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SammanfattnIng

I denna rapport har vi följt åtta projekt som har fått arbetssätt. I ett par av projekten upplevde man vidare 
bidrag från allmänna Arvsfonden (hädanefter Arvsfon- att den främsta påverkan på organisationen var att man 
den). Projekten har följts genom hela projekttiden; från genom projektet öppnade upp nya möjligheter för orga-
initiering och uppstart, till genomförande och avslut, nisationen att verka genom nya samarbetspartners och 
samt vad som händer efter avslutade projektmedel. att man blivit synlig för nya grupper av deltagare. 
I första hand har fokus legat på vilka spår Arvsfondens Det framstår som att den främsta påverkan på mål-
bidrag lämnar i organisationerna över tid, och hur pro- gruppen är att deltagarna upplever att de fått en stärkt 
jekten når ut till och påverkar Arvsfondens målgrupp självkänsla till följd av deltagande i projektet, men 
– barn, unga och personer med funktionsnedsättning. också att man genom sin medverkan fick nya kontak-
I andra hand undersöker vi om det finns någon skillnad ter, viktiga referenser och att dörrar till nya engage-
i hur dessa spår betingas av organisationer som kan mang öppnades. Deltagarna utgör också i flera projekt 
kategoriseras som ”gamla” respektive ”nya”. själva en viktig länk till en större målgrupp, genom att 

När det gäller initiering av projekten, framstår det fungera som förebilder och mer ”vuxna” kompisar.
som att det snarare är eldsjälar med nya idéer som Det framstår som att de projekt som planerade 
söker föreningar, snarare än att föreningar söker efter att antingen finansieras enbart kommersiellt eller via 
en idé för att dra in verksamhetsmedel. Oavsett gam- offentliga medel kände en större oro över hur den 
mal eller ny organisation har projekten i huvudsak ini- framtida verksamheten skulle utformas, medan de 
tierats av en nyckelperson/eldsjäl. Dessa har inte endast projekt som planerade en kombinerad finansiering 
varit verksamma inom föreningslivet, utan också inom från olika finansiella källor kände minst oro. Det fanns 
såväl statliga myndigheter som kommunala verksam- tudelade känslor gentemot att bli självförsörjande på 
heter. Oftast har projekten initierats ”uppifrån”, utifrån kommersiell basis. Av en del projekt upplevdes det som 
ett identifierat behov hos målgruppen. en självklarhet att vara en del av näringslivet. Av andra 

Ofta anställs också den person som initierat projek- upplevdes säljandet av tjänster istället mer som en 
tet som projektledare, och fortsätter på så sätt att spela nödvändighet, för att kunna fortsätta sin verksamhet. 
en viktig roll för projektet under hela projekttiden. Pro- Detta upplevdes också delvis som en ny problematik, 
jektledarna framstod som den huvudsakliga drivande som i förlängningen kunde skapa ett trovärdighetspro-
kraften i nästan alla projekt, och i en del fall även som blem hos målgruppen, genom att man inte längre upp-
en ganska ensamt drivande kraft. En följd av projektle- fattades som en oberoende aktör.
darnas starka ställning verkar vara att deltagarna ofta Det uppfattades också som att det fanns stora för-
hamnar utanför beslutsfattandet om verksamhetens delar med att vissa projekt var helt fristående från det 
mer övergripande utformning och utveckling. Pro- offentliga och från kommersiella krafter. När det exem-
jektledningen är i alla projekt tydlig med att projekten pelvis handlar om att provocera och väcka nya tankar, 
ska vara anpassade till deltagarnas önskemål, men det upplevdes det som svårt för det offentliga att ta den 
handlar snarare om att fånga upp behov och önskemål rollen på ett trovärdigt sätt. Dels kan det bli kontrapro-
på individuell basis. De ideella krafterna stod för en duktivt om staten tar på sig uppgiften att berätta för 
liten del av arbetskraften i projekten totalt sett, men medborgarna hur de ska tänka och leva. Det kan också 
utgjorde ofta en viktig länk till målgruppen. Oavsett handla om att ifrågasätta det som sittande politiker 
organisationstyp framstår det som att Arvsfondens beslutat om, och då behövs det en utomstående aktör.
medel leder till en professionalisering av projekten,  Hur det går för projekten efter projekttidens slut 
genom att projektledare och annan personal anställdes verkar i hög grad bero på vilket slags samarbetspart-
på kompetens- och erfarenhetsbasis; i huvudsak var det ners man har valt, och vilken typ av långsiktig finan-
de som också drev projekten framåt. siering man har siktat på. De projekt som redan under 

