenter i projektet: Ljustadalens skola, LAC, 

Fritidsverksamheten och Sund IF, fungerar riktigt bra. Vi för en bra 

dialog mellan aktörerna där alla är inställda på att hjälpa varandra och 

hitta lösningar.” 

 

 

 GIF Sundsvall (2012, sid 2) fortsätter i sin text att kommentera måluppfyll-

else på följande sätt:  

 

”Vi hade en målsättning att aktivera 40-talet unika barn och få dem att 

bli aktiva medlemmar i någon förening. Målsättningen med att aktivera 

ungdomarna nådde vi med råge då vi haft 80-talet unika barn inskrivna i 

verksamheten, lägger vi till antalet barn utanför projektets åldersramar 

kan vi lägga till ytterligare 50 barn/ungdomar. Om vi på det räknar in 

fotbollsskolan som vi i högsta grad var med till att realisera så deltog 40-

talet barn även i den verksamheten. Under perioden fick vi även ut 15-

talet barn att bli aktiva medlemmar i en förening. Där hade vi hoppats på 

att få ut ytterligare några fler individer. En delförklaring att så inte 

skedde var att en del av den idrott som några individer ville engagera sig 

i inte fanns i närområdet. 

Finns det oförutsedda positiva eller negativa resultat med projektet? 

En väldigt positiv del med projektet var att vi även lyckades starta upp 

aktiviteter och verksamhet för de barn/ungdomar som var 13 år och 

uppåt. Genom att se till att få igång Skol IF så deltog skolan för första 

gången sedan 2002 i Skol DM, med ett kill- och flicklag i fotboll. 

Rastaktiviteterna var ytterligare en aktivitet som blev positiv för samma 

målgrupp. Indelningen av barnen i olika ålderskategorier, d.v.s. att köra 

årskurs 1-2 och en timme en dag och timmen efter årskurs 3-4  osv. 

gjorde att fler barn deltog i de aktiviteter vi anordnade. 



 

39 

 

Förutom det så fungerar samarbetet med Sund IF, LAC och skolan riktigt 

bra.  

Vi tyckte det var bra när FATI anordnade regelbundna möten mellan 

föreningarna som bedriver B2B. Tyvärr slutade man med det vilket vi 

tycker var tråkigt då vi tycker det är bra att kommunen deltar som 

representanter på dessa möten. Vi har fortsatt samarbetet med de övriga 

B2B föreningarna men inte på samma strukturerade sätt som tidigare.” 

 

Sundsvall Dragons (2012, sid 1) skriver å sin sida i sin, för utvärderingens 

syften alltför, korta slutrapport för FATI-medel år 2011 att  

 

 

 

Granlo BK (2011, sid 1) skriver i sin, i likhet med Sundsvalls Dragons för 

utvärderingens syften alltför, korta slutrapport för tilldelade FATI-medel 

2011 att: 
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I sin ansökan om FATI-medel för år 2011 ger dock Granlo BK (2011, sid 1) 

även en resumé över den verksamhet som förevarit i projektet under flera år. 

Man skriver: 

 

 

 

Eriksson (2008, sid 38) ställer i sin utvärdering av föregångaren till B2B, 

”Fotboll Plus” frågan om vad som skulle ha hänt om inte projektet fanns. 

Några av de intervjusvar hon redovisar är ”Det skulle bli mer stök och för-

störelse i området” (idrottsledare i Nacksta). ”Det skulle bli en återgång till 

det gamla. Barn skulle driva runt i bostadsområdet och väcka negativ upp-

märksamhet” (fritidsgårdsföreståndare i Nacksta). De intervjuer jag genom-

fört har relativt ofta gett samma typ av respons och svar. Respondenterna 

menar att B2B ger större effekter än vad som kan utläsas enbart av antalet 

ledarledda timmar eller de enskilda aktiviteterna. I samtliga bostadsområd-

en, dvs av ledarna från såväl GIF Sundsvall som Sundsvalls Dragons och 

Granlo BK, refereras det till att projektet, genom den legitimitet idrottsföre-

ningarna har, ger en lugnande effekt på ungdomarnas livsmiljö i bostads-

området. Det skapar ett engagemang för barnen lika väl som att det ger 

trygghet och en säker social situation med meningsfulla aktiviteter. 

 

För utvärderingens syften utgör den knapphändighet i återredovisning av 

projektets aktiviteter som finns i vissa avstämnings- och slutrapporter ett 

problem. Detta har kommenterats inledningsvis i detta kapitel. Samtidigt 

kan jag förstå den belastning som alltför stora krav på detaljerad återredo-

visning utgör för föreningarna. Deras primära uppgift är att nå barnen/ung-

domarna, inte att vara professionell i projektledning och projektredovisning. 

Det är därför rimligt att utökade krav på återrapporteringens innehåll i så fall 
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också följs av de ekonomiska stödmedlen ges för längre perioder än ett år. 

Jag återkommer fylligare till denna punkt i nästa kapitel.    

 

Med anledning av vad som presenterats i detta kapitel blir en slutsats i 

utvärderingen att återrapporteringen av projektens olika aktiviteter (upp-

följning) kan vara fylligare och, för vissa av bidragsgivaren specificerade 

parametrar, mer detaljerad för att bättre möjliggöra utvärdering av projektets 

processer och måluppfyllelse. Detta gäller i synnerhet för den redovisning 

som lämnats in av Granlo BK och Sundsvalls Dragons. Samtidigt är det 

viktigt att markera att all måluppfyllelse inte kan beskrivas i numerärer, dvs. 

att t ex antal aktiviteter eller deltagande ungdomar/personer inte ger hela 

bilden av projektets möjliga betydelse. 
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Uppfattningar om vision, hur B2B funge-

rat och önskemål om framtiden 
 

”Vision, något man vill uppnå. En vision 

uttrycks oftast som ett framtida tillstånd 

som man vill uppnå, och behöver inte 

uppfylla formella krav på realism, 

tidsbundenhet eller mätbarhet.” 

Wikipedia, 2012-04-26 

 

I inledningen till denna utvärderingsrapport skrev jag att B2B i Sundsvalls 

kommun fokuserar användandet av idrottsföreningar som instrument för 

områdesidentitet och integration av unga människor i det svenska samhället. 

Integrationen i områden, samt i förlängningen en förstärkning av socialisa-

tionen av demokratiska värden i samhället, fokuserar att minska motsätt-

ningar mellan olika bostadsområden, åldersgrupper, ungdomsgrupper, etni-

ska identiteter, kön och generationer. I detta breda integrationsfokus ligger 

ett spännande perspektiv och projektets medvetna ansats. Syftet med pro-

jektet är således att nå ett arbetssätt där civilsamhällets organisationer bidrar 

genom sin attraktivitet till insatser för att hos ungdomar skapa en känsla av 

sammanhang och samhällelig tillhörighet. Därigenom ökar den lokala 

gemenskapen och potentiella risksituationer för uppfattat utanförskap, vilket 

kan leda till utslagning eller social misär, minskas. B2B representerar så-

ledes som projektidé en vision om lokal gemenskap (känsla av samhörighet 

och sammanhang) och föreningsengagemang som instrument för att minska 

risker för utslagning och uppfattad brist på delaktighet i samhället. B2B är 

också intressant på andra sätt, vilket har kommenterats tidigare. Dels utgör 

projektet ett försök till inter-organisatoriskt samarbete mellan i kommunen 

verksamma förvaltningar, dels ett inter-organisatorisk samarbete mellan 

kommunen och civilsamhälleliga föreningar. Projektet representerar även en 

potential att i samhällsprojekt finna samverkansformer mellan olika civil-

samhälleliga organisationer.  

