
   

 

   

 

   

 

Inom projektet NAD har offentlig- och idéburen sektor i Skåne arbetat med att utveckla, testa 
och utvärdera metoder för samverkan mellan sektorerna vad gäller etablering av nyanlända 

flyktingar. På projektets spridningskonferens som anordnades 14 maj presenterades 
resultaten av arbetet. Lärdomarna från projektet tycker vi är så intressanta att vi vill sprida 

dem brett. Här nedan följer en sammanfattning (klicka på länkarna för mer information) 

   

   Föreningsliv och 

etableringen - ur 

deltagarnas perspektiv 
Anne-Maria Ikonen har som en del av sin 
masteruppsats gjort intervjuer med 29 deltagare i 
projektet NAD och på så vis fått en god inblick i hur 
deltagare upplever föreningsaktiviteter i 
etableringsplan. 

- En övervägande majoritet av de som svarat har varit 
väldigt nöjda, säger Anne-Maria Ikonen. 

   
 

   

   

Möjligheten att träna vardagssvenska, utanför en klassrumsmiljö,  upplevdes som det mest 
värdefulla av deltagarna. Dessutom var många deltagare nöjda med att ha fått tillgång till 
personliga samtal och kontakter. 

– Många av deltagarna hade ingen eller väldigt lite kontakt med infödda svenskar utöver de 
lärare och handläggare de träffat. Att få möjlighet att träffa folk på mer informella arenor 
stärker självförtroendet och gör att man vågar mer i sociala sammanhang, säger Anne-Maria 
Ikonen. 

Anne-Maria Ikonen menar att nyckelfaktorerna till varför deltagarna i NAD är så nöjda är den 
energi och de resurser som lagts på att hitta rätt aktivitet till rätt person. 

– Om man lyckas med det så kan man undvika risken att deltagare känner sig omotiverade 
för att de upplever att deras kompetens eller intresse inte kommer till sin rätt i aktiviteten. Rätt 
information är också jätteviktigt, säger Anne-Maria Ikonen. 

Information dels till deltagarna så att de förväntningar som skapas är realistiska, men också 

   



till arrangörerna så att de har möjlighet att  ta emot den nya deltagaren på bästa sätt. 

Anne-Maria Ikonen håller i dagarna på att slutföra sin masteruppsats som kommer att 
innehålla en djupgående analys utifrån intervjuerna med deltagarna. Uppsatsen kommer att 
finnas tillgänglig i Malmö Högskolas databas för uppsatser från slutet av juni. En 
sammanfattande presentation av Anne-Marias arbete hittar du här. 

   

Projektets verksamhet 

I projektet har det funnits två lokala samverkansgrupper, i Kristianstad och i 
Helsingborg, som har arbetat med att testa olika nya sätt att arrangera 
föreningsaktiviteter inom etableringsplanerna. Varje grupp har bestått av en ansvarig 
handläggare på arbetsförmedlingen, en föreningssamordnare från en lokal idéburen 
organisation samt den regionala projektledaren för NAD. Gruppen har även haft en del 
kontanta medel för att täcka kostnader och eventuella ersättningar till föreningar. 

Arbetsgrupperna har fört dialog med lokala föreningar och tillsammans skapat 
individanpassade och kvalitetssäkrade föreningsaktiviteter i etableringsplanerna.  

För utförligare beskrivning av metoden och  gruppernas arbete 
se informationsfolder här Prezi här eller lägesrapport här  

   

 
 

   Ann Christine Lundkvist, 
Folkhälsostrateg, 
Region Skåne 

"Region Skåne ser 
satsningen NAD som en 
viktig ”pusselbit” inom 
ramen för den regionala 
överenskommelsen, 
RÖK:en, men även när 
det gäller 
överenskommelsen 
mellan Region Skåne 
och den idéburna 
sektorn. Att skapa 
förutsättningar för en 
ökad delaktighet och att 
deltagarna upplever att 
det går att påverka sin 
situation är 
framgångsfaktorer för en 
god och jämlik hälsa." 

