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Sammanfattning  
 
Arvsfondsprojekt i studieförbunden är en utvärdering utförd av forskarna Anna Lundstedt (fil. dr. 
etnologi) och Erik Sjöstrand (fil. dr. ekonomi), Stockholm Center for Civil Society Studies, 
Handelshögskolan i Stockholm, på uppdrag av Arvsfondsdelegationen. 
 

Bakgrund och syfte 
Idag finns tio studieförbund i Sverige som får statsbidrag via Folkbildningsrådet för 
folkbildningsverksamhet: ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens 
bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus, Studiefrämjandet och SV. Samtliga är 
organiserade som federationer vilket innebär att andra organisationer inom civilsamhället är 
medlemmar i de olika studieförbunden. Undantaget är Folkuniversitetet som primärt är 
organiserat i ett antal stiftelser. Studieförbundens huvudsakliga inkomster är offentliga bidrag. 
Samtidigt menar flera studieförbund att de behöver söka andra finansieringsformer för att kunna 
uppfylla sitt uppdrag. 2020 tilldelades studieförbunden drygt 63 miljoner kronor (42 bifallsbeslut) 
ur Allmänna Arvsfonden för projektverksamhet. Studieförbunden utgjorde den fjärde största 
organisationskategorin som tilldelades Arvsfondsmedel både 2016 och 2020. 
 
Syftet med utvärderingen är att samla in och analysera erfarenheter från arvsfondsprojekt som 
drivs av studieförbund. Vi är inte primärt intresserade av projektets verksamhetsområde eller 
målgrupp utan fokuserar på den organisatoriska nivån. Den gemensamma nämnaren för de 
projekt som utvärderas är just att de drivs i regi av studieförbund. Vårt fokus ligger på relationen 
mellan parterna som driver projektet – de tre huvudaktörerna i projektet – projektledare, 
studieförbund, samt i förekommande fall studieförbundets medlemsorganisation/er. 
Målgruppens erfarenheter av projektens insatser skildras endast indirekt i utvärderingen via 
deltagarobservationer, samtal med deltagare och intervjuer med projektledarna i tre projekt som 
vi har fördjupat oss i. 
 
Vi har utgått från följande frågeställningar: 

• Vilken roll och funktion har studieförbund i arvsfondsprojekt? 

• Vilka spår lämnar Allmänna arvsfondens pengar och under vilka betingelser lämnar 
pengarna spår? Är det möjligt att identifiera några specifika betingelser för 
organisationskategorin studieförbund i relation till olika kategorier av spår? 

• Vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka hinder stöter de på? Finns det speciella 
typer av hinder som projekten stöter på givet att studieförbunden är en specifik typ av 
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organisation? På vilka sätt kan studieförbundens organisation underlätta för 
genomförandet av projekten? 

• Vi har också samlat in data om kvantitativa aspekter, såsom antal personer som varit 
verksamma/deltagit i den aktuella verksamheten. 

Material och metod 
Utvärderingen genomfördes av följande projekt finansierade ur Allmänna Arvsfonden: 

• 43 projekt som har studieförbund som projektägande organisation. Projekten påbörjades 
tidigast februari 2012 och senast sep 2018 (de sista projekten avslutas sep 2021). 

Vid sidan av dessa utvärderade projekt har 10 projekt med studieförbund projektägare som har 
klassificerats av Arvsfondsdelegationens kansli som överlevare, samt 10 projekt där 
verksamheten har fortsatt bedrivas inom ramen för ett studieförbund efter projektavslut 
används som referensmaterial. 
 
Arvsfonden riktade sig under undersökningsperioden (2012–2021) till tre målgrupper: Barn 0–
11 år, unga 12–25 år samt personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. Majoriteten 
av de arvsfondsprojekt som genomförs av studieförbund riktar sig till Arvsfondens sistnämnda 
målgrupp personer med funktionsnedsättning. Projekten i studien arbetar exempelvis med 
metodutveckling för inkluderings- och empowerment-processer, bland annat via kulturinsatser. 
De projekt som riktar sig till unga handlar exempelvis om skapande estetisk verksamhet, musik, 
konst, demokratiskt deltagande, normkritisk pedagogik, identitet och framtidsbilder, stadsodling, 
sport och att bygga upp ett e-sportcenter. Se förteckning över samtliga 43 projekt i bilaga 1. Av 
bilagan framgår projektets namn, namn på projektägande studieförbund, målgrupp, projektets 
syfte och under vilken tidsperiod/vilka år som projektet bedrevs. 
 
Utvärderingen tar avstamp i metastudien En allmänning i det offentligas tjänst? En resa i 
Allmänna Arvsfondens spår. En utvärdering utförd på uppdrag av Arvsfondsdelegationen (Friberg, 
Lundstedt, Wallman-Lundåsen & Wijkström 2018) och dess analysverktyg om exempelvis olika 
kategorier av spår. Vi utgår vidare från slutsatser om varierande organisatoriska inramningar av 
arvsfondsprojekt som utvecklades i utvärderingsrapporten (Einarsson, Sjöstrand & Wijkström 
2016) Projektledaren, organisationen och projektet. Därtill använder vi oss av tidigare 
publicerade tematiska externa utvärderingar om arvsfondsprojekt som referensmaterial. 
 
Utvärderingen har genomförts i flera steg: 

1. Dokumentstudier, analys av projektakter och annat skriftligt material, till exempel 
projektansökningar, årliga återrapporteringar, projektens slutrapporter samt övrigt 
material om projekten som tidningsartiklar och tryckt material som har producerats inom 
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ramen för projekten som metodmaterial med mera. Vi har även studerat projektens 
hemsidor i de fall sådana funnits kvar efter projektavslut. 

2. Orienteringsintervjuer med handläggare på Arvsfonden med egen erfarenhet av arbete 
inom och med studieförbund, samt anställd vid ett studieförbund som tagit initiativ till 
och drivit ett arvsfondsprojekt som projektledare tidigare. 
 

3. Enkätundersökning skickades ut digitalt till projekten och besvarades av projektledare och 
kontaktperson på studieförbundet under hösten 2019 och våren 2020. 
 

4. Tre fallstudier – intervjuer med projektledare och ansvariga chefer och anställda inom 
studieförbunden samt samarbetsorganisationer, deltagarobservationer och besök hos 
projekten. 
 

5. Slutligen kategoriserades projektens grad av överlevnad. 

Sammanfattande slutsatser  
I rapporten visar vi att studieförbunden i flera fall förefaller bidra med vad vi kallar ett centralt 
infrastrukturellt stöd till projekten. Detta stöd går att finna i det faktum att studieförbunden är 
relativt stora aktörer i civilsamhället och att de har väletablerade organisatoriska strukturer. 
Detta infrastrukturella stöd består bland annat av studieförbundens kapacitet att bidra till 
projekten med administrativa resurser och stöd inom exempelvis ekonomi, personal och 
projektredovisning. Ytterligare stöd handlar ofta om att möjliggöra själva ansökan genom att ha 
resurser och kunskap för detta. En ytterligare central dimension av det infrastrukturella stödet 
handlar om att bidra med en generell legitimitet som en trovärdig aktör samt ett brett kontaktnät 
för projekten. Vår bedömning är att studieförbunden i flera fall har fungerat som en sorts 
facilitator för att mindre föreningar och målgrupper utan tidigare projektvana överhuvudtaget 
har kunnat genomföra ett arvsfondsprojekt. 
 
Påfallande många, nästan sju av tio, menar att arvsfondsprojektet har möjliggjort för 
studieförbundet att nå och arbeta med nya målgrupper. Detta kan hänga ihop med att 
studieförbundens ordinarie verksamhet primärt inte riktar sig till barn och ungdomar som är två 
centrala målgrupper för Arvsfonden. Men det kan också handla om att de 
statsbidragsberättigade verksamhetsformer som studieförbunden har att arbeta inom inte anses 
tillräckligt flexibla för att nå de aktuella målgrupperna. Ytterligare en förklaring kan finnas i att 
arvsfondsprojekt möjliggör att arbeta med resurskrävande målgrupper, exempelvis vissa grupper 
inom målgruppen personer med funktionsnedsättning, som studieförbunden har svårigheter att 
arbeta med inom ramen för det ordinarie statsbidraget. 
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Samtidigt som studieförbundens väletablerade strukturer och storlek ger viktiga bidrag till 
projekten så identifieras i rapporten samtidigt hinder för projektet inom denna struktur. Detta 
handlar då bland annat om att projektledarna uppfattar att de möts av ”sega” beslutsstrukturer 
och att det inte alltid är lätt för projekten att i verkligheten dra på de styrkor som man initialt har 
tänkt att en stor nationell aktör ska kunna bidra med. Initialt förefaller det också som att det ställs 
förhoppningar till att studieförbunden som rikstäckande aktörer med goda möjligheter till bred 
informationsspridning ska kunna bidra till att sprida projektets resultat och metoder. Flera 
projekt ger dock uttryck för att detta i realiteten är svårt. Detta kan delvis bero på att projektens 
kontakt in i studieförbunden i flera fall förefaller vara personbundna, samt att projekten i vissa 
fall betraktas som helt egna verksamheter som i mångt och mycket bedrivs på egna ben vid sidan 
av eller parallellt med studieförbundets verksamhet. En rekommendation till kommande projekt 
är därför att redan i ansökningsfasen och uppstarten av ett projekt arbeta internt i 
studieförbundet med förankring av projektet och att ge projektledaren ett så brett kontaktnät 
som möjligt också inom studieförbundets organisation för att om möjligt minska denna del av 
personberoendet och tydligare inkludera projektet i studieförbundets övriga organisation. 
 
I vårt material kan vi också se att studieförbunden kan spela olika roller när det kommer till 
överlevnad och vilka typer av spår som projektet lämnar. I några fall kan vi se hur projektets 
verksamhet direkt överlever och fortsätter i studieförbundets regi efter att projekttiden är slut. I 
flera av dessa fall var då projektledaren anställd vid respektive studieförbund både innan 
projektet startade och efter projektet hade avslutats, vilket kan ha underlättat fortlevnaden. Vi 
hittar också exempel på att projektets erfarenheter tas vidare och utvecklas ytterligare in i ett 
nytt arvsfondsprojekt av samma studieförbund och samarbetsorganisationer. 
 
För att återknyta till studieförbundets roll som facilitator så hittar vi många fall där 
studieförbunden har fungerat som en sorts plantskola för de ideella organisationerna som är 
samarbetsorganisationer i projekten. I dessa fall kan vi se att projektets verksamhet och 
erfarenheter lever vidare efter projektavslut, men då inte i det aktuella studieförbundets egen 
regi. Istället är det den till studieförbundet samverkande organisationen, som från början har 
initierat projektet, som driver verksamheten vidare. Ofta verkar detta ske i nya projekt med stöd 
från bland andra Arvsfonden, men vi finner också exempel där verksamheten drivs vidare i form 
av ett företag. Dessa fall kan exempelvis handla om nybildade föreningar, föreningar som aldrig 
haft arbetsgivaransvar tidigare och föreningar som saknar större kansli för ekonomihantering och 
administration och som från början initierar projektet men inte har möjlighet att själva äga 
projektet formellt, utan då har valt att samverka med ett studieförbund. Projekttiden blir en 
”plantskola” för projektledare och samarbetsorganisationerna som möjliggör att verksamheten 
skalas upp till permanent verksamhet som drivs vidare av samarbetsorganisation efter 
projektavslut.  
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1. Inledning1 

1.1. Bakgrund studieförbund och Allmänna Arvsfonden 
 
Allmänna Arvsfonden 
Arvsfondsdelegationen beviljar fortlöpande ekonomiskt stöd till projekt som bidrar till att stärka 
barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Organisationer i civilsamhället som 
bedriver ideell verksamhet kan söka Arvsfondsmedel för att pröva nya idéer. Cirka 400 projekt 
får projektstöd varje år. I genomsnitt beviljas var femte projektansökan. Stöd ska i första hand 
lämnas till projekt som är nyskapande och utvecklande och ges företrädelsevis till ideella 
organisationer.2 Ett projekt kan få projektmedel under högst tre år. Projekten ska möjliggöra 
målgruppens deltagande. Projektorganisationen ska kunna visa en plan för överlevnad – hur 
verksamheten eller metoden lever vidare efter projektets slut – och för hur projektets 
erfarenheter tas till vara och sprids.3  
 
Allmänna Arvsfonden bildades 1928 och förvaltas av Kammarkollegiet. Fonden utgör en form av 
allmänning bestående av resurser som har byggts upp under lång tid. Förmögenheten består av 
dödsbon efter personer som inte har några arvingar.4 Fondens bokförda värde uppgick till 
närmare 8,5 miljarder kronor 2020 enligt Kammarkollegiet.5 Arvsfonden har två olika stödformer 
– lokalstöd och projektstöd. Lokalstöd är ett ”stöd för ny-, om- och tillbyggnad av en lokal eller 
anläggning som behövs för att driva en nyskapande och utvecklande verksamhet på orten”. I 
denna rapport utvärderas endast den senare former av stöd – projektstöd.  
 

 

 
1 För hjälp och viktiga bidrag för att skriva fram denna rapport vill vi härmed varmt tacka de tre projekt som tagit 
emot oss på besök och alla ni som generöst har deltagit i samtal och intervjuer, ni som tagit er tid att svara på vår 
enkät och dela erfarenheter samt Annica Thomas, utvärderings- och uppföljningsansvarig på 
Arvsfondsdelegationens kansli, som varit oss behjälplig genom hela processen.     
2 Stöd kan även ges till offentlig huvudman. I en tidigare utvärdering konstaterade vi att ”de projekt som var aktiva 
vid tiden för undersökningen var 83 procent placerade i organisationer med antingen juridiska formen ideell 
förening eller registrerat trossamfund […] varav en stor andel ingick i större organisationer såsom studieförbund 
eller specialförbund inom idrottsrörelsen. Det handlar såväl om lokalföreningar och distrikt som om nationella 
förbund som har sökt, fått och använt Arvsfondsmedel för dessa projekt. Mindre än en tiondel (8 procent) av de 
beviljade projekten drivs av organisation med den juridiska formen stiftelse och ungefär lika många (9 procent) av 
projekten befinner sig i offentligt ägda och styrda organisationer såsom kommuner eller inom hälso- och 
sjukvården med offentlig huvudman.” (Einarsson, Sjöstrand, Wijkström 2016:21–22). 
3 www.arvsfonden.se 
4 Friberg, Lundstedt, Wallman-Lundåsen och Wijkström (2018), En allmänning i det offentligas tjänst? En resa i 
allmänna arvsfondens spår.  
5 Fondens bokförda värde uppgick den 31 december 2020 till 8 455 mnkr enligt Kammarkollegiet.  
https://www.arvsfonden.se/download/18.4d3d64e3177db55b166262d/1614353531525/Redovisning%20f%C3%B
6r%20f%C3%B6rvaltningen%20av%20Allm%C3%A4nna%20arvsfonden%202020.pdf 

https://www.arvsfonden.se/download/18.4d3d64e3177db55b166262d/1614353531525/Redovisning%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rvaltningen%20av%20Allm%C3%A4nna%20arvsfonden%202020.pdf
https://www.arvsfonden.se/download/18.4d3d64e3177db55b166262d/1614353531525/Redovisning%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rvaltningen%20av%20Allm%C3%A4nna%20arvsfonden%202020.pdf
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Studieförbund och Arvsfonden 
Studieförbund är en organisationskategori som återkommande mottar arvsfondsmedel. 2020 
tilldelades exempelvis studieförbunden drygt 63 miljoner kronor (42 bifallsbeslut) ur Allmänna 
arvsfonden för projektverksamhet.6 Idag finns 10 studieförbund i Sverige som får statsbidrag via 
Folkbildningsrådet för folkbildningsverksamhet: ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, 
Kulturens bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus, Studiefrämjandet och SV.  
Studieförbunden är organiserade som federationer med andra organisationer som medlemmar. 
Undantaget är Folkuniversitetet som primärt är organiserat i ett antal stiftelser. 
Studieförbundens huvudsakliga inkomster är offentliga bidrag för folkbildningsverksamhet. 
Samtidigt menar flera studieförbund att de behöver söka andra finansieringsformer för att 
uppfylla sitt uppdrag. Det har skett en betydande ökning av intäkter kopplade till annan 
verksamhet än den statsbidragsberättigade folkbildningsverksamheten under senare år.7   
 
I Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelser redovisas statistik över beviljat stöd och antal 
bifallsbeslut fördelat på olika kategorier av organisationer respektive år. Studieförbunden 
klassificeras som en särskild organisationskategori. Övriga organisationskategorier är 
idrottsföreningar, funktionshinderorganisationer, stiftelser, kulturföreningar, sociala 
organisationer, ungdomsorganisationer, offentliga huvudmän, organisationer bildade på etnisk 
grund, universitet och högskolor, trossamfund, samt kategorin ”övrigt”.  Studieförbunden 
utgjorde den fjärde största organisationskategorin som tilldelades medel både 2016 och 2020.8 
Av nedanstående tabell framgår hur många studieförbundsprojekt som har beviljats stöd av 
Arvsfondsdelegationen under perioden 2012–2020, samt vilken summa som studieförbunden 
tilldelades respektive år:  
 

Verksamhetsår Antal 
studieförbunds-
projekt som 
beviljades stöd  

Summa som 
studieförbunden 
tilldelades T kr 

Totala antalet 
bifallsbeslut  

Totalsumma 
tilldelade medel T kr 

2020 42 63 614 416 799 000 
2019 35 49 926 423 749 000 
2018 34 48 778 378 647 000 
2017 34 50 026 364 596 768 
2016 38 60 226  434 733 707 
2015 29 41 442 428 641 658 

 
6 Allmänna Arvsfonden verksamhetsberättelse 2020. 
7 Sjöstrand, Sandahl & Einarsson 2013.  
8 Den organisationskategori som fick störst del medel 2020 var Idrottsföreningar (111 bifallsbeslut 245 432 T kr) 
följt av funktionshinderorganisationer (60 bifallsbeslut 93441 T kr) och därefter på tredje plats Kulturföreningar (46 
bifallsbeslut 68 478 T kr).  
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2014 32 44 318 427 615 954 
2013 28 45 615 343 545 889 
2012 26 30 469 353 477 086 

 
Vid sidan av att studieförbunden fungerar som projektägare, vilket är de fall som fångas i tabellen 
ovan, förekommer det också att studieförbunden fungerar som samarbetspartners i 
arvsfondsprojekt med annan projektägare. 
 
Majoriteten av de projekt som genomförs av studieförbunden riktar sig till Arvsfondens målgrupp 
personer med funktionsnedsättning. Projekten arbetar exempelvis med metodutveckling för 
inkludering- och empowerment- processer bland annat via kulturinsatser.9 Projekten som riktar 
sig till unga handlar exempelvis om skapande estetisk verksamhet, musik, konst, demokratiskt 
deltagande, normkritisk pedagogik, identitet och framtidsbilder, stadsodling, sport och att bygga 
upp ett e-sportcenter. Det har tidigare konstaterats att det är relativt vanligt att ett 
studieförbund är huvudman för kulturprojekt riktade till personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. I en tidigare utvärdering konstaterades att studieförbund drev drygt 37 
procent av projektet med denna inriktning, vilket förklarades med ”traditionen av att 
folkbildningen har och tar ansvar för utbildningsinsatser för målgruppen.”10 
 
Arvsfondsdelegationens kansli följer upp slutredovisade projekts överlevnadsgrad och vilka spår 
som projekten efterlämnar. Överlevnadsgrad och spår analyseras även i de externa utvärderingar 
som genomförs av projekten på uppdrag av Arvsfondsdelegationen. Det finns således direkta och 
indirekta förväntningar och förhoppningar hos samtliga involverade parter – projektfinansiär, 
projektägande organisation, samarbetsorganisationer, projektledare och projektdeltagare – om 
att projektens erfarenheter och verksamheter skall leva vidare i någon form efter projektavslut. 
Även om det inte är uttalat att detta måste ske inom ramen för studieförbunden utan kan ske 
inom ramen för exempelvis en kommun eller annan förening så träffas studieförbunden som 
projektägare av dessa förväntningar.   
 
 

1.2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med utvärderingen är att samla in och analysera erfarenheter från arvsfondsprojekt som 
drivs av studieförbund. Vi är inte primärt intresserade av projektets verksamhetsområde eller 

 
9 Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för 2020 s.37, se även Verksamhetsberättelse 2016 s. 31. 
10 Sauer och Lövgren (2014), Kultur med och för personer med intellektuell funktionsnedsättning  
– en utvärdering av projekt som erhållit ekonomiskt stöd inom området kultur och intellektuella funktionshinder 
1994–2011. 2014:27. 
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målgrupp utan fokuserar på den organisatoriska nivån.11 Den gemensamma nämnaren för de 
projekt som har utvärderats är just att de drivs i regi av studieförbund. Fokus i denna studie ligger 
på relationen mellan parterna som driver projektet – de tre huvudaktörerna i projektet – 
projektledare, studieförbund, samt i förekommande fall studieförbundets 
medlemsorganisation(er).  
 

 
 
Målgruppens erfarenheter av projektens insatser skildras endast indirekt via 
deltagarobservationer och intervjuer med projektledarna i tre projekt. Vi intervjuar således inte 
projektdeltagarna i denna utvärdering då fokus för studien är organisationsnivån.  
 
Vi utgår från den övergripande frågeställningen:  
 

• Vilken roll och funktion har studieförbund i arvsfondsprojekt? 

 
11 I tidigare utvärderingar grupperas projekten oftast i olika specifika ämnen/teman. Utvärderingar har också gjorts 
av Arvsfondens särskilda satsningar. En annan typ av utvärdering är av specifika organisationer som har fått medel. 
”Arvsfondsdelegationens strategi för uppföljning och utvärdering (…) syftar till att ta tillvara kunskaper och 
erfarenheter från inkomna ansökningar och beviljade projekt. Den genomförs i tre steg: uppföljning, utvärdering 
och erfarenhetsspridning, och utgår från följande övergripande frågeställningar: Vilka spår lämnar Allmänna 
arvsfondens pengar? Under vilka betingelser lämnar pengarna spår? Vilka framkomliga vägar och vilka hinder 
stöter projekten på? Hur upplever målgrupperna insatserna? Vilka roller har målgruppen i projekten och hur får de 
en röst? Hur många har deltagit i den aktuella verksamheten?” Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse 
2020:55. 
 

Projektägande 
studieförbund 

Handläggare eller chef

ProjektledareMedlemsorganisation 
studieförbund



11 
 

Denna övergripande frågeställning kompletteras med generella frågeställningar som 
Arvsfondsdelegationen önskar få svar på i alla sina utvärderingar.12 Följande frågeställningar 
kommer därför att belysas i utvärderingen och användas för att fördjupa förståelsen av 
studieförbundens roll och funktion: 
 

• Vilka spår lämnar Allmänna arvsfondens pengar och under vilka betingelser lämnar 
pengarna spår? Är det möjligt att identifiera några specifika betingelser för 
organisationskategorin studieförbund i relation till olika kategorier av spår? 

 
• Vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka hinder stöter de på? Finns det specifika 

typer av hinder som projekten stöter på givet att studieförbunden är en specifik typ av 
organisation? På vilka sätt kan studieförbundens organisation underlätta för 
genomförandet av projekten? 

 

1.3. Material och projekt 
 
Utvärderingen tar avstamp i de två tvärvetenskapliga studier om Arvsfonden som vi båda har 
genomfört tidigare vid Center for Civil Society Studies, Handelshögskolan i Stockholm: Sjöstrand 
et al (2016) och Lundstedt et al (2018). Dels utgår vi från En allmänning i det offentligas tjänst? 
En resa i Allmänna arvsfondens spår (2018) och dess analysverktyg om exempelvis olika 
kategorier av spår.13 Vi utgår vidare från slutsatser om varierande organisatoriska inramningar 
av arvsfondsprojekt som utvecklades i utvärderingsrapporten (2016) Projektledaren, 
organisationen och projektet.14 Därtill använder vi oss av tidigare publicerade tematiska externa 
utvärderingar om arvsfondsprojekt som referensmaterial.  
 
Utvärderingen omfattar 43 projekt finansierade av Allmänna Arvsfonden som alla har 
studieförbund som projektägande organisation. Projekten påbörjades tidigast februari 2012 och 
senast september 2018 och de sista projekten avslutades under september 2021. En redogörelse 
för samtliga projekts syfte, målgrupp och projektägande studieförbund återfinns i bilaga 1.  

 
12 Dessa frågeställningar är gemensamma för alla utvärderingar som genomförs på uppdrag av 
Arvsfondsdelegationen. Vid sidan av de två som lyfts fram ovan finns också uppdraget att belysa ”Kvantitativa 
aspekter så som antal personer som varit verksamma/deltagit i den aktuella verksamheten. Kvantitativa data 
inhämtas primärt från det skriftliga aktmaterialet.” Denna frågeställning har dock i samråd med Arvsfonden 
bedömts ligga utanför denna utvärderings syfte.   
13 Friberg, Lundstedt, Wallman-Lundåsen & Wijkström (2018), En allmänning i det offentligas tjänst? En resa i 
Allmänna Arvsfondens spår. En utvärdering utförd på uppdrag av Arvsfondsdelegationen. 
14 Einarsson, Sjöstrand & Wijkström 2016. 
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Vid sidan av de utvärderade projekten har 10 projekt med studieförbund som projektägare och 
som har klassificerats av Arvsfondsdelegationens kansli som överlevare, samt 10 projekt där 
verksamheten har fortsatt bedrivas inom ramen för ett studieförbund efter projektavslut, 
används som referensmaterial. Hos dessa projekt har vi endast tagit del av Arvsfondens 
arkivmaterial. Detta har gjorts i syfte att ytterligare fördjupa analysen av studieförbundens roll 
och funktion i projekten.   
 
Arvsfonden riktar sig till tre målgrupper:15 

• Barn 0–11 år 
• Unga 12–25 år 
• Personer med funktionsnedsättning oavsett ålder 

 
Några projekt i studien riktar sig till flera av Arvsfondens målgrupper parallellt – som exempelvis 
både barn och unga. Cirka en handfull projekt riktar sig till målgruppen barn. Endast ett projekt 
riktar sig dock enbart till barn 0–11 år. Cirka hälften av de projekt som vi har studerat riktar sig 
till unga och cirka hälften till personer med funktionsvariationer. Ett fåtal projekt riktar sig till 
andra målgrupper som föräldrar och seniorer med demens. De projekt som vi har utvärderat 
riktar sig till följande målgrupper:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
15 1 juli 2021 trädde en ny lag om Allmänna arvsfonden i kraft. I denna definieras nu även ”äldre 
personer” som en målgrupp för Allmänna Arvsfonden vid sidan av de ovan nämnda. Lag 2021:401 om 
Allmänna arvsfonden  
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Projektets målgrupp  Antal projekt 
Barn 0–11 år 1 
Barn 0–11 år & 
Unga 12–25 år 

2 

Unga 12–25 år 15 
Unga 12–25 år & 
Personer med 
funktionsnedsättning 
oavsett ålder 

3 

Personer med 
funktionsnedsättning 
oavsett ålder 

14 

Barn 0–11 år & 
Unga 12–25 år & 
Personer med 
funktionsnedsättning 
oavsett ålder 

2 

Övriga projekt 
(föräldrar, seniorer 
och demens, psykisk 
ohälsa) 

6 

Totalt 43 
 
 

1.4. Metod 
 
Utvärderingen har genomförts i flera steg: 
 

1. Dokumentstudier 
Dokumentstudie och analys av projektakter samt annat skriftligt material genomfördes 
inledningsvis våren 2019 på Arvsfondsdelegationens kansli. De dokument som vi har tagit del 
av är projektansökningar, årliga återrapporteringar, projektens slutrapporter samt övrigt 
material om projekten som tidningsartiklar och tryckt material som har producerats inom 
ramen för projekten som metodmaterial med mera. Vi har även studerat projektens 
hemsidor i de fall sådana funnits kvar efter projektavslut.  
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2. Orienteringsintervjuer 
Parallellt med dokumentstudierna så gjorde vi orienteringsintervjuer. Bland annat 
intervjuades en handläggare på Arvsfonden med egen erfarenhet av arbete inom och med 
studieförbund som var specialiserad på dessa frågor. Vi samtalade också närmare med 
anställd vid ett studieförbund som tagit initiativ till och drivit ett arvsfondsprojekt som 
projektledare tidigare. Dokumentstudierna och orienteringsintervjuerna låg sedan till grund 
för utformningen av enkät och urvalet av de tre fallstudierna.  

 
3. Enkätundersökning  
En enkät sammanställdes och skickades ut digitalt till projekten och besvarades av 
projektledare och kontaktperson på studieförbundet under hösten 2019 och våren 2020. 

 
4. Tre fallstudier 
Tre projekt har utvärderats mer ingående via deltagarobservationer och intervjuer. 
Halvstrukturerade djupintervjuer varvades med deltagarobservationer och besök hos 
projekten och i ett fall även hos den projektägande organisationen. I fallstudierna 
intervjuades projektledare och ansvariga chefer inom studieförbunden samt 
samarbetsorganisationer. Intervjuer gjordes på plats i projektens lokaler alternativt via 
telefon med projektledare, med organisationer som samarbetat med projekten samt med 
chef och anställda inom studieförbunden. 
 
5. Överlevnadsgrad Slutligen kategoriserades projektens grad av överlevnad. 
 
 

1.5. Disposition 
 
I kapitel 2 ger vi en överblick över de 10 svenska studieförbunden, hur de har uppkommit och 
utvecklats historiskt. Vi beskriver också verksamhetsformen och hur det statliga bidraget till 
folkbildningen har sett ut, liksom förändringar som skett gällande finansieringsformerna och hur 
det har påverkat studieförbundens behov av andra resurser.  
 
Kapitel 3 baseras på enkätmaterialet som vi har samlat in och behandlar frågor kring 
studieförbunden som projektägare, projektledarnas roll och relation till studieförbunden, 
studieförbundens bidrag till projekten samt styrkor och svagheter med studieförbund som 
projektägare.  
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Kapitel 4 skildrar tre projekt och studieförbund som vi har följt mer ingående under en längre 
period via intervjuer och deltagarobservationer vid exempelvis sommarläger och dansworkshop: 

• Studieförbundet Bilda Väst – projektägare till ”Spinn Växa/Spinn Unga” i Göteborg 
• Studiefrämjandet i Stockholms län – projektägare till ”Demokratiodling” i Alby 

Botkyrka 
• ”Mångkulturell ledarskapsakademi” i Kronoparken Karlstad som drevs av 

Folkbildarna i Värmland – en samarbetsorganisation för studieförbunden i 
regionen. 

 
Under 2019, med vidare kontakt under första halvåret 2020, träffade vi projektledare och 
deltagare i Stockholm, Göteborg och Värmland i de tre projekten. Vi fick exempelvis möjlighet att 
vara med på aktiviteter som dansworkshop och sommarläger med övernattning på en lägergård 
på en ö i Värmland. I detta kapitel ger vi inblick i projekten. Genom beskrivningarna vill vi fördjupa 
förståelsen av projekten och relationen till respektive studieförbund. Tanken är att levandegöra 
projekten och ge röst åt de som har arbetat med projekten och varit projektägare. Fokus är 
relationen mellan projekt, studieförbund och eventuella medlemsorganisationer. Alla tre 
projekten har genomfört verksamheten enligt uppsatta mål. Vi värderar inte om projekten är 
framgångsrika eller ej. Syftet är att lyfta fram erfarenheter och kunskap som kommande projekt 
och alla som stödjer processen kan lära av. 
 
Presentationen bygger dels på dokumentstudier och deltagarobservationer, dels på 
djupintervjuer.   
 
Respektive fallstudie innehåller ett inledande avsnitt där vi ger en kort sammanfattning av 
projektet för att ge en bild av verksamheten. I efterföljande avsnitt fördjupar vi beskrivningen av 
projektets uppkomst och organisation, studieförbundets roll och bidrag till projektet samt 
överlevnad och utmaningar.  
 
 
Kapitel 5 handlar om projektens överlevnad och studieförbundens roll i denna. Här återvänder 
vi även till våra frågeställningar drar slutsatser utifrån våra frågeställningar.  
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2. Studieförbunden  
 
Folkbildningen och studieförbunden har en stark historisk koppling till utvecklingen av de svenska 
folkrörelserna under 1900-talet. Folkrörelserna verkade för social förändring i samhället och 
framhöll inte sällan utbildning och bildning som centrala element för att uppnå denna förändring. 
Rörelserna behövde fler och bättre bildade medlemmar för att bli starkare och öka sitt inflytande 
i samhället. Bildning och utbildning inom en bredd av områden – inkluderande både 
demokratiska praktiker och personlig och moralisk utveckling – behövde tillgängliggöras till dem 
som förstods som maktlösa.16 Utbildningsarbetet som startade inom folkrörelserna kom snart 
att börja organiseras i egna organisatoriska enheter och de svenska studieförbunden började 
genom detta växa fram under 1900-talets första hälft. Denna utveckling kan förstås delvis som 
ett svar på ökade möjligheter för riksorganisationer att få statliga bidrag till sin 
bildningsverksamhet.17 Idag finns det tio studieförbund som är godkända för statsbidrag via 
Folkbildningsrådet.  
 
Majoriteten av studieförbunden uppkom ur olika folkrörelser och de fortsatte bedriva det 
bildningsarbete som hade initierats av respektive grundare. Typiskt sett så stod organisationerna 
som startade ett studieförbund nära varandra ideologiskt. Genom grundandet av nya 
studieförbund och breddandet av medlemsskaran hos redan existerande förbund har 
studieförbunden idag sammanlagt cirka 350 medlems- och samarbetsorganisationer. Det har lett 
till att den ideologiska samhörigheten mellan medlemmarna i alla fall i vissa av studieförbunden 
har försvagats. Dagens studieförbund kan utifrån många aspekter beskrivas som ”stora, 
komplexa och hybridiserade organisationskluster som omfattar en betydande andel av 
organisationerna i det svenska civilsamhället och berör en stor del av den svenska 
befolkningen”.18 
 
De tio studieförbunden är organiserade som ideella organisationer i federativa strukturer med 
andra organisationer som medlemmar. Detta gäller alla studieförbund utom Folkuniversitetet 
som istället är organiserad som ett antal regionala stiftelser som samverkar.  
 

2.1. Dagens situation – 10 studieförbund med olika profil och storlek 
 
Idag finns det tio studieförbund som är godkända som mottagare av statliga bidrag från 
Folkbildningsrådet. Dessa tio är medlemmar i Studieförbunden, som – i viss utsträckning – 

 
16 Micheletti 1994, Sundgren 2003, Åberg 2008. 
17 Edqvist 2015. 
18 von Essen 2012:69. 
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samordnar deras verksamhet inom området. Men de fungerar också till stor del som aktörer i sig 
inom folkbildningen. Alla studieförbund (utom Folkuniversitetet, se nedan) är organiserade som 
federationer och har därmed andra organisationer inom civilsamhället som medlemmar. 
 