 

Integrationsambitionerna i projektet kan sägas beröra såväl en social dimen-

sion (bostadsområden, åldersgrupper, ungdomsgrupper, etniska identiteter, 

kön och generationer) som en organisatorisk dimension (inter-organisatorisk 

samarbete). Integration skall i projektet förstås som strävan efter att mötas 

över många olika synliga och osynliga gränser. Projektet ställer frågan om 

hur vi i lokalsamhället på bästa sätt kan koordinera insatser mellan offent-

liga och civilsamhälleliga aktörer för att nå områdesidentitet och integration 

av unga människor i det svenska samhället. Detta i syfte att minska uppfattat 

utanförskap, minska riskerna för social utslagning och kriminalitet och 
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förstärka socialisationen av demokratiska värden i samhället. Ett lika viktigt 

som svårt uppdrag. 

 

Perspektiv på samhällsarbete 

Frågan om integration i form av det inter-organisatoriska samarbetet har 

diskuterats i föregående kapitel i rapporten. Återstår en diskussion om 

integrationsambitionerna i social mening länkad till föreningarnas vision 

och syn på projektet. Vid intervjuerna med föreningarnas ledningspersoner 

har en fråga varit just hur B2B som projekt integrerats med a) den ordinarie 

verksamheten i föreningen och b) motiverats i av styrelsen beslutad policy 

om samhällsarbete för unga. Med det senare menar jag hur verksamheten 

länkar till en av föreningarna uttryckt vision om att som idrottsföreningar 

vara en del av lokalsamhället och adressera samhällsfrågor. Det framgår 

mycket tydligt att det i GIF Sundsvalls och Sundsvalls Dragons fall finns en 

långsiktighet i satsningen som överensstämmer, och får intern legitimitet, i 

policybeslut i föreningen. För Granlo BK känns situationen något mer oklar. 

Dels markerade föreningen vid intervjun att man företrädesvis är en idrotts-

förening syftande till idrottsliga resultat, dels har jag inte funnit någon text 

om föreningens perspektiv på ungdomsverksamhet (dvs ungdomspolicy) 

eller allmänt samhällsengagemang på dess hemsida. Vid intervjun påtalades 

dock från dess styrelse att även om inga specifika policydokument finns till 

stöd för deltagande i samhällsaktiviteter så har detta stöd i styrelsen och i 

föreningen. Detta gestaltas just genom deltagandet i projektet B2B.  

 

 

 

 

 

  GIF Sundsvall 

 

Den intervju som gjordes med projektansvarig för B2B i GIF Sundsvall 

förstärkte den uppfattning jag erhöll från dess hemsida om att man förenat 

sin elitidrottsverksamhet med en bred ungdomsverksamhet (se även vidare 

ST, 2012-03-20) och en insikt om vikten av att idrotten tar ett socialt ansvar.  

Det sociala ansvaret gestaltas i föreningen genom projekt som ”Fotboll 

plus”, ”Gamla kansliet ekonomiska förening” och B2B.  Aktiviteter som 

även uppmärksammats nationellt, t ex vid fotbollsgalan på Globen 2011 

(TV4, 2011).  På sin hemsida (Gif Sundsvall, 2012-03-14) skriver 

föreningen  

 

”GIF Sundsvall är mer än bara fotboll 

http://gifsundsvall.se/wp-content/uploads/2011/06/GIF_PMS_255.png
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Vi inom GIF Sundsvall menar att det finns få aktiviteter som kan bidra till 

samma sociala sammanhållning som idrotten. Vare sig det handlar om 

fotboll, friidrott eller hästsport, så erbjuder idrottandet möjligheter till att 

träffa nya vänner och utvecklas socialt tillsammans med dessa. 

En positiv idrottsmiljö ger såväl psykiskt som fysiskt välmående. 

GIF Sundsvall är en förening som tar ett samhällsansvar 

Sedan 2003 har GIF Sundsvall tagit ett samhällsansvar genom projekten 

Back to Basics och Fotboll Plus. Genom att samarbeta med skolor och vara 

aktiva i bostadsområden försöker vi få barn och ungdomar att bli aktiva 

medlemmar i en förening. Föreningar som kan tillvarata ungdomarnas 

intresse oavsett om det gäller basket, fotboll, handboll eller någon annan 

idrott. 

GIF Sundsvall vill bidra 

Som en av Norrlands största idrottsföreningar vet vi vad idrotten kan ge. Vi 

känner till hur nyttigt det är med träning, hur gemenskap och allt annat runt 

omkring kan skänka glädje till alla de aktiva inom föreningens verksamhet. 

Vi vill dela med oss av detta.” 

 

Bild. Barn och ledare i B2B, Nacksta. 
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Sundsvall Dragons 

 

I Sundsvalls Dragons fall finns en historia av samhällsarbete i föreningen, 

detta representerat såväl av föreningens historia som i form av konkreta 

nutida projekt (Sundsvalls Dragons, 2012). Basket (på den tiden kallad 

korgboll) introducerades såväl i Sverige som i Sundsvall (i Sundsvall år 

1927) av mormonska förkunnare och religionsutövare. Med sin religiösa 

bakgrund blev det naturligt för basketens initiativtagare att även komplettera 

verksamheten med ett socialt engagemang. Detta sociala engagemang, base-

rat på religiös etik och moral, fortsatte när KFUM (Kristliga Föreningen 

Unga Män) år 1939 bildade sin idrottsavdelning i Sundsvall med korgboll 

på programmet, och sedan år 1950 bildade KFUM Basket. Ett KFUM 

Basket som 1993 byter namn på laget till Sundsvall Dragons. Det är intres-

sant att notera hur omfattande det nu sammanslagna KFUK (Kristliga Före-

ningen Unga Kvinnor)-KFUMs idrottsengagemang är (KFUK-KFUM, 

2012).  Detta länkat till en uttalad idé- och värdegrund (KFUK-KFUM, 

2012b).  

 

”Inom KFUK-KFUM ser vi till hela människan. Vi tror att den enskilda 

individen har behov av att utvecklas kroppsligt, själsligt och andligt för att 

bli hel som människa. Det kroppsliga står för människans behov av en sund 

kropp. … Det själsliga symboliserar människans behov av att bredda och 

utöka sina kunskaper och färdigheter, stärka självförtroendet och viljan att 

använda sina förmågor till att nå sina mål. … Det andliga står för 

människans behov av att hantera existentiella frågor. … Denna treenighet 

symboliseras av den röda triangel som också är symbolen för vår rörelse. … 

Att i handling visa på förlåtelse och människokärlek är grunden för KFUK-

KFUM. Förlåtelsen, att alltid bjuda på en chans till, och Kärleksbudskapet, 

att älska sin nästa som sig själv, genomsyrar vår verksamhet och gör att alla 

möts med respekt, empati och möjlighet till försoning med sig själv och 

andra. … Principen om alla människors lika värde är grundläggande inom 

KFUK-KFUM.” 