   
 

   Katarina Carlzén, 
integrationsutvecklare/ 
utvecklingsansvarig, 
Länsstyrelsen Skåne 

"När vi började 
samarbetet med 
Nätverket 2008 gjorde vi 
det utifrån tanken om att 
föreningar och 
civilsamhället på ett bra 
vis kunde fylla det 
tomrum som fanns både 
i myndigheternas utbud 
av insatser och i de 
nyanländas liv. Jag 
tycker att de resultat vi 
kan se idag bekräftar att 
idén var helt rätt. Idag 
ser vi ett kvalitativt 
utvecklat mottagande 
och en större möjlighet 
för nyanlända att komma 
in i samhället. Det vi nu 
lagt grunden till kommer 
vi att fortsätta utveckla 
och konsolidera!" 

   

http://c.plma.se/?q=63639037402320600014
http://c.plma.se/?q=63639037402320600025
http://c.plma.se/?q=63639037402320600036
http://c.plma.se/?q=63639037402320600047
http://c.plma.se/?q=63639037402320600058


 Engagemang och 
kunskap är viktigt 
för projektet 

Projektets styrgrupp har anlitat Ramböll 
Management för att göra en analys av 
projektet och ge rekommendationer för 
fortsättningen. För att läsa hela 
rapporten, klicka här. De villkor och 
förutsättningar som Ramböll har 
identifierat behövs för att de 
samverkande aktörerna fortsatt ska 
kunna arbeta i enlighet med NAD är: 

 

   
 

 

   

   

- Regional samordnare 

- En lokal föreningssamordnare 

- Vilja och engagemang hos inblandade aktörer både på ett regionalt och lokalt plan 

- Ett formellt uppdrag till relevanta offentliga aktörer 

- Ökad kunskap om värdet av att arbeta i enlighet med NAD 

- Stöd till kapacitetsbyggande och organisering inom idéburen sektor 

- Formalisering av aktiviteternas syfte, innehåll och ersättningsprinciper 

   

 Regional samverkan mellan sektorerna 

kring etablering i Skåne 
NÄTVERKET – idéburen sektor Skåne (tidigare Social Ekonomi Skåne) är en regional 
intresseorganisation för idéburen sektor i Skåne. Vi skapar förutsättningar för idéburna 
organisationer att genom tvärsektoriell samverkan kunna verka för en socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt hållbar utveckling i regionen. 

Sedan 2007 samverkar NÄTVERKET med Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne inom 
ramen för Partnerskap Skåne.  

2010 undertecknades Överenskommelsen om samverkan mellan Region Skåne och den 
idéburna sektorn i Skåne. Integration är ett prioriterat område inom Överenskommelsen.  

Projektet NAD är en del av den samverkan och syftar till att utveckla, testa och utvärdera 
konkreta metoder för samverkan mellan sektorerna när det gäller etablering av nyanlända 
flyktingar. NAD har arbetat för att hitta en samverkansmetod som fungerar för föreningarna, 
Arbetsförmedlingen och deltagarna. Projektet finansieras av Europeiska flyktingfonden (juli 
2013-juni 2014). Projektpartners är Region Skåne, Arbetsförmedlingen, NÄTVERKET, 
projektägare är Länsstyrelsen Skåne. 

 

 
 

   Henrik Nilsson, 
projektledare för NAD, 
NÄTVERKET - idéburen 
sektor Skåne 

"Det finns stort 
engagemang och unik 
kompetens i idéburen 
sektor vad gäller att få 
nyanlända att känna sig 
som en del av samhället. 

   
 

   Anneli Lundquist-
Ekbladh, sektionschef 
arbetsförmedlingen 
Kristianstad 

"Samverkan är A och O 
när det gäller 
etableringsuppdraget – 
för att kunna lyckas med 
detta uppdrag vi fått från 
riksdag och regering så 

   

http://c.plma.se/?q=63639037402320600069
http://c.plma.se/?q=63639037402320600070
http://c.plma.se/?q=63639037402320600081
http://c.plma.se/?q=63639037402320600092


Föreningslivet skapar 
socialt kapital som 
främjar hälsa, 
språkinlärning och som 
gör det lättare att få 
arbete. För att idéburen 
sektor ska kunna vara en 
aktiv part i etableringen 
krävs ett gemensamt 
utvecklingsarbete och en 
dialog mellan sektorerna 
- detta kommer inte av 
sig själv utan måste 
prioriteras och arbetas in 
i systemet"  

måste vi hitta individuella 
lösningar för varje 
person som kommer till 
Sverige, ge personen 
möjlighet att lyckas och 
att få nätverk och att lära 
känna svenskar. Detta är 
föreningslivet fantastiska 
på" 

 

 