Ursprungligen delade grundarna av varje förening vanligtvis en liknande ideologi. När fler 
organisationer gick med försvagades den ideologiska sammanhållningen för åtminstone några av 
studieförbunden. Majoriteten av studieförbunden härstammar från och är nära kopplade till de 
svenska folkrörelserna. I många fall fortsatte de det utbildnings- och bildningsarbete som 
utfördes av deras grundare.19 Två av förbunden (Ibn Rushd och Kulturens bildningsverksamhet) 
bildades dock under senare år. Studieförbunden har över tid utvecklats till stora, komplexa och 
hybridiserade kluster av organisationer som omfattar en betydande andel av organisationerna i 
det svenska civilsamhället och berör en stor del av den svenska befolkningen.20 
 
Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)  
Arbetarnas Bildningsförbund är ett studieförbund grundat av arbetarrörelsen 1912. Bland de 
medlemmar som grundade ABF finns Socialdemokraterna, Fackförbundet LO 
(Landsorganisationen i Sverige) och Kooperativa Förbundet (KF). Efter andra världskriget 
breddades medlemsbasen för att nå utanför arbetarrörelsen. Vidare blev några 
patientorganisationer, DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet (en nationell federation 
för personer med nedsatt rörelseförmåga), Pensionärernas riksorganisation (PRO) och några 
invandrarorganisationer senare medlemmar. ABF har idag 59 medlemsorganisationer och 54 
andra organisationer som de samarbetar med. Det är det största studieförbundet beträffande 
studietimmar. 
 
Bilda 
Bilda grundades som Frikyrkliga studieförbundet 1947 av Svenska Missionsförbundets ungdom 
resp. juniorverksamhet, Svenska Baptisternas Ungdomsförbund, Metodisternas 
Ungdomsförbund och Fria Kristliga Studentföreningen. Studieförbundet bytte namn till Bilda 
2003. Under 1970-talet anslöt Sveriges ortodoxa kyrkor till Bilda och 2010 blev Stockholms 
katolska stift medlemsorganisation. Idag har Bilda 48 medlemsorganisationer från tre olika 
kyrkofamiljer. 

 
Folkuniversitetet  
Folkuniversitetet grundades 1947. Det har sina rötter i föreningar bildade vid universitet i Sverige 
med syfte att ge föreläsningar och kurser för allmänheten. Fyra sådana föreningar, kopplade till 

 
19 Sundgren 2003.  
20 von Essen 2012. 
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universitet i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg, bildade gemensamt en nationell 
samarbetsorganisation. Under 1960-talet förvandlades dessa fyra föreningar till stiftelser, med 
styrelseledamöter som representerade universitet och studentföreningar. Under 1970-talet 
tillkom en stiftelse kopplad till Umeå universitet. Organisationsmodellen med stiftelser istället 
för föreningar är unik för Folkuniversitetet jämfört med övriga studieförbund.  
 
Ibn Rushd 
Ibn Rushd bildades 2001 av Islamiska förbundet med syfte att bli ett studieförbund för muslimska 
organisationer i Sverige. Efter en period av ”inkubation” i nära samarbete med Sensus beviljades 
Ibn Rushd statliga bidrag och egna rättigheter 2008. Idag har det tio medlemsorganisationer och 
är det minsta studieförbundet storleksmässigt när det gäller antal studietimmar. 
 
Kulturens Bildningsverksamhet (KBV) 
Kulturens Bildningsverksamhet (KBV) är det senast bildade studieförbundet som får statliga 
bidrag. I likhet med Ibn Rushd började det med att samarbeta med Sensus och blev 
statsbidragsberättigade 2010. KBV samlar 16 olika kulturorganisationer som medlemmar och 
grundades delvis som en motreaktion mot de andra studieförbunden som ansågs erbjuda för lite 
stöd för utbildningsarbetet inom kulturorganisationer. 
 
Medborgarskolan 
Medborgarskolan bildades av den konservativa rörelsen 1940, delvis inspirerad av ABF och 
Vuxenskolan, men också för att balansera dessa föreningar politiskt och få tillgång till statsbidrag. 
Dess medlemsbas har varit ganska konstant och består huvudsakligen av Moderaterna (M) och 
organisationer kopplade till dem. Medborgarskolan driver också vissa skolor i det ordinarie 
skolsystemet. 
 
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV) 
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV) skapades genom en sammanslagning av tre olika 
studieförbund kopplade till nykterhetsrörelsen i Sverige. Dessa medlemsorganisationer, som alla 
var en del av samma rörelse, blev medlemmar i NBV. Senare utvidgades medlemsbasen, 
huvudsakligen med ett antal invandrarorganisationer, men också med organisationer som är 
verksamma inom området förebyggande av narkotikamissbruk och hälsofrågor. 
 
Sensus 
Sensus är resultatet av ett antal sammanslagningar mellan olika studieförbund. Dess rötter finns 
främst i Sveriges Kyrkliga Studieförbund (SKS) som grundades 1930 av kyrkorelaterade 
organisationer som bedrev studier. Tidigt blev Sveriges Scoutförening medlem, och antalet 
medlemmar fortsatte att växa och kom att inkludera till exempel Svenska lottakåren samt några 
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ekumeniska organisationer. År 2002 bytte SKS namn till Sensus och slogs samman med KFUK-
KFUMs studieförbund (studieförbundet för den svenska grenen av YMCA-rörelsen). 2004 gick 
Sensus samman med TBV (Tjänstemännens bildningsverksamhet, en studieorganisation för ett 
antal fackföreningar med tjänstemän). Genom den senare sammanslagningen kom Sensus att 
ingå nära samarbete med ett antal fackföreningar. Idag har Sensus 34 medlemsorganisationer 
och ett tiotal andra organisationer som de samarbetar med på lös basis. 
 

Studiefrämjandet (Sfr) 
Studiefrämjandet (Sfr) grundades 1958 och hade medlemmar som Friluftsfrämjandet, 4H och 
Sveriges fältbiologiska ungdomsförening, som alla på något sätt var kopplade till den icke-
partipolitiska jordbrukarrörelsen, från dess tidiga dagar. De politiska delarna av den rörelsen 
organiserades istället i Studieförbundet Vuxenskolan som presenteras nedan. Organisationer 
inom områdena natur, djur och miljöfrågor anslöt sig senare, liksom några andra organisationer 
utan denna koppling. 
 
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) 
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är resultatet av en sammanslagning 1967 mellan Svenska 
landsbygdens studieförbund och Liberala studieförbundet. Centerpartiet, Folkpartiet och 
Lantbrukarnas riksförbund grundande SV. De flesta av SV-medlemmarna har kopplingar antingen 
till antingen jordbrukar- eller den liberala rörelsen, medan de har ett brett utbud av 
samarbetsavtal med organisationer utan denna koppling, såsom vissa patientorganisationer. 

 

2.2. Det statliga bidraget till folkbildningen – finansiering och 
verksamhetsformer 
 
Staten har gett bidrag till olika typer av folkbildningsinstitutioner och folkbildande verksamhet 
sedan slutet av 1800-talet. Exempelvis fick folkhögskolorna regelbundna anslag 1872 och 
folkbiblioteken 1905. Från 1912 kunde studiecirklarna få bidrag till sina bibliotek under 
förutsättning att de var anslutna till en riksorganisation för studiecirkelverksamhet. Detta följdes 
av en reglering av studieförbund och bidrag till dessa 1947. Från 1919 var det den statliga 
Skolöverstyrelsens (SÖ) ansvar att handha de flesta av anslagen till folkbildningsändamål. När SÖ 
1991 ersattes av Statens skolverk gavs ansvaret för statens bidrag till studieförbund och 
folkhögskolor till det då för ändamålet nybildade Folkbildningsrådet.    
För 2019 uppgick det statliga anslag som Folkbildningsrådet har att fördela till studieförbund till 
1,8 miljarder kronor. För studieförbunden utgjorde detta i genomsnitt 37 procent av de totala 
intäkterna 2019. Andelen statliga bidrag av de totala intäkterna varierar dock stort mellan 
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studieförbunden.21 Kommunala och regionala bidrag utgjorde tillsammans ungefär 607 miljoner 
kr. Vid sidan av bidrag är olika typer av deltagar- och försäljningsintäkter viktiga delar av 
studieförbundens ekonomi.22    
 
Statsbidraget fördelas mellan studieförbunden i huvudsak baserat på volymen på verksamhet 
och hur många människor som deltar i den. Tre olika verksamhetsformer är berättigade till 
statliga bidrag. Studiecirkeln är grunden för studieförbundens verksamhet och är en liten grupp 
människor som utifrån sina behov och intressen söker kunskap. En studiecirkel kan bedrivas med 
enbart fysiska möten, en kombination av fysiska möten och distansstudier eller helt på distans. 
Alla studieförbund bedriver också kulturprogram. Kulturprogrammen ska ge kulturupplevelser 
såsom teater, föreläsning, sång och musik eller utställning. Förutom studiecirkel och 
kulturprogram kan studieförbunden bedriva folkbildande verksamhet i 
friare och flexiblare former i vad som kallas annan folkbildningsverksamhet och som berättigar 
till ett lägre bidrag än för studiecirkel.  Det kan till exempel vara workshops, prova på-dagar eller 
helgkurser. Studiecirklarna är studieförbundens huvudsakliga verksamhetsform. 2019 
genomförde studieförbunden tillsammans 242 000 studiecirklar i vilka det deltog ungefär 600 
000 personer. Samma år hade de 365 000 kulturprogrammen nästan 20 miljoner 
deltagartillfällen, och i kategorin annan folkbildningsverksamhet deltog ungefär 500 000 
deltagare.23 
 
Vid sidan av offentliga medel är en central resurs för studieförbunden frivilliga och obetalda 
ledare för verksamheten, i huvudsak i form av studiecirkelledare. En uppskattning är att 87 
procent av det ungefär 90 000 studiecirkelledarna gör sitt arbete på frivillig basis.24 Ofta är denna 
person en aktiv medlem i den medlemsorganisation som studieförbundet genomför sin 
verksamhet tillsammans med. 
  

 
21 Sjöstrand 2018. 
22 Folkbildningsrådet, Studieförbundens ekonomi 2019. 
23 Folkbildningsrådet, Fakta om folkbildningen 2020. 
24 Bergström, Bernerstedt, Edström, & Krigh 2014. 
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3. Studieförbunden som projektägare  
I detta kapitel kommer vi redogöra för den enkätundersökning som vi genomfört inom ramen för 
utvärderingen. Utifrån ett par inledande intervjuer med projektledare samt handläggare på 
Arvsfonden utformades en enkät (Bilaga 3) som skickades till de registrerade projektledarna samt 
den som studieförbunden uppgivit som ansvarig för arvsfondsprojektet. Totalt 77 enkäter 
skickades ut. Efter två påminnelser hade 49 svar erhållits från 33 (av 41 projekt) av de studerade 
projekten.25 Vi har alltså inte svar från både projektledare och kontaktperson i alla projekt.  
 

3.1. Uppkomst av projektet och samverkan med studieförbund  
När vi i vår enkät frågar projektledarna på vems eller vilkas initiativ som projektet uppkom så 
svarar en fjärdedel av dem att det primärt var projektledaren själv som tog initiativet. 15 procent 
menar att initiativet kom från deltagarna eller målgruppen för projektet, och lika många menar 
att det var en medlemsorganisation till studieförbundet som var den primära initiativtagaren. 
Endast ungefär en av tio menar att initiativet kom från studieförbundet. Här är det dock viktigt 
att komma ihåg vad vi ska visa lite längre fram, nämligen att flertalet av projektledarna har 
tidigare erfarenhet som anställda i studieförbundet. I den här undersökningen är det vanligaste 
att man pekar på att initiativet kom från en kombination av dessa olika aktörer.  

Genom att fråga projekten om varför de valde att förlägga projektet till ett studieförbund i de fall 
där studieförbundet inte var initiativtagare så kan vi få en bild av vilka förväntningar kring 
studieförbundens bidrag som projekten har. Ett tema bland de svaren handlar om att man 
förväntar sig att studieförbunden har resurser i form av en stabil organisation och kompetens 
kring att driva projekt, något som övriga samverkande föreningar eller personer inte menar sig 
ha själva. 

Vi visste om att det finns kompetens vad gäller projektledning och framskrivning av 
projektidé. Projektet var för stort (på nationell nivå) för att [medlemsförbundet] 
själva ville ta sig an det. (fritextsvar projektledare) 

Flera projektledare återkommer också till att det i deras projekt rent innehållsmässigt handlade 
om att genomföra utbildningsinsatser och kompetensutveckling, vilket de menar gör det 
naturligt att söka sig till en organisation som arbetar med frågor kring just bildning. En 
projektledare kopplar ihop frågan om resurser och kompetens med fokuset på bildning och 
beskriver samtidigt studieförbunden som en ”speciell” figur i samhället när hen skriver:  

 
25 I två av de 43 utvärderade projekten har vi inte lyckats få fram kontaktuppgifter till projektledare eller ansvarig 
på studieförbund på grund av de lämnat sina tjänster. I de projekt där vi inte fått några svar alls har vi endast tagit 
del av skriftligt material från Arvsfondens arkiv samt sökt material online. Detta material redovisas dock inte i 
denna del som fokuserar på materialet i enkäten, utan redovisas i del 7 av utvärderingen.    
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För att studieförbunden anses vara en aktör i samhället som står mellan myndighet 
och privatperson. De har ett gott renommé och är en fantastisk plattform för 
bildning och projektgenomförande. (fritextsvar projektledare) 

Ett sista tema av förväntningar på studieförbundet som vi vill lyfta fram kopplar till frågan om 
stabil och relativt resursstark organisation. Det handlar om möjligheterna till att sprida projektets 
verksamhet och få det att överleva bortom projekttiden. Här har projektledare förväntningar på 
att studieförbunden genom sin struktur ska ”underlätta för projektet att få nationell spridning”. 
Men det finns också förväntningar att projektet och dess idéer ska kunna ”överleva lättare genom 
en långsiktig implementering inom [studieförbundet] än om det sker i egen regi”. Här kan vi dra 
paralleller till tidigare utvärderingar26 där det uppmärksammats en tydlig förväntan på det 
offentliga (ofta kommunen) på att gå in och ta ansvar för att projektets verksamhet ska fortsätta. 
Hos, i alla fall vissa, projektledare kan det vara så att man ser studieförbunden till viss del som 
någon slags ”ställföreträdare” för det offentliga, en slags ”semi-offentlig” aktör.  
 
Om studieförbunden hade en mer tillbakadragen roll i initieringen av projekten ser vi sedan när 
vi går vidare och frågar vem det var som skrev projektansökan att de tydligt får en större roll. Här 
uppger en av tre att det var en person anställd på studieförbundet som var den som hade ansvar 
för att skriva ansökan. Ungefär lika många menar att detta ansvar låg på personen som sedan 
blev projektledare. I knappt ett fall av tio skrevs ansökan av en person i en medlemsorganisation 
till studieförbundet, och lika ofta av en anställd hos en offentlig aktör (oftast kommunen) eller 
någon ur målgruppen.   

 

3.2. Projektledarna 
 
Projektledarna är helt centrala aktörer i ett arvsfondsprojekt, och hur och på vilka sätt de har 
erfarenhet av och relaterar till studieförbunden har förmodligen av avgörande betydelse för 
vilken roll studieförbunden kan komma att spela i projekten. Det är därför intressant att kort lyfta 
fram projektledarnas relation till studieförbundet som är projektägare. Ett sätt att knyta 
projektet tätt till studieförbundet är att projektledaren har sin arbetsplats hos studieförbundet. 
Så är fallet i hälften av de projekt som vi undersöker. I övriga så har projektledaren sin 
huvudsakliga arbetsplats i projektets egna lokaler, hemma eller i en annan förenings lokal.   
 
Något fler än hälften (15) av projektledarna har tidigare varit anställda i det studieförbund som 
driver projektet. Många av dessa har även varit ledare och deltagare i studieförbundets 
verksamhet och kan därmed sägas ha en bred erfarenhet och vara väl förankrade i 

 
26 Einarsson, Sjöstrand & Wijkström 2016; Friberg, Lundstedt, Wallman Lundåsen, Wijkström 2018. 
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studieförbundet som är huvudman för projektet. Ytterligare nästan 30 procent av projektledarna 
har egen direkt erfarenhet av det specifika studieförbundet genom att de har fungerat som 
ledare (3 st) eller deltagare (5 st) i studieförbundets verksamhet. Det är enbart några få (4 st) som 
uppger att de inte har haft någon relation till studieförbunden innan de kom in som projektledare 
för arvsfondsprojektet. Dessa har dock oftast erfarenhet från studieförbundsverksamhet, men 
då som aktiva i andra studieförbund.  
 
Majoriteten av projektledarna (drygt 60 % eller 17 av 27) kom in i arbetet med projektet innan 
det hade fått ekonomiskt stöd av Arvsfonden och satt igång. Ungefär var femte (6 st) rekryterades 
till projektet när det hade fått beslut om finansiering, och resterande (4 st) uppger att de har 
kommit in som ersättare för projektledare som slutat. 6 st (22 %) av projektledarna har tidigare 
varit projektledare för arvsfondsprojekt. Ytterligare 4 st har erfarenhet av arvsfondsprojekt sedan 
tidigare, både som anställda i projekt eller frivilliga.  
 

3.3. Studieförbundets bidrag till projektet 
 
En central fråga i denna utvärdering är vad studieförbunden som aktörer bidrar med i de 
arvsfondsprojekt som de driver. När samtliga respondenter (både projektledare och 
kontaktpersoner på studieförbunden) får nämna vad de anser är studieförbundets viktigaste 
bidrag till projektet träder följande bild fram: 
 

Resurser för att möjliggöra ansökan (t.ex. anställd personal)  36 % 
Medfinansiering 7 % 
Personalresurser utöver projektledaren 12 % 
Ideell arbetskraft  5 % 
Lokaler  12 % 
Arbetsledning av projektledaren  10 % 
Strategisk styrning av projektet  7 % 
Ekonomisk hantering (bokföring, budget, ekonomisk rapportering etc.)  43 % 
Teknisk infrastruktur  5 % 
Information och kommunikation (ex hemsida, trycksaker etc.)  5 % 
Annat administrativt stöd  7 % 
Nätverk och kontakter  10 % 
Kanaler för spridning av projektets resultat (metodmaterial, idéer, arbetssätt etc.)  17 % 
Utvärdering av projektet 0 % 
Legitimitet (fungerar som garant för projektet)  26 % 
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Som vi ser sticker tre saker ut. Viktigast framstår den praktiska Ekonomiska hanteringen följt av 
Resurser för att möjliggöra ansökan och Legitimitet i meningen att studieförbundet med sin 
stabila struktur och sina kontakter fungerar som en garant för projektet. Detta stämmer relativt 
väl överens med det tema av förväntningar på studieförbunden kring struktur och resurser som 
framkom i svaren kring varför man valde att placera projektet där även om studieförbundet inte 
var initiativtagare. Det finns dock en viss skillnad när vi delar upp projektledarnas och 
kontaktpersonernas svar.  
 

 Kontaktperson Projektledare 
Resurser för att möjliggöra ansökan (t.ex. anställd personal)  30 % 39 % 
Medfinansiering 10 % 4 % 
Personalresurser utöver projektledaren 15 % 9 % 
Ideell arbetskraft  5 % 4 % 
Lokaler  5 % 17 % 
Arbetsledning av projektledaren  15 % 4 % 
Strategisk styrning av projektet  5 % 9 % 
Ekonomisk hantering (bokföring, budget, ekonomisk rapportering etc.)  35 % 48 % 
Teknisk infrastruktur  5 % 4 % 
Information och kommunikation (ex hemsida, trycksaker etc.)  5 % 4 % 
Annat administrativt stöd  10 % 4 % 
Nätverk och kontakter  0 % 17 % 
Kanaler för spridning av projektets resultat (metodmaterial, idéer, arbetssätt etc.)  25 % 9 % 
Utvärdering av projektet 0 % 0 % 
Legitimitet (fungerar som garant för projektet)  25 % 26 % 

 
En tolkning av denna tabell är att projektledarna i högre grad ser det direkta stödet i form av 
resurser för att möjliggöra ansökan, lokaler och administrativ ekonomisk hantering som viktigt, 
medan kontaktpersonerna på studieförbunden också ser exempelvis arbetsledning av 
projektledaren och kanaler för spridning av projektets resultat som viktiga. Samtidigt är det 
intressant att notera att projektledarna sätter relativt stort värde på den tillgång till nätverk och 
kontakter som studieförbunden bidrar med in i projektet. Något förvånande är att inte fler än 
knappt en av tio projektledare menar att studieförbundet bidrar med kanaler för spridning av 
projektets resultat i form av exempelvis metodmaterial, idéer eller arbetssätt, vilket var ett 
centralt tema i de förväntningar som projektledarna hade. Möjligtvis kan det i detta dölja sig en 
besvikelse från projektledarnas sida där man satte stort hopp till studieförbundet som en garant 
för spridning och överlevnad, men när man arbetat ett tag inser man att det egentligen var 
resurser för att möjliggöra ansökan, legitimitet och ekonomisk administration som var det 
verkligt viktiga bidraget.  
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Sammantaget menar vi att detta pekar mot att studieförbunden bidrar med ett centralt 
infrastrukturellt stöd för de olika arvsfondsprojekten. Denna infrastruktur består av ett konkret 
stöd i form av resurser och strukturer för att administrativt hantera ett arvsfondsprojekt, men 
också av nätverk och legitimitet som projektet har användning för.  
 

3.4. Projektets relation till studieförbunden  
 
I följande tabell har vi frågat om hur respondenterna skulle beskriva projektets relation till 
studieförbundet och dess medlemsorganisationer.  
 
   
Projektet är fristående från studieförbundet och dess 
medlemsorganisationer 38 % 
Projektet är en del av en annan förenings verksamhet 28 % 
Projekt är del av en större satsning 21 % 
Projektet är en del av studieförbundets ordinarie verksamhet 9 % 
Deltagarna i projektet är aktiva i studieförbundet sedan tidigare 13 % 
Projektet har möjliggjort att studieförbundet kan arbeta med en ny 
målgrupp 68 % 

 
När det gäller relationen till både studieförbundet och dess medlemsorganisationer anger nästan 
fyra av tio att projektet är att betrakta som fristående från dessa. I flertalet av dessa fall uppger 
man att projektledaren inte har sin huvudsakliga arbetsplats i studieförbundets lokaler, utan 
istället exempelvis i speciella verksamhetslokaler för projektet, hemma eller hos en annan 
samarbetspartner. Vidare anger få respondenter, ungefär en av tio, att projektet kan betraktas 
som en del i vad studieförbundet gör i sin ordinarie verksamhet, och ungefär lika många anger 
att deltagarna i projektet inte har varit aktiva i studieförbundet sedan tidigare. Vi tolkar detta 
som att arvsfondsprojekten i dessa fall betraktas som helt egna verksamheter som i mångt och 
mycket bedrivs helt på egna ben vid sidan av eller parallellt med både studieförbundets och dess 
medlemsorganisationers verksamhet. 
 
Påfallande många, nästan sju av tio, menar att arvsfondsprojektet har möjliggjort för 
studieförbundet att nå och arbeta med nya målgrupper. Detta kan hänga ihop med att 
studieförbundens ordinarie verksamhet primärt inte riktar sig till barn och ungdomar som är två 
centrala målgrupper för Arvsfonden, men det kan också handla om att de 
statsbidragsberättigade verksamhetsformer som studieförbunden har att arbeta inom inte anses 
tillräckligt flexibla för att nå de aktuella målgrupperna. Ytterligare en förklaring kan finnas i att 
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arvsfondsprojekt möjliggör att arbeta med saker som är resurskrävande och som 
studieförbunden därför har svårigheter att arbeta med inom ramen för det ordinarie 
statsbidraget. Vidare är det värt att notera att en av fem anger att projektet är att betrakta som 
en del i en större satsning. Vi tolkar det som att arvsfondsprojekten i dessa fall endast är en 
pusselbit i en större verksamhet inom ett visst ämnesområde eller gentemot en specifik 
målgrupp. I vissa fall har projektet föregåtts av ett annat projekt. 
  
På samma tema har vi också bett de svarande att på en skala mellan ett och tio ange hur långt 
ifrån respektive nära de anser att projektets kärnverksamhet ligger studieförbundet respektive 
en eller flera medlemsorganisationers kärnverksamhet. Som vi kan se i tabellen nedan så menar 
majoriteten av de svarande att projektet ligger ganska nära studieförbundets kärnverksamhet 
(7–10). Samtidigt menar en av fem att projektet ligger långt ifrån kärnverksamheten.  När det 
gäller medlemsorganisationerna är resultatet liknande, även om det finns en tendens att man 
menar att projektets verksamhet ligger något längre från deras kärnverksamhet än 
studieförbundens.  
 

 Studieförbunden Medlemsorganisation 
Långt ifrån 1–3 20 % 28 % 
Varken eller 4–6 23 % 35 % 
Nära 7–10 57 % 37 % 

 
När det gäller samverkan med andra aktörer så framträder bilden att arvsfondsprojekt i 
studieförbundens regi oftare samarbetar med föreningar som inte är anslutna till 
studieförbundet som medlemmar än de som är det. Det är också slående att samarbetet med 
offentliga aktörer, sannolikt oftast olika kommunala verksamheter, är så pass vanligt. 
 

Vem samarbetar projektet med 
(projektledarnas svar) 

  
Medlemsföreningar till SF 9 
Andra ideella föreningar 12 
Offentlig aktör 15 
Privata aktörer 4 
Andra Studieförbund 2 
Andra aktörer 5 

 
 



27 
 

3.5. Styrkor med studieförbundet som projektägare 
 
Vi har i fritext bett respondenterna att reflektera över vilka styrkor respektive svårigheter de ser 
med just studieförbund som projektägare av arvsfondsprojekt. På generell nivå menar här några 
projektledare att studieförbunden och dess personal generellt är öppna för nya idéer och ny 
verksamhet och att det finns en frihet hos dem att arbeta utifrån sina grundläggande värderingar, 
vilket ger dem en flexibilitet som underlättar för dem att ta sig an arvsfondsprojekt och dess krav 
på att vara nyskapande.  
 
En styrka som lyfts fram är studieförbundens mer eller mindre rikstäckande karaktär och 
verksamhet, vilket ger projekten möjlighet ”att nå ut till väldigt många människor med sin idé 
och så frön som kan växa och inspirera andra” (fritextsvar projektledare).  
 
För projektens verksamhet menar någon att den erfarenhet som finns i studieförbunden kring 
folkbildning både som idé och pedagogik kan fungera kvalitetssäkrande, speciellt för projekt som 
i sig har ambition att arbeta kunskapshöjande och demokratistärkande. 
 
En projektledare sammanfattar i ett fritextsvar vad hen ser som styrkan med att just ett 
studieförbund är projektägare. Hen pekar på vikten av dynamiken mellan den mindre ideella 
föreningen med engagerade personer och studieförbundets stabilitet och infrastruktur:  

 
Möjlighet till en långsiktighet i verksamheten som är svår för en liten ideell förening. 
I den ideella föreningen finns det kunniga och engagerade personer som brinner för 
frågorna. Dessa är ovärderliga inom ett projekt, såsom vårat. Däremot behövs en 
stabil samverkanspart som är van vid projektverksamhet och som har en 
fungerande infrastruktur för att säkerställa att projektet når resultat, men framför 
allt som kan möjliggöra att verksamheten efter projektet slut kan fortsätta. 

 
På temat stabilitet återkommer också i svaren tryggheten i att studieförbundet fungerar som en 
ekonomisk garant för projektet. Detta både i form av reella ekonomiska medel och i form av 
erfarenhet av ekonomisk administration. För en liten organisation kan det upplevas som en stor 
ekonomisk risk att ta sig an ett arvsfondsprojekt med vad det innebär i form av att anställa 
personer, ha koll på redovisning och rapportering etc. I studieförbundet finns ”många 
stödfunktioner redan på plats”. Studieförbunden kan i detta sammanhang fungera som en 
”mellanhand” som möjliggör för mindre organisationer att vara med och driva arvsfondsprojekt. 
En projektledare skriver:  
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I vårt fall har det varit en förutsättning att [studieförbundet] varit ägare eftersom 
våra medlemsorganisationer inte har förutsättningar att äga ett projekt med 
anställd projektledare. 

  
Flera projektledare pekar på att med ett studieförbund som projektledare tror de att 
möjligheterna för att verksamheten kan fortsätta efter projekttiden ökar. Det skulle alltså bidra 
till överlevandegraden. Stabiliteten och storleken i organisationen, dess ibland upplevda 
flexibilitet och frihet samt deras rikstäckande karaktär menar man bidrar till detta. I tidigare 
studier27 har vi sett hur projektledaren ofta sätter sitt hopp till att kommunen eller andra 
offentliga aktörer ska bidra till en långsiktig överlevnad. Det kan vara så att studieförbunden i 
detta sammanhang uppfattas som en form av stabil ”semi-offentlig” aktör, som det går att 
projicera samma (ibland oförankrade) förväntningar på som vi i andra fall sett att det görs på 
kommuner när det gäller bidrag till projektets överlevnad.  
 
 

3.6. Utmaningar med studieförbund som projektägare 
 
Flera av de utmaningar som lyfts upp både i vårt enkätmaterial och i våra intervjuer menar vi kan 
kopplats till en spänning mellan studieförbunden som etablerade, stabila och ibland från 
projektets perspektiv ”sega” struktur och ett kreativt engagemang hos eller för målgruppen inom 
den mindre ideella föreningen eller den ”entreprenöriella” projektledaren. Om vi hittills har sett 
studieförbundens storlek som något generellt positivt i att de kan erbjuda administrativa 
strukturer, kontakter och legitimitet för projekten så pekar vi här på att flera projektledare 
samtidigt ser att det medför utmaningar och problem för projektet. Det handlar då bland annat 
om att man från projektets sida uppfattar att det är krångliga och långa beslutsvägar inom 
studieförbundet.  
 

Organisationen är stor och de långa beslutsvägarna och "internpolitiken" kommer 
ofta i vägen för att projektet ska löpa smidigt. 

 
Det förekommer även kommentarer om att projektledare uppfattar att studieförbundens storlek 
gör att de har svårt att ta ett verkligt ”ägandeskap” över projekten och ägna dem tillräckligt med 
tid för att exempelvis de metoder och insikter som görs i projektet kan implementeras och 
tillvaratas inom studieförbundet, både under och efter projektets livslängd.  
 

 
27 Einarsson, Sjöstrand och Wijkström 2016. 
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Ett återkommande tema kring utmaningar med studieförbund är kopplingen mellan projektets 
verksamhet och studieförbundens ordinarie statsbidrag. Studieförbunden förefaller vara 
noggranna i att hålla isär verksamheterna och inte rapportera någon verksamhet finansierad av 
Arvsfonden som statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet. Ofta anger man att det går bra 
att arbeta med både statsbidragsberättigad folkbildning och projektverksamheten. Det finns 
dock de som ser att det är problematiskt att finna former för projektets verksamhet som kan 
överleva projektet som statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet på grund av de tydligt 
definierade verksamhetsformer som denna har.  
 
En respondent pekar på hur arvsfondsprojektet har möjlighet att komplettera studieförbundets 
övriga verksamhet på ”så sätt att den kan bli mer djuplodande.” Vi vet sedan tidigare att 
studieförbunden anser att de har svårt att med det ordinarie statsbidraget arbeta med vissa 
målgrupper som det tar tid och stora resurser i anspråk utan de behöver extra resurser för sådant 
arbete.28 Detta återkommer även i vårt material. En ansvarig på studieförbundet uttrycker det 
på följande sätt:  

 
Inga studieförbund har de ekonomiska musklerna att på djupet göra stora insatser 
för vissa behövande målgrupper. Projektmedel möjliggör för studieförbund att 
arbeta med dessa målgrupper på ett sätt som inte annars vore möjligt. Den 
plattform som studieförbunden står för är ovärderlig för att kunna göra lyckade 
projekt i form av ledning, administrativt stöd, kontaktnät och fortsättning av de 
goda exemplen efteråt. Inget av projektverksamheten anges som bidragsberättigad 
men studieförbunden använder statsbidragsmedel för att stötta upp under 
projektets gång.   

 
En annan respondent är inne på samma spår när hen skriver: 
 

Studieförbundens statsbidragsberättigade verksamheten, som utgör 
kärnverksamheten, är skapad för ganska specifika former av verksamhet. 
Arvsfondsprojekt görs ofta då statsbidraget som modell inte fungerar för just 
denna verksamhet och därför behövs annan finansiering. Problemet är dock att 
verksamheten efter att arvsfondsprojektet avslutas ofta har svårt att bli en del av 
studieförbundets "basverksamhet" och därför riskerar att inte kunna leva vidare. 
En mycket tydligare plan för fortsatt finansiering måste därför finnas i 
projektansökan där statsbidrag inte bör vara en stor del, då detta ofta är orimligt. 

 

 
28 Sandahl & Sjöstrand 2014. 
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Vissa projekt förefaller att redan från början ha planerat sin verksamhet så att den ska fungera 
med studieförbundets ordinarie bidragsformer. Potentiellt kan detta fungera som begränsande 
för projektet gällande vilken verksamhet som går att genomföra och hur nyskapande 
verksamheten blir. Det kan dock också ses som en styrka då möjligheterna till en långsiktig 
överlevnad potentiellt bör kunna öka då verksamheten även efter avslutat projekt kan erhålla 
finansiering.  
 
På detta tema verkar flera projekt ha en mer eller mindre vag förhoppning om att projektet ska 
överleva som folkbildningsverksamhet. Exempel på detta är att man skriver att man hoppas att 
det metodmaterial som projektet tar fram ska kunna användas i studiecirkelverksamhet.  
 
En projektledare skriver:  

Jag tycker personligen att det inte är lämpligt att Arvsfondens pengar används på 
sätt som stärker studieförbundens ordinarie verksamheter, eller som syftar till att 
endast öka sådan. Det finns en stor risk med kraven på "överlevnad" från 
Arvsfonden att verksamheters enda "chans" att överleva, eller projektägarens enda 
möjlighet att visa på "överlevnad", är att tvinga in den i mallen för 
folkbildningsverksamhet. Jag tror inte det är bra för varken målgrupp eller syfte då 
folkbildning ska vara fri, frivillig och på deltagarnas villkor. Arvsfonden ska stötta 
nyskapande verksamhet och inte vara rädda för att något inte "överlever". 

 
Även om Arvsfonden i sina kriterier inte ser överlevnad av projekten som ett självändamål i sig 
utan snarare fokuserar på det nyskapande29 är detta en fråga som många projektledare och 
kontaktpersoner på studieförbunden återkommer till i sina svar. För att leda in oss på frågan om 
överlevnad så menar någon projektledare att även om studieförbunden i de flesta fall är 
utmärkta projektägare så finns det projekt som ”för sin långsiktiga överlevnad är beroende av en 
implementering i kommunala eller regionala strukturer”, och där då kommunerna eller 
regionerna själva utifrån det resonemanget skulle vara lämpligare projektägare av projektet från 
början.  
 