 

I Sundsvall Dragons fall har det internationella och nationella sociala enga-

gemanget visat sig på ett antal olika sätt. Detta kan exemplifieras med 

projekten ”Brother to Brother”, ”The Next Ones”, ”Basketballs against 

Drugs”, ”Förebyggare”, ”Time Out!”, ”Orongo Dragons” (jämför Dagbla-

det, 2012) och ”B2B”.  På sin hemsida (Sundsvall Dragons, 2012-03-15) 

skriver man följande om några av de olika projekten.  
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”FÖREBYGGARE 

Basketboll är, kanske mer än de flesta andra idrotter och lagsporter, 

förknippad med andra kulturer. Basket kan därför utan svepskäl associeras 

med sociala frågeställningar. Som det naturligaste i världen, samarbetar 

därför Sundsvall Dragons med polis och skolorna i en närmast 

institutionaliserad form, kallad Förebyggare. Sedan 1994 har denna ”triol” 

rest ut till kommunens samtliga sjätteklasser, för att under en halvdag leka 

boll, exemplifiera förebilder samt prata frågeställningar kring våld, rasism, 

droger, klotter, snatteri mm. … Ca 25 000 elever har hittills konfronterats 

dessa sociala frågeställningar. Förebyggare har två gånger nominerats till 

The European Crime Prevention Awards och har presenterats på 

ministernivå i Stockholm och vid Europarådets brottsförebyggande möte i 

Sundsvall. 

BACK TO BASICS 

Daglig verksamhet äger rum i lokaler i Granloholm för pojkar och flickor 

upp till 12 år. Under eftermiddagen samlas eleverna upp i ett uppehållsrum 

på Kalmarvägen med spel, minipingis och filmvisning. Fysisk aktivitet äger 

sedan rum i skolornas gymnastiksalar under sen eftermiddag. ... 

ORONGO DRAGONS 

Utvecklingslaget i Sundsvall Dragons har tagit sitt namn från ett socialt 

projekt som fortgår sedan 2006 i byn Orongo, i utkanten av staden Kisumu, 

vid Victoriasjön i Kenya. Dragons har adopterat ett barnhem för föräldralösa 

barn mellan 2 – 6 år, samt startat en basketklubb och finansierat en 

basketplan i byn.” 

 
Sundsvall Dragons har också på sin hemsida en fastslagen ungdomspolicy 

(Sundsvalls Dragons, 2012-03-15). Där står bland annat att  

”Basket är en underbar och kul sport där man som spelare får möjligheten att 

utveckla personliga och sociala värden såsom ansvar, uthållighet personligt ansvar 

i gruppen (lagkänsla), lagarbete, att respektera regler, att respektera andra och lära 

sig att tävla (vinna och förlora). … Tränaren ska vara väl medveten om och följa 

föreningens mål och värderingar. Tränaren ska också vara en god representant för 

föreningen i och utanför klubben, samt utveckla våra spelare tekniskt, fysiskt, 

psykiskt och socialt.”  

 

  Granlo BK 

 

I Granlo BKs fall anges från styrelsen att samhällsarbete utgör en viktig del 

av föreningen, även om man markerar att man i första hand är en idrotts-

förening. Några specifika policydokument till stöd för dessa insatser fanns 

inte vid intervjutillfället. Det är dock viktigt att markera att Granlo BK:s 

klubbchef slutat sin tjänst en kort tid innan utvärderingen påbörjades. 
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Klubbchef och förening skiljdes åt i viss turbulens varför det inte funnits 

möjlighet att intervjua klubbchefen kring B2B-projektet. Styrelsen förkla-

rade också ärligt vid den genomförda intervjun att de inte hade detaljkun-

skaper om projektet, eftersom det organiserats och drivits av klubbchefen 

som projektansvarig med kontrakterade spelare som projektledare. Jag har 

stor förståelse för att styrelsen därmed inte kunnat ge samma detaljerade 

information som de andra föreningarna. Något som inte heller, vad avser 

detta utvärderingsuppdrag och utan att i övrigt beröra de meningsskiljakt-

ligheter som tycks finnas, kan läggas föreningen till last. Måhända finns där-

med också mer av samhällsengagerat ’tänk’ i verksamheten än vad jag 

kunnat finna i intervjuer och på föreningens hemsida.  

Hur har B2B uppfattats fungera och vilken är föreningarnas (projektan-

svariga och projektledares) syn på projektets framtid.  

Den samfällda bild jag får från såväl de olika inlämnade avstämningarna, 

slutrapporterna och de genomförda intervjuerna är att B2B uppfattas fungera 

bra i två av bostadsområdena (dvs Nacksta och Ljustadalen). För de två 

andra bostadsområdena (dvs Skönsberg och Granloholm) är situationen mer 

oklar). Såväl intervjuerna, de avstämningar som skickats in och de slutrap-

porter som finns tillgänglig visar en variation mellan föreningarna (och där-

med bostadsområdena) i volym deltagande ungdomar, bredd i aktiviteter 

och fyllighet i redovisning av insatser. Det framgår som tydligt, givet vad 

som kan utläsas av de avstämningar och slutredovisningar som lämnats in, 

att aktivitetsnivån är särskilt hög i Ljustadalen och Nacksta. 

Verksamheten i projektet är omfattande. T ex deltar totalt 84 barn i B2B-

aktiviteter i Nacksta våren 2012 (intervju). Alla barn deltar inte på alla akti-

viteter, utan det finns ett flöde in och ut beroende på dagar och vad som 

görs. B2B når dock dessa 84 barn och kan med sin verksamhet därmed 

förmedla de värden som projektet eftersträvar. Ett annat exempel är att i 

Ljustadalen har B2B, beroende på projektledarens bredd i aktivitetsinsats 

(medverkan i fritidsgårdens arbete, rastvaktssystem i skolan, kopplingen till 

Sund If samt de vanliga aktiviteterna i gymnastiklokalen) uppfattats nå 

åtminstone hälften av barnen i klass 1-6 på Ljustadalens skola i någon form 

(intervju). Granlo BK (2011, sid 1) skriver i sin ansökan om förnyade medel 

för sin verksamhet i Skönsberg att ”Granlo BK bedriver sedan 2008-10-03 

en väl fungerande verksamhet för barnen i området.  .. Så här i efterhand 

kan vi konstatera att att resultatet är långt över förväntan, vi har konstant 

mellan 30-60 barn och ungdomar dagligen”. Sundsvalls Dragons (2010, sid 

2) skriver i sin ansökan om pengar från FATI att ”Projektet når dagligen 30-

40 ungdomar såväl samlade i föreningslokalen som vid idrottsaktiviteter”. 

För våren 2012 anges (intervju) att cirka 20 ungdomar deltar i B2B-aktivi-

ter. Fredagar är dock antalet ungdomar högre, ca 40 stycken.  

Samtliga intervjuade har också markerat den roll B2B har, eller kan ha, för 

just den målgrupp ungdomar som lever i en svårare social hemmiljö eller är 

utsatta för mobbing eller trakasserier i skolan eller bostadsområdet. För 

dessa ungdomar representerar projektet en vuxennärvaro som bidrar till en 

social trygghet, att det finns vuxna som ser, bryr sig och agerar vid behov. 
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Det är dock svårt att fastställa hur stor just denna utsatta ungdomsgrupp är. 