Vilka spår ett Arvsfondsprojekt lämnar i den orga- projekttiden hade ett väl upparbetat samarbete med det 
nisation som är huvudman för projektet är till synes offentliga var oftast de som efter projekttidens slut helt 
högst varierande, och verkar inte bero på organisatio- eller delvis övergick till att finansieras av det offent-
nens storlek. Viktigt är att projekten i en del fall påver- liga. Det verkar även vara svårt att förlita sig på en 
kade huvudmännen med nya tankar om målgruppen, långsiktig kommersiell finansiering av verksamheten. 
så att den också tog större plats inom föreningens verk- Inga skillnader tycks här finnas mellan gamla och nya 
samhet utanför projektet, i en del fall hade projektet organisationer.
även lett till betydande förändringar av föreningarnas 
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disposition
Rapporten inleds med en kort bakgrund till Arvsfon-
den, där dess verksamhet och organisation beskrivs. 
Efter det följer en precisering av uppdragets syfte, 
teoretiska utgångspunkter och tillvägagångssätt. Sedan 
presenteras de åtta studerade projekten, med fokus på 
vilka sammanhang de har verkat i, vilken verksam-
het man har ämnat bedriva samt vilken målgrupp man 
riktar sig till. I den första delen av resultaten får vi 
följa projekten igenom initiering, uppstart och genom-
förande. I den andra resultatdelen analyseras vilka spår
projektmedlen har lämnat i de organisationer som ver-
kat som projektens huvudmän, samt vilken påverkan 
man har haft på den målgrupp man strävat efter att nå 
ut till. Därefter följer diskussionen kring projektens 
slutfas, och vad som händer efter avslutade projektme-
del från Arvsfonden. Sist i rapporten lyfter vi blicken 
något från de enskilda projekten. I denna avslutande 
diskussion ämnar vi lyfta fram några huvudresultat av 
undersökningen och sätta in dem i ett mer principiellt 
sammanhang kring övergripande konsekvenser av en 
ökad statlig finansiering av det svenska civilsamhället.

 

allmänna arvsfonden  
– en introduktion

testamenterat pengarna till någon annan. Arvsfonden 
kan även få egendom genom gåva, testamente eller 
förmånstagarförordnande i försäkringsavtal. 

Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen är 
de två statliga myndigheter som tillsammans sköter 
ärenden som rör Arvsfonden. Kammarkollegiets upp-
gift är att företräda och förvalta fonden, samt betala ut 
pengar till beviljade projekt. Arvsfondsdelegationen å 
sin sida beslutar om vilka projekt som ska få stöd och 
följer upp dessa projekt. Delegationen är också ansva-
rig för att sprida erfarenheter från verksamheten, samt 
att informera om Arvsfondens ändamål och medlens 
användningsområde. Till sin hjälp har delegationen ett 
kansli, som tar emot och behandlar ansökningarna. På 
kansliet arbetar idag nio handläggare, vilka varje år 
behandlar cirka 1500-1600 ansökningar och beviljar 
projektmedel till cirka 450 projekt. Vid bedömning av 
projekt har kansliet även möjlighet att inhämta syn-
punkter från Regeringskansliet samt från referensper-
soner på andra myndigheter och organisationer. 
När ett projekt har blivit beviljat medel från 
Arvsfonden får dess projektledare delta i fondens obli-
gatoriska introduktionsdagar, där man får veta mer om 
fonden och får möjlighet att få kontakt med andra pro-
jekt. Arvsfonden ser också ett stort värde i att besöka 
projekten på plats. Förra året besöktes var sjätte projekt 
av Arvsfondens kanslipersonal. En del av Arvsfonds-
delegationens uppgift är också att granska och utvär-
dera de beviljade projekten, och förra året utvärderades 
ett hundratal Arvsfondsprojekt av oberoende forskare. 
Syftet med Arvsfondens utvärderingar är att ta tillvara 
projektens kunskaper och erfarenheter.