3.7. Vilka spår har projektet lämnat? 
 
I kapitel 5 och i bilaga 2 kommer vi i mer detalj gå igenom hur vi bedömer överlevnad och spår 
från samtliga projekt som denna utvärdering omfattar. Här vill vi dock mer generellt lyfta upp 
vilka spår som respondenterna i vår studie menar att arvsfondsprojekten lämnat. Av de 27 

 
29 Idag är kravet på att projekten ska vara ”nyskapande” ändrat till att de ska vara ”utvecklande” (Lag 2021:401 om 
Allmänna arvsfonden). 
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respondenter som svarat för projekt som avslutats kan vi ana vilka spår som arvsfondsprojektet 
lämnat efter sig. Slående är att nästan 9 av 10 menar att projektet har bidragit till en 
kompetenshöjning av medarbetare och/eller ledare i studieförbundet. Nästan varannan pekar 
på att ett metodmaterial har tagits fram som nu används av studieförbundet. Till viss del verkar 
denna verksamhet kunna fungera som statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet, det vill 
säga kunna fungera som studiecirklar, kulturprogram eller annan folkbildningsverksamhet. Detta 
pekar på en viss grad av integration av projektets verksamhet och idéer i studieförbundets 
verksamhet och organisation. I en fjärdedel av fallen anges att den verksamhet som projektet har 
byggt upp fortsätter med finansiering direkt från studieförbundet. 
   
 

Projektets verksamhet har fortsatt med finansiering direkt från 
studieförbundet 24 % 

Projektledaren är fortsatt anställd i studieförbundet 38 % 
Ett metodmaterial som tagits fram i projektet används av 
studieförbundet 48 % 
Projektet har lett till ny statsbidragsberättigad verksamhet 
(studiecirklar, kulturprogram eller annan 
folkbildningsverksamhet) 38 % 
Projektet har lett till annan verksamhet för målgruppen inom 
ramen för studieförbundet 17 % 
Ett nytt projekt har startats 21 % 
Projektet har bidragit till en kompetenshöjning av medarbetare 
och/eller ledare i studieförbundet 86 % 
Annat 28 % 
Projektet har inte lämnat några spår 7 % 

 
Detta tyder på att studieförbunden i alla fall till viss del eller i vissa fall verkar kunna fungera som 
en brygga mellan projekt och ordinarie verksamhet. Genom den infrastruktur som 
studieförbunden har och utgör kan vissa projekts idéer och verksamhet få en fortsatt ”hamn” där 
de kan leva vidare och spridas.  
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4. Tre fallstudier  
 
I föregående kapitel redovisade vi svaren på den enkätundersökning som vi gjort med alla projekt 
som omfattas av utvärderingen. I det följande kapitlet går vi nu vidare med att skildra tre av dessa 
projekt och studieförbund som vi har följt mer ingående under en längre period. Detta har gjorts 
via djupintervjuer med projektledare, representanter för projektägande studieförbund och i 
förekommande fall även personer hos studieförbundens medlemsorganisationer. Vi har även 
genomfört deltagarobservationer vid exempelvis sommarläger och dansworkshop, samt 
genomfört dokumentstudier av material kring projekten och de inblandade organisationerna. De 
tre projekt som skildras i var sin del av kapitlet är:  
 

• Studieförbundet Bilda Väst – projektägare till ”Spinn Växa/Spinn Unga” i Göteborg 
• Studiefrämjandet i Stockholms län – projektägare till ”Demokratiodling” i Alby 

Botkyrka 
• ”Mångkulturell ledarskapsakademi” i Kronoparken Karlstad som drevs av 

Folkbildarna i Värmland – en samarbetsorganisation för studieförbunden i 
regionen. 

 
Genom beskrivningarna vill vi fördjupa förståelsen av projekten och relationen till respektive 
studieförbund. Tanken är att levandegöra projekten och ge röst åt de som har arbetat med 
projekten och varit projektägare. Fokus är relationen mellan projekt, studieförbund och 
eventuella medlemsorganisationer. Alla tre projekten har genomfört verksamheten enligt 
uppsatta mål. Vi värderar inte om projekten är framgångsrika eller ej. Syftet är att lyfta fram 
erfarenheter och kunskap som kommande projekt och alla som stödjer processen kan lära av. 
 
Respektive fallstudie i detta kapitel innehåller ett inledande avsnitt där vi ger en kort 
sammanfattning av projektet för att ge en bild av verksamheten. I efterföljande avsnitt fördjupar 
vi beskrivningen av projektets uppkomst och organisation, studieförbundets roll och bidrag till 
projektet samt överlevnad och utmaningar.  

4.1. Spinn Växa/Spinn Unga    
 

Projekt:  Spinn Växa/Spinn Unga – För allas rätt att 
dansa och ta plats på scen 
Projektägare: Studieförbundet Bilda Väst 
Målgrupp: Barn 3–11 år samt ungdomar 12–25 år 
med och utan funktionsnedsättning 
Verksamhet: Inkluderande dansverksamhet för barn 
och unga.  
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Projektmedel: 2015–2018 
Samverkanspartnersexempel: Danskompaniet Spinn, 
Passalen, Högskolan för Scen och musik, 
Balettakademin Göteborg, DOCH Dans och 
cirkushögskolan, Regionteater Väst, Kulturskolan 
Göteborg, Världskulturmuseet, Frölunda Kulturhus, 
Fryshuset Göteborg, Göteborgs stad, Twisted Feet 
Dance Academy.  

          
4.1.1. Om projektet 
 
”Idag finns ingenstans att ta vägen om du är barn eller ungdom, har en funktionsvariation och vill 
utöva modern dans. Eftersom du inte kan starta som barn eller ung är också de högre 
utbildningarna stängda för dig, eftersom de förutsätter dansstudier sedan unga år. Vi vill börja 
bygga en trappa så att alla i framtiden kan nå upp till högre utbildning inom dans, oavsett 
funktionsvariationer. (…) Om alla ska kunna få ta plats på scen, måste alla få plats på vägen dit, 
i utbildningen.” 30  

Studieförbundet Bilda Sydväst var projektägare för projekt Spinn Växa/Spinn Unga 2015–2018. 
Dansutbildningen riktade sig till barn och ungdomar med och utan funktionsnedsättning. Syftet 
var bland annat att arbeta för ett inkluderande arbetssätt, att skapa opinion och bygga upp en 
fast permanent verksamhet för målgruppen. En målsättning med projektet var att 
dansundervisning ska vara tillgänglig för alla oavsett om en har en funktionsnedsättning eller 
inte. Projektet utmanade stereotyper och lyfte frågor som: Vad kan dans vara? Vem får kalla sig 
dansare? Vem har rätt till utbildning? Vem lär av vem? Projektets mål och vision för 
verksamheten var att bredda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för personer med 
normbrytande funktion både inom skolväsendet och kultur-/fritidssektorn. Med dansen som 
verktyg ville projektet utmana och bli ett exempel på hur alla slags kroppar och människor, 
oavsett funktionsuppsättning, kan utvecklas inom danskonsten, delta och bidra på lika villkor i 
samhället. De beskriver sig själva på följande sätt:31  

I Spinn Växa möts dansarna på lika villkor i grupper som är indelade efter ålder. Vi utgår 
från individens unika förutsättningar och utvecklas därifrån både som individer och som 
grupp. Vi har en enkel ingång i dansundervisningen och låter nyfikenhet och 
utforskaranda leda arbetet framåt. Vi eftersträvar en deltagarkultur på våra lektioner och 
ser deltagarna som medskapare. Vi lär oss samarbeta och vara del av en grupp samtidigt 
som vi tränar rörelse, styrka, koncentration, balans, konstnärligt uttryck och mycket mer.  

 
30 Ansökan om projektstöd till Allmänna Arvsfonden Spinn Växa/Spinn Unga, inkom 2014-12-11. 
31 http://danskompanietspinn.se/spinnvaxa/ 

http://danskompanietspinn.se/spinnvaxa/
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Spinn Växa/Spinn Unga hade 80 deltagare som medverkade aktivt i projektet i olika dansgrupper. 
Totalt deltog upp emot 1 500 barn och ungdomar med och utan funktionsvariation i utåtriktade 
dansworkshops. Projektet föreläste för cirka 2 000 personer och nådde runt 5 000 personer via 
scenframträdanden och cirka 1 000 anhöriga till personer aktiva i verksamheten, samt fick 
spridning via sociala och traditionella medier. En central del av projektet var att påverka 
beslutsfattare och fortbilda pedagoger och lärare för att tillgängliggöra verksamheter för 
målgruppen. Projektet resulterade bland annat i metodutveckling och att frågor om inkluderande 
dans fick gehör och spridning i branschen, speciellt inom etablerade skolor och 
högskolor/universitet. Några av danseleverna fick genom projektet sina första möjligheter att 
jobba professionellt med dans.  

En direkt effekt av projektet är att de barn och ungdomar som deltog har fortsatt att dansa även 
efter projektavslut. Dansgrupperna finns fortfarande kvar inom den nybildade ideella 
organisationen Språng med runt 60 elever. Projektledarna från Spinn Växa/Spinn Unga fungerar 
nu som verksamhetsledare för organisationen Språng. Ett semiprofessionellt danskompani – 
Spinn Unga – utvecklades under projektperioden med 12 dansare. Den nya organisationen 
Språng beviljades ett nytt arvsfondsprojekt vid namn Konstra som syftade till att starta ett 
scenkonstkollektiv för unga mellan 15–25 år med eller utan funktionsvariation. En av 
projektledarna från Spinn Växa/Spinn Unga fortsatte även i det nya projektet.  Det nya projektet 
Konstra startades 1 januari 2019. En av deltagarna beskriver:32   

Jag tänker att när vi har gått med i den här gruppen så har vi ju liksom redan accepterat 
varandra för varandras olikheter. Och jag tänker att det är ju en väldigt stor del i att bygga 
en vänskap och att bygga en bra grupp och att hitta tillit till varandra. 

Verksamheten och idéerna drivs således vidare i den nya organisationen Språng, som vid sidan 
av den nya arvsfondsprojektet delvis får projektmedel från stat (Kulturrådet), region 
(Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen) och Göteborgs stad.  

4.1.2. Projektets uppkomst och organisation  
 
Projekt Spinn Växa/Spinn Unga är en form av avknoppning av danskompaniet Spinn, som har sin 
bas i Göteborg med hela världen som arbetsfält sedan ett decennium tillbaka. För att förstå hur 
det Arvsfondsfinansierade projektet uppkom följer här inledningsvis en beskrivning av 
moderorganisationen Spinn som projektet har influerats av.  

 
32 ”God jul från Konstra” film Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=uqoDlAdrCjg 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uqoDlAdrCjg
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Spinn 
Spinn är ett professionellt internationellt danskompani som består av dansare med och utan 
funktionsvariationer. Danskompaniet Spinn startades i Göteborg 2010. Formellt drivs Spinn av 
den ekonomiska föreningen Producentbyrån. Spinn har ekonomiskt stöd från bland andra 
Kulturrådet, Göteborgs stad, Kulturstrategiskt utvecklingsstöd (KSU) av Göteborgsregionen. 
Spinns fokus är professionell scenkonstverksamhet – både svenska och internationella 
scenkonstproduktioner – och att ge workshops, det vill säga inte att driva utbildningsverksamhet. 
Spinn kan således inte söka medel från Arvsfonden då det endast är ideella föreningar och 
stiftelser som kan söka projektstöd.  Spinn är däremot ofta medsökande som samarbetspartner 
i olika ansökningar. 

Danskompaniets mål är att dans som konstform och dansundervisning ska vara tillgänglig och 
öppen för alla oavsett funktion. Spinn utmanar stereotyper kring vad dans är och kan vara. Ett 
syfte är att skapa mötesplatser för alla för att mötas på lika villkor. Enligt FN:s barnkonvention, 
artikel 24, har alla rätt till utbildning. Det finns dock endast ett fåtal dansgrupper i Sverige som 
riktar sig till barn med funktionsvariationer. Spinn uppmärksammade genom sitt arbete att det 
inte fanns någon integrerad dansgrupp som är öppen för alla barn och ungdomar med och utan 
funktionsvariation. Danskompaniet belyste även att det saknades dansutbildning på yrkes- och 
högskolenivå för personer med funktionsvariationer.  

Dansaren och koreografen som tog initiativ till Spinn arbetade för Kulturskolan på olika särskolor 
och fick inspiration till Spinn från en föreställning som det brittiska danskompaniet Candoco gav 
vid ett gästspel i Göteborg. Danskompaniet Candoco Dance Company är föregångare och det 
äldsta initiativet inom integrerad dans. Den konstnärliga ledaren för Spinn berättar:   

Det fanns inget liknande som Candoco i hela Norden. Då började jag drivas av att det här 
måste jag göra något åt. Jag gick sommarkurs i England och efter det var jag helt övertygad 
och upplyste regionens danskonsulenter. (…) Det är pinsamt att vi har utelämnat en hel 
grupp i samhället som inte haft möjlighet att uttrycka sig och utbilda sig. (…) Jag hade 
svårt att rekrytera dansare, var finns de som ska arbeta hos oss? Jag hade arbetat hos 
Särvux på Balettakademin – det fanns flera fantastiska elever som hade gått tillräckligt 
länge där och hade ingenstans att ta vägen sedan. Om du inte har friskintyg så kan du inte 
söka till de högre utbildningarna. Vi pratade mycket om det där vad vi skulle kunna 
erbjuda. 

Spinn Unga 
2014 genomförde Spinn en förstudie tillsammans med Kultur i Väst. Förstudien resulterade i att 
det första integrerade danskompaniet för unga – Spinn Unga – bildades hösten 2014 med plats 
för 10 unga dansare med och utan funktionsvariationer. Alla hade olika fysiska förutsättningar, 
några dansare sitter i rullstol och andra inte. Utbildningsbehovet visade sig snart vara större än 
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de 10 platser som fanns tillgängliga genom förstudien. Dialog upptogs därför med 
studieförbundet Bilda, Göteborgs stad och Kultur i Väst om att skriva en ansökan om projektstöd 
till Arvsfonden. Den konstnärliga ledaren för Spinn berättar:   

Pilotperioden på ett halvår blev så himla lyckad och det fanns sådan kraft i den här 
gruppen – nu kan vi inte sluta, detta måste permanentas! Spinn Unga är som en 
utbildning. När de praktiserar som assisterande workshopledare eller har dansuppdrag så 
får de praktiklön. 

Spinn Växa/Spinn Unga 
Ytterligare en dansare, aktiv som danskonstnär och pedagog i Göteborg, hade besökt Candoco i 
England och arbetat i Candocos verksamhet riktad till unga 13–25 år ”Cando2”. Projektet uppstod 
i mötet mellan henne och en kulturkonsulent hos studieförbundet Bilda. Tillsammans skrev de 
en projektansökan till Arvsfonden. 

Initiativtagarna till projekt Spinn Växa/Spinn Unga såg möjligheter för Bilda att inrikta sig mer på 
tillgänglighetsfrågor och funktionsrätt, på kultur och olikheter, tillgänglighet i praktiken. En av 
initiativtagarna berättar:  

Jag såg potential för Bilda att arbeta med de frågorna och min dåvarande chef var 
involverad i projektansökan. Tanken var att projektet skulle vara en pilot och spilla över 
och ge mycket kompetens inom inkluderings- och tillgänglighetsfrågor inom ett område 
som Bilda inte hade arbetat med så mycket tidigare. Tanken var att det skulle bli effekt in 
i studieförbundet och att de som nationell organisation skulle kunna sprida kompetensen 
till olika platser i Sverige inom ett redan befintligt nätverk i studieförbundet.   

Studieförbundet Bilda blev projektägare och arbetsgivare. De två personer som tagit initiativ till 
projektet och skrivit projektansökan delade på projektledaransvaret. Tre personer anställdes 
totalt – två som fungerade som projektledare/konstnärlig ledare samt en danspedagog. Personer 
ur målgruppen – ungdomar med och utan funktionsvariationer – ingick i projektets 
referensgrupp. Projektet hade ingen styrgrupp. Projektledarna rapporterade till 
Studieförbundets chef cirka en gång per månad beroende på vilken fas projektet befann sig i. Det 
var främst ekonomiska frågor, struktur, planer framåt, strategi- samt personalfrågor som följdes 
upp i kontakten mellan projektledare och studieförbund. Projektet hade flera olika 
kontaktpersoner på studieförbundet under projektperioden med anledning av personalbyten. 
Inledningsvis satt projektledarna i Bildas lokaler i 1,5 år. 2015–2016 gavs danskurserna på 
Fryshuset, Världskulturmuseet och Matteuskyrkan. Våren 2017 flyttade projektledarna och 
verksamheten till kulturklustret på Järntorget i centrala Göteborg, där Spinn kom att bli hyresvärd 
för projektet. I lokalerna finns många olika kulturverksamheter. Verksamhet med rullstolar ställer 
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speciella krav på brandsäkerhet, utrymningsvägar och belastning av golv. En specialanpassad 
danslokal byggdes i lokalerna under projekttiden.  

Vi hade en crowdfunding-kampanj – vi engagerade arkitekt och byggledare som ställde 
upp billigt, hyresvärden har lagt ner mer än man kan begära, och volontärer. Vissa 
investeringar i början var behjälplig via Arvsfondsstödet, som ljudanläggning och saker i 
lokalen som hade med tillgängligheten att göra – skyltar för synskadade som 
möjliggjordes genom projektet och som fler fått ta del av. Riksteatern Väst, 
Kulturakademin, Share-Music – alla har fått upp ögonen för tillgänglighetsfrågor på ett 
helt annat sätt genom vårt arbete. De har insett att en dag får vi en annan medarbetare 
som har andra förutsättningar. (Konstnärlig ledare Spinn) 

 
4.1.3. Studieförbundets roll och bidrag till projektet 
Både i enkäten och i våra intervjuer menar flera respondenter att en styrka med att 
studieförbund är projektägare är att mindre samarbetsorganisationer och projekt kan få 
administrativt och ekonomiskt stöd liksom att studieförbundet kan ge projektet legitimitet. 
Spinns konstnärliga ledare såg detta som en möjlighet för verksamheten:  

Vi drömde om att det här kunde ingå i ett studieförbund, vi skulle behöva någon slags 
hand och tillhörighet, vi är lite lösa. Friheten är trevlig men det innebär en skörhet och 
otrygghet för kontinuiteten. Vi är ingen institution eller studieförbund utan fria aktörer. 

Såväl Bildas chef som projektledare och samarbetsorganisationen Spinn såg fördelar med att 
studieförbundet är en större organisation där stödfunktioner och administrativ kompetens fanns 
på plats innan uppstarten av projektet. Studieförbundets viktigaste bidrag i projektet enligt 
studieförbundet och projektmedarbetarna var dels administrativt stöd, dels ekonomisk 
hantering – som exempelvis bokföring, budget, ekonomisk rapportering – men framförallt 
legitimitet då Bilda fungerade som garant för projektet. Bilda bidrog även med personal för att 
möjliggöra författandet av ansökan.    

Bilda uppger också att studieförbundet har bidragit med medfinansiering: personalresurser 
utöver projektledaren, arbetsledning av projektledaren, strategisk styrning av projektet, kanaler 
för spridning av projektets resultat (metodmaterial, idéer, arbetssätt etc.) samt  utvärdering av 
projektet.  

 

4.1.4. Utmaningar 
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Utmaning projektets organisering 
På motsvarande sätt som studieförbundets organisation och storlek kan underlätta ekonomiskt 
och administrativt för att genomföra ett projekt, så innebär det också utmaningar för mindre 
samarbetsorganisationer och projekt att ingå i en större etablerad organisation som ett 
studieförbund. Några utmaningar som lyfts i intervjuerna rör förankring och organisering, vilket 
vi belyser mer ingående i detta avsnitt.    

Den ursprungliga tanken var att projektet skulle ledas av en styrgrupp bestående av 
projektägande studieförbundet Bilda och samarbetsorganisationen danskompaniet Spinn. Under 
projekttiden genomförde studieförbundet flera personal- och chefsbyten som påverkade 
projektets verksamhet. Flera chefer, som varit involverade i projektet och idén i 
projektansökningsfasen och som varit projektets kontaktpersoner på studieförbundet, slutade 
under projekttiden. Projektledaren beskriver hur detta blev en utmaning för förankringen av 
projektet inom studieförbundet:  

Vi försökte förankra projektet inom Bilda (…) men vår ursprungliga tanke att det skulle ge 
effekt och samarbete med studieförbundet blev aldrig. (…) Projektet hade kunnat få 
nationell förankring genom Bilda men nu fick vi hitta andra vägar för det. (…) När det inte 
fanns någon som ägde frågan inom studieförbundet, så fokuserade vi på att få 
verksamheten att överleva och bli kontinuerlig så att de som deltog kunde satsa sitt 
engagemang och växa långsiktigt. Det skulle vara ett svek mot deltagarna om det bara blir 
ett tillgänglighetsprojekt bland många andra satsningar. 

Den ansvarige chefen på studieförbundet beskriver på ett liknande sätt hur personalbyten 
försvårade förankringen av projektet, men också hur de trots detta försökte arbeta för att 
integrera projektets medarbetare och förankra projektet inom studieförbundet:   

Det hade varit många olika personer och personalbyten under de första två åren. Under 
år tre kom jag in och vi hade mer avstämningar, jag involverade framförallt (namn) så att 
(projektledaren) var med på mer interna möten och åkte på våra regiondagar – var med 
styrelsen, på julavslutning med mer, för jag pressade mer på det till en rimlig gräns. Och 
då ökade medvetenheten. Det blev en starkare koppling. […] det blev bättre 
kommunikation kanske, att de kände sig mer delaktiga och sedda av oss.   

I sin årsrapport till Arvsfonden beskriver Spinn hur de försöker lära sig av detta, hitta konkreta 
sätt att mötas och planera framåt:33 

Eftersom vi inte haft ett så nära samarbete med Bilda under år 2, som var utgångsplanen, 
har vi inte genomfört några större satsningar tillsammans under året. Men i december 

 
33 Årsrapport år 2 Spinn Växa/Spinn Unga s. 15. 
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hade Bilda en del av sin julavslutning hos oss för att alla skulle se våra lokaler och erfara 
vår verksamhet. Under våren försökte vi arrangera en fortbildning i tillgänglighet och 
kultur för Bildas konsulenter, men fick slå samman denna med vår andra fortbildning då 
vi fick in för få anmälningar. I framtiden planerar vi tydligare samarbetsinsatser på 
regional och nationell nivå (…) samt titta på hur vår kunskap kring tillgänglighet och 
inkludering kan vara användbart på andra delar av Bildas verksamhet än just 
dansområdet. 

Alla aktörer som medverkat i projektet – studieförbundet, projektledare och 
samarbetsorganisation – reflekterar i intervjuerna över utmaningar med att som projekt och 
projektledare vara integrerad i ett studieförbund och samtidigt arbeta nära 
samarbetsorganisationer och målgruppen.  

Planen var att projektets verksamhet skulle hållas i Fryshusets lokaler i Göteborg på samma sätt 
som under förstudien/piloten. Projektet hade som nämndes ovan sin bas i kontorsklustret på 
Järntorget i Göteborg. Projektledarna delade så småningom arbetsplats med 
samarbetsorganisationen Spinn och en danslokal skapades under projekttiden i kontorsklustrets 
lokaler. I sin slutrapport skriver projektet:34 

Vi har fått en egen lokal, ett hem för vår verksamhet. Att landa där har betytt väldigt 
mycket för Spinn Växa & Spinn Unga. Att vi och Danskompaniet Spinn nu delar kontor och 
danssal har betytt mycket för vårt nära samarbete. Det är mycket lättare att dela idéer, 
tankar, framgång och motgång. Att vi dessutom delar kontor med de andra 
kulturaktörerna som sitter på Kulturklustret […] har lett till mycket inspiration och planer 
framåt.  

Studieförbundet ser utmaningar med tillfälliga projektanställningar och att fristående projekt är 
verksamma på annan fysisk plats då de lätt börjar fungera som fristående enheter separerade 
från projektägande organisationens struktur. Ansvarig chef på studieförbundet reflekterar vidare 
över detta:   

Bilda har varit ägare, skött all ekonomi och haft arbetsgivaransvaret. Vi har drivit projektet 
hela tiden. De har suttit på annan plats än vårt kontor. De skötte sig ganska mycket själva 
på eget hörn. De upplevde mer behov att få kollegialt samarbete. Det är jättevanligt att 
det händer med projekt – att de handlar i sin egen bubbla. (…) De tre har arbetat med 
kontakt mot föreningen Spinn. Det är vanligt att de som arbetar med projekt ser sig själva 
mer kopplade till samarbetsorganisationer än till Bilda – det är en pågående diskussion 
och något som vi arbetar med även i andra projekt. Hur håller man ihop det hela vägen 

 
34 Slutrapport. Redovisning av stöd ur Allmänna arvsfonden till projekt. Spinn Växa & Spinn Unga. Inkom till 
Arvsfondsdelegationen 2018-07-30. s. 11. 
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och får kopplingen till moderorganisationen så att den är stark hela tiden. Det är också en 
kostnadsfråga. Vi har mycket gemensamma utbyten och möten och det är där mycket 
händer i vår organisation. Det är ett problem med projektanställning med tydlig budget 
och tydligt uppdrag – hur mycket kan jag begära att de ska vara med på våra arbetsmöten 
som ej är direkt relaterat till projektets syfte? Det blir mer utbyte när de sitter på våra 
kontor, vi får då mervärdena och kopplingen till moderorganisationen bara genom att 
fika. Det var ett problem att de satt på annat ställe.  

I slutrapporten till Arvsfonden reflekterar projektmedarbetarna över hur verksamheten planeras 
och organiseras framledes efter projektavslut:  

Att projektet är ägt av Bilda har främst handlat om att administration och ekonomi legat 
i Bildas organisation, men vi har tyvärr inte hittat ett nära samarbete rent 
verksamhetsmässigt heller under år 3, och vi kommer därför vara en fristående ideell 
förening som inte ligger under Bilda när projekttiden har löpt ut.35  

 

Utmaning verksamhetsmässiga villkor studieförbunden 
De 10 studieförbunden har sin egen profil och ideologiska särart. Studieförbundet Bilda 
grundades 1947 av tre frikyrkliga förbund och hette då frikyrkliga studieförbundet. Bilda har 49 
medlemsorganisationer på nationell nivå och fler på regional nivå. Medlemsorganisationerna 
finns främst inom frikyrkorna, de ortodoxa och katolska kyrkorna. Bilda har inga 
medlemsorganisationer med fokus på funktionsvariationer.  Studieförbunden Vuxenskolan och 
Medborgarskolan har medlemsorganisationer som arbetar specifikt med frågor som rör 
tillgänglighet och funktionsrätt men de organisationerna arbetar inte direkt med kulturfrågor. 
Spinn Växa/Spinn Unga ville skapa mixen, att arbeta med både och – med fokus på inkluderande 
mötesplatser, gränsöverskridande möten och inkludering över funktionsgränserna. Projektet 
ville gå bortom att arbeta med en specifik grupp eller särverksamhet i separatistiska rum. Att 
projektet hamnade hos Bilda handlade därför mycket om personliga kontakter och en ambition 
hos studieförbundet att arbeta med frågor kring inkludering. Den konstnärliga ledaren på Spinn 
reflekterar över vad detta betydde för projektet:  

Dåvarande ledningen på Bilda var intresserad av att inkludera inkludering i deras utbud 
och ville göra detta tillsammans. Handen kom därifrån. Via (projektledaren) kom frågan 
till mig. Jag var lite tveksam just för att Bilda har sitt kyrkliga arbete, ställningstagande, 
det kan bli att folk väljer bort verksamhet där kyrkan finns med. Jag tycker inte vi ska ha 
någon politiskt eller kyrklig anknytning utan vara neutral. För mig hade det känts bättre 

 
35 Slutrapport Spinn Växa/Spinn Unga s. 11. 
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med något annat studieförbund, men de står ju också för olika saker. Det var sorgligt att 
de personerna slutade på Bilda och hela den förankringen försvann ju. (…) vi satt 
halvdagar och visionerade och sedan fanns inte det intresset, när de byter riktning och 
personer byts ut.  

Studieförbundet bedrev visst arbete med personer som har funktionsvariationer sedan tidigare, 
men nådde då främst äldre över 25 år, ofta 40–50-åringar. Ett exempel är Musikschlaget, 
”Sveriges melodifestival för musiker med funktionsnedsättningar som också arrangeras av 
personer med funktionsnedsättningar tillsammans med Bilda”. Inspirationen och idén till att 
arbeta med funktionsrätt och tillgänglighet i praktiken kom från initiativtagarna och var inget som 
Bilda arbetade med på egen hand innan Spinn Växa/Spinn Unga. Att studieförbundet inte hade 
några medlemsorganisationer inom området försvårade ett fortsatt drivande av verksamheten 
inom studieförbundet menar den ansvariga chefen:  

Vi har pratat mycket om hur vi når yngre personer i den här målgruppen. (…) Jag tittade 
på vilka riksorganisationer och så vidare föreningar som arbetar med dans och 
funktionsvariationer och såg att de redan arbetar med andra studieförbund. Meningen är 
att vi studieförbund har särart – kultur generellt är fri lek, allas, det är inte så tydligt. Alla 
vill arbeta med den här målgruppen och det blir lite då att vi tävlar mot varandra. 
Studieförbundens riktlinjer är att vi inte försöker locka och ta varandras samarbetsparter. 
Regionalt riktade stöd är målgruppsbetonade – studieförbund kunde inte söka detta. Det 
är en förening som måste söka det här, inte ett studieförbund som söker för projekt. Det 
gjorde det svårt för Bilda att fortsätta vara huvudägare. Om de hade blivit en egen 
förening, en medlemsorganisation, så hade vi kunnat fortsätta. Vi gör mycket mer 
samhällsbetonade projekt exempelvis integration och förlägger de projekten till kyrkor. 
Eller skolor i utsatta stadsdelar efter skoltid – då involverar vi kyrkor – då blir det enklare 
att driva efter projektet. Vi har inte en tydlig koppling inom kultur.  

 
När projektet var avslutat bildades den ideella föreningen Språng som ett direkt resultat och 
fortsättning på projektet. Studieförbundets chef beskriver:    

Nu finns projekt Språng – det är danskompaniet Spinn som driver detta. Bilda är inte 
involverade. Så för brukarna har det fortsatt. Från Bildas håll – vi finansierar via 
folkbildning och statsbidrag – det är en smal verksamhet som är svår att dra så många 
människor och under så lång tid att de kan bäras av statsbidrag. Projektet krävde mycket 
resurser för tjänster så det bar sig inte riktigt. Vi såg att vi kunde fortsätta samverka som 
samarbetspart. Exempelvis göra en speciell organisation av Spinn Unga/Spinn Växa. 
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Verksamheten bedrivs idag lokalt i Västra Götalandsregionen i nära samverkan med Spinn, vars 
konstnärliga ledare beklagar att man tillsammans med Bilda inte nådde ända fram i den delen av 
projektets ambitioner som handlade om nationell spridning:    

Under vems vingar ska vi hamna? Det är en pågående process (…). Personer finns kvar 
och nätverk – det är en styrka, allt personerna har gått igenom finns. Vi får förfrågningar 
om ”när ska ni öppna filial i Stockholm?” Hos Bilda fanns tanken om nationell spridning, 
det hade kunnat hänt så mycket mer då studieförbunden har en nationell spridning men 
så blev det inte. Nu är basen väldigt mycket här i Västra Götalandsregionen med sina 50 
kommuner. 

Utmaningar med pandemin  
Pandemin påverkade Konstras verksamhet från och med våren 2020 på olika sätt. Projektledarna 
sammanfattar året med ordet ”förändringar” och skriver att:  

Ett projekt innehåller alltid moment av att hitta kreativa lösningar när något inte fungerar, 
men detta år har denna färdighet prövats på max. Självklart beror det till största delen på 
pandemin.36 

Bland annat har repetitioner och träffar genomförts digitalt via Zoom istället för fysiskt i helgrupp. 
Fokus har legat på de områden som fungerat att genomföra digitalt som exempelvis manusarbete 
samt enskilda uppgifter. Man uppger vidare att fördelen med det digitala rummet har varit att 
alla har kunnat vara med i större utsträckning samtidigt som det digitala rummet har också varit 
en utmaning för en del då de inte har kunnat delta lika självständigt (behövt hjälp med 
uppkoppling, om något strular mm) som om de varit på plats, och en del har haft svårt att 
koncentrera sig länge framför en skärm.  
 
Ytterligare ett resultat av förändrade arbetssätt under pandemin är att projektledarna haft 
närmare kontakt med deltagarna.  
 

Utifrån de omständigheter som blev har vi på det stora hela haft mer och närmre kontakt 
med ensemblen under detta år, för att säkerställa att de inte blir isolerade och ensamma, 
samt kunna fortsätta Konstras arbete framåt mitt i allt. Detta har varit en positiv del av 
det digitala upplägget och gjort att vi lärt känna varandra bättre.37 

 

 
36 Mail-korrespondens med projektledarna, textunderlag till årsrapport Konstra Arvsfonden januari 2021.  
37 Ibid. 



43 
 

4.1.5. Överlevnad 
Alla projekt lämnar olika former av spår som överlever i större eller mindre omfattning även efter 
projektet avslutats. Vi har tidigare konstaterat att dessa olika former av spår schematiskt kan 
delas upp i sex olika kategorier som tillsammans kan fungera som en tankemodell för hur 
målgrupperna och projektägarnas situation har påverkats av projektet.38 I vårt resonemang kring 
de här tre projektens överlevnad använder vi oss därför av denna kategorisering för att söka efter 
vilka spår som projekten lämnar efter sig. Spinn växa/Spinn unga har gett spår på många nivåer 
för såväl målgruppen, projektledarna och organisationerna som deltagit i projektet som i form av 
samarbeten mellan organisationer, metodutveckling, förändrade arbetssätt och attityder till 
målgruppen och även lett till vidare finansiering och nya samarbetsprojekt. I tabellen nedan 
sammanfattas vilka spår vi kan ana, och spåren exemplifieras med citat från projektets 
slutrapport.39  

TABELL: OLIKA TYPER AV SPÅR AV PROJEKTET SpinnVäxa/SpinnUnga 

A. Spår av direkt betydelse för 
målgrupp. 

Aktiviteterna i projektet har gett berikande upplevelser för deltagarna:  
”Målgruppen har utvecklat självkänsla, självbild och fått mer aktiv och meningsfull 
fritid, samt socialt sammanhang med många nya vänner.” 

B. Kontakter och erfarenhet av 
betydelse för olika projekt-
deltagare. 
 

En entreprenöriell infrastruktur har skapats som gynnar deltagarna och projekt-
medarbetarna:  
”En del av danseleverna har fått sina första möjligheter att jobba professionellt 
med dans.” 

C. Utveckling av samarbeten 
(organisationer emellan, inom 
civilsamhället eller mellan staten 
och civilsamhället). 
 

Samarbeten har skapats under projektet som lett till att verksamheten kan 
vidareutvecklas och fortleva:  
”Vi har lyckats skapa god ’tillsammans’-känsla istället för konkurrens med andra 
verksamheter inom samma område som vårt, och det är väldigt viktigt då vi, som 
sagt, måste stå enade och flytta fram positionerna tillsammans för att förändring 
ska ske på riktigt.” 