Rimligen och förhoppningsvis är gruppen relativt liten jämfört med det antal 

ungdomar som medverkar i B2B aktiviteter, men den potentiella samhäl-

leliga effekten av social misär och utanförskap kan vara stor. GIF Sundsvall 

(2011, sid 1) skriver t ex i sin FATI-ansökan för år 2011 att  

 

 
 

 

Gif Sundsvalls påstående ovan kan ges stöd av även annan offentlig sta-

tistik. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver (2012, sid 9) att 

”Kostnaderna för den sociala barn- och ungdomsvården är de kostnader som 

ökat mest inom individ- och familjeomsorgen. … kostnaderna totalt ökat 

med 100 procent under perioden 1998–2010.” Jag inser dock att denna 

allmänna slutsats om de ekonomiska konsekvenserna av social utslagning 

kan uppfattas som spekulativ och dåligt underbyggd länkad till en eventuell 

andel av B2B målgrupp ungdomar. En sådan kritik har giltighet, vilket 

läsaren bör vara uppmärksam på. Den begränsade materialinsamling som 

gjorts ger dock inte underlag för mer underbyggda slutsatser i denna 

mening.  

I de intervjuer som genomförts signalerar två av föreningarna (GIF Sund-

svall och Sundsvall Dragons) ett fortsatt intresse för projektet. Jag länkar 

detta intresse till det perspektiv på samhällsarbete som redovisats tidigare i 

detta kapitel. Granlo BK hade vid intervjun en mer avvaktande hållning. De 

var inte helt säkra på om de önskade fortsätta med sitt engagemang i B2B. 

Vidare var deras intresse av fortsatt arbete i projektet beroende på möjlig-

heten till en mer långsiktigt ekonomisk lösning, dvs. en stabilare planerings-

situation. Jag vill återigen dock markera att det samtal som fördes med 

styrelse och projektledare inom Granlo BK gjordes i en turbulent intern 

situation där klubbdirektören (som varit projektansvarig för Granlo BK:s 

deltagande i B2B) avgått och där styrelsen ännu inte hunnit uppdatera sig 

kring alla frågor gällande B2B och dess historia. Måhända är Granlo BK:s 

uppfattning om projektet annorlunda (såväl i meningen mer avvaktande eller 

mindre avvaktande) när kännedomen om projektet breddats och fördjupats. 

Vikten av långsiktighet i planeringsprocessen lyfts fram av alla tre förening-

arna. I sin ansökan (2011-04-07, sid 3) skriver Granlo BK  
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GIF Sundsvall (2012b, sid 3) skriver i sin slutrapport till FATI att  

”Efter att ha bedrivit B2B under en tid så känner vi att framgångskonceptet för 

verksamheten är långsiktigheten och att det bedrivs på flera områden. Det gör dels 

att barnen känner igen sig i de aktiviteter som bedrivs och att även om de flyttar 

från ett bostadsområde där B2B drivs lätt kan känna igen sig och komma in i 

aktiviteterna. Det blir en trygghet både för barnen och deras föräldrar. Eftersom det 

fortfarande finns mycket att göra men begränsade resurser hos förenigarna som 

bedriver verksamheten så bör ett fortsatt finansiellt engagemang var intressant för 

kommunen. För GIF:s del vore det toppen om vi fick ett mer långsiktigt samarbete 

tillstånd, där kommunen kan stå för lönekostnader och hallhyra medan GIF står för 

övriga driftskostnaderna. Optimalt vore en treårsperiod och därefter kunna 

utvärdera verksamheten. Det kommunen inte kan ersätta som föreningarna kan ge 

är identifikationen med varumärket, förebilder, expertisen inom idrottsområdet, 

kontaktnätverket m.m.” 

Jag kan som utvärderare förstå föreningarnas önskan om mer långsiktig 

ekonomisk stödperiod. Detta utifrån att nå så stora verksamhetsresultat för 

barnen och ungdomarna som möjligt. Jag menar också att konceptet nu är 

prövat under tre år och de deltagande föreningarnas engagemang för 

projektidén kan avläsas i verksamhetsresultat. En eventuell fortsättning av 

projektidén skulle därmed tjäna på medelsfördelning under längre perioder 

än ett år. 

Den diskussion som redovisats i detta avsnitt ger underlag för följande 

slutsats. Jag menar att en fortsättning av projektidén/konceptet B2B bör 

förenas med tilldelning av projektmedel för en längre period än ett år åt 

gången. 
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Något om process och kunskapsåter-

föring 
 

”Bildningens enda fiende är ytligheten”. 

Liedman, 2001 sid 45 

 

Citatet ovan är hämtad från Sven-Erik Liedmans fascinerande bok Ett oänd-

ligt äventyr (2001) och hans diskussion om hur vi skall förstå vad kunskap 

är. Jag menar att det även kan appliceras på en diskussion om hur man i 

projektsammanhang tänker och agerar i frågan om process- och kunskaps-

återföring. Projektet B2B är väldokumenterat. Det innefattar såväl tillgång 

till skrivna ansökningar, verksamhetsrapporter, mötesprotokoll, redovis-

ningar, slutredovisningar mm. För mig som utvärderare har kommunens 

systematik med vilket projektet följts och processats imponerat. Det råder 

ingen tvekan om att kommunens (genom FATI-medel) haft en tydlig idé 

med sin satsning och att verksamheten (genom de relativt omfattade ekono-

miska medel som allokerats till projektet) har följts upp på ett systematiskt 

sätt. Detta innefattar även att föreningarna haft krav på sig att hålla tidspla-

ner för slutredovisningar och annat. Min slutsats skiljer sig här från Eriksson 

(2008, sid 47) slutsats gällande utvärderingen av ”Fotboll Plus” (där också 

dess fortsättning B2B kommenteras något): 

”Metoder för uppföljning måste förbättras, där tydligheten blir större kring vad som 

görs, hur projekt (en) är organiserade, aktuella penningströmmar och hur projekten 

går in i varandra.  … Det är inte svårt att göra bättre, mer väl strukturerade, 

uppföljningar av administrativ karaktär i framtiden.”  

Jag menar att den löpande uppföljningen av B2B i dess struktur varit före-

dömlig. Därtill har de löpande uppföljningsambitionerna kompletterats med 

denna utvärdering. Möjligen har kommunen tagit intryck från Erikssons 

slutsatser och förändrat sitt arbetssätt vad avser B2B.  Jag delar dock slut-

satsen, kommenterad tidigare, att det finns en del kvar att önska vad avser 

hur de olika delarna (dvs. de olika bostadsområdenas samarbete med var-

andra och samarbetet projektet - fritidshemmen) av projekt B2B gått in i 

varandra. 