Allmänna arvsfonden fördelar varje år cirka 500 miljo-
ner kronor till projekt drivna av ideella föreningar runt 
om i landet med barn, ungdomar och personer med 
funktionshinder som målgrupp. Enligt lag 1994:243 
ska fonden i första hand stödja sådan verksamhet som 
är nyskapande och utvecklande. Nyskapande behöver 
dock inte alltid betyda att idén i sig är helt ny, utan 
projekt kan också vara nyskapande på en viss ort. För 
att bli beviljade projektmedel måste minst en av Arvs-
fondens målgrupper vara delaktiga i projektet, från 
initiering till avslut, och i utformandet av planen för 
fortsättning. Det måste även i ansökningsstadiet finnas 
en plan för hur verksamheten är tänkt att fortsätta efter 
projekttidens slut, exempelvis genom finansiering från 
stat, kommun eller såsom en del av den egna organisa-
tionens ordinarie verksamhet. Målet med Arvsfondens 
projekt är att gynna fondens målgrupper.

Arvsfonden bildades 1928 när riksdagen beslutade 
att avskaffa arvsrätten för kusiner och avlägsnare 
släktingar. Sedan dess har Arvsfonden gett stöd till 
en mängd verksamheter som sedan tagits över av 
stat, kommun eller landsting. Exempelvis startade 
BRIS, Elevombudsmannen, färdtjänsten och per-
sonlig assistans som arvsfondsprojekt. Som namnet 
anger, fördelar Arvsfonden tillgångar efter avlidna 
personer utan make/maka eller närmare släktingar än 
kusiner, under förutsättning att den avlidne inte har 

vårt uppdrag
Det uppdrag vi fått från Arvsfonden är följande: att 
studera ett antal organisationer som beviljats medel 
från Arvsfonden för att dels se hur de använt medlen 
i sin verksamhet, dels hur de arbetar utifrån ett demo-
kratiperspektiv med avseende på bland annat deras 
ålder och inriktning. Uppdragets formulering utgick 
ifrån en hypotes om att det svenska civilsamhället de 
senaste decennierna genomgått en förändring, vilken 
inte alltid lämnar spår i offentlig statistik om medborg-
ligt engagemang. Utgångspunkten var att en studie 
av de föreningar som fått och får stöd av Arvsfonden 
skulle kunna tjäna som en spegling av vad som hänt 
och händer i olika delar av svenskt föreningsliv. Mer 
specifikt fanns det en tanke om att det kunde finnas 
systematiska skillnader mellan gamla och nya organi-
sationer när det gäller vilka spår statsbidrag lämnar hos 
organisationer. Det kan handla om i vilken mån man 
når ut till olika slags målgrupper, hur organisationen är 



När staten ska förnya civilsamhället 5

uppbyggd internt, vilka samarbetspartners man väljer 
utanför den egna organisationen och vilken uthållighet 
projektet har på lång sikt (Amnå 2008). Det var också 
utifrån denna inledande ansats valet av organisationer 
och projekt gjordes. 

Vid en närmare undersökning visade det sig dock 
att skillnaden mellan just gamla och nya organisationer 
inte var den huvudsakliga vattendelaren när det gällde 
hur projektpengarna förvaltats. I följande rapport ges 
istället en fördjupad kunskapsbild av vilka spår Arvs-
fondens bidrag har lämnat hos de undersökta organi-
sationerna, oavsett organisationstyp. Här ingår mål-
gruppens roll i projektets uppkomst, samverkan med 
andra organisationer och myndigheter samt hur orga-
nisationerna tar till vara erfarenheter och kunskaper 
från avslutade projekt. I denna analys görs jämförelsen 
mellan gamla och nya organisationer i den mån det är 
relevant, medan fokus ligger på hur statsbidragen både 
specifikt och mer generellt bidrar till ett svenskt civil-
samhälle i förändring.

Syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet med studien är att undersöka 
vilka spår statsbidragen från Arvsfonden har lämnat 
i de organisationer som fått projektstöd. Det mer spe-
cifika syftet med studien är tvåfaldigt: för det första 
att studera hur ett antal organisationer som beviljats 
medel från Arvsfonden har implementerat medlen 
i sin verksamhet, och för det andra att studera de 
spår Arvsfondens medel lämnar i organisationernas 
verksamhet utifrån ett internt och externt perspektiv. 
Genom att studera ett antal föreningar över tid, kan 
spåren Arvsfondens medel lämnar undersökas under 
uppstart, genomförande och efter avslut av ett projekt, 
samt under vilka betingelser detta sker. Dessa spår kan 
vara av olika karaktär, exempelvis i form av kunskaps-
utveckling, deltagarinflytande och fördjupat samarbete 
med externa aktörer. Det innebär att vi ämnar under-
söka dels hur bidragen påverkar föreningarnas interna 
struktur, kapacitet och agenda, dels hur de påverkar 
föreningarnas samarbete med externa aktörer och i 
vilken mån man når ut med sina insatser till målgrup-
pen. Kort sagt vill vi analysera vad ett arvsfondsstöd 
gör med föreningarna – liksom vad föreningarna gör 
med det. 

När det gäller att spåra hur Arvsfondens medel 
påverkar organisationen internt ligger fokus på orga-
nisationernas interna demokratiska struktur: Hur har 
beslut fattats i projekten? Hur ser ansvarsfördelning ut? 
Vilka har beslutsfattande och ledande roller inom 
projektet? I vilken mån har deltagarna möjlighet 
att påverka projektens utformning? Medan vissa 

organisationer bygger sin verksamhet på kollektivt 
beslutsfattande och aktivt deltagande från sina med-
lemmar ägnar sig andra åt en större grad av professio-
nalisering, där medlemmarnas roll är mer passiv och 
snarast består av att bidra ekonomiskt till organisatio-
nens verksamhet. 

I studiet av bidragens externa påverkan på organi-
sationerna ligger fokus på relationer till kommun, stat 
och näringsliv. Har man valt att samarbeta med offent-
liga och/eller privata institutioner, exempelvis genom 
gemensamma nätverk eller offentliga utredningar? 
Eller har man istället valt att inta en friare roll som 
påtryckare gentemot privata och offentliga beslutsfat-
tare? I de fall som organisationerna uppbär finansiellt 
stöd från privata respektive offentliga uppdragsgivare 
kan man fråga sig hur detta påverkar deras verksam-
het, samt om det fått några följder för deras autonomi 
och effektivitet. Här kommer även relationen till Arvs-
fonden in som en viktig, och ibland enda, finansiär. Vi 
kommer att presentera en fördjupad kunskapsbild om 
målgruppens roll i projektets uppkomst samt hur orga-
nisationerna tar till vara erfarenheter och kunskaper 
från avslutade projekt. 

I korthet kommer alltså följande frågeställningar att 
belysas i studien:
• Hur har projekten initierats och vilken roll har mål-

gruppen haft i initiering och uppstart av projekten?
• Vilka framkomliga vägar finner organisationerna 

och vilka hinder stöter de på i genomförandet av 
projekten?

• Vilken roll spelar relationen till Arvsfonden och hur 
utvecklas denna över tid?

• Vilka interna/externa konsekvenser kan spåras? 
Hur upplever målgruppen insatserna?

• Hur ser projektens bärkraftighet ut efter avslutade 
projektmedel, och vad betingar denna bärkraftig-
het?  

Utöver dessa huvudsakliga syften med studien, ämnar 
vi alltså vidare undersöka om det finns skillnader mel-
lan så kallade äldre och yngre organisationer när det 
gäller hur deras interna organisation respektive externa 
relationer utvecklas. Äldre organisationen som har 
formen av en traditionell folkrörelse definieras här som 
en gammal organisation, medan unga organisationer 
som mer fungerar som lösa nätverk definieras som 
nya organisationer. Denna frågeställning tar också 
sin utgångspunkt i påståenden om att det finns flera 
systematiska skillnader mellan gamla och nya för-
eningar och frivilligorganisationer. De skillnaderna 
påstås gälla flera faktorer, som kan kopplas till möj-
liga spår Arvsfondens bidrag kan lämna. Detta gäller 
exempelvis skillnader i den interna organisationen; 
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att de gamla organisationerna är mer hierarkiska 
medan de yngre mer liknar platta nätverk. Det kan 
även handla om vilka resurser organisationerna har att 
röra sig med; de gamla förlitar sig på offentliga bidrag 
medan de nya bygger på frivilliginsatser, sympatisö-
rer och volontärer (Amnå 2008). Vidare handlar det 
om samverkan med andra organisationer; de gamla 
fungerar självständigt, de nya bildar nätverk. Liksom 
hur man samverkar med stat och kommun; de gamla 
samarbetar korporativt, de nya distanserar sig för 
oberoende.