D. Metodutveckling som kan 
resultera i förändrat arbetssätt, 
eller förändrade attityder till 
målgruppen. 
 

Projektet har genomfört föreställningar, workshops, utbildningar och 
fortbildningar och utvecklat metod som påverkar synen på och bemötandet av 
målgruppen:  

”Utvecklat metod/dansdidaktik och kunnat nå ännu fler danselever med olika 
funktionsvariationer” 

”Utvecklat danskonsten, nya uttryck och formspråk.”  

 
38 Modellen över olika typer av spår som arvsfondsprojekt kan ge (spår som kan tänkas påverka målgruppernas och 
projektägarnas situation – och i förlängningen samhället i stort) är utarbetad av forskargrupp vid 
Handelshögskolan i Stockholm och hämtad från studien ”En allmänning i det offentligas tjänst? En resa i Allmänna 
arvsfondens spår” (2018) av Friberg, Lundstedt, Wallman-Lundåsen och Wijkström. Se sid 112 i den rapporten ff 
för ett utvecklat resonemang. 
39 ”Redovisning av stöd ur Allmänna arvsfonden till projekt. Spinn Växa & Spinn Unga”. Inkom till 
Arvsfondsdelegationen 2018-07-30. 
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”Påverkat beslutsfattare/makthavare i att utreda möjligheter för målgruppens 
deltagande.” 

E. Spår i form av samlad kunskap 
om målgruppernas situation och 
erfarenheter från projekten. 
 

Kunskap som genererats i projektet och idéer har spridits och implementerats i 
etablerade utbildningar:   

”Fått gehör och spridning i branschen. Ökat intresse för inkluderande dans. 
Exempelvis har Högskolan för scen och musik, DOCH, Kulturskolan Göteborg 
börjat arbeta aktivt med dessa frågor tillsammans med projektet.”  

”Fortbildat pedagoger och lärare i att tillgängliggöra verksamheter för 
målgruppen.”   

F. Spår som skapar 
förutsättningar för vidare 
finansiering. 
 

Ur projektet har en ny ideell organisation Språng uppkommit och flera nya 
samarbetsprojekt har startats. Föreningen Språng har beviljats medel för ett 
arvsfondsprojekt 
 

 

Alla parter i projektet är överens om att projektet har bidragit till en kompetenshöjning av 
medarbetare och/eller ledare i studieförbundet. Projektets idéer förefaller dessutom ha spridits 
vidare till exempelvis enskilda konstnärer, kulturhus, teatrar, kulturskolor och högskolor bland 
annat via fortbildningar. Konstnärliga ledaren för Spinn menar att:   

Vi har visat vägen för många andra och inspirerat. Utbildningsfrågorna som Spinn 
unga/Spinn växa har drivit har sett till att DOCH (Dans- och Cirkushögskolan) numera 
erbjuder bredare kurser med bredare intag lett till att flera konstnärer med 
funktionsvariationer har börjat söka stipendium och får dem nu. Helt plötsligt ser de 
utövande annorlunda ut.”  

Spinns konstnärliga ledare pekar också på att projektet lämnat spår både i form av lokaler (som 
projektet var en del av att anpassa) och i enskilda unga funktionsnedsattas vardag:  

Projektet blev väldigt lyckat, det har påverkat oss – det professionella danskompaniet 
Spinn. Huset som vi behöver, som har fattats, finns och har växt – nu finns en grund. De 
har undersökt hur man skulle kunna göra. Flera av Spinn Ungas dansare har fått 
anställning hos oss i Spinn – det är bevis för att det funkar med professionellt arbete. Det 
har tagit de här åren för att etablera och visa att det finns. Flytten till lokalerna var viktig, 
det blev en fysisk mötesplats som kommer vara kvar oavsett förändringar och former, det 
finns trygghet kopplad till det. 

Språng  
I maj 2018 bildades en ny ideell förening, en kulturorganisation som fick namnet Språng. Språng 
fungerar som Spinns systerorganisation med fokus på utbildningsverksamhet. Spinn och Språng 
delar lokaler, kontor och danslokal men är två olika verksamheter ekonomiskt sett. 
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Projektledarna i Spinn Växa/Spinn Unga fortsatte arbeta på ideell basis i Språng som 
verksamhetsledare. I samband med att det Arvsfondsfinansierade projektet Spinn Växa/Spinn 
Unga avslutades våren 2018 så övergick verksamheten i Språngs regi. Föreningen driver 
dansklasser för barn och unga, kursverksamhet, fortbildningar och konstnärligt skapande. Språng 
driver även det semiprofessionella danskompaniet Spinn Unga. Samarbetet med Danskompaniet 
Spinn fortsätter i olika former. Språng finansieras av olika säljverksamheter, samt via olika 
kulturprojekt (medel från bl.a. Kulturrådet, SIDA) och Arvsfonden via det nya projektet ”Konstra”.  

Konstra  
Föreningen Språng beviljades nya projektmedel från Arvsfonden 1 januari 2019–december 2021 
inom ramen för projektet ”Vem får bidra?”. Två deltagare från Spinn Växa/Spinn Unga och en 
projektledare fortsatte vidare i det nya arvsfondsprojektet.  Syftet med det nya projektet är att 
utforma ett scenkonstkollektiv där personer med och utan funktionsnedsättning samskapar all 
dans, musik och normkritisk scenkonst från ax till limpa tillsammans. Scenkonstkollektivet har 
fått namnet Konstra. Målgruppen är ungdomar 15–25 år med och utan funktionsvariation. 
Projektet genomförs av Språng i samverkan med den ideella föreningen Passalen i Göteborg. 
Målgruppen ingår i Konstras styrgrupp och referensgrupper, i planering med mera. 
Projektledarna drar upp riktlinjerna men det är ingen undervisning i traditionell mening utan 
fokus är på samskapande. Vem lär av vem-frågan ställs återkommande.  
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4.2. Demokratiodling 
 

Projekt namn:  Demokratiodling  
Projektägare: Studiefrämjandet i Stockholms län  
Målgrupp: Ungdomar 16–23 år  
Verksamhet: Stadsodling. Utbildning i odling, 
ledarskap, demokratifrågor och hållbar 
utveckling. 
Projektmedel: Maj 2015–september 2018 

 

4.2.1. Om projektet   
 
”Vi på Studiefrämjandet har länge jobbat med ledarskap och demokratiutveckling hos ungdomar 
och det matchade perfekt med Boodlas idéer om odling och hållbar utveckling. Jag brukar säga 
att vi odlar demokrati, vi sår frön av förståelse och växer tillsammans.” 40 

 
Våren 2015 startade Studiefrämjandet i Stockholms län ett treårigt stadsodlingsprojekt riktat till 
ungdomar mellan 16–23 år. Ungdomar utbildades i odling, ledarskap, demokratifrågor och 
hållbar utveckling. Utbildningen baserades på Agenda 2030 och de 17 globala målen för 
hållbarhet – såväl ekologisk som ekonomisk och social hållbarhet. Ett syfte med utbildningen 
var enligt projektplanen att ge ungdomarna redskap och möjlighet att ”bildligt och bokstavligt 
ta plats i det offentliga rummet” genom att lyfta frågor om delaktighet, miljöansvar och ”hur vi 
tar hand om vår planet” och att ”arbeta för en bättre värld”.  

Projektet Demokratiodling resulterade bland annat i ”Handbok för planetskötare”. Tanken med 
boken är att inspirera till hållbar odling och integrationsfrämjande arbete i ytterstadens 
bostadsområden. Totalt utbildades 426 ungdomar under de tre år som projektet pågick. 
Projektår 2 och 3 köpte Botkyrka kommun tekniska förvaltning utbildningsplatser – ungdomar 
fick utbildning av Demokratiodling i två dagar och arbetade därefter med parkskötsel under 
sommarlovet. Även sommarjobbarnas handledare utbildades. Projektet anställde tre ungdomar 
som projektmedarbetare och timanställda som alla fungerade som ambassadörer, rekryterade 
och spred info om projektet i exempelvis Almedalen. En av de projektanställda fick sedan FN-
jobb för att arbeta med de globala målen och odling tillsammans med ungdomar i Zimbabwe. 
Ytterligare en av ungdomarna som var anställd i Demokratiodling fick arbete som 
boendeutvecklare med fokus på hållbarhet inom Hyresgästföreningen.  

 
40 Intervju projektledare samt ref: https://stockholm.etc/inrikes/ett-fro-av-demokrati  
 

https://stockholm.etc/inrikes/ett-fro-av-demokrati


47 
 

4.2.2. Projektets uppkomst och organisation  
 

Studiefrämjandet i Stockholms län arbetade med demokratiutveckling med unga i förorten innan 
projektet Demokratiodling uppkom. Studieförbundet hade utvecklat metoder för att nå 
målgruppen via asylboenden och det tvååriga projektet ”Fånga Kraften” i Stockholms 
ytterstadsområden. Bland Studiefrämjandets 19 medlemsorganisationer ingår några av Sverige 
största natur- och friluftslivsorganisationer som Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen, 
Koloniträdgårdsförbundet, Fältbiologerna, Jordens vänner, Skog och ungdom med flera. Att 
integrera demokratifrågor med kunskap om odling kändes därför som en självklar inriktning när 
frågan kom upp, berättar Studiefrämjandets handläggare. Initiativet till Demokratiodling kom 
från den ideella föreningen Boodla.   

Boodla AB startade våren 2013. 2014 bildade aktiebolaget även en ideell förening – Boodlas 
förening för pedagogik och trädgård – med målsättning att kunna utveckla innovativa projekt. 
Initiativtagaren hade arbetat med hållbarhetsfrågor och odling i många år, startat fyra 
skolträdgårdar ideellt och samarbetade med Svenska Miljöinstitutet i projektet ”Formge din 
värld” vilket kan ses som ett förarbete till Demokratiodling. Boodla nådde barn och vuxna, men 
inte ungdomar, vilket föreningen önskade. Genom projektet ”Formge din värld” kom Boodla i 
kontakt med chefen för Studiefrämjandet i Stockholmsregionen som hade erfarenhet av 
ledarskapsutbildning. Studiefrämjandets chef sammanförde Boodla med en handläggare vid 
Studiefrämjandet med tanken att de skulle kunna hjälpas åt. Handläggaren och Boodlas 
initiativtagare skrev ansökan tillsammans och båda kom även att bli projektledare för 
Demokratiodling. Studiefrämjandets handläggare kunde använda sin arbetstid till att författa 
ansökan. Studieförbundet bidrog med handläggarens arbetstid men inget ytterligare formellt 
ekonomiskt.  

Varför valde initiativtagaren Boodla att förlägga projektet hos ett studieförbund? Den ideella 
föreningen Boodla hade viss kompetens, teknisk utrustning och lokal, men saknade annan 
relevant kompletterande kunskap för att driva ett projekt och söka medel. Den ideella föreningen 
var nystartad och kunde därför inte söka projektstöd från Arvsfonden själva. Initiativtagaren från 
Boodla berättar ”Projektägaren måste ha haft ekonomisk verksamhet och funnits i minst ett år 
och det hade studieförbundet, vår ideella förening hade inte funnits så länge då när vi sökte. Vi 
var så oerfarna. De var en etablerad organisation och hade budgetansvar.” Studieförbundet hade 
de organisatoriska kvalifikationer som Boodla saknade och blev därför projektägande 
organisation vilket var en förutsättning för att Boodla skulle kunna söka Arvsfondsmedel.  

Basen för projektet var Gula villan, ett hus med tillhörande trädgård vid Albysjön i Botkyrka. Gula 
villan ingår i det kreativa klustret Subtopia som fokuserar på socialt engagemang och olika 
kulturuttryck som cirkus-, film- och medieproduktion och urban konst med Cirkus Cirkör som nav. 
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Projektledarskapet delades av två personer som hade sina arbetsplatser på två olika platser 
geografiskt – initiativtagaren hade sin bas i Gula villan där Boodla hade sin arbetsplats sedan 
tidigare och Studieförbundets handläggare, som redan var anställd av Studiefrämjandet, 
fortsatte att arbeta i studieförbundets lokaler i centrala Stockholm även under projekttiden. 
Totalt var 2–6 personer deltidsanställda i projektet under projektperioden. De båda 
projektledarna rapporterade dels till varandra, dels till respektive samarbetsorganisation. 
Projektledaren som arbetat som handläggare på Studiefrämjandet rapporterade till sin chef vid 
studieförbundet – främst frågor som rörde budget och folkbildningsmetodens praktik.  
Projektledaren som hade sin arbetsplats i Gula Villan delade info med övriga i projektet.  

Under en inledande period på ca 7 månader hade projektledarna daglig dialog och därefter hade 
de kontakt med varandra cirka en gång i veckan. Båda projektledarna administrerade, skötte 
bokföring och hjälptes åt med avrapporteringen, men formellt skötte studieförbundets 
handläggare avrapporteringen då ansvaret gentemot Arvsfonden låg hos Studiefrämjandet.  De 
två projektledarna utgjorde styrgruppen. Initiativtagaren till projektet hade ingen tidigare vana 
av att arbeta med styrgrupper. En av projektledarna uttrycker det som att hen ” var van att arbeta 
med platta hierarkier och snabba beslut.”  

Initiativtagaren till Boodla AB, Boodla och Demokratiodling tog som student vid Konstfack initiativ 
till arvsfondsprojektet ”Lyskraft”41 och samarbetade då med ett annat studieförbund, Sensus,  
men hade ingen tidigare erfarenhet av just Studiefrämjandet. Initiativtagaren beskriver sig som 
en kreativ kreatör, ”doer”, som kommer med nya idéer och lösningar på problem, men har behov 
av att samarbeta med andra som kan administration, struktur, budget och redovisning. 
Projektledaren som arbetade som handläggare hos Studiefrämjandet både före, under och efter 
Demokratiodling hade ingen tidigare erfarenhet av Arvsfonden men hade varit både ledare, 
deltagare, förtroendevald och anställd i studieförbundet.    

 

4.2.3. Studieförbundets roll och bidrag till projektet  
 
Studiefrämjandet skötte ekonomi och redovisning via riksförbundets ekonomifunktion. 
Studieförbundets viktigaste bidrag till Demokratiodling var enligt studiefrämjandets handläggare: 
personalresurser utöver projektledaren, lokaler, arbetsledning av projektledarna, information 
och kommunikation, nätverk och kontakter, kanaler för spridning av projektets resultat 
(metodmaterial, idéer, arbetssätt etc.) samt legitimitet (fungerar som garant för projektet). Även 
Boodla anser att Studiefrämjandets främsta bidrag i projektet var personalresurser för att 

 
41 För mer info om projekt Lyskraft se utvärdering utförd av Birgitta Sandström (2009) på uppdrag av Arvsfonden 
”’Stackars flickor’ i en bristfällig skola. Utvärdering av projekt som åren 1995–2008 var avsedda att utveckla skolans 
arbete med sexualitet och samlevnad.”  
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möjliggöra ansökan och kompetens i specifika frågor så som bokföring, budget, ekonomisk 
rapportering. Studiefrämjandet fungerade både som möjliggörare och garant för att kunna söka 
medel från Arvsfonden och driva projektet administrativt. 

Studiefrämjandet är starkt ’varumärke’ (…) Studiefrämjandet som säkrar de folkbildande 
effekterna, när vi söker nya uppdrag i kommuner och stadsdelar.42 

 
4.2.4. Utmaningar 
 
Utmaning marknadsföra och sprida metod och erfarenheter 
Idén var att metod och produkt – handboken – skulle kunna säljas och att verksamheten skulle 
självfinansieras efter projektavslut. En överenskommelse gjordes mellan Studiefrämjandet 
Stockholms län & Boodla som enligt projektledaren ”innebär att varje part får sälja in projektet, 
men den andra parten har förtur på att vara delaktig i genomförandet av Demokratiodling.” 

Den ursprungliga tanken var att Studiefrämjandet i Stockholms län skulle hålla i 
folkbildningsdelen efter projektet hade avslutats. Målet var att modellen och handboken skulle 
marknadsföras och spridas till fler av Studiefrämjandets lokalkontor och distrikt via 
riksorganisationen och studieförbundets medlemsorganisationer – både i Stockholm län och till 
andra delar av Sverige.43  

Riksförbundet har inte kapacitet och skall inte driva utan de ska ge service och möjliggöra 
för lokal- och regionalnivån, de tillgängliggör info att detta finns exempelvis i gemensam 
tidning som går ut till alla verksamma inom Studiefrämjandet. (Projektledare 
Studiefrämjandet) 

I ansökan till Arvsfonden står det listat att studieförbundets roll planeras vara: övergripande 
projektsamordning, ledarskapsutbildning, marknadsföring, ansvar för rekrytering, 
ekonomistyrning och revision, produktion av studiematerial och dokumentation. Vidare menar 
man i ansökan att:  

Studiefrämjandet har en bred folkbildningsverksamhet inom hållbarhet, miljö och odling 
genom Svenska Koloniträdgårdsförbundet, Riksförbundet Svensk trädgård, 
Fältbiologerna, 4H, Odlarnätverket Peppar och Pumpa och Naturskyddsföreningen och 
kommer att sprida och förankra Demokratiodling genom dessa.44  

 
42 Mail från Demokratiodling till Arvsfonden, inkom 2015-04-13. 
43 Intervjuer med projektledare; ansökan; mail från Demokratiodling till Arvsfonden med kompletteringar till 
ansökan inkom 2014-11-16.  
44 Ansökan om projektstöd Demokratiodling, inkom 2015-04-22. 
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Målet var att Koloniträdgårdsförbundet, som är en av Studiefrämjandets 
medlemsorganisationer, skulle ingå i referensgruppen och att Naturskyddsföreningen skulle 
involveras lokalt. Även föreningar som Röda Korset och Rädda Barnen nämns inledningsvis i 
mailkonversation med Arvsfonden. Demokratiodling samarbetade med andra organisationer vid 
speciella tillfällen och event, exempelvis ungdomsföreningen SWAT i Järfälla och Station 7 
fritidsgård i Kallhäll, samt Koloniträdgårdsförbundet vid Stadsodlarfestivalen Stockholm Urban 
Garden Show. 

Utmaning samverka med kommuner och stadsdelar 
Målsättningen var också att genomföra Demokratiodling i 6 kommuner och stadsdelar. Planerat 
samarbete med kommuner gick inte att genomföra inom ramen för projektet – som exempelvis 
samverkan med Huddinge kommun, sommarläger Upplands bro, utbildning 4H Norrtälje, odling 
på terrass Aktivitetshuset på Söderhöjden Jakobsberg, Stockholmshem i Rinkeby, Fritidsgård i 
Gubbängen. Ytterligare mål var att bygga hållbar samverkan med kommuner, stadsdelsnämnder 
och bostadsbolag. Tanken var att fortsätta samarbeta med kommuner kring sommarjobbare. 
Personbundna överenskommelser gjordes mellan Demokratiodling och nyckelpersoner initialt. 
Det visade sig vara sårbart att arbetet var personbundet. Några orsaker enligt projektledarna var 
utmaningar som att kontaktpersoner flyttade, kommuner omprioriterade och omorganiserade. 
Det visade sig vara komplext att exempelvis gräva och odla i ett bostadsområde då frågan 
berörde många olika instanser som bostadsbolag, olika stadsdels- och kommunförvaltningar 
(fritid, teknisk, social) vilket krävde omfattande förankring och kontaktnät. Personen som 
inledningsvis hade anställts för att arbeta med att ta fram Demokratiodlings studiematerial fick 
annan anställning vilket ledde till att projektet fick nyrekrytera utbildare. En annan svårighet var 
att rekrytera tillräckligt många ungdomar som ville delta i utbildningen.  

Utmaning arbeta med målgruppen ungdomar och studieförbundets ideella 
medlemsorganisationer  
Målsättningen var att verksamheten på lång sikt skulle självfinansieras och att ungdomarna skulle 
arbeta som konsulter. Tanken var att 48 av de ungdomar som deltagit i Demokratiodling skulle 
sköta egna odlingslotter i sina bostadsområden och hos Gula Villan i Alby och att de skulle fungera 
som ledare och ambassadörer för andra unga. 

I USA har de en modell som vi tittar mycket på där de ungdomar som deltar till slut är så 
kunniga att de själva kan arbeta som konsulter och sprida odlingstekniken etc. Vi strävar 
alltså efter att det ska finnas en utveckling av projektet som är självfinansierat och kan 
generera jobb.45  

 
45 Mailkompletteringar till ansökan, inkom till Arvsfonden 2014-11-16. 
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Studiefrämjandet hade upparbetade nätverk och kontakter med målgruppen som 
Demokratiodling kunde använda sig av i rekryteringen av deltagare. Studieförbundet hade mött 
ungdomar och fritidsledare i Studiefrämjandets tidigare projekt ”Fånga Kraften”46 – en 
demokrati- och ledarutbildning för 200 ungdomar mellan 16–24 år – som drevs två år i 
Stockholms ytterstadsområden och finansierades av MUCF och Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor.47 Studiefrämjandet hade också haft verksamhet på asylboenden i 
Stockholm och rekryterade deltagare till Demokratiodlings utbildningshelger från dessa 
boenden. 

Projektledarna bollade sina idéer med ungdomar som bodde i Botkyrka och som de kände sedan 
tidigare inför ansökan. Ungdomarna, 16–20 år, var med i referensgrupp både under 
ansökningstiden och i början av projektet. Deras idéer och synpunkter om rekrytering 
integrerades i projektupplägget. Ungdomarna var inte var så intresserade av hållbarhet och 
odling enligt projektledarna, så ledarskapet var lösningen då det var mer attraktivt och 
spännande för målgruppen. Dessutom var ledtiderna från idé till verkstad ett problem enligt 
projektledaren:  

Ungdomarnas tidshorisont är så annorlunda – de är med ett tag och sedan byter de skola 
eller intresse – det är svårt med deras tidsramar och att få kontinuitet. Vi lämnade in 
ansökan till Arvsfonden och då gick det nio månader och då kunde vi inte hålla dem varma. 
Vi är ingen ungdomsorganisation som arbetar speciellt med ungdomar eller en fritidsgård 
– för att överleva behöver vi fokusera på andra saker för att dra in pengar, 15-åringarna 
är ute och arbetar efter ett år. Vi hade många fina samtal med ungdomar, men ingen som 
ville engagera sig – de hade fullt upp, flyttade, bytte och så vidare. Det är en utmaning 
när man arbetar med ungdomar. Vi är en organisation som arbetar med mångfald och 
inte bara arbetar med ungdomar. 

Det visade sig vara svårt att få ungdomar och Studiefrämjandets medlemsorganisationer att delta 
ideellt i projektet och komma på referensgruppsmötena. I årsredovisningen till Arvsfonden efter 
första projektåret skriver Demokratiodling: ”Att samla ref.grupp av samarbetsaktörer har varit 
svårare än vi trott. Det är väldigt svårt att få människor att gå på möten.” Odling var något nytt 
för ungdomarna som deltog i projektet. Projektledarna insåg att Gula Villan låg för långt bort från 
deras hem och att odlingslotter måste ligga närmare ungdomarnas bostäder enligt 
närhetsprincipen om det skulle fungera. Andra utmaningar var att utbilda ungdomar på deras 

 
46 Intervju; Mail kompletteringar till ansökan, inkom till Arvsfonden 2014-11-16.  
47 https://www.mynewsdesk.com/se/studieframjandet/pressreleases/studiefraemjandes-lyckade-satsning-faanga-
kraften-utvidgas-ocksaa-sollentuna-kommun-vill-satsa-paa-sina-unga-993725 
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fritid och att rekrytera nya deltagare då det uppstod en konkurrenssituation med andra aktörer 
som arbetade med ungdomar i samma område. Projektledaren sammanfattar:  

Det var inte realistiskt att ungdomarna skulle bli kolonister på två dagars kurs och ta 
initiativ till permakultur. Vi trodde att fler ungdomar skulle odla ideellt på sin fritid. Vi 
inspirerades av odlingar i USA där ungdomar är engagerade, men anar nu att de inte är 
det av egen kraft utan att det finns vuxna som organiserar och driver arbetet bakom och 
att ungdomarna är där tillfälligt och odlar. 

4.2.5. Överlevnad 
Demokratiodling slutförde projektet och genomförde största delen av den verksamhet som 
planerades i ansökan. Ett mål var att utbilda 150 ungdomar och projektet utbildade 426 
ungdomar. Även sommarjobbarnas handledare utbildades. Ett annat mål var att genomföra 
Demokratiodling i 6 kommuner och stadsdelar och sprida metoden till andra platser i Sverige 
vilket inte genomfördes. Tanken var att verksamheten skulle vara självfinansierad och att 
ungdomarna som deltog skulle fortsätta odla vilket visade sig vara utmanande utifrån olika 
aspekter som lyfts i de kommande avsnitten nedan.  

Både Boodla och Studiefrämjandet sökte nya projektmedel efter Demokratiodling hade avslutats. 
Studiefrämjandet planerade att genomföra pilot på två platser – Sollentuna och Sigtuna – och 
sökte medel från Demos för att arbeta med grannodling och lokaldemokrati med bostadsbolag 
och hyresgästförening i andra områden i Stockholms län. Boodla sökte projektstöd från 
Arvsfonden för nytt projekt ”Upptäckarträdgården” – en skola ville skapa en skolträdgård för barn 
med multifunktionsvariationer – som föreningen fick avslag på. 

TABELL: OLIKA TYPER AV SPÅR AV PROJEKTET BOODLA 

A. Spår av direkt betydelse för 
målgrupp. 

426 ungdomar utbildades i demokratiodling. Flera fick sommarjobb och arbetade 
med parkskötsel under sommarlovet.  

Projektet timanställde tre ungdomar som projektmedarbetare.  

B. Kontakter och erfarenhet av 
betydelse för olika 
projektdeltagare. 
 

De tre ungdomar som fick timanställning i projektet fungerade som 
ambassadörer, rekryterade och spred info om projektet i exempelvis Almedalen. 
En av de projektanställda fick sedan FN-jobb för att arbeta med de globala målen 
och odling tillsammans med ungdomar i Zimbabwe. Ytterligare en av ungdomarna 
som var anställd i Demokratiodling fick arbete som boendeutvecklare med fokus 
på hållbarhet inom Hyresgästföreningen.  

C. Utveckling av samarbeten 
(organisationer emellan, inom 
civilsamhället eller mellan staten 
och civilsamhället). 
 

Ett tillfälligt samarbete etablerades mellan Boodla och Studiefrämjandet under 
projekttiden.  
 
Boodla och en av projektets trädgårdscoacher arbetade vidare med stadsodling i 
Gula Villan och inledde ett samarbete med Skillebyholm och Botkyrka kommun –  
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”SFI park och trädgård” – en ettårig vuxenutbildning på gymnasienivå med fokus 
på att lära sig svenska kombinerat med trädgårdsutbildning.  
 

D. Metod-utveckling som kan 
resultera i förändrat arbetssätt, 
eller förändrade attityder till 
målgruppen. 
 

Projektet resulterade bl.a. i ”Handbok för planetskötare” och har inspirerat till 
hållbar stadsodling och integrationsfrämjande arbete i ytterstadens 
bostadsområden. Studiefrämjandet genomförde grannodling och lokaldemokrati 
med annan målgrupp med bostadsbolag och hyresgästförening i andra områden i 
Stockholms län. 

E. Spår i form av samlad kunskap 
om målgruppernas situation och 
erfarenheter från projekten. 
 

Projektledarna spred info om Demokratiodling efter projektavslut på konferenser, 
möten och mässor nationellt 

F. Spår som skapar 
förutsättningar för vidare 
finansiering. 
 

Projektstödet från Arvsfonden har möjliggjort att Boodla överlevt en känslig 
uppstartsperiod och genererat kompetensuppbyggnad – kunskap, erfarenhet, 
rutiner, organisation, fler kontakter och indirekt möjliggjort andra saker att 
hända. 
 
Flera som varit anställda i projektet fortsatte arbeta med odling men med andra 
målgrupper.  
 

 

Som denna tabell illustrerar så kan projekt lämna varierande typ av spår på olika nivåer och på 
kort respektive lång sikt. Demokratiodling lämnade främst spår i form av erfarenheter och 
kontakter som fick betydelse för målgruppen och personalen (kategori A och B i tabellen ovan). 
Flera som varit anställda i projektet fortsatte arbeta med odling men med andra målgrupper. 
Individerna som medverkat blev bärare av projektets erfarenheter. Projektledarna berättade om 
Demokratiodling i andra sammanhang som de deltog i efter projektet hade avslutats – 
konferenser, möten och mässor – men ingen systematisk spridning har skett av metoden eller 
resultaten.  Samarbetet mellan Boodla och Studiefrämjandet upphörde med projektet. 

Projektledaren som var anställd vid Studiefrämjandet innan projektet startade fortsatte arbeta 
som anställd vid studieförbundet efter projektet. Boodla arbetade vidare med stadsodling i Gula 
Villan och inledde ett samarbete med Skillebyholm och Botkyrka kommun – ”SFI park och 
trädgård” – en ettårig vuxenutbildning på gymnasienivå med fokus på att lära sig svenska 
kombinerat med trädgårdsutbildning. Yrkeskursen springer ur Boodlas samverkan med Röda 
Korset. En av trädgårdscoacherna från Demokratiodling anställdes i ”SFI park och trädgård” 
tillsammans med Boodlas initiativtagare. Boodlas initiativtagare förklarar:  

Indirekt är det kopplat till Demokratiodling. Om man får stöd från Arvsfonden att 
genomföra projekt – man bygger upp erfarenhet och organisation – då har man större 
möjlighet att också få andra saker att hända. Kompetensuppbyggnad är en viktig faktor. 
Vi har mycket mer kunskap, rutiner, mer kontakter. Vi är små och sårbara och har överlevt 
en känslig uppstartsperiod.  
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4.3. Mångkulturell ledarskapsakademi 
 

Projekt namn:  Mångkulturell 
ledarskapsakademi 
Projektägare: Folkbildarna i Värmland – 
samarbetsorganisation för studieförbunden i 
regionen.  
Målgrupp: Ungdomar 12–25 år med fokus på 
åldrarna 14–20 år. 
Verksamhet: Utveckla en ledarskapsakademi i 
stadsdelen Kronoparken i Karlstad för att öka 
ungdomars delaktighet i samhället.  
Projektmedel: Maj 2017–maj 2020 
+ tilläggsbeslut sep 2020 
Samverkanspartnersexempel: Karlstads 
kommun, föreningar i området Kronoparken, de 
studieförbund som är medlemmar i Folkbildarna i 
Värmland och Karlstads universitet. 

 

4.3.1. Om projektet48 49    
2017 startade Folkbildarna i Värmland (FiV) projekt Mångkulturell ledarskapsakademi i 
stadsdelen Kronoparken i Karlstad. Projektet riktade sig till ungdomar som bor i området. Redan 
2013 startade FiV systerprojekt i området tillsammans med Karlstads kommun ”Ett Öppnare 
Kronoparken” och några år senare startade det treåriga projektet ”KRP-kultur”.50    

Visionen med projektet var att utveckla en mångkulturell ledarskapsakademi för ungdomar som 
inte deltagit i organiserad föreningsverksamhet tidigare. Syftet med projektet var att öka 
ungdomars delaktighet i samhället. Målet var att ge ungdomar i Kronoparken kunskap, verktyg 
och motivation att själva planera, genomföra och leda fritidsaktiviteter i föreningsform i 
lokalsamhället. Exempelvis genom sommarläger, feriearbeten och utbildningar riktade till 
ungdomar som inte deltagit i organiserad föreningsverksamhet tidigare. Tanken var att utveckla 
en modell som skulle kunna utvecklas till en kontinuerlig verksamhet. Ett delmål var att kartlägga 
ledarskapet, verksamheten och hur befintliga föreningar aktiva i stadsdelen når ungdomar. 

 
48 Intervjuer med projektledarna, deltagarobservation - buss tillsammans med barn och ungdomar från 
Kronoparken till ön i Värmland där sommarläger gavs 2019 och deltagande på sommarläger ett dygn, samtal med 
unga ledare och mentorer.   
49 https://ledarskapsakademin.nu/ 
https://www.arvsfonden.se/projekt/alla-projekt/mangkulturell-ungdomsledarakademi 
http://www.ettoppnarekronoparken.se/Om-folkbildarna-i-Varmland 
50 http://www.ettoppnarekronoparken.se/Om-projektet 

https://ledarskapsakademin.nu/
https://www.arvsfonden.se/projekt/alla-projekt/mangkulturell-ungdomsledarakademi
http://www.ettoppnarekronoparken.se/Om-folkbildarna-i-Varmland
http://www.ettoppnarekronoparken.se/Om-projektet
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Projektet använde sig av folkbildningsmetoder kombinerat med deltagardrivet 
utvecklingsarbete.  

Projektägare var Folkbildarna i Värmland (FiV) som är studieförbundens gemensamma förening i 
Värmland.51 FiV är alltså inte ett studieförbund utan en ideell förening för samverkan mellan olika 
studieförbund i länet. Studieförbunden i Värmland samverkar således genom sitt gemensamma 
förbund FiV.  

Projektets samarbetsorganisationer var bland andra Karlstads kommun – exempelvis kultur- och 
fritidsförvaltningen som möjliggjorde att projektet kunde ha feriearbetare under sommarlovet, 
Frödingskolan, Kronoparkens fritidsgård, De studieförbund som är medlemmar i Folkbildarna i 
Värmland, Fritidsbanken Kronoparken, Karlstads universitet, Föreningar i Kronoparken, 
Värmlands idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna med flera. Projektet beskriver själv sitt 
kontaktnät:  

Vi har mycket god kontakt med de allra flesta föreningar som finns i stadsdelen, men även 
universitet, kommunen, landstinget, kyrkan, moskén. Alla vill vara med och bidra (…) 
politiken intresserad (…) olika organisationer på stadsdelen som också behöver stöd, såväl 
etniska föreningar, kulturföreningar osv.52 

Första projektåret hade Mångkulturell ledarskapsakademi 173 aktiva deltagare varav 28 % 
flickor/kvinnor och 72 % pojkar/män. Knappt hundra personer omfattades av projektet vid 
enstaka eller flera tillfällen. Dessa var exempelvis lärare, kommunens förvaltningschefer, 
studieförbundens representanter, andra som arbetar på Kronoparken och landshövdingen.53  

Projektet genomförde kartläggningar av nätverken på Kronoparken – föreningar och andra 
samarbetspartners som exempelvis bostadsbolag, fritidsgård, religiösa samfund – liksom 
undersökningar av ungdomarnas fritidsintressen, intervjuer med nyckelpersoner, ungdomar och 
klassrumsbesök för att enligt projektledaren:  

se vad vi behöver göra istället för vad vi tror […] Det handlar om att få ungdomarnas 
förtroende, tala gott om varandra, veta vad varandra gör.  

Enligt projektledaren försökte man gå via föreningsregistret, men fann inte informationen som 
man behövde den vägen. De började istället intervjua och gjorde enkät med ungdomar i 
klassrummen men ställde inte enligt sig själva tillräckligt genomtänkte frågor. Frågor som Vad 

 
51 http://www.ettoppnarekronoparken.se/Om-folkbildarna-i-Varmland 
52 Frågor från Allmänna Arvsfonden till Folkbildarna Värmland angående projektansökan Mångkulturell 
ungdomsledarakademi 16/5-17 Diarienr 783–16. 
53 Årsrapport Mångkulturell ledarskapsakademi, inkom till Arvsfonden 181016 s. 9. 
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gör du på fritiden? och Vad skulle du vilja göra? inbjöd inte till så mycket fantasi utan gjorde att 
ungdomarna fastnade inne i den tankemässiga boxen.   