Den skillnad som kommenteras ovan mellan uppföljnings- och utvärde-

ringsambitioner är viktig att markera. För mig är utvärdering ett instrument 

att återkoppla kännedom om hur verksamheten genomförts (hur ofta?, hur 

mycket?, vilka aktiviteter?, till vilka kostnader? osv) till ett problemfokus 

(varför projektet?, vad var syftet/visionen? osv).  Denna syn på vad utvärde-

ringsinsatser utgör har påverkat upplägget av denna studie och även struk-

turen på föreliggande rapport. Lindgren (2008) menar att uppföljning karak-

täriseras av resultatmätning, medan utvärdering beaktar även sådant som 

inte kan mätas, räknas eller vägas (dvs. metafysiska frågor, professionalism, 

kvalitativa aspekter mm). Hon pekar vidare på skillnaderna mellan verksam-

hetskontroll (uppföljning) och alltför lite av ambition med verksamhetsut-
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veckling (utvärdering), målfokusering i organisation (uppföljning) kontra 

problemlösning i förhållande till behov (utvärdering) samt fokus på avgrän-

sade delar, mål, organisationsresultat (uppföljning) kontra fokus på helhet, 

process, effekt i verkligheten (utvärdering).  Sandberg, Faugert (2007, sid 

13) väljer en liknande utgångspunkt som Lindgren och definierar utvärde-

ring till ”en systematisk undersökning av en aktivitets värde och betydelse”. 

Jag inser att denna utvärdering kunnat nå längre i de ambitioner som enligt 

Lindgren skall återfinnas i utvärderingar, men tid och resurser sätter gränser 

i ambitionsnivå. Dock menar jag att såväl ambition och upplägg av studien 

karaktäriseras av en sådan vilja. Utvärderingen är således primärt en värde-

ring av projektet, inte ett referat av i projektet över tid ingående aktiviteter. 

Samtidigt som systematiken för processen från ansökan till slutredovisning 

varit klar, utgör omfattningen av skrivarbetet en viss belastning för före-

ningarna. Det är viktigt att komma ihåg att idrottsföreningars främsta fokus 

är sport- och fritidsaktivitet, inte administration. I vissa av de deltagande 

föreningarna har också merparten av redovisningsansvaret fallit på en per-

son. Det framstår också tydligt, vid en jämförelse av de redovisningar som 

skickats in, att dessa varierar vad avser omfattning, noggrannhet i redovis-

ning, fyllighet och beskrivande förmåga.  Eriksson (2008, sid 45) skriver i 

sin utvärdering av ”Fotboll Plus” att ”Redovisningarna kan förenklas”. Jag 

menar att de redovisningskrav kommunen ställt är rimliga och riktiga. Det 

finns dock skäl att fråga sig om inte dessa rimliga processkrav borde förenas 

med en ambition om att ge projektmedel under längre tidsperiod än ett år. 

Detta skrivet åtminstone efter de första verksamhetsåren, när det utkristal-

liserats hur de olika föreningarna lyckats med sin verksamhetsambition, hur 

seriöst måluppdraget mottagits och hur uthållig arbetet är satt i relation till 

föreningarnas ordinarie verksamhet.  

Vid intervjuerna med föreningarnas ledningspersoner har en fråga varit hur 

B2B som projekt integrerats med a) den ordinarie verksamheten i förening-

en och b) motiverats i av styrelsen beslutade policyn om samhällsarbete för 

unga. Som kommenterats tidigare framgår det tydligt att det för GIF Sund-

svalls och Sundsvalls Dragons del finns en långsiktighet i satsningen som 

överensstämmer, och får intern legitimitet, i policybeslut i föreningen. För 

Granlo BK är situationen något mer oklar. Vid intervjun påtalade dock före-

ningens styrelse att även om inga specifika policydokument finns till stöd 

för deltagande i samhällsaktiviteter så har detta stöd i styrelse och i före-

ningen. Detta gestaltas just genom deltagande i projektet B2B.  
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Bild. Fotbollslag i Sund IF huvudsakligen rekryterad från Ljustadalens 

B2B-projekt. 

 
 

 

I genomläsningen av det underlagsmaterial som finns kring B2B har jag 

uppmärksammat hur väl strukturerade de olika ansöknings- och redovis-

ningsrapporterna är i krav från kommunen på innehållslig presentation. I 

ansökan krävs förutom sökandebeskrivning en bakgrundsbeskrivning ut-

gående från problemutgångspunkt (”Beskriv utförligt problem/utmaning ni 

vill göra något åt”), tidplan, implementering (”Vilka tankar har ni i nuläget 

om möjligheten att hela eller delar av projektet kan leva vidare i någon 

form, och i så fall i vilken organisation”) samt plan för utvärdering, upp-

följning och erfarenhetsåtervinning (”På vilket sätt och av vem skall verk-

samheten eller aktiviteten utvärderas? Vilka frågor skall utvärderingen ge 

svar på? Hur ska erfarenheterna dokumenteras och återföras till övriga 

verksamheter?).   

Principiellt kan frågan om ansvarighet i projektgenomförande diskuteras 

utifrån ett av fyra perspektiv; systemperspektiv (drar vi åt samma håll?), 

strukturperspektiv (är redskapen effektiva?), organisatoriskt perspektiv (hur 

stor är målöverensstämmelse?) eller problembaserat perspektiv (åtgärdas 

uppfattade och avsedda problem?). Alltför ofta avgränsas olika projekt 

endast till dess måluppfyllelse eller dess strukturella effekter. Jag menar att 

ambitionerna för ungdomsprojekt av typen B2B primärt bör fokusera hur 

olika goda krafter försöker nå resultat tillsammans (systemperspektivet) och 

om problemen åtgärdas (problembaserad utgångspunkt). Kommunens 

struktur i hur ansökan lagts upp signalerar samma ambition och möjliggör 

utvärdering utgående från ett problembaserat perspektiv.  

Instrumenten för att genom utvärdering pröva ansvarighet kan principiellt 

sammanfattas till att mäta effekter (input – output), processer (skeenden i 
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organisationer), strukturer (organisationers interna effektivitet relaterat till 

mål) eller funktionalitet (organisationers interna effektivitet relaterat till 

problem). Ett naturligt fokus, givet system- och problemutgångspunkterna, 

är att se på processer och funktionalitet. Har det gjorts?  

Kraven på slutrapportering i projektet har strukturerats utifrån punkterna 

 

 Sammanfattning av projektet. ”Beskriv kortfattat vad projektet gått 

ut på. Bakgrund, Syfte och målsättningar samt genomförande”. 

 Mål- och måluppfyllelse. ”Vilka mål satte ni för ert arbete? Vilka 

mål har ni nått? Beskriv också de mål ni inte kunnat nå och varför. 

Finns det oförutsedda positiva eller negativa resultat med projektet”. 

 Ekonomi. ”Kommentera projektets ekonomi och budgetutfall.” 

 Utvärdering, uppföljning och erfarenhetsåtervinning. ”Har det 

förekommit uppföljningar och utvärderingar under projekttiden? På 

vilka sätt har de i så fall redovisats? Vem/vilka har svarat för 

utvärderingen? Hur har projektets erfarenheter dokumenterats och 

spridits under projekttiden?” 

 Eventuell implementering. ”När projektet är slut, lever det kvar i 

någon form? Kommer hela eller delar av verksamheten att 

permanentas och i så fall hur och inom vilken organisation? Hur ser 

tidplanen ut? Vem vilken organisation har tagit ansvar för 

permanentning?” 