teoretiska utgångspunkter – ett 
svenskt civilsamhälle i förändring?
Den här studien har bedrivits i en alldeles särskilt 
intressant period i de svenska folkrörelsernas histo-
ria. De har för första gången fått ett eget nationellt 
politikområde, civilsamhällespolitik. Man kan tycka 
att det egentligen bara är en symbolisk markering av 
den roll som statsmakterna under många årtionden 
velat tilldela det svenska föreningsväsendet som en all-
deles egen värdefull självständig demokratiskola; där 
kan människor bilda sig en mening, odla sitt intresse 
och skapa gemenskaper med andra medmänniskor. De 
svenska folkrörelserna är sedan länge institutionellt 
indragna i statens och kommunernas verksamheter, om 
inte annat som mottagare av oftast tämligen ovillko-
rade bidrag. 

Vad denna nya civilsamhällespolitik gör är emel-
lertid för det första att just formellt erkänna statens 
respekt för dess demokratiska och sociala värde. Den 
betraktas närmast som en social och demokratisk 
infrastruktur. På det viset är det svårt att tycka illa om 
den nya politiken. Den är ingalunda heller poänglös. I 
den numera förhärskande styrningsfilosofi i offentlig 
sektor som går under namn som governance och New 
Public Management suddas lätt skillnader mellan olika 
roller och värden ut; det gemensamma intresset består 
av att lösa gemensamma samhällsproblem och sam-
tidigt delta i en kostnadsjakt i riktning mot kortsiktig 
och mätbar nytta. I de sammanhangen kan man tänka 
sig att det kan vara bra för föreningsmänniskorna och 
eldsjälarna att kunna hänvisa till någon av de överens-
kommelser som regeringen faktiskt slutit med delar av 
förenings-Sverige och där just den ömsesidiga respek-
ten för varandras särarter klargörs. Det kan ge råg i 
ryggen på hunsade volontärer och aktivister.

Men vad den nya civilsamhällspolitiken samtidigt 
tycks göra är att den, om än oavsiktligt, ger legitimi-
tet åt själva tanken på att kontraktera och underordna 
organisationer och föreningar inom ramen för projekt 
som de egentligen inte själva har valt eller kontrollerar. 

Den vårdslösheten hos en del politiker och offentliga 
tjänstemän har för övrigt sin motsvarighet i de oför-
blommerade närmanden som nu sker mellan fören-
ingslivet och marknaden, till exempel genom de stora 
lotteribolagens försorg. 

Det är dock lättare att förstå åtminstone den kort-
siktiga logiken i förvaltningarnas och företagens 
agerande än den aningslöshet varmed den hanteras av 
civilsamhällets företrädare. Den tacksamhetens rörelse 
som man kan förnimma hos civilsamhällets företrä-
dare inför stat och kommuner som äntligen uppmärk-
sammar deras arbete framstår närmast som självutplå-
nande. Förmodligen kan den bero på två saker. Dels är 
tilltron till och förtroendet för den svenska staten och 
de svenska kommunerna fortsatt så grundmurad i stora 
delar av föreningsväsendet; den starka staten och de 
många folkrörelserna ingår alltjämt i en stark symbios. 
Dels tycks civilsamhälles- eller överenskommelse-
politiken betraktas som ett förebud om kommande 
offentliga medelstilldelningar – i en tid då kostnader 
för organisationernas personal och lokaler i allt mindre 
utsträckning kan täckas av medlemsavgifter.