Att prata med de som arbetar med ungdomarna var det bästa för att förstå helheten, 
fritidsgården till exempel, kyrkan, moskén, basketklubben – de träffar ju många. Vi såg 
behov av fler aktiviteter på Kronoparken. Idrott finns men inte så mycket mer. Många 
vågar inte åka iväg från Kronoparken för att delta i aktivitet. Familjebanden är starka. Vi 
vet nu vilka ungdomar som finns och vilka aktiviteter de finns i – fotboll, basket, karate, 
tjejaktiviteter på onsdagar i skolan – och har haft fördjupade samtal med dem istället för 
att göra enkät. Ungdomarna går i samma skola, samma klasser, så de är tighta och känner 
varandra. (projektledare) 

Olika typer av erfarenhetsutbyten och möten organiserades som föräldramöte, dialog- och 
infomöten, konferens, utställning. Projektet organiserade sommarläger, ledarutbildning för olika 
åldrar samt sport- och kulturaktiviteter för högstadieelever i skolan där de lyfte frågor som ”Vad 
är en ledare?” och vilka som är ungdomarnas ledarförebilder. Sex feriearbetare anställdes som 
var hjälpledare inför, under och efter sommarlägret. Tre av dem plus några äldre ungdomar 
fungerade sedan som hjälpledare på Kronoparken och med idrottsaktiviteter. En viktig del av 
projektet har varit att ha dialogmöten med inbjudna ungdomar, enskilda lärare, fritidsledare, 
föreningsledare som arbetar dagligen med ungdomarna. Inledningsvis genomfördes 
kartläggningar, bland annat av hur ledarskapet fungerar. Mentorskap och praktikplatser för unga 
ledare har varit en central del i projektet.  

 

4.3.2.  Projektets uppkomst och organisation 
Initiativet till Mångkulturell ledarskapsakademi togs av arbetsutskottet i Folkbildarna Värmland 
(FiV). Projektet uppkom ur en rad tidigare projekt som FiV stod bakom och är en del av en större 
satsning på området Kronoparken. Studiefrämjandets chef, Vuxenskolan, Medborgarskolan och 
ABF i regionen var intresserade av att stärka civilsamhället i stort. De bildade ett arbetsutskott 
inom samarbetsföreningen Folkbildarna i Värmland och startade Ett öppnare Värmland som ett 
länsprojekt 2012. FiV och dess studieförbund stod bakom projektet som startade 2012. Formell 
projektägare blev ABF. Projektet finansierades bland annat av Region Värmland, Länsstyrelsen 
Värmland, Samordningsförbundet, Arbetsförmedlingen och EU-medel. Syftet med Ett öppnare 
Värmland var att ”skapa attitydförändring gentemot människor som befinner sig i utanförskap 
och lyfta dem som viktiga resurser för Värmlands utveckling”.54 Som ett resultat av det bildades 
Ett öppnare Kronoparken 2013 som fick stöd av Karlstad Kommun. Därefter fick projektet Kultur 

 
54 https://www.regionvarmland.se/globalassets/global/utveckling-och-tillvaxt/hamta-
material/rapportserien/rapport_13_projektkatalog_2012.pdf, s. 10. 

https://www.regionvarmland.se/globalassets/global/utveckling-och-tillvaxt/hamta-material/rapportserien/rapport_13_projektkatalog_2012.pdf
https://www.regionvarmland.se/globalassets/global/utveckling-och-tillvaxt/hamta-material/rapportserien/rapport_13_projektkatalog_2012.pdf
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på lika villkor (KRP Kultur), som fokuserade på kultur, medel från Statens Kulturråd och 
regeringssatsningen Äga Rum/Kreativa platser. KRP Kultur är ett samarbete mellan FiV, Carlstad 
United och Riksteatern Värmland med bland annat medborgarträdgård och community theatre. 
Projektledaren för KRP Kultur säger i en intervju: 

De här platserna är projekttrötta. Projekten är ofta som ett litet fyrverkeri och sen är det 
över. Men här har det långsiktiga perspektivet funnits med från början, vilket är bra. […] 
Kronoparken är speciellt i och med att det är ett miljonprogramsområde där det samtidigt 
finns villabebyggelse och ett universitet. Och stadsdelen har 9 000 invånare, så den är 
som en mindre småstad.55 

Två anställda vid FiV respektive Studieförbundet Vuxenskolan (SV) fick uppdrag att skriva 
Arvsfondsansökan tillsammans och de fyra studieförbunden fungerade som bollplank. 
Folkbildarna i Värmland tog initiativ till nätverksträffar med föreningar och organisationer 
verksamma på Kronoparken våren 2015. I förarbetet till ansökan träffade de ett 60-tal ungdomar 
i gruppsamtal, utöver de ungdomar de träffar till vardags i sin verksamhet. Ungdomarna uttryckte 
att de ville bli fotbollsdomare, vara idrottstränare och starta en dansförening. Den första ansökan 
om en mångkulturell ledarskapsakademi i Värmland som lämnades in till Arvsfonden 2015 fick 
avslag. Mångkulturell ledarskapsakademi beviljades projektstöd andra gången de ansökte om 
projektstöd och projektet startade maj 2017.   

Projektet hade utmaningar att få ihop en projektledarkonstellation och arbetsgrupp där 
personkemin fungerade inledningsvis. I den inledande projektfasen slutade en av projektledarna 
efter några veckor. Ett flertal föräldraledigheter har påverkat arbetsgruppens sammansättning. 
Anställd på SV, som skrivit ansökan, utsågs att ingå i styrgruppen och klev även i en senare fas in 
som projektledare för att ersätta tidigare projektledare som slutat. Under projekttiden blev en 
projektledare sjukskriven. 2019 var fem personer anställda i projektet på deltid. Samtliga var 
anställda av Folkbildarna i Värmland. 2019 delades projektledarskapet av tre personer som 
kompletterade varandra med sina olika kompetenser: en projektledare, som var anställd som 
controller på SV, fungerade som projektansvarig för FiV på deltid och arbetade operativt även 
praktiskt i projektet på exempelvis sommarlägret, en anannprojektledare kom in i projektet i 
sep/okt 2017 och hade tidigare arbetat med utvärderingar, regional utveckling och studerat 
kulturgeografi vilket var en tillgång i kartläggningsarbetet, och en tredje projektledare bor själv i 
Kronoparken och har omfattande kontakter med föräldrar och ungdomar. Genom att FiV 
ansvarade för administration och organisering av projektet så gav det övriga projektledare 

 
55 https://www.hemhyra.se/nyheter/kulturprojekt-vill-gora-mer-tillfalliga-avtryck/ 
 

https://www.hemhyra.se/nyheter/kulturprojekt-vill-gora-mer-tillfalliga-avtryck/
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möjlighet att fokusera på det praktiska genomförandet av projektet. En av de övriga 
projektledarna beskriver flödet mellan aktörerna:    

Folkbildarna tar mycket av administrationen så vi behöver inte ta det så utan kan arbeta 
praktiskt. (Namn) och jag har ett jättebra samarbete. Vi ordnade föräldrakurser och 
utbildningar med föräldrar. (Namn) är bra på att få dit deltagare och jag är bra på att få 
dit SISU och studieförbunden och lägga det på rätt nivå för de som kommer. Det bygger 
på en ömsesidighet. Han är mycket med barnen och hittar på aktiviteter konkret med dem 
i fält medan jag ringer runt till studieförbunden, bokar lokaler och gör schema. Han ser till 
att det kommer deltagare.  

Projektledarna rapporterade till styrgruppen, FiVs chef och studieförbundens chefer. Projektets 
styrgrupp bestod av chefer och medarbetare vid ett par av studieförbunden (Studieförbundet 
Vuxenskolan, Studiefrämjandet) och Folkbildarna i Värmland. Det första projektåret deltog även 
Medborgarskolan i styrgruppen, men medverkan upphörde genom att dåvarande chef slutade.  
 
Studiefrämjandet har varit drivande i projektet, SV har ansvarat för det praktiska och SISU har 
skött HR-administrationen såsom lönehantering och ekonomisk redovisning med mera. ABF har 
drivit folkbildningsverksamhet i Kronoparken tidigare och hade därför många kontakter i 
området. Studiefrämjandet gav också en ledarkurs som samtliga projektledare gick. De arbetade 
delvis hemifrån, delvis ifrån projektets lokaler på Kronoparken. Ledarskapsakademin har två 
lokaler – en i skolan och en som hyrs av bostadsbolaget. När de har idrotts- eller kulturaktiviteter 
kan de boka via Korpen på Kronoparken kostnadsfritt genom att det är en ideell förening. 
Ledarskapsakademin och Kulturprojektet hyr ett gemensamt kontor där 20 personer kan samlas 
och bostadsbolaget hyr ut billigare.  

4.3.3 Studieförbundets roll och bidrag till projektet 
Folkbildarna i Värmland FiV och dess olika studieförbund bidrog med flera olika delar till 
projektet, såsom lokal, ideell arbetskraft och chefers arbetsinsatser. I intervjuerna betonas också 
att ”Folkbildarna har kapacitet för att genomföra projekt” och att FiV har bidragit med legitimitet, 
nätverk, kontakter och strategisk styrning av projektet. Andra bidrag som framhålls är FiVs 
arbetssätt och upparbetade kanaler som möjliggjort spridning av projektets resultat och metod. 

En av projektledarna beskriver att det var en omställning att börja arbeta utifrån ett 
folkbildningsperspektiv från att tidigare ha haft arbetsgivare med fokus på effektivitet och 
företagslogik:  

Studieförbunden gav oss så gott om tid. De satte ingen press på oss och gav enormt 
mycket tid för att prata och knyta kontakter (…) det tar tid att bygga upp kontakter och 
förtroende. (…) Det går inte att stressa fram, saker måste få ta tid. (…) Det är en speciell 
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kultur och demokratisk process som finns inom studieförbunden här. Man har den här 
viljan till folkbildning och ”folk” – det är alla, inte bara de bästa – alla ska med, de svagaste 
också, då har man kunskap i hur man gör det, det är inte bara prat som det annars är. Vi 
arbetar med kulturtolkar som kan förklara allting och har relationerna. Vi når ungdomarna 
den vägen.  

En framgångsfaktor har varit att arbeta med mentorskap tillsammans med nyckelpersoner som 
har kontakter i området Kronoparken och förtroende hos föräldrar för att nå målgruppen 
ungdomar den vägen.  Redan i början av projektet anställde FiV en som bor på Kronoparken som 
inte talade svenska då han vid tidpunkten nyligen hade invandrat till Sverige.  

Projektledarna berättar om det grundläggande arbete som deras kollega har gjort för att 
möjliggöra sommarlägren och projektets verksamhet i praktiken:  

(Namn) kom till Sverige för fem år sedan. Han kom till idrottskontoret som Ett öppnare 
Kronoparken hade och visade intresse för idrott och att leda verksamhet och (namn) 
fångade upp honom. Han fick stanna i Sverige genom det och är mentor. Han är väldigt 
aktiv som ledare i Korpen Kronoparken. SISU har startat upp Korpen Kronoparken med 
ett vuxenlag och flera ungdomslag i fotboll och olika idrotter. Han gör en otrolig insats – 
hans mission är att få fler idrottsintresserade och att dra bort från narkotikaförsäljning.  

Projektledarna fortsätter beskriva kollegans betydelse:  

(Namn) har kontakterna, han är den som fixar deltagare till allt som vi gör, utan honom 
hade det här lägret inte blivit av. Förra året var det fotbollslag där han haft kontakt med 
föräldrarna och fått förtroendet att skicka iväg sina barn hit. Han har varit grundläggande 
för vårt förtroende på Kronoparken. (Namn) har kontakt med alla på Kronoparken. De bor 
alla på Kronoparken, har familj och kontakter och så. Bara att man som arbetsgivare 
tänker på en sån sak är starkt och bra och modigt av studieförbunden. Det tog tid att 
förklara allt för (namn) i början. Det är många arbetsgivare som vill se snabba resultat 
som inte avsätter den tiden. Han är troende och går i moskén och det är där han träffar 
alla barnens pappor. Såna samtal skulle inte de föräldrarna ha med mig.  

Anteckning från deltagarobservation Värmland sommar 2019: Vi står på parkeringen i 
Kronoparken och väntar på bussen som ska ta oss till ön Sållaren och årets sommarläger. 
Föräldrarna samlas runt en av ledarna som bor i området och småpratar. De yngsta ungdomarna 
leker, skrattar och lattjar med projektledaren. Föräldrar som kommer sist till bussen letar aktivt 
reda på ledaren i gruppen bland alla människor och överlämnar ansvaret för sina barn till honom. 
I bussen och på lägret vill flera ungdomar sitta bredvid honom och vara tillsammans med honom 
och de äldre ungdomarna som fungerar som mentorer i projektet.  
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4.3.4. Utmaningar  
 

Utmaning rekrytering av deltagare till ledarutbildningar 
Sätter du upp en lapp om gratis sommarläger så kommer ingen men har du kontakt med 
dem och berättar att det är gratis då är det värsta grejen. (Projektedare)  

I uppstarten fick inte projektet något gensvar från ungdomarna. Det var utmanande att förankra 
verksamheten hos ungdomar och speciellt att få förtroende hos åk 7. De valde därför att arbeta 
via skolor i området istället, att organisera sommarläger och att ha kontor på högstadieskolan.56 
Projektledaren berättar:   

Skolans ledning är en bra samtalspartner när det gäller svåra frågor som rör ungdomar på 
Kronoparken hur vi ska agera i olika situationer. Tack vare samarbete med skola och 
fritidsgård har vi kunnat nå ut. Vi skulle vilja få med fler ungdomar med ursprungssvenskar 
i aktiviteterna. Nu har vi fått in fem på lägret. Det är segregerat boende även inom 
Kronoparken.  

Det visade sig vara svårt att rekrytera deltagare till ledarutbildningar utan att först ha byggt upp 
kontakter och förtroende hos ungdomarna. Projektgruppen insåg att de inte kunde börja med 
kurser då de lätt uppfattades som alltför teoretiska och tråkiga. De fick inget gensvar på 
kurstillfällena från ungdomarna och tänkte därför om och körde kurser med fokus på både praktik 
och teori i klassrummen istället. Projektledarna insåg också vikten av att bygga relationer 
successivt ett steg i taget.  

Till feriearbetare säger jag att vi är ett projekt på Kronoparken för att ungdomar ska få 
meningsfulla aktiviteter. De orkar inte ta in mer. Jag förklarar studieförbund som att ”Det 
fanns en tid i Sverige när många inte hade utbildning eller gick i skolan utan bara arbetade 
och då var det många arbetare som gick ihop för att lära sig saker demokratiskt för att 
vara med och påverka. De gjorde kurser som var anpassade till folk som inte hade någon 
utbildning tidigare och som inte kostade något.” Och ger exempel på att studieförbunden 

 
56 Anläggningen Kollot Sållaren ägs och förvaltas av Karlstad kommun. Den ideella föreningen Barns bästa, som 
etablerades 1999, ger kollo ideellt på ön för barn som ej får semester och anvisas av Socialförvaltningen. 
Därigenom fick SVs projektansvarige idén till kollo för Kronoparkens ungdomar. Föreningen Barns bästa och 
Mångkulturell ledarskapsakademi har två olika utgångspunkter men arbetar i vissa fall med samma målgrupp. De 
har inte haft någon dialog med varandra utan SV läste i tidningen att den ideella föreningen inte orkar driva 
verksamheten mer ideellt utan hoppas att Karlstads kommun ska ta över och driva kollot i sin regi liksom Barnens 
ö.  
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nu arbetar med körkortskurser, integration, keramik, trädgård, vad som helst. 
(Projektledare) 

Utmaning föräldrar 
Projektet har främst nått ut till yngre ungdomar och killar (ca 60 % av de 250 ungdomar som har 
deltagit identifierar sig som killar). En utmaning har varit att engagera tjejer i verksamheten. 
Föräldrarnas stöd och intresse för barnens fritidsintressen och utveckling har visat sig vara en 
nyckelfaktor för ungdomarnas möjlighet att delta i aktiviteter och bli ledare. En viktig erfarenhet 
som projektet har gjort är att det är avgörande att arbeta med föräldrar generellt och speciellt i 
ett område där många har migrerat till Sverige från olika delar av världen. Föräldrarna visade sig 
ha olika erfarenhet av att delta i föreningsaktiviteter, liksom olika perspektiv på civilsamhällets 
roll och genusfrågor. Projektledaren förklarar hur man genom föräldrautbildningar lyckades möta 
denna utmaning: 

Projektet bygger stödstrukturen runt unga ledare – som föräldrautbildningar. Vi pratade 
om vikten av att föräldrarna är med på matcher och hejar. Nyanlända föräldrar vet inte 
att man förväntas delta i föreningsliv. Kan inte föräldrarna samarbeta med varandra och 
turas om att skjutsa? De kommer från olika länder och kan inte prata med varandra. 
Barnen kan prata med varandra men inte föräldrarna. Hur kan vi underlätta? Vi förklarade 
vad en förening är, att NN (projektledare som bor på Kronoparken, min anm.) spelar med 
barnen på sin fritid och inte är anställd utan gör det gratis – då kanske jag som förälder 
också ska tvätta matchkläderna gratis. […] Föräldrautbildningar var bra! Efter 
utbildningstillfällena tog föräldrarna mycket större ansvar för att skjutsa barnen till 
aktiviteter, de hjälper till och tvättar matchkläder och hejar på laget. De tog också mer 
kontakt med mig som ledare om träning och hur de kan hjälpa laget på olika sätt 

En föräldraträff om föreningskunskap genomfördes och en föräldrautbildning har utarbetats. 
Projektgruppen fortbildade sig också i jämställdhet i samarbete med Vuxenskolan. Över tid har 
arbetet med föräldrarna resulterat i att fler tjejer som bor i Kronoparken blivit engagerade som 
ledare, fått feriejobb och är aktiva i verksamheten. Detta kan jämföras med tidigare år ”då vi fick 
mer ’välbärgade svenska’ ungdomar tilldelade av kommunen. I år hade vi så bra kontakt med 
dessa tjejer så att vi i god tid kunde tipsa dem om att ansöka om feriejobb hos kommunen.”57 
Projektet har också ändrat utbudet av aktiviteter för att erbjuda större variation för olika 
intressen.  

Projektledaren utvecklar vidare att föräldrarna till vissa av de här barnen som är med i projektet 
nu inte bar med sig någon tradition av att föräldrarna är med utan det är någon annan som 
ordnar.  

 
57 Ansökan om tilläggsstöd Mångkulturell ledarskapsakademi, inkom till Arvsfonden 200820, s. 5. 
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Vi har kört tre utbildningsdagar för att försöka få med föräldrar i fotbollslagsutveckling 
och i Korpen så att det finns både ungdomar och föräldrar engagerade. Jag lever i tron att 
många vill vara med bara de får chansen och förstår att man får. Det blir kortsiktigt när 
föräldrar inte är engagerade. Många kommer från områden där det är krig svårt 
upprätthålla bra fritidsverksamhet. 

Inför sommarlägren fick föräldrar komma ut till ön för att se lägerplatsen och samtala vilket ledde 
till att flera tackade ja till att deras barn kunde delta i lägren. Mångkulturell ledarskapsakademi 
har även haft lättast att nå ut till utlandsfödda ungdomar och ungdomar med föräldrar födda 
utomlands.  

Vi har hela tiden sett behovet att motivera fler ungdomar med svenskfödda föräldrar att 
delta, för att öka mångfalden och bidra till en bättre integration. Detta har vi inte lyckats 
så bra med. Man ska komma ihåg att alla personer med så kallad utländsk bakgrund inte 
bildar någon homogen grupp. Vi ser det som en framgång att vi har fått med personer 
från så många olika länder (inte enbart t.ex. kurder) som inte alltid har så lätt att samsas 
i en mångkulturell stadsdel.58  

Även i detta sammanhang framhålls betydelsen av att ha med den projektledarkollega i projektet 
som bor i området. En av de andra projektledarna säger:  

Det är barn här som aldrig hade åkt på ett kollo annars om det inte varit för NN 
(projektledare som bor på Kronoparken) som är i deras värld på Kronparken. Vi har lyckats 
med det. Särskilt förra året var det en stor grej, vi hade föräldrar med över till ön en dag 
för att se att det var ordning här för att ha förtroende att skicka hit sina döttrar. Det är en 
mamma som vill följa med till kollot inför nästa vecka. Det är en känslighet som man får 
ha där och anpassa lite grann. Det finns en flexibilitet i såna här projekt som möjliggör 
det. Fritidsgården har kommunala direktiv där alla aktiviteter måste vara öppna för alla. 
Vi är mycket friare. Om jag hittar en tjej som tycker om att göra något med sina kompisar 
så gör vi det på dina och era villkor. Vi gjorde ett undantag – den andra lägerveckan som 
riktar sig till 15–18 år – det var några tjejer som är 19 och 21 år, som varit med på 
aktiviteter i våras – vi gjorde undantag för dem så att de kunde vara med på lägret. 
Kommunala verksamheter är mer fasta med åldersgränser. Vi kan utveckla utifrån vad vi 
känner. Exempelvis att mamman var med hit till ön. Vi tog hit feriearbetare som var nya 
och åkte hit över en dag. Det är viktigt att signalera öppenhet. Förra året hade vi också 
med flera föräldrar veckan innan som tittade vilket resulterade i att de var helt OK – de 
var nyckelpersoner på Kronoparken som berättade för alla andra mammor. Sedan är 
grundidén att barnet ska klara sig utan sina föräldrar. Det är helt nytt för många som har 

 
58 Ibid.  
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invandrat – varför ska de inte vara med familjen? I Sverige tänker man att barn ska bli 
självständiga, så tänker man inte alls i många andra länder.”  

 
Utmaning pandemin 
Verksamheten flöt på som planerat fram till mars 2020. Även under våren 2020 kunde många av 
projektets aktiviteter fullföljas med iakttagande av alla restriktioner. 2020 års sommarläger 
anpassades till dagläger i stället för läger med övernattning.  

Vår/sommar 2020 var testkurser inplanerade med ungdomsgrupper för att få synpunkter på hur 
materialet fungerade. Detta gick inte att genomföra som planerat med unga deltagare, utan 
projektet fick ställa om och testa material på den egna projektgrupp i stället, förstärkt med 
enstaka ungdomar som var med som lägerledare etc.  En av projektledarna sammanfattar läget 
hösten 2020:  

Jag skulle nog säga som såhär att pandemin har påmint oss om vad otroligt viktig den 
kontinuerliga (fysiska) kontakten är med ungdomar. Trots tillgången och möjligheterna 
att ställa om verksamhet digitalt, mot en målgrupp som med all sannolikhet behärskar 
alla former av digitala arbetsverktyg, finns det också en svårhet i att nu vara en av alla 
dem som ska nå igenom bruset bland ungdomarna. 

Tidigare aktiviteter som Ledarskapsakademin har hållit har baserat på nätverkande och att man 
kunnat hålla kontinuerlig kontakt via sin fysiska plattform/mötesplats.  

Under pandemin har ungdomarna hamnat i en position där de inte får gå till skolan eller 
olika typer av kommunala anläggningar för att delta i aktiviteter och träffa såna aktörer 
som oss. Min uppfattning är att deras begränsning i vardagen också gjort dem svårare att 
nå. Det är helt enkelt svårt att slå igenom bruset i telefonen och få dem att bli intresserade 
av en aktivitet som inte får dem ur hemmet och in i ett nytt sammanhang/umgänge. Vi 
kan höra andra verksamheter, som exempelvis idrotten, där oro har börjat väckas om 
huruvida ungdomarna verkligen kommer att återvända till idrottsföreningarna när 
restriktionerna tillåter igen, eller om man ”tappat bort dem” under tiden. (projektledare) 

4.3.5. Överlevnad 
Likt de två andra projekt som vi presenterat som fallstudier i denna utvärdering så kan de spår 
som Mångkulturell ledarskapsakademi lämnat kategoriseras utifrån den modell som vi använt.  

TABELL: OLIKA TYPER AV SPÅR AV PROJEKTET Mångkulturell ledarskapsakademi 
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A. Spår av direkt betydelse för 
målgrupp. 

Projektet har gett ungdomar i Kronoparken som inte deltagit i organiserad 
föreningsverksamhet tidigare nya verktyg och kunskap att själva planera, 
genomföra och leda fritids-aktiviteter i föreningsform i lokal-samhället. 
T.ex. via sommarläger, feriearbeten och utbildningar.  

B. Kontakter och erfarenhet av 
betydelse för olika 
projektdeltagare. 
 

Ungdomar anställdes av kommunen tre veckor under sommarlovet. 

Enligt intervjuerna med projektledarna fick ungdomarna fick en första 
arbetslivserfarenhet som gav ökat självförtroende och lärde sig ledarskap under 
sommarlägret. 

Projektet organiserade sommarläger, ledarutbildning för olika åldrar samt sport- 
och kulturaktiviteter för högstadieelever i skolan där de lyfte frågor som ”Vad är 
en ledare?” och vilka som är ungdomarnas ledarförebilder. 

C. Utveckling av samarbeten 
(organisationer emellan, inom 
civilsamhället eller mellan staten 
och civilsamhället). 
 

Samarbeten har skapats under projektet som lett till att verksamheten kan 
vidareutvecklas och fortleva: 

Projektets samarbetsorganisationer var bl.a. kommun, universitet, skola, 
fritidsgård, studieförbund i Värmland, Fritidsbanken Kronoparken, föreningar, 
idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna, kyrkan, moskén, bostadsbolag och olika 
organisationer i stadsdelen som etniska föreningar, kulturföreningar m.fl.  

Olika typer av erfarenhetsutbyten och möten organiserades som föräldramöte, 
dialog- och infomöten, konferens, utställning. 

D. Metodutveckling som kan 
resultera i förändrat arbetssätt, 
eller förändrade attityder till 
målgruppen. 
 

Kartläggningar genomfördes av nätverken på Kronoparken, ledarskapet, 
verksamheten och hur befintliga föreningar aktiva i stadsdelen når ungdomar. 

Projektet hade kontinuerliga dialogmöten med föräldrar, lärare, fritidsledare, 
föreningsledare som arbetar dagligen med ungdomarna. 

Projektet har genomfört utbildningar och utvecklat samarbetsmodell som kan 
påverka synen på och bemötandet av målgruppen, liksom attitydförändring 
gentemot människor som befinner sig i utanförskap – att lyfta dem som viktiga 
resurser för Värmlands utveckling. 

E. Spår i form av samlad kunskap 
om målgruppernas situation och 
erfarenheter från projekten. 
 

Kartläggningarna, idéer och kunskap har genererats i projektet och spridits till 
andra områden i Värmland. 

F. Spår som skapar 
förutsättningar för vidare 
finansiering. 
 

I projektet har en samarbetsmodell utvecklats till en kontinuerlig verksamhet.  

Karlstad kommun bistod med kontorsplats i hus som blev klart hösten 2020. Från 
och med 2021 finansieras tjänsten av Folkbildarna i Värmland och aktiviteterna 
bekostas fortsättningsvis av studieförbund, 
Riksidrottsförbundet/Idrottsutbildarna SISU och Karlstad kommun som också 
upplåter idrottshallar till verksamheten. 
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Överlevnad: Feriearbetare, praktikplatsmöjligheter och mentorskap ungdomar 
Kommunen finansierade 5 feriearbetare som fick tre veckors sommarjobb, bland annat på kollot. 
Projektledarna menar att ungdomarna fick en första arbetslivserfarenhet som gav ökat 
självförtroende och lärde sig ledarskap under sommarlägret. De tar med sina goda erfarenheter 
och blir sedan ambassadörer för verksamheten och för ut budskapet. Hälften av deltagarna som 
deltog i första sommarlägret som organiserades projektår 1 återvände och deltog även året efter. 
Även en feriearbetare kom tillbaka och arbetade båda åren.   

Idén med feriejobbarna är att testa hur vi kan jobba tillsammans och intressera dem att 
fortsätta vara med på höstens utbildningsmoment och bli kommande ledare på 
Kronoparken. (Namn) är bästa exemplet. Han var deltagare på sommarlägret förra året 
när han var 18 år, assisterade som fotbollstränare under hösten och våren och på vår 
föräldrautbildning, blev adept till (projektledare som bor på Kronoparken) och fick sedan 
jobb hos oss och blev anställd av Ledarskapsakademin en månad för att vara med på 
sommarlägret under tre veckor. Och en annan kille som också var med på lägret förra året 
har också varit med på samma sätt under året. (projektledare)  

Verksamhet inom ramen för studieförbundens ordinarie statsbidrag  
Projektledarna ser potential i att studieförbundens ordinarie statsbidragssystem kan bidra till en 
långsiktig delfinansiering av projektets överlevnad.  

Den statsbidragsfinansierade verksamheten skulle kunna och kan förhoppningsvis spela 
en roll för den framtida ledarskapsakademin men under projekttiden skulle det ju vara 
bedrägeri att redovisa verksamheten som folkbildning till staten. Om man som 
representant för studieförbundet bara tänker på statsbidragssystemet – det är så liten 
peng som delas ut, då är det svårt att åstadkomma något. Men om man istället ser att 
studieförbunden har ett förtroende hos kommun och privata aktörer vilket gör det lättare 
att få loss resurser. Om vi lyckas etablera Ledarskapsakademin så att det blir 15 kurser 
per år med x antal deltagare så kan det vara en morot för studieförbunden att vi gör 
samhällsnytta och kan rapportera studiecirkeltimmar och ge kurser så att 
studieförbunden kan få del av det.  

Metodutveckling som kan spridas till andra stadsdelar  
Mångkulturell ledarskapsakademi var en pilot där studieförbunden gemensamt prövade sig fram 
att metodutveckla och bygga långsiktig struktur för demokrati. Projektet samlade ungdomar och 
föräldrar som inte varit engagerade i studieförbundens verksamhet eller aktiviteter i området 
tidigare.  

Ett sånt här projekt kan också fungera som en möjlighet för människor som kommer från 
en annan region i världen till Sverige att bli lyssnade på och få kontakt med styrande och 
politiker i sitt närområde. Om det finns ett rikt utbud av fritidsverksamhet så är det 
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positivt och bra för framtida yrkeslivet att man är van att samverka och se hur kan man 
arbeta tillsammans framåt på olika sätt och indirekt minskar risken att man ger sig in i 
saker som inte är uppbyggliga och kriminella. I första hand att det kan ge ett rikare liv. 
(projektledare) 

En projektledare pekar vidare på att kommunen stöttar Ett öppnare Kronoparken som är basen 
för Ledarskapsakademin. Kultur och fritidschefen har regelbundna möten med FiV och stödjer 
ledarskapsakademin. Genom detta har: 

Teamet i ledarskapsakademin och Kulturprojektet blev inbjudna att presentera projektet 
för alla förvaltningschefer. Ledarskapsakademin skapade vi specifikt för stadsdelen 
Kronoparken. Karlstad kommun har nu bett att vi ska börja tänka kring stadsdelen Voxnäs 
också där det finns sociala problem att ta tag i. Så under våren har vi blivit ombedda av 
Karlstads kommun att söka pengar från Länsstyrelsen som blev beviljat nu i juni så i höst 
blir det någon form av kartläggning först. Ledarskapsakademins metodutveckling kan 
spridas till andra stadsdelar. 

Överlevnad efter projektavslut 
I september 2020 fattade Arvsfondsdelegationen tilläggsbeslut som innebar att Mångkulturell 
ledarskapsakademi kunde fortsätta bemanna projektet med en halvtidstjänst under återstående 
del av året. Karlstad kommun bistod med kontorsplats i hus som blev klart hösten 2020. Från och 
med 2021 finansieras tjänsten av Folkbildarna i Värmland och aktiviteterna bekostas 
fortsättningsvis av studieförbund, Riksidrottsförbundet/Idrottsutbildarna SISU och Karlstad 
kommun som också upplåter idrottshallar till verksamheten. 
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5. Överlevnad och studieförbundens roll   
I detta avslutande kapitel återvänder vi till våra frågeställningar och försöker se vilka roller 
studieförbunden kan ha för projektens överlevnad genom att analysera några olika sätt som 
verksamheten och erfarenheterna lever vidare på. Efter detta försöker vi slutligen på ett generellt 
plan resonera kring vilka framkomliga vägar projekten finner och vilka hinder de stöter på kopplat 
till de faktum att det är just studieförbund som är projektägare av de här utvärderade projekten. 
En del av utvärderingens uppgift är också att bedöma projektens överlevnad genom att 
kategorisera dem i enlighet med Arvsfondens fyra överlevnadskategorier. Denna bedömning 
återfinns i Bilaga 2.  

5.1. Studieförbundets roll för verksamheter och erfarenheter som lever vidare 
I föregående kapitel har vi har visat hur tre projekt lämnar olika typer av spår på flera nivåer. I 
detta avsnitt lyfter vi analysen vidare och studerar samtliga 43 projekt för att se om det går att 
urskilja några generella mönster vad gäller överlevnad och spår.  Fokus ligger särskilt på 
studieförbundens funktion och roll. Vid en sådan analys får vi fram några olika sätt som 
projektens verksamheter och erfarenheter lever vidare på och där studieförbunden har spelat 
olika roller för att möjliggöra denna överlevnad. Dessa olika sätt kan sammanfattas i följande 
rubriker:  
 

• Verksamheten fortlever i studieförbundets regi 
• Studieförbund som plantskola för organisationer 
• Studieförbund som spridare av metodmaterial 
• Studieförbundsavdelning som långsiktig motor för flera projekt 
• Vidareutveckling i nytt arvsfondsprojekt 
• Fortsätter som företag 

 

Vi fortsätter nedan med att gå igenom dessa sätt och ger exempel från de projekt som vi 
utvärderat.  
 
Fortlever i studieförbundets regi 
Ett fåtal projektverksamheter som ingår i utvärderingen har levt vidare i studieförbundets regi 
även efter projektavslut. Några exempel på projekt som överlevt inom studieförbund är Hundra 
år i Sverige, Skälbyträdgården och PROVA. I samtliga tre fall var projektledaren anställd vid 
respektive studieförbund både innan projektet startade och efter att projektet hade avslutats.  
 