Jag menar att de punkter som föreningarna avkrävs i ansökan och i pro-

jektredovisning bildar en systematisk kedja av innehåll som möjliggör att 

värdera projektresultat och arbete. Däremot varierar det i de svar som er-

hållits från de deltagande idrottsföreningarna. En variation jag menar pekar 

på att det finns skäl att ställa frågan om inte B2B i en eventuell fortsättning 

behöver fokusera koordineringen av dess arbete. Detta kan lämpligast göras 

på ett av två möjliga sätt; a) inrätta/återuppliva av kommunen (Kultur- och 

fritidsförvaltningen) ledda samordningsmöten med projektansvariga och 

projektledare från de berörda föreningarna eller b) att B2B bedrivs under 

huvudmannaskap av en förening, men där denna förening kan samarbeta 

med andra föreningar i sitt arbete.  

Väljs det senare av de två alternativen ovan är GIF Sundsvall det naturliga 

valet av förening.  Motivet till detta är a) de relativt begränsade kontakter 

som funnits mellan de olika delprojekten (bostadsområdena) inom B2B, b) 

GIF Sundsvalls redovisade ambition och systematik i sitt samhällsarbete, c) 

den bredd i aktiviteter och verksamhetsvolym man uppnått i Nacksta och 

Ljustadalen, d) de försök till initiativ till samarbete med de andra förening-

arna som GIF tagit initiativ till samt e) att fotboll tycks, enligt de projektan-

ställda hos samtliga deltagande föreningar, vara den idrott som i projektet 
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både intresserar och lockar målgruppen ungdomar och deras familjer mest. 

Detta förklaras i intervjuerna med kulturella igenkänningsfaktorer.  

Jag menar dock samtidigt att det är viktigt att inte ett ändrat huvudmanna-

skap för storprojektet B2B skall tillåtas medföra några förändringar av 

projektets ambitioner av att erbjuda en bred idrotts- och fritidsverksamhet. 

Under punkt b ovan nämns GIF Sundsvalls redovisade ambition och sys-

tematik i sitt samhällsarbete. Eriksson (2008, sid 46) skriver i sin utvär-

dering om ”Fotboll Plus” att ”Det som binder samman alla dessa metoder är 

en skicklig projektledning. Henrik Wikström har varit och är en betydelse-

full person.” Det är viktigt med eldsjälar som samtidigt har en vision i och 

om vad arbetet representerar och förmågan att fortlöpande kritiskt värdera 

sitt arbete i syfte att utvecklas. Mitt intryck är att Henrik Wikström såväl har 

denna förmåga som drivs av ett engagemang. 

Alternativet till att huvudmannaskapet åvilar en förening är att fortsätta ett 

eventuellt B2B som storprojekt, men bättre integrera verksamheten i de 

olika bostadsområdena med varandra (koordinering) samt öka verksamhets-

styrningen i vissa av bostadsområdena. Detta kan göras genom att kom-

munen tar initiativ till gemensamma projektmöten (samordningsmöten) med 

projektansvariga, projektanställda/ledare och kommunen. GIF Sundsvall 

(odaterat dokument) föreslog i ett brev till de olika föreningarna ett sam-

arbete mellan de olika projektområdena i B2B i syfte att nå synergieffekter 

mellan projekten som kunde gynna barnen. I sitt brev ger GIF Sundsvall sju 

konkreta förslag.  (I min redovisning nedan är bara huvudpunkterna åter-

givna. Varje punkt har dessutom en följetext med exemplifieringar av vad 

som kan/bör göras). 

1. Varje förening med Back 2 Basics projekt verkar för att skapa ett bra och 

nära kontaktnätverk med övriga föreningar (idrottsliga och kulturella) i 

respektive bostadsområde. 

2. Besök av idrottsliga förebilder mellan de olika bostadsområdena. 

3. Samarbete gällande Höstlov, Jullov, Sportlov och Påsklov. 

4. Helgturneringar. 

5. Utbyte av idrottsliga och kulturella upplevelser. 

6. Hur kan Sundsvalls kommun synas i Back 2 Basics? 

7. Back 2 Basics nätverksträffar. 

Av de sju punkterna ovan tycks arbetet med punkt ett kommit längst i 

Ljustadalen och i Nacksta. Aktiviteter kring punkt två har genomförts, men 

mitt intryck är att det till största del skett inom det bostadsområde respektive 

förening ansvarat för. Punkterna tre och fyra har förverkligats i form av 

gemensamma fotbollsturneringar på loven. Det anges samfällt i intervjuerna 

att dessa turneringar har varit uppskattade verksamhetsinslag. Barnen/ung-
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domarna har genom att representera sitt bostadsområde förstärkt en känsla 

av gemenskap mellan dem i området. Mitt intryck är dock samtidigt att 

utrymme funnits och finns för att vara kreativ kring fler sådana aktiviteter.  

Utvärderingens underlagsmaterial har inte gett så mycket innehåll som kan 

sägas beskriva punkterna fem och sex ovan. Punkten sju genomfördes inled-

ningsvis för projektet, men kom sedan att upphöra. Initiativet togs från kom-

munens sida. Totalt finns minnesanteckningar från fem samordningsmöten 

bevarade (Sundsvalls kommun, 2009-09-17, 2009-11-26, 2010-02-18, 2010-

04-15 samt 2010-10-29). Under intervjuerna med projektledare och särskilt 

de projektanställda lyftes ofta dessa fem möten fram som något mycket 

positivt. Dels uppfattades mötena möjliggöra bättre kontakt mellan de olika 

projekten inom B2B samt mellan föreningarna och kommunen, dels uppfat-

tade de projektanställda att de fick träffa kollegor som jobbade med samma 

sak. Man kände sig mindre ensam i projektet. Detta skrivet även om före-

ningarnas projektansvariga och de projektanställda haft löpande kontakt 

med varandra över telefon (ofta på veckobasis) eller haft enstaka möten. 

Utvärderingens slutsatser med anledning av den förda diskussionen i detta 

kapitel blir: 

 

 Att kommunen, genom hur de olika ansökans- och redovisningsrap-

porterna utformats för projektet, skapat en systematisk kedja av 

innehåll som möjliggör att värdera projektresultat och arbete.  

 De redovisningar som erhållits från de deltagande idrottsförening-

arna uppvisar en variation som föranleder att ställa frågan om 

behovet av förstärkt koordinering i och av projektet. Detta kan göras 

i form av a) att kommunen ansvarar för gemensamma samordnings-

möten med projektansvariga, projektanställda/ ledare och kommunen 

i syfte att samordna insatser, öka kännedomen om de olika bostads-

områdenas aktiviteter inom ramen för projektet, minska känslan av 

ensamarbete för projektledarna och, för barnens bästa, öka synergi-

effekterna i projektet eller b) samlat huvudmannaskap från en före-

ning (GIF Sundsvall). 
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Sammanfattande avslutning 

 
”Whoever said that a journey of a 

thousand miles begins with a single step 

was wrong. It begins with an itch to 

move”  

Hugh Heclo, 1972 

 

 

I inledningskapitlet till denna utvärderingsrapport presenterades tre 

olika möjliga ansatser kring ungdomsarbete, a) ett organisatoriskt/ institu-

tionellt perspektiv, b) ett perspektiv fokuserande engagemang byggd på en 

organisatorisk bas och c) ett perspektiv fokuserande aktivism och egenorga-

niseringens betydelse. För alla tre perspektiven ovan är, menar jag, tre ord 

väsentliga för resultatet; förtroende, deltagande och kontinuitet, men har 

något olika vikt. Förtroende är en förutsättning. Den verksamhetsmässiga 

mixen söks i B2B på litet olika sätt för att på bästa sätt nå deltagande och 

kontinuitet från ungdomarna. Jag menar att B2B kan liknas med ett projekt 

utgående från perspektiven två och tre. Jag skrev vidare i inledningskapitlet 

att utgående från Antonovsky (2005 samt eget tillägg) skulle kommunens 

ungdomsarbete av typen B2B behöva en gemensam problemuppfattning 

(samlat problemfokus), förutsägbara och strukturerade utvecklingsprocesser 

(begriplighet), resurser för gemensam probleminsats (hanterbarhet) och för-

ståelse samt ”commitment” för vikten av att stärka ungdomars sociala kapi-

tal (meningsfullhet). Jag ställde frågan om B2B är ett exempel på en sådan 

insats?  