Hundra år i Sverige är ett exempel på hur samverkan mellan studieförbund och kommun mynnat 
ut i en kulturskola för barn och unga. Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro och Laxå 
kommun drev projekt ”Hundra år i Sverige. En resa genom tid och rum” med asylsökande och 
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nyanlända barn och ungdomar 2017–2020. Projektet ledde bland annat fram till att en 
kulturskola startade i Laxå kommun. SV fortsatte att erbjuda kostnadsfri teaterverksamhet för 
barn och unga. ”Efter avslutat projekt arbetar även personal inom SV Örebro län som 
verksamhetsutvecklare inom området barn och unga, för att fortsätta arbetet som startats i 
projektet med att utveckla verksamhet för målgruppen.”59 Av studieförbundets hemsida framgår 
dock att studiecirklarna är pausade i december 2020 med anledning av Covid-19.60  
 
Skälbyträdgården drevs av Studiefrämjandet Småland/Gotland 2014–2017. Projektets målgrupp 
var barn, ungdomar och vuxna med någon form av funktionsnedsättning samt ”personer med 
språksvårigheter och ett integrationsbehov”. Syftet var bland annat att skapa en 
upplevelseträdgård. Under projekttiden byggde Skälbyträdgården upp en lokal plattform för 
samskapande. En anställd på studieförbundet har varit drivande i arbetet och processen. 
Trädgården finns fortfarande kvar för allmänheten. Fortsatt verksamhet finansieras i samarbete 
med kommunen, 4H och andra föreningar i området. ”Genom statsanslag för 
folkbildningsverksamhet (material, ledararvode, marknadsföring etc.) viss sponsring, delat 
ansvar för skötsel. Ca 25 % tjänst verksamhetsutveckling tillhandahålls av oss på 
Studiefrämjandet. Kommunens socialförvaltning har två personer med aktivitetsgrupper dagtid i 
trädgården. Vi samarbetar med 4H-gården som också har personer med sysselsättningsstöd i 
verksamheten. Föreningslivet bidrar med ideella timmar för skötsel och bevattning 
sommartid.”61 Projektet utsågs till årets guldkorn av Arvsfonden 2017. Av Arvsfondens hemsida 
framgår att föreningen 2019 hade anställt en trädgårdsmästare för kursverksamhet och att 
kommunen använde trädgården i sin dagliga verksamhet. “I trädgården finns nu också en scen 
där lokala musiker uppträder. Föreningen har skrivit en överenskommelse med 
socialförvaltningen om att ha tillgång till marken under en tioårsperiod.”62 
 
PROVA var ett utvecklingsprojekt för unga vuxna med psykisk ohälsa och aktivitetsersättning som 
drevs av Folkuniversitetet och Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet 2014–2017. 
Syftet med projektet var att utveckla nya metoder genom en blandning av skapande estetisk och 
kulturell verksamhet (odling, bygg/hantverk, kreativ verkstad, café), kärnämnesstudier, 
mentorskap, coaching, social träning samt arbetsträning och praktik på företag. Projektet har 
genomförts i samverkan med offentlig sektor och FINSAM.  Verksamheten drevs vidare i 

 
59 https://www.sv.se/avdelningar/sv-orebro-lan/projekt-sv-orebro-lan/hundra-ar-i-sverige/fortlevnad/ 
60 https://www.sv.se/avdelningar/sv-orebro-lan/intresseanmalan-sv-kulturskola/ 
61 Slutrapport Skälbyträdgården inkom till Arvsfonden 2018-06-03 s. 14.  
62 https://www.arvsfonden.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/2019-05-22-55-procent-av-projekten-lever-vidare  

https://www.sv.se/avdelningar/sv-orebro-lan/projekt-sv-orebro-lan/hundra-ar-i-sverige/fortlevnad/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-orebro-lan/intresseanmalan-sv-kulturskola/
https://www.arvsfonden.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/2019-05-22-55-procent-av-projekten-lever-vidare
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Folkuniversitetets regi i samarbete med medverkande kommuner, psykiatrin och 
Arbetsförmedlingen.63 64   
Studieförbund som plantskola för organisationer 
I många fall fungerar studieförbunden som en plantskola för de ideella organisationerna som är 
samarbetsorganisationer i projekten. Verksamhet lever vidare efter projektavslut men inte i 
studieförbundets regi. Istället är det organisationen som har initierat projektet som driver 
verksamheten vidare, ofta i nya projekt med stöd från bland andra Arvsfonden eller i form av 
företag. Det kan exempelvis handla om nybildade föreningar, föreningar som aldrig haft 
arbetsgivaransvar tidigare och föreningar som saknar större kansli för ekonomihantering och 
administration som initierar projekt men inte har möjlighet att äga projektet formellt. 
Projekttiden blir en skola för projektledare och anställda i frågor som rör administration och 
ekonomi. Studieförbundet fungerar som plantskola för samarbetsorganisationerna och möjliggör 
att verksamheten skalas upp till permanent verksamhet som drivs vidare av 
samarbetsorganisation eller företag efter projektavslut. 
 
Boodla, som initierade projekt Demokratiodling, är ett exempel på en nybildad förening som inte 
kunde söka egna projektmedel utan gick via Studiefrämjandet. Medvind är exempel på en 
förening som inte hade någon tidigare erfarenhet av att anställa och som därför valde att förlägga 
projektet till studieförbundet istället som projektägare: ”Eftersom Medvind är en ideell förening 
som aldrig haft arbetsgivaransvar eller någon stor fakturahantering så väljer vi att det är ABF 
Malmö som formellt är projektägare och sökande hos Arvsfonden.”65  
 
Studieförbundens medlemsorganisationer tog initiativ till fem projektet där de valde att 
organisera projektet med studieförbundet som projektägare: Kultur för lika värde, Musik som 
brobyggare, Utbildningsprogram för träning i medvetet ätande, Rätten till sin identitet och 
Kompisförmedlingen.66 Projekt Musik som brobyggare skriver att ”våra samverkande parter, SPF 
och Demensföreningen, har inte förutsättningar att äga projektet”.   
 
Projekt Kultur för lika värde valde ABF som projektägare då föreningen är medlemsorganisation 
hos ABF som ”har mångårig erfarenhet av att samverka i projekt. (…) Då ABF har den kompetens 
som krävs för att kunna genomföra ett projekt samt att initiativtagaren såg möjligheter till att 

 
63 https://www.arvsfonden.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/2019-05-22-55-procent-av-projekten-lever-vidare 
64 Utifrån den information som vi har tagit del av (slutrapporter, enkätsvar och annan information från internet 
som exempelvis hemsidor, artiklar i dagspress med mera) framgår att verksamheten PROVA levde vidare de 
närmaste året efter projektavslut men det är dock oklart i vilken omfattning verksamhet fortlever idag. Se ex: 
http://socialinnovationskane.se/100-sociala-innovationer-/cafe-konsthallen/# och 
https://www.landskronadirekt.com/2018/12/05/cafe-konsthallen-stanger/ 
65 Ansökan B Art med dåvarande projektnamn Ung Kreativ Kraft Arvsfonden Ink. 2014-11-18. 
66  

https://www.arvsfonden.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/2019-05-22-55-procent-av-projekten-lever-vidare
http://socialinnovationskane.se/100-sociala-innovationer-/cafe-konsthallen/
https://www.landskronadirekt.com/2018/12/05/cafe-konsthallen-stanger/
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verksamheten lever lättare kan få en långsiktig implementering inom ABF än om det sker i egen 
regi.”  
 
Frisk & Fri är medlemsorganisation i Sensus studieförbund och tillsammans drev de projekt 
”Utbildningsprogram för träning i medvetet ätande”. Frisk & Fri hade tidigare erfarenheter av att 
”det var svårt att få projektansökningar beviljade från Arvsfonden”. Genom att involvera 
studieförbundet tidigt i processen fick medlemsorganisationen tillgång till studieförbundets 
kunskap av att driva projekt, skriva projektansökningar med mera. Studieförbundet skriver att ”vi 
hade mer ’muskler’ i form av stödfunktioner runt projektet  
t ex inom IT, ekonomi, kommunikation, pedagogisk kompetens etc.”  
 
Rätten till sin identitet RTSI skriver: ”Medlemsorganisationen har av naturliga skäl en direkt 
koppling till vårt studieförbund och visste att deras projektidé låg i linje med vårt mänskliga 
rättighetsarbete – Rätten till kultur. Eftersom de ansåg att de själva saknade resurser/möjligheter 
att driva projektet inom ramen för sin egen organisation ställde de frågan om vi ville vara 
projektägare.” SUB blev medlemsorganisation under projekttiden. ”Kulturens har som 
organisation under projekttiden fått ökad kunskap om subkulturer, något som också syns i 
studieförbundets struktur då SUB – Riksförbundet för Subkultur numera är en av Kulturens 17 
medlemsorganisationer och således finns ett direkt inflytande för folkbildningsvärlden för 
subkulturerna”.67 
Styrkan med att studieförbund är projektägare uppges i enkäten och intervjuerna vara att 
studieförbundet ger projektet legitimitet och trygghet, exempelvis i form av god likviditet. Andra 
fördelar som nämns är studieförbundens upparbetade rutiner när det gäller ekonomisk 
administration och löpande revisioner. Ytterligare en styrka som framhålls är att studieförbunden 
rikstäckande är och har goda möjligheter till bred informationsspridning. 
 
Lidköping dataförening är exempel på en ideell förening som tog initiativ till projekt och som har 
fortsatt att driva verksamheten på egen hand utan studieförbundet efter projektavslut.  
Lidköping dataförening bildades 2001 och har genom åren arrangerat ett 30-tal LAN tillsammans 
med NBV. Studieförbundet NBV väst och Lidköpings dataförening beviljades projektstöd från 
Arvsfonden för projekt ”Lanhost games and fun” 2014. Syftet var att bygga upp ett e-sportcenter. 
Andra mål var att bryta isolation genom att ge en oorganiserad grupp som lever utanför det 
etablerade föreningslivet social gemenskap och möjlighet att organisera sig. Genom 
arvsfondsprojektet kunde verksamheten flytta till ny lokal på 370 kvm (till skillnad från den 
tidigare lokalen på 67 kvadratmeter som var för liten för verksamheten). Under de tre år som 

 
67 http://subkulturer.se/om-kulturens/ Se även projektets slutrapport som inkom till Arvsfonden 170705. 

http://subkulturer.se/om-kulturens/
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projektet pågick ökade antalet medlemmar från 125 till 395. Projektstödet gav Lidköpings 
dataförening förutsättningar att klara den fortsatta driften av Lidköpings E-sportcenter.68  
 
Vi har funnit tre exempel på projekt som fått nytt projektstöd av Arvsfonden i ny projektägarregi 
med samma anställda: Spinn Växa/Spinn Unga som övergick i projekt Konstra, Musik som 
brobyggare som vidareutvecklades till projekt Brobyggarna hemma fortsättning samt Forum för 
brukarinflytande. Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län var projektägare för Forum för 
brukarinflytande som pågick 2015–2018. Projektet mynnade ut i nytt arvsfondsprojekt 2019–
2022 ”Trots allt” tillsammans med Riksförbundet Attention (projektägare) och Studieförbundet 
Vuxenskolan Riks. 
 
Projekt Kulturcentrum Sinnenas Oas är exempel på verksamhet som fortlever med annan 
kommunal finansiering och fortsatt stöd från Arvsfonden genom avknoppat nystartat projekt. 
Studieförbundet Vuxenskolan väst drev projekt Kulturcentrum sinnenas oas som projektägare 
perioden 2013–2016. Syftet med projektet var att utveckla estetisk verksamhet för äldre 
ungdomar och vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar på Tjörn, Orust och i 
Stenungsund. Inom projektet genomfördes sommarläger och workshops i teater, musik, 
dans, performance, cirkus och bildkonst. Projektet mynnade ut i ett socialt företag som driver 
kulturplatsen Kulturcentrum Väst. Verksamheten lever vidare i form av en permanent daglig 
kulturarbetsplats där personer med intellektuella funktionsvariationer arbetar professionellt 
med scenkonst. Verksamheten finansieras genom daglig verksamhet inom LSS. Kommuner köper 
platser för brukare som arbetar i verksamheten.69 Kulturcentrum Väst blev sedan projektägare 
till det arvsfondsfinansierade projektet NO-Drama (2016–2019). Syftet med projektet var att 
”prova nya sätt, att ta fram nya metoder och att väcka intresse för naturvetenskap, teknik och 
matematik hos barn och ungdomar med eller utan funktionshinder. Målet är att tillsammans med 
unga med intellektuella funktionshinder och pedagoger från Molekylverkstan skapa ett 
pedagogiskt koncept. (…) Metoden består i att personer med intellektuella funktionsvariationer 
håller i pedagogiska pass och en interaktiv föreställning för skolelever.”70 

 
Studieförbundet fungerar i flera fall som facilitator för att mindre föreningar och målgrupper utan 
tidigare projektvana kan genomföra projekt. Det kan vara projekt som syftar till att producera 
exempelvis en utställning eller tidskrift. Material som producerats i projektet är synliga spår men 

 
68 Se Ansökan om stöd ur Allmänna Arvsfonden till projekt inkom 141209 & Lidköpings Dataförening inviger ny 
lokal 2014-08-19 Lidköpingsextra. http://www.lidkopingsextra.se/nyhet-2014-08-19-lidkopings-dataforening-
inviger-ny-lokal.aspxslutrapport Arvsfonden https://www.esportcenter.se/lidkopings-dataforening/ 
69 Se slutrapport och https://www.arvsfonden.se/projekt/alla-projekt/kulturcentrum-vast---sinnenas-oas 
https://www.arvsfonden.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/2019-05-22-55-procent-av-projekten-lever-vidare 
70 https://www.arvsfonden.se/projekt/alla-projekt/no-drama 
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https://www.arvsfonden.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/2019-05-22-55-procent-av-projekten-lever-vidare
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verksamheten lever inte vidare. De som har deltagit och medverkat i projektet blir bärare av 
projekterfarenheterna. Projekt Välja Vinkel exempelvis producerade tidskriften Kulturvinkeln 
som upphörde 2018 i och med att projektet avslutades. Kulturföreningen Kretsen i Umeå var 
samverkanspart i Välja vinkel. Föreningen bildades 2003 och arbetar med tillgänglighetsfrågor. 
Projektägare var Kulturens bildningsförbund.71  
 
Kulturens bildningsförbund har varit projektägare till sju av de projekt som ingår i denna 
utvärdering:72 Välja vinkel, Funk i 4D,Arrangörer utan hinder, Young Sapmi som gjorde en 
fotoutställning, Låt med mig, RTSI Rätten till sin identitet samt Du kan jag kan. Endast ett av dessa 
projekt har klassificerats enligt kategori 4 och övriga i kategori 2 respektive 3. Projekten syftar 
ofta till att genomföra en specifik avgränsad kulturverksamhet.   
 
Rätten till sin identitet (RTSI) är ett exempel på projekt som lyfter specifika frågor för målgrupp 
och blir ny medlemsorganisation i studieförbundet. RTSI drevs av SUB – Riksförbundet För 
Subkultur73 – tillsammans med samarbetsorganisationen Kulturföreningen Kretsen och Kulturens 
bildningsförbund som var projektägare. Syftet med projektet var att motverka diskriminering 
mot subkulturer och öka kunskap om alternativa subkulturers utanförskap i samhället. Projektet 
riktade sig till unga och personer med funktionsnedsättning med eller utan en subkulturell 
identitet. Målet var bland annat att kartlägga diskriminering, publicera bok och metodmaterial.74 
”Kulturens har som organisation under projekttiden fått ökad kunskap om subkulturer, något 
som också syns i studieförbundets struktur då SUB – Riksförbundet för Subkultur numera är en 
av Kulturens 17 medlemsorganisationer och således finns ett direkt inflytande för 
folkbildningsvärlden för subkulturerna.”75 ”SUB är sedan 28 augusti 2015 medlemsorganisation i 
Kulturens. Förbundet har därmed möjlighet att påverka, att vara med och tillsätta ledamöter till 
styrelser och att samverka med Kulturens på ett nära sätt. Vi tror att detta är framtiden för 
folkbildningen i Sverige, en modern och demokratiskt utvecklad modell där kulturutövarna själva 
i större utsträckning kan påverka utvecklingen.”76  

 
Studieförbund sprider metodmaterial 
I ansökningarna står ofta att projektets intention är att materialet ska spridas vidare genom 
studieförbundet efter projektavslut. Det är dock oklart utifrån dokumenten och handlingarna 

 
71 http://valjavinkel.se/om-kf-kretsen/ 
http://kulturvinkeln.se/ladda-ner/  
http://media.kulturvinkeln.se/2018/11/Kulturvinkeln-2018_4-web.pdf 
72 samt ytterligare två projekt - Det funkar (2015-2018) och projekt TK Tillgänglig kultur Creative Points (2019-) 
73 SUB driver även projektet Arrangörer utan hinder. 
74 https://www.arvsfonden.se/projekt/alla-projekt/rtsi---en-kunskapsfraga http://rtsi.se/ 
75 Slutrapport inkom Arvsfonden 170705. 
76 http://subkulturer.se/om-kulturens/ 
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som inkommer till Arvsfonden i vilken omfattning det sprids i praktiken. I vissa fall finns hemsida 
kvar och metodmaterialet är tillgängligt efter projektavslut. Många projekt producerar 
metodmaterial och böcker under projekttiden som de sedan har som målsättning ska leva kvar 
genom att exempelvis spridas via studieförbundet internt och externt. När så inte sker så går det 
inte att köpa boken annat än genom att ha direkt kontakt med projektledarna eller de som var 
direkt involverade i projektet. Vi har försökt hitta metodmaterial via nätet för respektive projekt 
men i flera fall har hemsidor avvecklats och kontaktpersoner försvunnit vilket gör att det inte går 
att få tillgång till materialet. En annan effekt är att viktiga erfarenheter, metoder och idéer som 
projekten har utvecklat riskerar att gå förlorade och att liknande projekt och ideella föreningar 
uppfinner hjulet på nytt. Frågan är vilken roll och funktion Arvsfonden har och kan ha i spridning 
av projektens metodmaterial och resultat utöver utvärderingar för att det ska bli ett kollektivt 
lärande inom sektorn, exempelvis genom att ha referenser till hemsidor eller någon slags 
metodbank/databas där man kan ta del av metodmaterial efter projektavslut. ABF är ett 
studieförbund som har webbutik/distributionskanal, vilket gör att materialet böcker går att finna 
även efter projektavslut, t.ex. B Art & Kultur för lika värde.77 ”B Art Ungdomars konst en 
metodbok” går att köpa via stora bokförlag på internet samt nå via bibliotek. Insamlat material 
indikerar att den studieförbundsinterna spridningen mellan regioner och orter inte alltid fungerar 
inom studieförbunden på det sätt som projekten har förhoppningar om.  
 
Ett projekt där spridningen fungerade nationellt är Delta i kultur och hälsa. Projektägare var  
Studiefrämjandet Örebro – Värmland. Målgruppen var personer med utvecklingsstörning och 
personer med autismspektrumdiagnos, i första hand i Nora kommun. Projektets syfte var att öka 
kultur- och hälsoutbudet samt stärka egenmakten för personer över 13 år med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Föreningen driver nu en 
verksamhet med teater, dans och musik där personer ur målgruppen som utbildas till ledare 
driver kurser. Verksamheten finansieras via föreningens statsbidrag och via 
kommunen.78 Projektet producerade flera filmer och info som finns kvar inom Studiefrämjandet 
nationellt och där deltagarna får möjlighet att uttrycka sina reflektioner och tankar.  Projektets 
huvudfokus var att anpassa studieförbundets cirkelledarutbildningar och arrangörsutbildning till 
målgruppen, så att de själva skulle kunna leda och arrangera studiecirklar/arrangemang i 
samarbete med LSS-verksamheten och dess personal på dagtid. Inom ramen för projektet 
utvecklades metoder för att personer med funktionsvariationer lättare skulle kunna utvecklas till 
och vara ledare. ”Med de metoder som projektet arbetat fram kan nu en målgrupp som allt för 
ofta har en begränsad fritid lättare leda och driva verksamheter utifrån sina egna förutsättningar 
och önskemål.” Tanken var att utbilda brukare som ledare och arrangörer för att driva egna 

 
77 https://webbutik.abf.se/product/pedagogik/specialpedagogik/0/kultur_for_lika_varde 
78 https://www.arvsfonden.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/2019-05-22-55-procent-av-projekten-lever-vidare 
https://www.arvsfonden.se/projekt/alla-projekt/projektsidor/kompisformedlingen 
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kamratcirklar så att de kan göra saker som inte finns tidigare. ”Det är viktigt för att vi ska visa att 
vi som har olika funktionsnedsättningar också klarar av att göra saker som alla andra som inte 
har funktionsnedsättning.”79 Kursen ledarutbildning Funkis spreds och gavs sedan över hela 
landet.80 ”Verksamheten finansieras via föreningens statsbidrag och via kommunen.” 
 
Projekt Dramakällan (2014–2018) med Sensus som projektägare syftade till att tillgängliggöra 
teorin och metoderna bakom drama och teater för personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar. Bland annat utvecklades en handbok. Målet var att materialet skulle 
spridas via studieförbundet Sensus, Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger (RAD) 
och FUB:s nätverk till bland annat studieförbund, kulturskolor och dagliga verksamheter. 
Dramakällan spred även materialet via ett parallellt arvsfondsfinansierat projekt VIDD. 
Dramakällan deltog i konferens organiserad av VIDD. ”Vi fick möjlighet att berätta för alla 
deltagare om vårt material och sprida vår information. Infoblad om oss samt vår handledningsbok 
har sedan följt med VIDD-projektet på deras turné runt om i landet.”81 Boken som producerades 
inom projektet är också tillgänglig efter projektavslut via Sensus hemsida. Studieförbundet 
fortsätter ”sköta hemsida och bokförsäljning efter projektets slut. (…) Sensus kommer att bekosta 
planerings- och arbetstid samt material till inspiratörsträffarna i lokaler som Kultur i Väst står för. 
Hemsidans kostnader kommer Sensus stå för. Sensus kommer också ha en inkomstkälla i form av 
sålda handledningsböcker.”82  
 
Studieförbundsavdelning som långsiktig motor för flera projekt 
Ett intressant exempel på en studieförbundsavdelning som har fungerat som långsiktig motor för 
flera arvsfondsfinansierade projekt är ABF Örebro. ABF och dess medlemsorganisationer har 
drivit flera projekt i regionen med aktiva lokalavdelningar. 2010 utropade sig Örebro till Europas 
teckenspråkiga huvudstad. Örebro är den folktätaste kommunen i Sverige med teckenspråkiga 
procentuellt sett och ett nationellt kunskapscentrum för hörsel- och dövfrågor. Sveriges sex 
grundskolor för teckenspråkiga samt Riksgymnasiet för döva, hörselskadade och språkstörda 
ungdomar finns i Örebro. Studieförbundet ABF har ett 50-tal nationella medlemsorganisationer 
som exempelvis Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF), 
Hörselskadades Riksförbund (HRF), Unga Hörselskadade (UH), Förbundet Sveriges Dövblinda 
(FSDB), Dövblind Ungdom (DBU), Förbundet Vuxendöva i Sverige (VIS) samt Riksförbundet för 
hörselskadade och döva barn (DHB). ABF Örebro och dess medlemsorganisationer har varit ett 
nav och drivande part i frågor i syfte att stärka dövrörelsen sedan 1970-talet med 

 
79 Film Delta i kultur & hälsa https://www.youtube.com/watch?v=GiRWQtFJ9gQ 
80 Cirkeln nr 4 2017 https://www.studieframjandet.se/cirkeln/artiklar/folkbildning-i-samhallet/artikel/funkis-
ledarutveckling/ 
81 Slutrapport Dramakällan Arvsfonden 2018-07-04 s. 4. 
82 Slutrapport Dramakällan Arvsfonden 2018-07-04 s. 14. 

https://www.youtube.com/watch?v=GiRWQtFJ9gQ
https://www.studieframjandet.se/cirkeln/artiklar/folkbildning-i-samhallet/artikel/funkis-ledarutveckling/
https://www.studieframjandet.se/cirkeln/artiklar/folkbildning-i-samhallet/artikel/funkis-ledarutveckling/


75 
 

arvsfondsfinansierade projekt som Tyst ung teater, Teckenspråkig kulturskola, We sign, 
Gemenskap i olikheter. Tidigare arvsfondsprojekt har integrerats i ordinarie verksamhet och gett 
upphov till nya arvsfondsprojekt kring samma fråga och involverat fler målgrupper, 
samarbetsorganisationer/samverkanspartners samt utökade platser/regioner.  
Rättighetsarbetet har successivt utvidgats till att inkludera fler minoriteter och regioner och län 
som samverkar.      
 
Tyst Teater startade som studiecirkel och frigrupp på ABF 1970 och har varit en del av Riksteatern 
sedan 1977.83 Med inspiration från Tyst Teater startade Sveriges Dövas Riksförbund projekt Tyst 
ung teater som utsågs till Arvsfondens Guldkorn 2008 i kategorin Barn.84 ”I syfte att stärka 
möjligheten för döva ungdomar att få utöva scenkonst på teckenspråk ska Riksteatern starta upp 
unga teckenspråkiga teatergrupper runt om i landet i nära samarbete med den egna 
professionella teatergruppen Tyst Teater. (…) Under projektet ska man också arbeta med 
utbildningsinsatser för lärare, pedagoger och ledare.”85 ”Under genomförandet av projekt 
WeSign inhämtade (namn projektledaren) erfarenheter och berättelser från teckenspråkiga som 
till stora delar utgör grunden för detta projekt.”86  
  
Idéverkstan WeSign var en förstudie som finansierades av Arvsfonden 2008. En kartläggning 
genomfördes som visade på brist på och ett stort behov av estetisk fritidsverksamhet för 
målgruppen. Förstudien mynnade ut i arvsfondsprojektet Teckenspråkig Kulturskola som 
startade 2009 ”för att bana väg och lyfta upp teckenspråkiga förebilder inom estetisk verksamhet 
allt från tillgänglighet dvs tolkad kultur till teckenspråkig scenkonst och konst i övrigt. (…) I arbetet 
med förankring, lobbying och opinionsbildning betraktar vi oss som en medborgarrörelse. Det 
övergripande målet med projektet är att skapa ökad tillgänglighet, mer inflytande och större 
delaktighet i samhällets kulturliv för teckenspråkiga medborgare,  
samt att stärka svenskt teckenspråks status.”  
 
WeSign startade i Örebro 2009 som en del av arvsfondsprojektet Teckenspråkig Kulturskola. 
Projektet är idag en permanent verksamhet inom Örebro kommunala kulturskola. Till följd av 
WeSigns arbete utropade sig Örebro den 2 februari 2010 till Europas Teckenspråkiga Huvudstad. 
Från och med 2011 är WeSign ett nationellt projekt finansierat av Arvsfonden.87 Projekt 

 
83 http://tystteater.riksteatern.se/historia/  
84 Se youtube Arvsfondens Guldkorn 2008 Tyst teater. 
85 Hugardt, Ambjörn (2008) ”Barn och ungdomars kulturengagemang. En utvärdering av Arvsfondens 
kultursatsning”, s. 51.  
86 Projektbeskrivning: Gemenskap i olikheter Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden till projekt 2015-11-23. 
87 https://www.arvsfonden.se/projekt/wesign-teckensprak-och-kultur 
http://abfwesign.se/ 
https://wesign.wordpress.com/wesign/ 
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Teckenspråkig kulturskola erbjöd aktiviteter en gång i veckan inom områdena dans, teater, 
cirkus, teckning och målning efter skoltid med teckenspråk som första språk i studiecirkelform. 
Projektet samarbetade bland annat med Kultur Örebro kommun och Dövas förening i Örebro 
län.88 
 
Ur WeSign uppkom ytterligare ett arvsfondsprojekt Gemenskap i olikheter:                                                                    
”Under genomförandet av projekt WeSign inhämtade (We Sign Västra Götalands projektledare) 
erfarenheter och berättelser från teckenspråkiga som till stora delar utgör grunden för detta 
projekt. I utförandet kommer de teckenspråkiga att stå i centrum med ambitionen att samverka 
nära de nationella minoriteterna.”89 ABF och Västra Götaland gick in i ett samarbete i 
projektansökningsfasen. ABF Västra Götaland utvecklade hela projektidén och utvecklade den 
konstnärsledda processen. ”Tidigare har teckenspråken bjudits in i efterhand till olika forum för 
nationella minoritetsspråk, i detta projekt är detta förhållande omvänt, det är teckenspråket som 
i det initiala skedet bjuder in de övriga nationella minoritetsspråken för ett samarbete.”90 
Projektet drev bland annat påverkansarbete för att stärka minoritetsspråken och agerade 
sakkunniga inom den interregionala samverkan mellan Västra Götalandsregionen, Region Örebro 
Län och Örebro Kommun, exempelvis i arbetet med den regionala Överenskommelsen. ”I 
projektet ska personer som använder teckenspråk tillsammans med representanter, i första hand 
ungdomar, för de fem nationella minoritetsspråken lyfta språkfrågan och stärka 
minoritetsspråkens status i samhället.”91  

 
Vidareutvecklas i nytt arvsfondsprojekt  
Vi har också funnit tre exempel på projektverksamhet som vidareutvecklats av samma 
studieförbund och samarbetsorganisationer och lett till nya arvsfondsprojekt.  
 
Ett sådant exempel är projekt Brytiga böcker (2014–2017) som sedan mynnade ut i nytt 
Arvsfondsfinansierat projekt Perspektivbyrån (2017–2020).92 Syftet med projekten var att 
förebygga och motverka diskriminering av barn och utveckla normkritiska/normkreativa metoder 
och arbetssätt. Brytiga böcker utvecklade metoder tillsammans med bibliotek och 
kulturpedagoger för att förebygga diskriminering bland barn 3–12 år. Initiativet till Brytiga böcker 

 
https://wesign.wordpress.com/2010/05/10/teckensprakig-kulturskolas-framtid/ 
88 Se bland annat utvärdering Hugardt (2008) ”Barn och ungdomars kulturengagemang” s. 51. 
www.riksteatern.se/templates/Undersida____6338.aspx 
89 Projektbeskrivning: Gemenskap i olikheter Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden till projekt 2015-11-23. 
90 Avsiktsförklaring för gemenskap i olikheter DOC190214-013.pdf 
Projektbeskrivning: Gemenskap i olikheter Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden till projekt 2015-11-23 
91 https://www.arvsfonden.se/projekt/alla-projekt/gemenskap-i-olikheter  
92 https://www.minabibliotek.se/sv/article/eva-gustafsson-ber%C3%A4ttar-om-brytiga-b%C3%B6cker 
https://www.arvsfonden.se/projekt/alla-projekt/brytiga-bocker 

https://wesign.wordpress.com/2010/05/10/teckensprakig-kulturskolas-framtid/
http://www.riksteatern.se/templates/Undersida____6338.aspx
https://www.arvsfonden.se/projekt/alla-projekt/gemenskap-i-olikheter
https://www.minabibliotek.se/sv/article/eva-gustafsson-ber%C3%A4ttar-om-brytiga-b%C3%B6cker
https://www.arvsfonden.se/projekt/alla-projekt/brytiga-bocker
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togs av Rättighetscentrum Västerbotten – en antidiskrimineringsbyrå med statligt uppdrag – och 
Sensus Norrland som blev projektägare. Anställd hos studieförbundet skrev ansökan. 
Projektledaren var fortsatt anställd i studieförbundet efter projektavslut. Sensus studieförbund 
Norra Norrland var projektägare i båda projekten. Kulturens bildningsförbund var projektägare 
till projekt Arrangörer utan hinder (2016–2019) i samarbete med föreningen Subvox i Göteborg 
och Riksförbundet för SUBkultur (SUB), som är en medlemsorganisation till Kulturens. Projektet 
följdes därefter upp av nytt Arvsfondsfinansierat projekt Tillgänglig kultur med samma 
projektledare och även samma projektägare – Kulturens. Nya projektet Tillgänglig kultur startade 
april 2019 och beräknas pågå till april 2022. Projektet drivs av föreningen Brewhouse i Gbg i 
samarbete med Axess lab och Begripsam. Syftet är att ta fram en app så att personer med 
funktionsnedsättning kan ta reda på om kulturarrangemang är tillgängliga.93  
 
Kulturens bildningsförbund var också projektägare till det Arvsfondsfinansierade teaterprojektet 
Det funkar (2012–2015) och till arvsfondsprojektet Funk i 4 D landet runt som pågick 2015–2018. 
Båda projekten hade samma projektledare och ägdes av samma studieförbund.94 
Samarbetsorganisation i båda projekten var Amatörteaterns riksförbund (ATR). Hemsida finns 
kvar med filmer.95  
 
Fortsätter som företag 
Det finns även verksamheter som fortlever genom olika former av företag. Det kan vara 
ekonomisk förening, socialt företag och eget företag. Gemensamt är att företagandet är ett 
resultat av projektverksamheten och -samarbeten.    
 
Socialt företag och nytt arvsfondsprojekt 
Studieförbundet Vuxenskolan, Region Gävleborg och Bollnäs kommun drev projekt A27. 
Projektnamnet refererar till FN-konventionens artikel A27 om rättigheter för personer med 
funktionshinder. Målet att kunna stå på egna ben uppnåddes redan efter halva projekttiden när 
ett arbetsintegrerat socialt företag ”Glädjeverket” etablerades. Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) vid Bollnäs kommun, gav Glädjeverket tillstånd att bedriva alternativ daglig verksamhet. 
Glädjeverket vann upphandling och kunde anställa tre personer för städverksamhet.96 
Studieförbundet är idag projektägare till nytt arvsfondsprojekt ”Vilja” (2019–2022) med samma 
projektledare och riktat till samma målgrupp. ”Projektet ska starta en ny LSS-verksamhet i Bollnäs 
där målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar genom teater och film ska 

 
93 https://www.arvsfonden.se/projekt/alla-projekt/tk---tillganglig-kultur 
94 https://www.arvsfonden.se/projekt/alla-projekt/funk-i-4-d-landet-runt 
95 https://www.arvsfonden.se/projekt/alla-projekt/teaterprojektet-det-funkar  
https://www.arvsfonden.se/projekt/alla-projekt/funk-i-4-d-landet-runt http://www.funki4d.se/ 
96 Artikel ”Glädjeverket tar ännu ett kliv” i Ljusnan 6 dec 2017. 

https://www.arvsfonden.se/projekt/alla-projekt/tk---tillganglig-kultur
https://www.arvsfonden.se/projekt/alla-projekt/funk-i-4-d-landet-runt
https://www.arvsfonden.se/projekt/alla-projekt/teaterprojektet-det-funkar
https://www.arvsfonden.se/projekt/alla-projekt/funk-i-4-d-landet-runt
http://www.funki4d.se/
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arbeta för att minska förekomsten av kränkande beteenden bland barn och unga i skolåldern.” 
Målet är att verksamheten ska övergå till att bli daglig verksamhet som drivs som ett 
arbetsintegrerat socialt företag. ”Metod och material ska förvaltas av Vuxenskolan Gävleborg 
tillsammans med Antidiskrimineringsbyrån Dalarna och den nystartade verksamheten.” 
Projektledaren var anställd vid SV och skrev ansökan.97   
 
Projektledare som startar eget företag 
Sensus studieförbund och ”Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar” genomförde ett 
utbildningsprogram för träning i medvetet ätande ”Att Äta – mindfulness för kropp och knopp” 
2013–2016. Metodmaterial och böcker producerades i projektet liksom kurser, retreater, 
föreläsningar och workshops. De båda projektledarna fortsatte driva verksamheten vidare i form 
av eget företag där de säljer samma koncept som utarbetades i projektet.98   

Ekonomisk förening och annan finansiering 
Arbetarnas bildningsförbund (ABF) Göteborg drev Demokratihackers under perioden 2017–2020.  
Syftet med projektet var att unga ”ska utforska och utvidga möjligheterna för ungas demokratiska 
deltagande, med hjälp av digitala verktyg”. Bland annat genom att göra organisationer och 
kommuner mer tillgängliga och transparenta. Cirka 50 unga drev 44 olika projekt under de tre år 
som projektet pågick. Projektet utvecklades till ett kooperativt företag:99 ”Genom arbetet med 
stadsdelar har vi fått flera förfrågningar om konsultuppdrag. För att kunna leverera det startade 
vi ett kooperativt företag, Digidem Lab ekonomisk förening. (…) Ett av projekten i labbet har 
under året blivit ett Collective Tools, för att erbjuda digitala tjänster för organisering och 
beslutsfattande till föreningar och nätverk. En av de första kunderna är arvsfondsprojekt Odling 
för Alla i Malmö.”100 Digidem fick ytterligare 2 års finansiering från Vinnovas utlysning för social 
innovation (2019–2021). Vinnova-satsningen ”Demokratiska städer”101 syftade till att hjälpa 
kommuner och stadsdelar att bli mer inkluderande mot unga i sina medborgardialoger. Vinnova-
medlen medförde102 att Digidem kunde anställa en tidigare deltagare i Demokratihackers. Via 
ekonomiska föreningen säljer Digidem konsulttjänster och installation av digitala plattformar till 
kommuner, stadsdelar och bostadsbolag.   

 
97 https://www.arvsfonden.se/projekt/alla-projekt/vilja  
98 http://www.bodycompassion.se/kontakt/om-oss/att-ata-mindfulness-for-kropp-och-knopp/ 
99 https://www.arvsfonden.se/projekt/alla-projekt/digidem-lab---demokratihackers 
100 Slutrapport Arvsfonden 200225 s. 7. 
101 https://www.vinnova.se/p/demokratiska-stader/ 
102 Slutrapport inkom Arvsfonden 200225 s. 16. 

https://www.arvsfonden.se/projekt/alla-projekt/vilja
http://www.bodycompassion.se/kontakt/om-oss/att-ata-mindfulness-for-kropp-och-knopp/
https://www.arvsfonden.se/projekt/alla-projekt/digidem-lab---demokratihackers
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5.2. Framkomliga vägar och hinder –  Avslutning och slutsatser 
 
Låt oss nu till sist återvända till vår frågeställning om vilka framkomliga vägar projekten finner 
och vilka hinder de stöter på direkt kopplat till just studieförbund som ”ägare” av projekt 
finansierade av Allmänna Arvsfonden.  
 
Möte och krockar mellan två logiker 
En övergripande bild som flera informanter i vår utvärdering lyfter fram är att studieförbunden 
generellt fungerar väl som projektägare av arvsfondsprojekt. En viktig del av detta förefaller vara 
en uppfattning att ”folkbildningen” och den ”folkbildningsanda” som studieförbunden bär eller 
präglas av fungerar väl med de projekt som Arvsfonden stödjer. Analytiskt kan vi beskriva det 
som att den logik som präglar studieförbundens arbetssätt förefalla ligga nära eller fungera väl 
tillsammans med den logik som präglar Arvsfonden och de projekt som fonden stödjer. Här lyfts 
förhållningssätt som ”flexibilitet”, ”nyfikenhet” för att prova nya arbetssätt samt ”delaktighet” 
för målgruppen upp som exempel som man menar både finns hos studieförbunden och 
arvsfondsprojekt generellt.    
 
För vissa projekt får denna logik högst handfasta uttryck. Flera projekt innehåller delar av 
utbildnings- och bildningsinsatser där studieförbundens upparbetade kompetens inom området 
kan komma till direkt användning. På liknande sätt har studieförbunden, delvis beroende på sin 
specifika profil, kunskap kring både specifika målgrupper och/eller ämnesområden som kan 
berika projekten.  
 
Samtidigt kan det finnas delar i projektens och studieförbundens verksamhetslogiker som 
krockar. Speciellt tydligt blir detta i de fall där det finns förväntan på att projektets verksamhet 
efter projekttiden ska kunna överleva och få fortsatt finansiering inom ramen för 
studieförbundet. För att det ska bli långsiktigt hållbart behöver då verksamheten anpassas in i de 
verksamhetsformer som är statsbidragsberättigade, vilket i många fall kan vara svårt. Exempelvis 
är den huvudsakliga verksamhetsformen – studiecirkeln – endast avsedd för personer över 13 år 
vilket försvårar för projekt som riktar sig till yngre som då hänvisas till verksamhetsformen annan 
folkbildning som ger en lägre nivå av statsbidrag. De målgrupper bestående av exempelvis 
personer med funktionsvariationer som flera av arvsfondsprojekten riktar sig till är dessutom ofta 
resurskrävande på ett sätt som gör att det är svårt för studieförbunden att med hjälp av enbart 
statsbidraget få kostnadstäckning för verksamheten. I vissa fall har önskan att ändå arbeta med 
och för denna målgrupp varit själva anledningen till att man sökt projektfinansiering via bland 
annat Arvsfonden. Citatet från en chef i ett av studieförbunden illustrerar detta förhållande väl 
när hen säger:  
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Studieförbundens statsbidragsberättigade verksamhet, som utgör kärnverksamheten, är 
skapad för ganska specifika former av verksamhet. Arvsfondsprojekt görs ofta då 
statsbidraget som modell inte fungerar för just denna verksamhet och därför behövs 
annan finansiering. Problemet är dock att verksamheten efter att arvsfondsprojektet 
avslutas ofta har svårt att bli en del av studieförbundets "basverksamhet" och därför 
riskerar att inte kunna leva vidare. En mycket tydligare plan för fortsatt finansiering måste 
därför finnas i projektansökan där statsbidrag inte bör vara en stor del, då detta ofta är 
orimligt. 

 
Hos andra projektledare lyfts en annan aspekt av krock fram som förefaller ovanligare än den 
ovan nämnda. Där handlar det då om ett entreprenöriellt förhållningssätt hos projektledaren 
eller en mindre ideell förening som tänker att arvsfondsprojektet ska leda fram till utformandet 
av affärsmodeller och koncept som kan säljas efter projektavslut för att både generera intäkter 
och bidra till att föreningen uppfyller sitt syfte. Krocken kan då bestå av att studieförbundet 
istället är fokuserat på att se hur projektets verksamhet kan utformas för att fungera tillsammans 
med sin basverksamhet. En projektledare illustrerar detta när hen säger:  

 
Vi som entreprenörer tänker på ett sätt medan för dem… hela studieförbundens krav på 
frivillighet, de olika folkbildningskraven som de har på sig gör att det inte är så lätt att 
innefatta kommersiell verksamhet i det. 

 
Så samtidigt som vi kan prata om en närhet mellan de logiker som präglar både arvsfondsprojekt 
och studieförbunden så ser vi även tecken – i alla fall i vissa fall – på en slags verksamhetsmässig 
distans. Denna distans behöver givetvis inte i sig utgöra något problem eller hinder för 
studieförbundet som projektägaren, men vi menar att det kan vara bra för projekt att se och vara 
medveten om den, speciellt om det finns ambitioner inom projektet att verksamheten på något 
sätt ska leva vidare efter projektet inom ramen för studieförbundet.  
 
Infrastrukturellt stöd men sega strukturer 
I rapporten visar vi att studieförbunden i flera fall förefaller bidra med vad vi kallar ett centralt 
infrastrukturellt stöd till projekten. Detta stöd går att finna i det faktum att studieförbunden är 
relativt stora aktörer i civilsamhället och att de har väletablerade organisatoriska strukturer. 
Detta infrastrukturella stöd består bland annat av studieförbundens kapacitet att bidra till 
projekten med administrativa resurser och stöd inom exempelvis ekonomi, personal och 
projektredovisning. Ytterligare stöd handlar ofta om att möjliggöra själva ansökan genom att ha 
resurser och kunskap för detta. En ytterligare central dimension av det infrastrukturella stödet 
handlar om att bidra med en generell legitimitet som en trovärdig aktör samt ett brett kontaktnät 
för projekten. Vår bedömning är att studieförbunden i flera fall har fungerat som en sorts 
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facilitator för att mindre föreningar och målgrupper utan tidigare projektvana överhuvudtaget 
har kunnat genomföra ett arvsfondsprojekt. 
 
I vår studie framstår studieförbundens storlek och väletablerade struktur både som en styrka och 
en utmaning för deras roll som projektägare av arvsfondsprojekt. Styrkan handlar som vi har visat 
på om studieförbundets kapacitet att bidra till projekten med administrativt stöd och kunnande 
samt resurser för ansökning, administration och redovisning av projekt, men också en generell 
legitimitet och brett kontaktnät för projekten. Samtidigt så kan vi identifiera hinder för projekten 
inom denna struktur. Det handlar då ofta att projektledarna uppfattar att de möts av ”sega” 
beslutsstrukturer och att det inte alltid är lätt för projekten att i verkligheten dra på de styrkor 
som man initialt har tänkt att en stor nationell aktör ska kunna bidra med. Ett exempel på detta 
handlar om spridning av projektets resultat. Flera projekt hade som målsättning att sprida metod 
och idéer nationellt och till andra regioner via studieförbundet efter avslutat projekt. 
Studieförbunden har infrastruktur med lokalföreningar på olika platser och lätt att genomföra 
turnéer på andra orter och till andra föreningar. Trots detta upplevde projektledarna i ett flertal 
fall att de inte fick gehör för spridning i studieförbundet och att kontakten i huvudsak handlade 
om avrapportering av projektet. 
 
Delar av förklaringen till detta kan ligga i projektens personbundenhet. Som i flera andra 
arvsfondsprojekt så är även de som bedrivs av studieförbund ofta sårbara i att det är 
personbundna genom att projektledaren ofta spelar en central roll. I några av de projekt som vi 
studerat i denna utvärdering är det också tydligt att det finns en sårbarhet i att relationen till 
studieförbundet, och ”ägarskapet” över projektet i studieförbundet, ofta förefaller tätt kopplat 
till enskilda chefer eller tjänstemän. Om dessa försvinner från studieförbundet, som är fallet i 
några av våra studerade projekt, så är risken stor att mycket energi behöver läggas på att 
återetablera goda kontakter och relationer mellan projektet och studieförbundet. På detta sätt 
kan vi se på arvsfondsprojekt med studieförbund som projektägare som ”dubbelt 
personberoende”. En rekommendation till kommande projekt är därför att redan i ansökan och 
uppstarten av ett projekt arbeta internt i studieförbundet med förankring av projektet och att ge 
projektledaren ett så brett kontaktnät som möjligt också inom studieförbundet organisation för 
att om möjligt minska denna del av personberoendet.  
 
Möjlighet för studieförbunden att nå nya målgrupper 
Påfallande många, nästan sju av tio, menar att arvsfondsprojektet har möjliggjort för 
studieförbundet att nå och arbeta med nya målgrupper. Detta kan hänga ihop med att 
studieförbundens ordinarie verksamhet primärt inte riktar sig till barn och ungdomar som är två 
centrala målgrupper för Arvsfonden, men det kan också handla om att de 
statsbidragsberättigade verksamhetsformer som studieförbunden har att arbeta inom inte anses 



82 
 

tillräckligt flexibla för att nå de aktuella målgrupperna. Ytterligare en förklaring kan finnas i att 
arvsfondsprojekt möjliggör att arbeta med resurskrävande målgrupper, exempelvis vissa grupper 
inom målgruppen personer med funktionsnedsättning, som studieförbunden har svårigheter att 
arbeta med inom ramen för det ordinarie statsbidraget. 
 
Studieförbundet som plantskola 
Låt oss till sist lyfta fram och återknyta till studieförbundets roll som en slags plantskola för de 
ideella organisationerna som är samarbetsorganisationer i projekten. I vår studie hittar vi flera 
fall där projektets verksamhet och erfarenheter i huvudsak lever vidare efter projektavslut i den 
till studieförbundet samverkande organisationen och inte primärt i studieförbundet självt. Dessa 
fall kan exempelvis handla om nybildade föreningar, föreningar som aldrig haft arbetsgivaransvar 
tidigare och föreningar som saknar större kansli för ekonomihantering och administration och 
som från början initierar projektet, men inte har möjlighet att själva äga projektet formellt utan 
då har valt att samverka med ett studieförbund. Ofta verkar verksamheter och erfarenheterna 
leva vidare i nya projekt med stöd från bland andra Arvsfonden, men vi finner också exempel där 
verksamheten drivs vidare i form av ett företag. Projekttiden har i flera av dessa fall utgjort en 
viktig ”plantskola” för projektledare och samarbetsorganisationerna, där studieförbundet i 
Arvsfondsprojektet ram har bidragit till att stärka strukturer och kompetens som möjliggör att 
verksamheten skalas upp och vidareutvecklas ytterligare. 
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Bilaga 1: Utvärderade projekt 
 

     
Projektets 
namn 

Projektägande 
studieförbund 

Målgrupp Projektets syfte År 

A27 Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Personer 
med 
funktionsned
sättning 

Projektet syftar till att skapa ny metodik för ökat 
tillträde till arbetsmarknaden för unga vuxna med 
intellektuell funktionsnedsättning i åldern 19–28 
år. Metoden går ut på att varje individ får pröva på 
olika jobb med stöd från projektet. Samtidigt 
utbildas personerna om rättigheter och 
skyldigheter av bland annat fackförbunden. Efter 
projektslut kommer ett socialt företag att skapas 
som kommer att erbjuda olika tjänster som 
grundar sig på de erfarenheter som gjorts i 
projektet. Det sociala företaget kommer att vara 
öppet för nya deltagare och stöd och utbildning 
kommer att erbjudas av samarbetsparterna även i 
fortsättningen. 

Dec 
2015
-dec 
2018 

Arrangörer 
utan hinder   

Kulturens 
bildningsverksamhet 

Personer 
med 
funktionsned
sättning 

Personer med olika funktionsvariationer ska 
arrangera egna kulturevent, synliggöra projektets 
resultat bland annat i form av en utställning, 
föreläsningar och event riktade mot en bred 
allmänhet. Målsättningen är att finna metoder och 
lösningar för hur personer med 
funktionsvariationer inom kulturlivet ska kunna 
stärkas i sitt arrangörskap.  
Projektet kommer att sammanställa en bok om 
livet som kulturarrangör med funktionsvariation, 
göra en minidokumentärfilm, hemsida m.m. 

Feb 
2016
-feb 
2019 

B Art ABF Unga  Huvudsyftet med projektet är att ge ungdomar 
13–18 år redskap för personlig utveckling, 
språkutveckling och livslångt lärande genom 
systematisk professionell kreativitetsutveckling 
och konstnärliga processer. I projektet kommer 
ungdomar att skapa konstnärligt och designa 
tillsammans med konstnärer, designers och 
konsthantverkare med efterföljande offentliga 
utställningar där deras konstnärliga uttryck 
presenteras på samma premisser som vuxnas 
konst. Det långsiktiga målet med projektet är att 
tillsammans med ungdomar utveckla en metod 
som kan användas för att stärka ungdomars 
delaktighet i och utbyte av kreativa och 
konstnärliga processer. 

April 
2015
-april 
2018 

Brytiga 
böcker   

Sensus Barn Målet är att ta fram enkla och bra arbetsmetoder 
för att förebygga kränkningar och trakasserier 
bland barn och unga. Dessa ska implementeras 
främst i biblioteks- och kulturpedagogisk 
verksamhet och spridas inom skol- och 

April 
2014
-april 
2017 
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förskoleverksamhet. Målgruppen är barn i ålder 3–
11 år. Projektet ska ge bibliotekarier och 
kulturpedagogisk personal fler verktyg och 
metoder baserat på en normkritisk pedagogik och 
normkritisk barnlitteratur att använda i sitt dagliga 
arbete med barn. 

Delta i kultur 
& hälsa 

Studiefrämjandet Personer 
med 
funktionsned
sättning 

Projektets syfte är att öka kultur- och 
hälsoutbudet, samt stärka egenmakten, för 
personer över 13 år med 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
och/eller intellektuell funktionsnedsättning, 
utvecklingsstörning och personer med 
autismspektrumdiagnos, i första hand i Nora 
kommun, men mot slutet av projekttiden 
sprids arbetet över hela landet. Projektets 
huvudfokus är att anpassa studieförbundets 
cirkelledarutbildningar och arrangörsutbildning till 
målgruppen, så att de själva ska kunna leda och 
arrangera studiecirklar/arrangemang i samarbete 
med LSS-verksamheten och dess personal på 
dagtid. 

Dec 
2014
-dec 
2017 

Demokratiha
ckers 
Digidem Lab 

ABF Unga Projektets syfte är att unga ska utforska och 
utvidga möjligheterna för ungas demokratiska 
deltagande, med hjälp av digitala verktyg. Genom 
projektet vill man ta det digitala inflytandet till 
nästa nivå och ge unga en möjlighet att göra 
organisationer och kommuner mer tillgängliga och 
transparenta. Målet för projektet är att öka ungas 
inflytande inom föreningsliv och politik, att öppna 
upp politiska institutioner och organisationer för 
att målgruppen, som på olika sätt exkluderas från 
beslutsfattande processer, lättare kan delta. Inom 
projektet hjälper unga personer föreningar och 
politiska institutioner att förnya sig och vara mer 
inkluderande mot unga med hjälp av digitala 
verktyg. Målgrupper för projektet är unga som är 
aktiva i föreningar, beslutsfattare i föreningslivet, 
kommuntjänstemän och politiker. Teamet med 
demokratihackers ska kunna fungera som 
konsulter inom föreningsliv och offentlig 
förvaltning och ambitionen är att verksamheten 
drivs vidare som en ideell förening efter projektets 
slut. 
 

Feb 
2017
-feb 
2020 

Demokrati 
odling 

Studiefrämjandet Unga  Detta är ett stadsodlingsprojekt, med fokus på 
demokratifrågor, som ska genomföras med unga i 
Botkyrka men ska sedan spridas till fler områden. 
Målgrupp är ungdomar i mellan 13–18 år, som 
idag saknar en självklar plats i det offentliga 
rummet och sammanhanget. Deltagarna ska 
genomgå en demokrati- ledar- och odlarutbildning 

Maj 
2015
-sep 
2018 
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samt få coachning, motivation och kunskap om 
hållbar utveckling, närmiljö, odling och samhälle.  

Dramakällan Sensus Personer 
med 
funktionsned
sättning 

Projektet syftar till att tillgängliggöra teorin och 
metoderna bakom drama och teater för personer 
med intellektuella funktionsnedsättningar. Detta 
sker genom att pedagoger och dramautövare med 
intellektuella funktionsnedsättningar tillsammans 
jobbar fram ett material som riktar sig direkt till 
dramautövare med intellektuella 
funktionsnedsättningar, samt en handbok till 
pedagogerna hur man kan stötta dramautövarna i 
att använda materialet. 

Dec 
2014
-dec 
2017 

Du kan, jag 
kan – en 
vändpunkt 
för unga i 
utanförskap 

Kulturens Unga 
 

Ungdomar (16–23 år, intagna eller nyligen 
utskrivna från HVB/LVU/SoL) erbjuds en möjlighet 
att genom utbildning och coaching i 
textförfattande, låtskrivande, produktion och 
arrangemang få verktyg att kanalisera tankar, 
skuldkänslor och ångest som uppkommit ur sättet 
som de levt sina liv, sitt straff, sina relationer och 
genom reflektionsdagböcker. Syftet är att genom 
musik ge dessa unga metoder att närma sig själva 
och formulera sina känslor och därigenom 
erbjudas en väg till ny identitet, nytt sammanhang, 
stärkt självförtroende och hopp. 

April 
2015
-april 
2018 

En annan del 
av Huddinge 
– Vi ToK 
kloka 

ABF Personer 
med 
funktionsned
sättning 

Projektet handlar om att möjliggöra 
fritidsaktiviteter inom kulturområdet för personer 
med måttlig till grav utvecklingsstörning. Syftet är 
att målgruppen ska få ett rikare liv och via teater, 
dans, film och annat skapande ska de ges 
möjlighet att uttrycka känslor, drömmar, åsikter 
och önskningar. Projektet ska genomföras i 
Stockholms län, huvudsakligen i Huddinge 
kommun. Kärnan i verksamheten är att skapa en 
scenskola, FEJM, som är en ny typ av 
fritidsaktivitet för och med målgruppen. Projektet 
ska också synliggöra och sprida kunskap om 
gruppens villkor i skolor samt till allmänhet och 
beslutsfattare genom föreställningar, filmer och 
annat spridningsarbete. 

Okt 
2015
-okt 
2018 

Etablera 
Jugger i 
Sverige för 
mer aktiv 
fritid för fler 

Studiefrämjandet Unga Syftet med projektet är att sprida aktiviteten 
Jugger, som är en relativt ny sport i Sverige. I 
Jugger spelar två lag mot varandra på ett fysiskt 
och strategiskt sätt, med en speciell utrustning 
som lagen bygger för hand. Det beskrivs som en 
blandning mellan fäktning och rugby, samtidigt 
som det finns många likheter med strategiska 
fightingspel på datorn och lajv. Eftersom Jugger är 
en aktivitet med mycket rörelse är syftet med 
projektet även att förbättra folkhälsan hos 
målgruppen, som är ungdomar mellan 12 och 25 
år. Projektet ska göra Jugger synligt och känt 
genom deltagande och uppvisningar på skolor, 

Feb 
2017
-feb 
2020 
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föreningar och evenemang som festivaler och lajv. 
För att underlätta spridningen av Jugger ska 
projektet bygga upp en redskapsbank med 
spelutrustning och sprida kunskapen om Jugger 
genom Studiefrämjandet. Målet är att 30 nya 
föreningar/avdelningar startar under projekttiden. 
Det innebär ca 300 aktiva personer. Projektet ska 
arrangera och skapa en struktur för SM eller 
ligaspel.  

Forum för 
brukarinflyta
nde i 
Uppsala län 

Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Personer 
med 
funktionsned
sättning 
 

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för 
ökat brukarinflytande vård och omsorg på individ-, 
verksamhets- och organisationsnivå genom att 
hitta nya former och metoder för 
brukarinflytande.  
Målgruppen är personer med intellektuell 
funktionsnedsättning eller andra kognitiva 
svårigheter, vuxna personer med psykiska 
funktionsnedsättningar, barn/unga med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 
anhöriga till målgruppen samt verksamheter som 
bedrivs i kommun- eller landstingsregi eller på 
uppdrag av dessa. 
Syftet är att testa och utveckla metoder för 
brukarinflytande för 
patienter/brukare/anhöriga på individ-, 
verksamhets- och ledningsnivå inom 
områdena psykisk ohälsa, neuropsykiatri, 
samsjuklighet och lindrig utvecklingsstörning i 
samverkan med kommunala verksamheter och 
landstingsverksamheter i Uppsala län. 
Brukarinflytandet ska leda till utveckling av 
kvaliteten i vården och stödet. De anställda i 
projektet, såväl projektledaren, 
kommunikatören och utvecklingsledarna inom 
de olika verksamhetsområdena har egen 
erfarenhet av funktionsnedsättning. 

Feb 
2015
-feb 
2018 

Gemenskap i 
olikheter 

 Personer 
med 
funktionsned
sättning  
 
Unga  
 

I projektet ska personer som använder 
teckenspråk tillsammans med representanter, i 
första hand ungdomar, för de fem nationella 
minoritetsspråken lyfta språkfrågan och stärka 
minoritetsspråkens status i samhället. Projektet 
syftar även till att ge nationella minoriteter ett 
ökat utrymme inom kulturområdet. Projektet ska i 
olika kommuner i Västra Götaland rigga 
projektgrupper och genomföra ett antal 
konstnärsledda processer i form av ambulerande 
kulturstudios. Projektet avslutas med ett 
spridningsseminarium och en viljeförklaring. 

Juni 
2016
-juni 
2019 

Funk i 4 D 
landet runt.  

Kulturens Personer 
med 
funktionsned
sättning 

Projektet syftar till att skapa möjligheter för 
personer med funktionsnedsättning att delta i 
samhället och kulturlivet på likvärdiga villkor. 
Målet är att skapa en föreställning som är 100% 

Sep 
2015
-sep 
2018 
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funktionsanpassad, av, med och för människor 
med funktionsnedsättningar. Föreställningen ska 
skapas och spelas av personer med 
funktionsnedsättning. Målgruppen är i första hand 
aktiva deltagare med funktions-nedsättningar, 
både fysiska och psykiska, men även personer 
inom kultur- och teater-världen, beslutsfattare, 
funktionshinderrörelsen och teaterbesökare. 

Hundra år i 
Sverige. En 
resa genom 
tid och rum  
med 
asylsökande 
och 
nyanlända 
barn och 
ungdomar.  

Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Barn 
Unga 

Projektet syftar till att skapa ett inkluderande 
fritidsliv där alla barn och ungdomar har möjlighet 
att delta på lika villkor. Studieförbundet vill 
utveckla en metod som ger asylsökande och 
nyanlända barn och unga tillgång till 
fritidsverksamhet kombinerat med inlärning av ett 
nytt språk och kunskap om det samhälle man 
vistas i. Projektets verksamhet ska spridas till flera 
kommuner och aktörer i Örebro län och efter 
projekttiden är planen att verksamheten ska 
implementeras i Studieförbundets ordinarie 
verksamhet. Förbundet har en ambition om att 
bredda sin verksamhet för att inkludera nyanlända 
barn och unga. 

Maj 
2017
-maj 
2020 

KiXmodellen Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Personer 
med 
funktionsned
sättning  
 

KiX (Kreativitet, inspiration och Xtra mycket 
kärlek) mål är att utveckla ett brett, tillgängligt 
och regelbundet inkluderande utbud av 
fritidsaktiviteter som är öppna för ungdomar 
både med och utan intellektuella 
funktionsnedsättningar. 
Detta ska ske genom att projektet, tillsammans 
med målgruppen, undersöker och provar olika 
arbetssätt och metoder för inkluderings- och 
empowermentprocesser där man säkrar 
möjligheten för ungdomar med intellektuell 
funktionsnedsättning att göra självständiga val. 
Metoderna dokumenteras i ett studiematerial. 
Vidare kommer projektet att ta fram 
cirkelledarutbildningar för ungdomar med och 
utan funktionsnedsättning. 

Feb 
2016
-feb 
2019 

Kometmam
mor 

Sensus Före detta 
missbrukand
e kvinnor där 
en andel 
även har 
beroendetills
tånd i 
kombination 
med 
neuropsykiat
riska 
diagnoser. 
Unga 
nyblivna 

Organisationen vill utforma en verksamhet för 
föräldrautbildning (använder sig av 
utbildningsprogrammet Komet). En gemensam 
mötesplats kommer att erbjudas och en 
lots/coachtjänst utvecklas. Projektet kommer 
också att utveckla stöd till unga nyblivna mammor. 
Målet är att etablera kontakt med minst 20 
mammor och deras barn under projekttiden. 
 

Sep 
2014
-sep 
2017 
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mammor 
och deras 
barn.  

Kultur för 
lika värde 

ABF Personer 
med 
funktionsned
sättning  
 

Projektet ska ta fram ett helhetskoncept för hur 
personer med grav utvecklingsstörning kan öka sin 
kommunikativa förmåga genom aktiviteter 
kopplade till kultur och folkbildning. 
Erfarenheterna implementeras direkt i dagliga 
verksamheter i de tre medverkande kommunerna 
och sprids av ABF genom en ledarutbildning med 
tillhörande metodhandbok. 
 

Dec 
2015
-dec 
2018 

Kulturcentru
m Väst - 
Sinnenas 
Oas 

Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Personer 
med 
funktionsned
sättning  
 

Projektet ska utveckla en estetisk verksamhet med 
musik, teater, dans, cirkus och bildkonst för äldre 
ungdomar och vuxna med intellektuella 
funktionsnedsättningar i Stenungsund, Tjörn och 
Orust. Workshops och sommarläger ska vara 
öppna för alla som är intresserade för att bidra till 
integrationen av människor med och utan 
funktionsnedsättning. En organisation för den 
fortsatta driften av verksamheten ska etableras 
där kommunerna ska kunna stå som beställare av 
tjänster i bl.a. form av daglig verksamhet. 
Prioriterat område: Ökat tillträde till 
arbetsmarknaden. 

Juli 
2013
-juli 
2016 

Kännbart ABF Personer 
med 
funktionsned
sättning  
 
 

Projektet syftar till att förbättra bemötande och 
förståelse vad gäller tillgänglighet framför allt för 
personer med dövblindhet men även för 
synskadade och döva personer. Det görs genom en 
ambulerande konstutställning med verk av bland 
annat dövblinda konstnärer som visas på omkring 
15 konsthallar och museer runtom i Sverige. 
Dessutom skapar projektet arenor för samverkan 
med konstnärer med och utan 
funktionsnedsättning och arrangerar workshopar 
där bland annat skolungdomar erbjuds skapande 
aktiviteter med tillgänglighet i fokus. I samarbete 
med utställningsarrangörerna och andra partners 
arrangerar och/eller leder projektet kurser, 
seminarier och föredrag samt genomför 
guidningar kring konstverken. 

Okt 
2014
-0kt 
2017 

Lanhost - 
Games and 
Fun  

NBV Unga 
 
Personer 
med 
funktionsned
sättning  
 

Projektet, som drivs i samarbete med Lidköpings 
Dataförening syftar till att bygga upp ett e-
sportcenter i Lidköpings kommun. Centret ska 
ligga i framkant inom datorkulturen och erbjuda 
en variation av aktiviteter: förutom LAN, 
konsolspel och andra spel såsom brädspel 
arrangeras workshops kring datorkultur, 
spelutveckling, etikett på internet, föräldrakvällar 
och utbildningar för bibliotekarier. De kommer att 
bygga en demoscen på vilken musiker, grafiker, 
programmerare och lokala spelkonstruktörer kan 

Dec 
2013
-dec 
2016 
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visa upp sina alster. Med en sådan mötesplats blir 
Lidköping ett e-sportcenter, unikt i sitt slag i 
Sverige. Centret, som kommer att vara drogfritt, 
blir Sveriges första ”kulturhus” där datorkulturens 
alla uttryck görs tillgängliga för utövare och 
besökare. Särskilda insatser görs för att nå 
målgrupperna tjejer samt personer med 
funktionsnedsättningar. 

Loud grrl – 
den rosa 
metoden 

ABF Unga Syftet med projektet är att ta fram nya metoder 
för hur studieförbund och musikföreningar kan 
arbeta med musikverksamhet, för att ge tjejer, 
icke-binära och unga transpersoner samma 
möjlighet som män att bli och vara musiker. 
Projektet kommer göra en behovskartläggning och 
utifrån den utveckla nya pedagogiska metoder för 
musikhandledning och kompetensutveckling. 
Projektets metoder kommer samlas i en metodbok 
som sprids inom ABF riks och till andra 
intresserade organisationer. Projektet väntas 
skapa förutsättningar för ny normkritisk 
musikpedagogisk verksamhet. 

Sep 
2017
-sep 
2020 

Låt med mig  Kulturens  Personer 
med 
funktionsned
sättning 
 

Projektet handlar om att ungdomar med kognitiva 
funktionsnedsättningar ska få skriva låtar 
tillsammans med erfarna och kunniga lärare i 
musik. Projektet genomförs i Helsingborg, Malmö 
och Stockholm där man samarbetar man med två 
gymnasiesärskolor och en grundsärskola (en på 
respektive ort).  Syftet är, förutom själva 
musikskapandet, att belysa situationen för 
personer med kognitiv funktionsnedsättning och 
synliggöra den för omvärlden. Under de tre 
projektåren kommer man att ta fram 
metodmaterial, skriva låtar, filma musikvideos 
samt ha en gemensam konsert eller turné. I 
projektet tänker man göra en dokumentär  

Maj 
2017
-feb 
2021 

Musik som 
Brobyggare 

Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Seniorer 
Demens 

Syftet är att skapa en ny metod där man med 
musik som verktyg och brobyggare får ett ökat 
välbefinnande för personer med demens. Målet är 
att, med en unik och samordnad utbildning kring 
musik som brobyggare för anhöriga, volontärer 
och personal, skapa ett gemensamt synsätt som 
vänder på bilden av den demenssjuke. Metoden är 
tredelad; utbildning, implementering och 
utvärdering.  Utbildningen erbjuds till anhöriga, 
volontärer och personal och innehållet är både 
teoretiskt och praktiskt. Omvårdnad Gävle 
ansvarar för arbetssättets fortlevnad och 
utveckling inom den egna verksamheten. SV, 
Demensföreningen, Demensförbundet och SPF 
Seniorerna står för spridningen av metoden.  

Okt 
2015
-okt 
2018 
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Musik som 
Brobyggare 
hemma 

Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Seniorer 
Demens 

Projektet ska vidareutveckla den metod som 
utvecklats inom arvsfondsprojektet Musik som 
brobyggare och flytta den från vård- och 
omsorgsboenden till hemmiljön. Genom att 
använda musik och sång ska kommunikationen 
med personer med demenssjukdom underlättas. 
Härigenom ska vardagliga moment som 
exempelvis personlig hygien eller sänggående 
underlättas. Utöver personer med 
demenssjukdom spelar närstående och bekanta en 
viktig roll i projektet då dessa ska coachas, utbildas 
och bli förtrogna med metoden. 

Sep 
2018
-sep 
2021 

Mångkulture
ll 
ungdomsaka
demi 

Folkbildarna i 
Värmland 

Unga Folkbildarna i Värmland ska utveckla en 
mångkulturell ledarskapsakademi för unga 14–20 
år i stadsdelen Kronoparken i Karlstad. Akademin 
ska vara särskilt anpassad till ungdomar som 
tidigare inte deltagit i organiserad 
föreningsverksamhet. Akademin ska använda sig 
av folkbildningsmetoder och ha en tydlig 
humanistisk värdegrund. Syftet med projektet är 
att öka ungdomars delaktighet i samhället genom 
att rusta dem att bli ledare i lokalsamhället. Målet 
är att ungdomar i Kronoparken själva leder 
fritidsaktiviteter i föreningsform. 

Maj 
2017
-sep 
2020 

Perspektivby
rån – 
normkreativ
a metoder 
för 
likabehandli
ng 

Sensus Barn  
Unga 

Syftet med projektet är att förebygga och 
motverka diskriminering av barn samt utveckla 
metoder som bidrar till att skapa jämlika och 
tillgängliga kultur- och fritidsmiljöer. Metoderna 
som utvecklas utgår från ett barnperspektiv och 
används för att främja barns och ungas jämlika 
deltagande. Samtidigt kommer de gynna ett 
jämlikt deltagande hos alla som besöker 
verksamheterna. Projektet jobbar med alla 
diskrimineringsgrunderna. Målgruppen är i första 
hand barn mellan 6 och 16 år och i andra hand 
kommunala kultur- och fritidsverksamheter, 
föreningsliv och andra aktörer som jobbar med 
normkritiska frågor, skolpersonal samt föräldrar 
och andra nära vuxna.   
Projektet genomförs i samverkan med ett flertal 
simhallar och bibliotek. 

Maj 
2017
-maj 
2020 

PROVA Folkuniversitetet Unga 
 
 

PROVA är ett utvecklingsprojekt för unga vuxna 
med aktivitetsersättning och psykisk ohälsa. 
Projektet syftar till att utveckla nya metoder 
genom en mix av skapande estetisk och kulturell 
verksamhet, kärnämnesstudier, praktiskt 
arbete/sysselsättning (odling, bygg/hantverk, 
kreativ verkstad, café), mentorskap/coaching, 
samt social träning. I paketet ingår även 
arbetsträning/praktik på företag. Det långsiktiga 
målet är ett arbete och/eller studier med egen 
försörjning där PROVA är ett steg på vägen. 