 

I mitt inledningskapitel skrev jag också att det finns generella erfarenheter 

kring arbete med ungdomsprojekt som kan utgöra ett användbart underlag 

att reflektera kring. Dessa kriterier har sammanfattats på en nationell konfe-

rens om ungdomsfrågor (Justitiedepartementets seminarium ”Tid för demo-

krati”). Dessa kriterier är att 

1. Arbetet måste ges erkännande och tid. 

2. Det behövs föranalys av målgruppen. 

3. Alla berörda beslutsfattare och annan personal behöver engageras. 

4. Projektet måste vara tydligt. 

5. Det förutsätter långsiktighet. 

6. Det byggs upp underifrån. 

7. Det kan fånga upp eldsjälar. 

 

Jag tycker att slutsatserna från utvärderingen visat att projekt B2B har en 

samlad problemuppfattning, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Arbetet i B2B motsvarar också åtminstone fyra av de sju generella kriterier 
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som återges ovan. För att lyckas etablera sig som alternativ (nå attraktivitet 

för ungdomarna och deras föräldrar) krävs tid (i form av arbetstimmar), ett 

igenkännande samt trygghet. Tid (i meningen långsiktighet) ger trygghet i 

igenkännandet, vilket genererar erkännande. I vissa av de genomförda inter-

vjuerna återkom respondenten till just tryggheten i att B2B nu funnits som 

projekt under en längre tid. Äldre syskon till barnen vet vad verksamheten 

representerar och idrottsföreningarnas namn skapar såväl nyfiket intresse 

som borgar för legitimitet. Jag tycker att Sundsvalls kommun har gett B2B 

erkännande och tid. Detta både i icke oväsentliga summor pengar för att 

anställa personal som att projektet fått medel över tre år. De berörda idrotts-

föreningarna har nu ett behov av att långsiktighet också skall förstås som 

längre tid än ett år i planeringsförutsättningar. För att ytterligare etablera 

verksamheten efterfrågas planeringsperioder av t ex två eller tre år. Som 

utvärderare kan jag förstå denna synpunkt.  

 

B2B har karaktären av att vara uppbyggd underifrån i meningen att projektet 

söker möta ungdomarnas intressen och variera sitt aktivitetsinnehåll. Jag 

menar att det är en rimlig och intressant strategi, särskilt i förhållande till de 

personer i ungdomsgrupperna som redan brottas med ett uppfattat utanför-

skap eller har att hantera en besvärlig social situation.  

 

Slutligen bygger ungdomsprojekt på förekomsten av eldsjälar. Det kan vara 

eldsjälar som projektansvariga (t ex den i rapporten nämnde Henrik Wik-

ström) eller som projektledare. Mitt intryck från intervjuerna är att samtliga 

föreningar har projektledare med engagemang. I några fall imponerar 

projektledarna extra mycket i den bredd i aktiviteter de genomför och/ eller 

det personliga engagemang som visas ungdomarna. 

 

Utvärderingen slutsatser kan sammanfattas i det följande: 

 

• B2B uppvisar en bred och genomtänkt perspektiv på integrations-

begreppet och socialisation av demokratiska värden. Projektet repre-

senterar också ett medvetet valt arbetssätt i hur ambitioner skall 

kunna uppnås, dvs. i form av samarbete mellan kommun och idrotts-

föreningar samt ett valt arenaperspektiv utgående från aktivism och 

egenorganisering. Min bedömning som utvärderare är att detta är ett 

möjligt framgångskoncept, önskvärt att vidareutveckla. Denna re-

kommendation gäller även för projekt B2B som helhet, om än med 

vissa verksamhetsmässiga justeringar.  

 

• Kommunens val av samarbete med civilsamhälleliga organisationer i 

berörda bostadsområden är en rimlig strategi. I valet av samarbets-

partners har några av kommunens stora idrottsföreningar prioriterats. 

Jag menar att detta är en framgångsväg som genom föreningarnas 
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legitimitet hos breda ungdomsgrupper ger möjligheten att nå inak-

tiva ungdomar i bostadsområdena och bidra till en integration över 

bostadsområden, kön, etnicitet och ålder (social integration).  

 

• B2B representerar också en ambition av inter-organisatoriskt sam-

arbete inom kommunen och mellan kommun och andra relevanta 

aktörer. Min uppfattning är att kommunens ambition, uttryckt med 

dessa målsättningar, är intressanta och rimliga. Detta på flera olika 

sätt. Dels menar jag att min inledande genomgång av LUPP-mate-

rialet visar att föreningslivet spelar roll i socialisering av demokra-

tiska värden hos ungdomar. Dels kan kommunen på detta sätt 

hantera intern sektorsproblematik. 

 

• Föreningarnas återrapportering av projektens olika aktiviteter 

(uppföljning) kan vara fylligare och, för vissa av bidragsgivaren 

specificerade parametrar, mer detaljerade för att bättre möjliggöra 

utvärdering av projektets processer och måluppfyllelse. Samtidigt är 

det viktigt att markera att all måluppfyllelse inte kan beskrivas 

numerärt, dvs att t ex antal aktiviteter eller deltagande ungdomar/ 

personer inte ger hela bilden av projektets möjliga betydelse. 

 

• B2B samarbetar med ett antal olika föreningar i bostadsområdena. 

Därtill tillkommer kontakter med skolan (fridshemmen, lärare i 

enskilda klasser och rektor) och, i vissa bostadsområden, fritids-

gårdarna. Kontakter mellan B2B och fritidshemmen finns i vissa av 

bostadsområdena, men något systematiskt samarbete tycks inte ha 

etablerats. I andra bostadsområden finns ett avståndstagande till 

B2B:s verksamhet. Vad avser fritidsgårdarna varierar formerna och 

djupet i kontakterna beroende på bostadsområde. Totalt sett är 

informationsutbytet litet och kontakterna få. 

 

• Eventuella fortsatta medel till B2B bör kopplas till ett krav på att det 

skapas en lokal (dvs. i bostadsområdet) styrgrupp kopplad till 

projektet. Det ger möjligheter till koordinering av aktiviteter i 

bostadsområdet till barnens fromma utgående från idén om 

Förebyggande Arbete - Tidiga Insatser (FATI). 

 

• Det framgår tydligt att det i GIF Sundsvall och Sundsvalls Dragon 

finns en långsiktighet i den verksamhetsmässiga satsning som B2B 

representerar (samhällsengagemang) och som överensstämmer, och 

får intern legitimitet, i policybeslut i föreningen. För Granlo BK 

känns situationen mer oklar. 
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• De olika ansöknings- och redovisningsrapporterna för projektet har 

av kommunen tydligt strukturerats i krav på innehållslig presen-

tation.  Kommunens struktur i hur ansökan lagts upp signalerar ett 

systemperspektiv och möjliggör såväl verksamhetsinriktning och 

utvärdering utgående från ett problembaserat perspektiv.  

 

• Den information som föreningarna avkrävs i ansökan och i projekt-

redovisningar bildar en systematisk kedja av innehåll som möjliggör 

att värdera projektresultat och arbete. Däremot varierar det i de svar 

som erhållits från de deltagande idrottsföreningarna. En variation 

som pekar på behovet av koordinering av B2Bs arbete. Detta kan 

göras på ett av två möjliga sätt; a) inrätta/återuppliva av kommunen 

(Kultur- och fritidsförvaltningen) ledda samordningsmöten med 

projektansvariga och projektledare från de berörda föreningarna eller 

b) att B2B bedrivs under huvudmannaskap av en förening (GIF 

Sundsvall).  

 

• Baserat på inlämnade avstämningar, slutrapporter och genomförda 

intervjuer kan slutsatsen dras att det föreligger en variation mellan 

föreningarna (och därmed bostadsområdena) i volym deltagande 

ungdomar, bredd i aktiviteter och fyllighet i redovisning av insatser.  

 

• En fortsättning av projektidén/konceptet B2B, vilket jag som utvär-

derare förordar baserat på den bild av projektet jag erhållit, bör för-

enas med tilldelning av projektmedel för längre period än ett år åt 

gången.  
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Bilaga 1.   
 

Intervjumall 

 
Intervju verksamhetsledare föreningarna -> hela verksamheten generellt,  

Intervju handläggare -> B2B och relationerna till deras vardag,  

Intervju myndigheter -> relation till B2B 

 

Berätta om sig själv, presentera utvärderingen 

 

 

1. Behovsformulering/Definition av problemet 

 

-Berätta om projektet B2B 

- Hur kommer du i kontakt med ungdomarnas behov 

- Vilka är de vanligaste frågorna du stöter på 

- Vilka är de viktigaste frågorna du stöter på 

 

- Varför ett projekt B2B – deras egen uppfattning 

- Vad var orsaken till B2B:s tillkomst – de formella angivna skälen 

- Vilka är samhällsproblemen som B2B skall hantera 

 

- Vilket/vilka är era uppgifter 

- Vilket/vilka är era uppställda mål 

- Hur korrelerar målen med problembilderna 

- Hur korrelerar målen sinsemellan 

- Är målen nåbara 

 

-Skiljer behoven av insatser genom B2B på olika unga inom föreningen 

eller mellan föreningarna - om ja, exemplifiera, - om nej, varför 

 

 

2. Prioritering 

 

- Har ni använt någon särskild arbetsrutin i arbetet inom projektet 

- På vilka grunder har de som arbetar i projektet rekryterats? 

- Om du skulle stöta på en fråga du har svårt att hantera, vem kontaktar du 

då 

 

- Behövs det någon gång prioriteras i insatser eller mellan behov eller 

individer 

- Hur sker prioritering (vem, vad, när, var, hur, varför) 

 

- Vilka styrinstrument finns fastställda för prioritering inom projektet 

- Om styrinstrument finns, används dessa, om nej, varför 

- Saknas något instrument för prioriteringar i verksamheten maa projektet 
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B2B utgör ett samarbete mellan kommunen och föreningarna. Krockar 

prioriterings- eller problemdefinitionerna någon gång? 

- Om ja, hur hanteras det, om nej, varför 

 

-Hur många av de aktiva i projektet är nyrekryterade? Hur många 

skulle ha återfunnits i föreningarnas verksamhet i vilket fall som helst?  

 

 

3. Resursmobilisering 

 

- Berätta om era arbetsmetoder i projektet 

- Saknas resurser (i vid mening; lokaler, kunskap, pengar, kontakter/nätverk 

osv) för hantering av problembilder/uppgiften 

- Vilka kontaktar du om det behövs särskilda insatser för åtgärd eller mer 

resurser allmänt 

 

- Hur är samarbetet mellan handläggarna på kommunen och föreningarna? 

- Hur systematiskt har samarbetet med fritidsgården och skolans fritids 

varit? 

- Hur ofta/mycket har det förekommit samarbete mellan de olika 

bostadsområdena/föreningarna inom projektet B2B? Hade ett utökat 

samarbete varit önskvärt? 

 

- Hur tycker du att B2B fungerar/har fungerat 

- Skulle projektet kunna projektet förbättras ytterligare 

- Om du skulle få önska dig en lista med åtgärder för att förbättra er 

verksamhet inom projektet, vad skulle du önska då (prioritera mellan 

de tre viktigaste) 

 

 

4. Utvärdering/kunskapsåterföring 

 

- Sker det någon utvärdering/uppföljning av ditt arbete/verksamheten i B2B 

- Hur sker kunskapsöverföring mellan föreningarna och mellan 

föreningen och kommunen 

 

- Har B2B blivit ordinarie verksamhet i föreningarna, eller utgör det ett 

tidsbestämt projekt? 

 

Vi har nu diskuterat en hel del frågor. Finns det någon fråga du hade 

förväntat dig att jag skulle ta upp, eller någon fråga vi varit inne på där du 

vill säga något mer, eller något allmänt runt området för intervjun som du 

vill kommentera. 
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Back to Basics 

En utvärdering av ett projekts möjligheter och utmaningar 
 

Denna utvärdering behandlar projektet ”Back to Basics” i Sundsvalls 

kommun. I projektet arbetar tre större idrottsföreningar i fyra bostads-

områden i kommunen för att skapa områdesidentitet och motverka känslor 

av utanförskap. I rapporten diskuteras projektet i förhållande till tre 

möjliga ansatser för ungdomsarbete. Vidare ställs frågan om ”Back to 

Basics” kunnat uppnå en gemensam problemuppfattning (samlat problem-

fokus), förutsägbara och strukturerade utvecklingsprocesser (begriplighet), 

resurser för gemensam probleminsats (hanterbarhet) och förståelse samt 

engagemang för vikten av att stärka ungdomars sociala kapital (menings-

fullhet).  

 
 
 
 
 
 
Författarpresentationer:  

Göran Bostedt är docent i statsvetenskap med offentlig förvaltning. Hans 

forskningsinriktning är policyanalys, då särskilt hur idéer blir till verk-

lighet i offentliga programsatsningar. 
 
 

 

FoU-Västernorrland finansieras av kommunernas socialtjänster i 

Västernorrland med Kommunförbundet Västernorrland som huvud- 

man. Enhetens uppdrag är att fånga upp idéer och stödja forsknings-,  

utvecklings och uppföljningsprocesser inom socialtjänsten samt att göra  

dessa tillgängliga för socialtjänstens personal. Mer information om FoU 

Västernorrland finns på www.fouvasternorrland.se 
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