Okt 
2014
-okt 
2017 
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RTSI Rätten 
till sin 
identitet- ett 
ungdomspro
jekt 

Kulturens Unga  
 
 

Syftet är att genom berättelser av, med och för 
ungdomar inom subkulturer, främst Goth lyfta 
fram och synliggöra erfarenheter av mobbing, 
diskriminering, och brott av hatbrottskaraktär som 
de utsatts för. Ungdomarna ska arbeta med dessa 
berättelser och sprida dem för att på så sätt visa 
på den utsatthet som upplevs, verka förebyggande 
för andra unga och ge mer kunskap och förståelse 
till andra aktörer, exempelvis skolan som möter 
målgruppen. Vidare vill man genom projektet 
skapa ett rikstäckande nätverk för målgrupperna. 

Sep 
2017
-april 
2021 

Skälbyträdgå
rden - en 
trädgård för 
alla sinnen. 

Studiefrämjandet Personer 
med 
funktionsned
sättning 
 
Barn  
 
Unga 

Syftet med projektet är att skapa en 
upplevelseträdgård tillgänglig för alla, oavsett 
funktionsnedsättning eller ålder. Genom 
trädgårdens alla rum ska man uppleva naturen 
genom alla sina sinnen. Målgrupperna för 
projektet är personer med funktionsnedsättning i 
alla åldrar samt barn och unga. De ska både delta i 
och även aktivt kunna skapa sina egna aktiviteter. 
Under vinterhalvåret ska man flytta in naturen och 
olika upplevelseaktiviteter i vården/daglig 
verksamhet/boenden genom en mobil enhet. 

Dec 
2014
-dec 
2017 

Snacka 
Jämnt! - 
samtal om 
jämställdhet 
med 
asylsökande.  

Medborgarskolan Unga  
 
 

Projektet Snacka Jämt! syftar till att genom 
studiecirklar samtala med asylsökande föräldrar 
och ungdomar kring normer, värderingar, seder 
och lagar i det svenska samhället. Målet är att 
skapa förståelse för det samhälle som de 
asylsökande har kommit till, och underlätta för 
barn och ungas integration genom att deras 
föräldrar får nödvändiga kunskaper och 
erfarenheter av det nya samhället, utifrån sina 
egna erfarenheter. En målsättning genom 
projektet är att utveckla en metod och 
studiematerial för liknande kurser. Målgruppen 
är barn genom deras föräldrar samt unga i 
åldern upp till 25 år, både ensamkommande 
och i familj. 

Sep 
2016
-sep 
2019 

SpinnVäxa/S
pinnUnga – 
För allas rätt 
att dansa 
och ta plats 
på scen 

Bilda Barn och 
unga med 
och utan 
funktionsvari
ation.  
 

Syftet med projektet var att skapa en 
verksamhet tillgänglig för alla oavsett om man har 
en funktionsvariation eller inte, en integrerad 
dansverksamhet, samt skapa möjligheter till 
högre utbildning inom dansen. 

April 
2015
-april 
2018 

Tillsammans 
– för god 
psykisk hälsa 
Västmanlan
dsmodellen 

Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Unga  
 
Personer 
med 
funktionsned
sättning 
 
 

Projektet syftar till att förändra attityder och 
bemötande kring människor som lever med 
psykisk ohälsa. Målet är att bidra till en ny modell 
för samverkan (Västmanlandsmodellen) där ett 
öppnare klimat och en bredare förståelse för 
målgruppens hela sammanhang belyses. Projektet 
fokuserar på kunskapsutveckling och 
informationsspridning samt framtagandet av 
nya metoder och modeller för samverkan 

Juni 
2016
-juni 
2019 
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mellan brukarorganisationer och offentliga 
aktörer. 
Målgruppen är primärt unga och unga vuxna med 
psykisk funktionsnedsättning samt anhöriga till 
dessa. Sekundärt avser projektet att nå andra unga 
vuxna samt professionell vårdpersonal, 
arbetsgivare, LSS, skolor, socialtjänst, polis, 
arbetsförmedlingen och försäkringskassan. 

Tillsammans 
- för psykisk 
hälsa - 
Seniorer 

Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Seniorer I projektet samverkar folkbildningen, ideella 
aktörer, kommun och region i syfte att minska den 
psykiska och existentiella ohälsan bland äldre 
personer. Målgruppen är överrepresenterad i 
självmordsstatistiken. Genom att erbjuda 
samtalsgrupper på centrala platser i kommunen 
där samtalsledarna själva tillhör målgruppen och 
har adekvat erfarenhet från sina respektive 
yrkesverksamma tid, är tanken att arbeta 
förebyggande. Vårdcentraler och husläkare ska 
kunna föreslå insatsen för målgruppen men 
grupperna kommer att vara tillgängliga för alla 
äldre. Projektet har vuxit fram i arbetet kring det 
pågående arvsfondsprojektet ”Tillsammans för 
psykisk hälsa – Västmanlandsmodellen”. Projekten 
kommer att samarbeta och följer varandras 
organisation. 

Okt 
2017
-jan 
2021 

Ung positiv 
kraft 

ABF Unga Syftet med projektet är att stärka ungdomars 
inflytande i samhället genom att skapa möjligheter 
för dem att utvecklas, organisera sig och bedriva 
samhällsinriktat arbete. Målgruppen är ungdomar 
som varken arbetar eller studerar. Deltagarna ska 
arbeta med att bl.a. organisera och driva olika 
kulturarrangemang. Deltagarna ska utbilda sig i 
kooperativt och socialt företagande med stöd av 
Coompanion. Efter projekttiden ska deltagarna 
bilda ett arbetsintegrerat socialt företag. 

Feb 
2012
-
mars 
2015 

Utbildningsp
rogram för 
träning i 
medvetet 
ätande 
 
Att äta – 
mindfulness 
för knopp 
och kropp 

Sensus Föräldrar  ATT ÄTA är en mindful eatingkurs med mer 
fokus på hur och varför vi äter istället för 
vad vi äter. Projektets syfte är att erbjuda 
familjer med barn ett nytt utbildningsprogram för 
träning i medvetet ätande baserat på mindfulness. 
Utbildningen syftar till att lyfta fram och 
möjliggöra förutsättningar för att utveckla 
bestående ätbeteendeförändringarr för föräldrar 
och deras barn, där en/båda föräldrarna och 
ibland barnet har en problematisk relation till mat, 
ätbeteende och kropp. Målet med projektet är att 
deltagarna ska ha fått ett förändrat 
förhållningssätt till ätandet, maten och kroppen. 

Dec 
2013
-dec 
2016 

Validering av 
ungas 
kompetens 
öppnar 

Studieförbunden i 
samverkan 

Unga Folkbildningsförbundet ska ta fram, pröva och 
implementera ett system för att validera (dvs 
kartlägga, dokumentera, värdera och certifiera) 
den kompetens unga människor får genom 

Feb 
2015
-feb 
2018 
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dörrar till 
arbetsmarkn
aden 

engagemang eller deltagande i ideella 
organisationer. Syftet är att öka målgruppens 
möjligheter att komma närmare 
arbetsmarknaden. Om deras kompetens synliggörs 
så kan den bättre tas tillvara av arbetslivet. Målet 
är att ta fram en modell för att kunna validera 
generella kompetenser för arbetslivet, utbilda 
minst 90 handledare från olika studieförbund och 
validera ca 2600 ungdomar under projekttiden. 
Flertalet av dem ska ha gått till arbete eller 
utbildning tre månader efter valideringen. 
Målgrupp är ungdomar mellan 16-25 år som står 
en bit från arbetsmarknaden och som finns inom 
studieförbund eller andra organisationer som har 
koppling dit, som saknar den ”vanliga” 
kompetensen, t.ex. gymnasieutbildning, men som 
har fått kompetenser på andra sätt. 

Vem har rätt 
att kalla sig 
konstnär.  

ABF Personer 
med 
funktionsned
sättning 

Projektet vill öka förutsättningarna för unga 
konstnärer med funktionsnedsättning att bli 
delaktiga i det ordinarie kulturlivet. Ett nätverk ska 
skapas med representanter från målgruppen från 
fem olika regioner i Sverige. Syftet är bland annat 
att hos allmänheten, politiker, tjänstemän och 
etablerade konstnärer förändra attityder och 
påverka stereotypa föreställningar om personer 
med funktionsnedsättning och konst. Nätverket 
ska arrangera fem stora utställningar samt en rad 
utbildningar och debatter. Man kommer att 
gemensamt bygga upp en webbplats där allt 
material samlas. 

Juni 
2016
-juni 
2019 

Vox Vigor - 
en 
nättidning 

Studiefrämjandet Psykisk 
ohälsa 

Syftet är att tillsammans med målgruppen 
personer med psykisk ohälsa skapa en nätbaserad 
tidning för erfarenhetsutbyte mellan brukare, 
anhöriga, vårdpersonal, politiker och allmänheten. 
Målgruppen får i studiecirklar handledning i att 
producera och driva en nättidning. I en 
målgruppsanpassning kommer viss utbildning att 
ske i grupp men på distans. Projektdeltagarna 
kommer, tillsammans med Uppsala Kulturförening 
hålla föredrag om tidningen för att informera om 
syftet med projektet. 

Dec 
2016
-dec 
2019 

Vägen 
framåt för 
filmskapand
e ungdomar 
i Skaraborg. 

Studiefrämjandet Unga 15 filmer i 15 olika kommuner skall produceras av 
ungdomar som vill ta sig vidare med sitt 
filmskapande och få professionell erfarenhet. Alla 
historier som filmatiseras kommer att ha en 
historisk förankring i det geografiska område där 
filmen spelas in. Målet är att varje kreatörsgrupp 
som ska skapa en film använder sig av 
crowdsourcing och har med minst 10 personer 
som bidrar med resurser till projektet. Syftet med 
detta är att skapa en kontaktyta mellan det 

Dec 
2016
-dec 
2019 
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historiska kulturarv som finns i Sverige och de 
ungdomar som vill göra film. 

Välja vinkel Kulturens Personer 
med 
funktionsned
sättning  
 
 

Välja vinkel är ett projekt som vill bidra till att 
förändra förutsättningarna för personer med 
funktionsnedsättning (rörelsehinder, dövhet, 
blindhet, psykiska och intellektuella 
funktionsnedsättningar) att kunna få berätta sin 
historia och välja sin vinkel. Sekundär målgrupp är 
arrangörer av kulturevenemang samt media. 
Projektet vill under tre år testa, utvärdera och 
utveckla metoder som ska bidra till en ökad 
tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning inom kulturens värld. Planen 
är att målgruppen besöker och recenserar 
kulturevenemang i text, bild och video, i syfte att 
bidra med nya vinklar på tillgänglighetsarbete. 

April 
2015
-april 
2018 

We Act ABF Unga  
 
 

Syftet med projektet är att minska nyanlända 
ungdomars utanförskap genom att utveckla en 
pedagogisk modell som kombinerar teater och 
folkbildning. Modellen ska stärka språkinlärningen, 
öka förståelsen för sociala koder och framförallt 
vara rolig, prestigelös och skapa skratt och 
gemenskap. 

Juni 
2015
-juni 
2018 

Young Sapmi Kulturens Unga Projektet Young Sápmi vänder sig till unga samer 
14-19 år i Jokkmokks kommun. Deltagarna ska 
bland annat dokumentera med fotografier hur det 
är att leva som ung same i Sverige idag. Syftet med 
projektet är gemenskap och lärande för samiska 
ungdomar. Att ungdomarna ska få möjlighet att 
träffas, lära och utvecklas tillsammans. Frågor om 
identitet, deras egna bilder av vad som är Young 
Sapmi är viktiga. Ungdomarna ska förvärva 
användbar kompetens inom web, kommunikation 
och presentationsteknik, foto och film, 
marknadsföring och layout samt inom områdena 
normkritik och mänskliga rättigheter. Projektet 
kommer att ta fram en hemsida, en skrift och en 
utställning vars tema kommer att vara berättelser 
om hur det är att vara ung same idag med två 
identiteter, den samiska och den svenska, och vilka 
framtidsbilder ungdomarna bär.  

Okt 
2015
-okt 
2018 
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Bilaga 2: Arvsfondens fyra överlevnadskategorier och utvärderarnas 
bedömning 
 
Alla projekt lämnar in en slutredovisning till Arvsfonden. Arvsfondsdelegationens kansli följer 
sedan upp om projekten överlever efter finansieringen från Arvsfonden har upphört och 
projektet har slutrapporterats. Vidare delas alla slutredovisade projekt in i fyra olika 
överlevnadskategorier utifrån vilka spår projektet bedöms ha lämnat efter sig.103 Utöver 
årsredovisningar och slutredovisning har Arvsfonden också kompletterande dialog med berörda 
projekt vilket sammantaget ligger till grund för kategoriseringen. Syftet med att kartlägga 
projektens överlevnadsgrad är att få kunskap om under vilka betingelser Arvsfondens pengar 
lämnar någon form av spår. Uppföljningen fokuserar på projektets utvecklingspotential och 
överlevnadsvillkor.104 
 
De fyra överlevnadskategorierna är: 

Kategori 1 Projekt som inte lämnar några spår 
Kategori 2  Projekt som genomfört den verksamhet som 

planerats 
Kategori 3  Erfarenheterna från projekten lever vidare 
Kategori 4  Verksamheten lever vidare 

 
Arvsfondsdelegationen beskriver det egna arbetet med de fyra kategorierna av 
överlevnadsgrad mer detaljerat i sin verksamhetsberättelse för 2020. Vi sammanfattar här 
kategorierna: 
 
Kategori 1 – Projekt som inte lämnar några spår  
innebär kortfattat att projekten inte har genomfört den verksamhet som de beviljades medel för 
enligt projektansökan, men att ”de erfarenheter som gjordes inom projekten i vissa fall ligger till 
grund för föreningens fortsatta utvecklingsarbete”.105 
 
Kategori 2 – Projekt som genomfört den verksamhet som planerats  
innefattar projekt som har genomförts enligt projektplan, men som inte 
har efterlämnat några synliga spår. Orsaken kan exempelvis enligt projektet vara att det krävs 
”mycket tid för att sälja in och marknadsföra deras tjänster och material”.106 Det kan vara 
utmanande att bedöma om och i så fall på vilka sätt erfarenheterna från projektet lever vidare 
efter avslut. Arvsfondsdelegationen skriver att verksamheterna som bedrevs i projektet ändå kan 

 
103 Från och med 2007 – kategoriseras samtliga avslutade projekt av Arvsfonden samt av respektive utvärderare.  
104 Verksamhetsberättelse 2020 Allmänna arvsfonden.  
105 ibid sid 57.  
106 ibid sid 58. 
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ha ”varit av stor betydelse för dem som varit delaktiga”.107 Majoriteten av projekten som har 
kategoriserats här har arbetat med att ta fram metodhandledningar, verktyg och kunskap utifrån 
målgruppens erfarenheter. 
 
Kategori 3 – erfarenheterna från projekten lever vidare  
kan till exempel vara nya metoder eller arbetssätt som har utarbetats i projektet och därefter har 
implementerats i den projektägande föreningen, alternativt hos externa aktörer. I kategori 3 
ingår också exempelvis vandringsutställningar som används i andra forum. Denna kategori kan 
även inkludera erfarenheter som gjorts i projektet och som sedan har använts i 
mentorskapsprogram, studiecirklar eller liknande. Arvsfondsdelegationens kansli skriver att 
erfarenheterna ”tas tillvara på ett tydligt sätt, men det kan vara svårt att få en uppfattning om i 
vilken utsträckning det sker”.108 
 
Kategori 4 – Verksamheten lever vidare 
innebär att den organisation som har haft projektbidraget fortsätter med det arbete som har 
påbörjats i projektform. Det kan till exempel vara stöd- och informationsinsatser som fortsätter 
eller metoder som fortlever inom organisationen efter projektavslut, men med en annan 
finansiering än från Arvsfonden. Ofta handlar det om en kombination av olika slags 
finansieringskällor; från den projektägande organisationen, föreningsbidrag, medlemsavgifter, 
fonder, stiftelser, avgifter, landsting, statliga medel och kommuner. När det gäller aktörer ur 
offentlig sektor kan det betyda att dessa aktörer till exempel ”köper tjänster, ger bidrag av olika 
slag och ger personer med olika typer av försörjningsstöd möjlighet att medverka i projekten”.109 
 
Vi utvärderare har också klassificerat projektens överlevnadsgrad. Vi har utgått från samma 
kategoriseringsmodell och tagit del av samtliga dokument som projekten har lämnat in till 
Arvsfonden (ansökan, årsrapporter, slutrapport, annat tryckt material, media om projekten 
m.m.). Utöver detta har vi även sökt information om respektive projekt via frisök på internet, 
projektens hemsidor, studieförbundens hemsidor för att följa upp projekten. Vi har även frågat 
specifikt om vilka spår som projektet har lämnat i studieförbundet i enkäten som har skickats ut 
till alla projekt samt intervjuat några projekt om överlevnad och spår. Arvsfondsdelegationens 
kansli kategoriserar projekten vid en tidigare tidpunkt än vår kategorisering som har gjorts när 
det gått längre tid sedan projektet avslutades. Detta medför att vi kan få tillgång till ytterligare 
information som saknades när den första kategoriseringen genomfördes av Arvsfonden vilket 
förklarar diskrepansen. 9 projekt har ej kategoriserats av Arvsfondsdelegationens kansli eller av 

 
107 Ibid sid 58.   
108 Ibid sid 58. 
109 Ibid sid 59.  
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oss då de ej var avslutade vid den tidpunkt kategoriseringen genomfördes. Dessa har 
kategoriserats som ”okategoriserade (okat.)” i tabellerna nedan.    
 

Överlevnadskategori Innebörd av kategorin Antal projekt enligt 
Arvsfondsdelegationens 
kansli 

Antal 
projekt 
enligt 
utvärderare 

Kategori 1 Projekt som inte 
lämnar några spår 

-  -  

Kategori 2  Projekt som genomfört 
den verksamhet som 
planerats 

8 5 

Kategori 3  Erfarenheterna från 
projekten lever vidare 

8 14 

Kategori 4  Verksamheten lever 
vidare 

18 16 

Ej kategoriserad 
 

 9 8 

Summa totalt:   43 43 
 
 
 

Projektets namn Studieförbund Överlevnadskategori 
enligt Arvsfonden 

Överlevnadskategori 
enligt utvärdering 

A27 Studieförbundet 
Vuxenskolan 

4 4 

Arrangörer utan hinder   Kulturens 
bildningsverksamhet 

4 4 

B Art ABF 3 3 
Brytiga böcker   Sensus 3 4 
Delta i kultur & hälsa.  Studiefrämjandet 4 4 
Demokratihackers ABF 4 4 
Demokratiodling Studiefrämjandet 2 2 
Dramakällan Sensus 2 3 
Du kan, jag kan - en vändpunkt för 
unga i utanförskap 

Kulturens 2 2 

En annan del av Huddinge - Vi ToK 
kloka 

ABF 4 4 

Etablera Jugger i Sverige för mer 
aktiv fritid för fler 

Studiefrämjandet Okat.  Okat.  

Forum för brukarinflytande i 
Uppsala län 

Studieförbundet 
Vuxenskolan 

4 4 

Gemenskap i olikheter  3 3 
Funk i 4 D landet runt.  Kulturens 3 3 
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Hundra år i Sverige. En resa 
genom tid och rum  
med asylsökande och nyanlända 
barn och ungdomar  

Studieförbundet 
Vuxenskolan 

4 4 

KiXmodellen Studieförbundet 
Vuxenskolan 

4 4 

Kometmammor Sensus 3 3 
Kultur för lika värde ABF 4 4 
Kulturcentrum Sinnenas Oas Studieförbundet 

Vuxenskolan 
4 4 

Kännbart ABF 2 3 
Lanhost - Games and Fun  NBV 4 4 
Loud grrl – den rosa metoden ABF Okat. Okat. 
Låt med mig  Kulturens  Okat.  3 
Musik som Brobyggare Studieförbundet 

Vuxenskolan 
4 4 

Musik som Brobyggare hemma Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Okategoriserat Okat. 

Mångkulturell ungdomsakademi Folkbildarna i 
Värmland 

Okat.  Okat. 

Perspektivbyrån – normkreativa 
metoder för likabehandling 

Sensus Okat.  Okat.  

PROVA Folkuniversitetet 4 3 
RTSI Rätten till sin identitet- ett 
ungdomsprojekt 

Kulturens 3 3 

Skälbyträdgården - en trädgård för 
alla sinnen. 

Studiefrämjandet 4 4 

Snacka Jämt! - samtal om 
jämställdhet med asylsökande.  

Medborgarskolan 2 2 

SpinnVäxa/SpinnUnga - För allas 
rätt att dansa och ta plats på scen 

Bilda 4 4 

Tillsammans - för god psykisk 
hälsa 

Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Okat.  Okat.  

Tillsammans - för psykisk hälsa - 
seniorer 

Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Okat.  Okat. 

Ung positiv kraft ABF 4 4 
Utbildningsprogram för träning i 
medvetet ätande.  

Sensus 2 3 

Validering av ungas kompetens 
öppnar dörrar till 
arbetsmarknaden 

Studieförbunden i 
samverkan 

3 3 

Vem har rätt att kalla sig konstnär.  ABF 4 3 
Vox Vigor - en nättidning Studiefrämjandet Okat.  Okat.  
Vägen framåt för filmskapande 
ungdomar i Skaraborg. 

Studiefrämjandet 3 3 
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Välja vinkel Kulturens 2 2 
We Act ABF 4 3 
Young Sapmi Kulturens 2 2 
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Bilaga 3: Enkät till projekten 
 
Enkät till projektledare samt kontaktperson i studieförbundet 
Denna enkät är en del av en utvärdering av projekt, finansierade av Allmänna Arvsfonden och 
med studieförbund som projektägare. Enkäten riktar sig både till projektledare för projekten 
samt ansvariga/kontaktpersoner för projekten hos studieförbunden. Den handlar primärt om 
hur arvsfondsprojekten relaterar till studieförbundet. Vi hoppas att Du kan ta Dig tid att 
medverka i denna undersökning. Syftet med studien är att generera nya kunskaper om 
projektledning i ideella organisationer i allmänhet och om relationen mellan projektet och den 
projektägande organisationen i synnerhet. Undersökningen genomförs som ett oberoende 
forskningsprojekt i ett nära samarbete med och finansierat av medel från Allmänna 
Arvsfondens utvärderingsenhet. 
 
Projektets namn ___ 
Projektägande studieförbund ___ 
Vilken roll har du i förhållande till projektet 

i. Projektledare 
ii. Kontaktperson/ansvarig på studieförbund 

iii. Annan, nämligen… 

Könsidentitet 
i. Kvinna  

ii. Man 
iii. Annan  

Ålder ___ 
 
Vilken roll och funktion har studieförbundet i arvsfondsprojektet? 
Vem tog initiativ till projektet? 

i. Projektledaren 
ii. Deltagarna / målgruppen 
iii. Studieförbundet 
iv. Medlemsorganisation till studieförbundet 
v. Annan förening 
vi. Offentlig aktör (Kommun/ Landsting / Region) 
vii. Privat aktör 
viii. Annan, nämligen… 

Om initiativet kom från annan part än studieförbundet, varför valdes att förlägga projektet hos ett 
studieförbund?  
_____ (fritext) 
Om initiativet kom från annan part än studieförbundet, varför valdes just detta studieförbund? 
____ (fritext) 
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Vilka skrev ansökan?  
i. Personen som sedan blev projektledare 

ii. Deltagarna / målgruppen 
iii. Anställd hos Studieförbundet 
iv. Person anställd eller aktiv i medlemsorganisation till studieförbundet 
v. Anställd hos offentlig aktör (Kommun/ Landsting / Region) 

vi. Annan, nämligen… 

Vilka andra aktörer samverkar projektet med?  
i. medlemsföreningar studieförbundet 
ii. andra ideella föreningar, organisationer 
iii. andra studieförbund 
iv. offentliga – kommun, landsting, region  
v. privata aktörer 
vi. andra, nämligen… 

 
I vilken fas kom nuvarande projektledare in i projektet? 

i. Innan projektet startade 
ii. Rekryterades till projektledare efter att projektet fått finansiering 
iii. Ersatte tidigare projektledare som slutat 

 
Vilken tidigare erfarenhet har projektledaren av studieförbundet som äger projektet:  

i. Anställd  
ii. Förtroendevald  
iii. Varit ledare inom  
iv. Deltagit i verksamhet 
v. Anställd i medlemsorganisation till studieförbundet 
vi. Förtroendevald i medlemsorganisation till studieförbundet 
vii. Frivillig i verksamhet i medlemsorganisation till studieförbundet 
viii. Deltagit i verksamhet i medlemsorganisation till studieförbundet 
ix. Ingen, men har erfarenhet av arbete eller aktivt engagemang i annat studieförbund 
x. Ingen, men har deltagit i verksamhet inom annat studieförbund 
xi. Ingen 

Har du själv som projektledare tidigare erfarenhet från Arvsfondsfinansierade projekt?  
i. Ja 
ii. Nej 

Om ja, i vilken roll? 
i. Ingen tidigare erfarenhet 
ii. Projektledare 
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iii. Anställd/avlönad i projektet 
iv. Frivillig/ideell i projektet 

Vart har projektledaren sin arbetsplats?  
i. I studieförbundets lokaler 
ii. I studieförbundets medlemsorganisations lokaler 
iii. I projektets egen verksamhetslokal 
iv. I annan förenings lokal 
v. Hemma 
vi. Annan plats, nämligen … 

Projektledaren är anställd av  
i. Studieförbundet 
ii. Medlemsorganisation i studieförbundet 
iii. Annan förening 
iv. Offentlig huvudman 
v. Annan, nämligen… 

Hur många är anställda i projektet? _____________ 
Finns det utöver dig andra anställda med projektledaransvar? Ja  Nej  

 
Markera de påståenden som överensstämmer med projektet:  

i. Projektet är fristående från studieförbundet och dess medlemsorganisationer 
ii. Projektet är en del av en annan förenings verksamhet 
iii. Projekt är del av en större satsning 
iv. Projektet är del av studieförbundets ordinarie verksamhet 
v. Deltagarna i projektet är aktiva i studieförbundet sedan tidigare 
vi. Projektet har möjliggjort att studieförbundet kan arbeta med en ny målgrupp   

 
Hur nära respektive långt ifrån anser du att projektets verksamhet ligger… 

i. Studieförbundets kärnverksamhet 
ii. En eller flera medlemsorganisationers kärnverksamhet  

Skala 1-10 där 1 är väldigt långt ifrån och 10 väldigt nära. 
 
Vad tillhandahåller studieförbundet i projektet? Vad är studieförbundets bidrag i projektet? 

i. Legitimitet (fungerar som garant för projektet) 
ii. Resurser  

a. för att möjliggöra ansökan (ex. anställd personal) 
b. Medfinansiering 
c. Personalresurser utöver projektledaren  
d. Ideell arbetskraft  
e. Lokal  
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iii. Styrning och ledning 
a. Arbetsledning av projektledaren 
b. Strategisk styrning av projektet 

iv. Administrativt stöd 
a. Ekonomisk hantering (bokföring, budget, ekonomisk rapportering etc.) 
b. Teknisk infrastruktur 
c. Information och kommunikation (ex hemsida, trycksaker etc.) 
d. Annat administrativt stöd 

v. Nätverk och kontakter 
vi. Kanaler för spridning av projektets resultat (metodmaterial, idéer, arbetssätt 

etc.) 
vii. Utvärdering av projektet 

Finns det en styrgrupp för projektet?  
a. Ja 
b. Nej 

Vilka ingår i styrgruppen?___________________ 
 
Finns det en referensgrupp eller liknande för projektet? 

i. Ja 
ii. Nej 

Vilka ingår i referensgruppen?_______________ 
 
Projektledaren rapporterar till:   

i. Studieförbundet 
ii. Styrgruppen 
iii. Förening som projektet är del av 
iv. Annan projektledare i projektet 
v. Arvsfondens handläggare 
vi. Rapporterar inte till någon 

 

Om projektledaren rapporterar till studieförbundet, vem/vilka har du kontakt med och vilken 
funktion har denna person inom studieförbundet?_______________________________ 
 
Gör en uppskattning av hur ofta/vilken tidsomfattning projektledaren och projektägande 
studieförbund har/hade kontakt under projektet____________________________________ 
 
 
Beskriv vilka typer av frågor som diskuterades eller följdes upp i kontakten mellan projektledare 
och studieförbund _______________________________________________  
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Vilka spår lämnar Allmänna arvsfondens pengar och under vilka betingelser lämnar 
pengarna spår? 
Har projektet avslutats? Ja, nej 
Om ja. Vilka spår har projektet lämnat i studieförbundet?  

i. Projektets verksamhet har fortsatt med finansiering direkt från studieförbundet 
ii. Projektledaren är fortsatt anställd i studieförbundet 
iii. Ett metodmaterial som tagits fram i projektet används av studieförbundet 
iv. Projektet har lett till ny statsbidragsberättigad verksamhet (studiecirklar, 

kulturprogram eller annan folkbildningsverksamhet) 
v. Projektet har lett till annan verksamhet för målgruppen inom ramen för 

studieförbundet 
vi. Ett nytt projekt har startats 
vii. Projektet har bidragit till en kompetenshöjning av medarbetare och/eller ledare i 

studieförbundet 
viii. Annat, nämligen… 
ix. Projektet har inte lämnat några spår i studieförbundet 

Om nej. Vilka spår tror du att projektet kommer lämna i studieförbundet? 
i. Projektets verksamhet fortsätter med finansiering direkt från studieförbundet 
ii. Projektledaren blir fortsatt anställd i studieförbundet 
iii. Ett metodmaterial tas fram i projektet och används av studieförbundet 
iv. Projektet leder till ny statsbidragsberättigad verksamhet (studiecirklar, kulturprogram 

eller annan folkbildningsverksamhet) 
v. Projektet leder till annan verksamhet för målgruppen inom ramen för studieförbundet 
vi. Ett nytt projekt kommer startas 
vii. Projektet bidrar till en kompetenshöjning av medarbetare och/eller ledare i 

studieförbundet 
viii. Annat, nämligen… 
ix. Projektet kommer inte lämna några spår i studieförbundet 

Vad upplever du som styrkan att det är just ett studieförbund som är projektägare till 
Arvsfondsprojektet? Fritext 
Vad upplever du som svagheten att det är just ett studieförbund som är projektägare till 
Arvsfondsprojektet? Fritext 
Har det uppkommit några problem eller hinder i relationen mellan projektet och studieförbundet? 
Vilka? (Fritext) 
 
Hur fungerar projektets verksamhet ihop med finansieringen för studieförbundets 
statsbidragsberättigade verksamhet? (Fritext) 
 



www.arvsfonden.se


	Sammanfattning
	Bakgrund och syfte
	Material och metod
	Sammanfattande slutsatser

	1. Inledning0F
	1.1. Bakgrund studieförbund och Allmänna Arvsfonden
	Allmänna Arvsfonden
	Studieförbund och Arvsfonden

	1.2. Syfte och frågeställningar
	1.3. Material och projekt
	1.4. Metod
	1. Dokumentstudier
	2. Orienteringsintervjuer
	3. Enkätundersökning
	4. Tre fallstudier

	1.5. Disposition

	2. Studieförbunden
	2.1. Dagens situation – 10 studieförbund med olika profil och storlek
	Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)
	Bilda
	Folkuniversitetet
	Ibn Rushd
	Kulturens Bildningsverksamhet (KBV)
	Medborgarskolan
	Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV)
	Sensus
	Studiefrämjandet (Sfr)
	Studieförbundet Vuxenskolan (SV)

	2.2. Det statliga bidraget till folkbildningen – finansiering och verksamhetsformer

	3. Studieförbunden som projektägare
	3.1. Uppkomst av projektet och samverkan med studieförbund
	3.2. Projektledarna
	3.3. Studieförbundets bidrag till projektet
	3.4. Projektets relation till studieförbunden
	3.5. Styrkor med studieförbundet som projektägare
	3.6. Utmaningar med studieförbund som projektägare
	3.7. Vilka spår har projektet lämnat?

	4. Tre fallstudier
	4.1. Spinn Växa/Spinn Unga
	4.1.1. Om projektet
	4.1.2. Projektets uppkomst och organisation
	Spinn
	Spinn Unga
	Spinn Växa/Spinn Unga

	4.1.3. Studieförbundets roll och bidrag till projektet
	4.1.4. Utmaningar
	Utmaning projektets organisering
	Utmaning verksamhetsmässiga villkor studieförbunden
	Utmaningar med pandemin

	4.1.5. Överlevnad
	Språng
	Konstra


	4.2. Demokratiodling
	4.2.1. Om projektet
	4.2.2. Projektets uppkomst och organisation
	4.2.3. Studieförbundets roll och bidrag till projektet
	4.2.4. Utmaningar
	Utmaning marknadsföra och sprida metod och erfarenheter
	Utmaning samverka med kommuner och stadsdelar
	Utmaning arbeta med målgruppen ungdomar och studieförbundets ideella medlemsorganisationer

	4.2.5. Överlevnad

	4.3. Mångkulturell ledarskapsakademi
	4.3.1. Om projektet47F  48F
	4.3.2.  Projektets uppkomst och organisation
	4.3.3 Studieförbundets roll och bidrag till projektet
	4.3.4. Utmaningar
	Utmaning rekrytering av deltagare till ledarutbildningar
	Utmaning föräldrar
	Utmaning pandemin

	Verksamheten flöt på som planerat fram till mars 2020. Även under våren 2020 kunde många av projektets aktiviteter fullföljas med iakttagande av alla restriktioner. 2020 års sommarläger anpassades till dagläger i stället för läger med övernattning.
	4.3.5. Överlevnad
	Överlevnad: Feriearbetare, praktikplatsmöjligheter och mentorskap ungdomar
	Verksamhet inom ramen för studieförbundens ordinarie statsbidrag
	Metodutveckling som kan spridas till andra stadsdelar
	Överlevnad efter projektavslut



	5. Överlevnad och studieförbundens roll
	5.1. Studieförbundets roll för verksamheter och erfarenheter som lever vidare
	Fortlever i studieförbundets regi
	Studieförbund som plantskola för organisationer
	Studieförbund sprider metodmaterial
	Studieförbundsavdelning som långsiktig motor för flera projekt
	Vidareutvecklas i nytt arvsfondsprojekt
	Fortsätter som företag
	Socialt företag och nytt arvsfondsprojekt
	Projektledare som startar eget företag
	Ekonomisk förening och annan finansiering


	5.2. Framkomliga vägar och hinder –  Avslutning och slutsatser
	Möte och krockar mellan två logiker
	Infrastrukturellt stöd men sega strukturer
	Möjlighet för studieförbunden att nå nya målgrupper
	Studieförbundet som plantskola


	Bilaga 1: Utvärderade projekt
	Bilaga 2: Arvsfondens fyra överlevnadskategorier och utvärderarnas bedömning
	Bilaga 3: Enkät till projekten