Som vi ska se i denna rapport aktualiserar den nya 
politiken för civilsamhället dessutom en ännu mer 
kontroversiell ideologisk fråga; vilken politisk prin-
cip ska prägla ansvarsfördelningen mellan staten och 
kommunerna å den ena sidan och civilsamhället å den 
andra när det gäller medborgarnas välfärd? En följd-
fråga handlar om vilket slags civilsamhälle den politi-
ken skapar. Den här studien tangerar den frågan när vi 
undersöker vad en statlig myndighet betyder för inrikt-
ningen av föreningars arbete, även om vi inte syftar till 
att analysera den nya politiken för det civila samhället. 
Men vi kan inte låta bli att beröra den näraliggande 
frågan om vad Arvsfondens projektpolitik betyder för 
föreningarnas utveckling ifråga om såväl externa rela-
tioner till stat och marknad som interna relationer mel-
lan medlemmar, deltagare, anställda och eldsjälar. Det 
sammanlagda och samtidiga resultatet av politiken för 
det civila samhället och Arvsfondens projektstöd kom-
mer vi därför att resonera omkring. Studien handlar 
med andra ord mer om formerna för än om innehållet 
i de föreningsverksamheter som har fått Arvsfondens 
förtroende.

tillvägagångssätt
Val av fall
Vi vill inledningsvis betona att våra val av fall rör sig 
om ett urval av Arvsfondsprojekt, och att de valda pro-
jekten inte kan ses som representativa för hela fonden. 
Målet är istället att följa pengarnas väg i just dessa 
projekt. I linje med ett av uppdragets syften har urvalet 
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av studieobjekt delvis gjorts med hänsyn till att få en 
jämn fördelning av gamla och nya organisationer. Vi 
har här definierat organisationer som gamla eller nya 
delvis utifrån deras faktiska ålder, delvis utifrån hur 
man har valt att organisera sig. En organisation som 
Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), vars historia 
sträcker sig till början av 1900-talet samtidigt som det 
är en klassisk medlemsstyrd förening av folkrörel-
semodell, klassificeras som en gammal organisation. 
Föreningen Rötter, vilket bildades 1997 och vars med-
lemmar utgörs av ett lösare nätverk av personer utan 
exempelvis förtroendevalda företrädare, klassificeras 
däremot som en ny typ av organisation. 

För att ytterligare begränsa antalet potentiella 
studieobjekt och kunna göra en mer systematisk jäm-
förelse mellan projekten valde vi att inrikta oss på 
projekt som på ett eller annat sätt handlar om att bryta 
ungdomars utanförskap. De projektbeskrivningar som 
återfinns på Arvsfondens hemsida (projektdatabas) 
utgjorde grunden för urvalet. Här framgår huvudman 
för projektet, eventuella samarbetsparter, beviljade 
medel, antal år projektet pågår samt en kort beskriv-
ning av projektets mål och syfte. Då vissa av de initialt 
utvalda projekten visade sig ingå i andra utvärderingar 
eller i de särskilda satsningar som Arvsfonden genom-
för år 2009 till 2012 (Fördel barn! och Vi deltar!) fick 
dock definitionen på ”ungdomars utanförskap” vidgas 
något för att kunna finna lämpliga projekt som upp-
fyllde våra kriterier.

I enlighet med utvärderingens syfte eftersträva-
des en så stor spridning som möjligt vad gäller typer 
av huvudmän för projekten. Här återfinns olika former 
av föreningar, såväl äldre folkrörelsebaserade som nya 
nätverksbaserade, samt kyrka, kommun, kooperativ och 
kulturorganisation. Vidare eftersträvades även en viss 
geografisk spridning över landet. De studerade projek-
ten har sitt säte i Stockholm (tre projekt), Göteborg, Lin-
köping, Norrköping, Växjö och Östersund. 

För att kunna följa projekten i olika faser över tid, 
har vi valt att studera fyra projekt som avslutade sin 
verksamhet 2010 och fyra projekt som påbörjat sin 
verksamhet under 2010 eller senare delen av 2009. De 
äldre projekten kan då följas upp efter projekttidens 
slut, för att undersöka huruvida de lever vidare och i 
så fall i vilken form, och de nya projektens utveckling 
kan studeras under en längre tid. Normalfallet är att ett 
Arvsfondsprojekt pågår i tre år. Kortare projekt än tre 
år är dock relativt vanliga, medan längre projekt tillhör 
undantagsfallen. I studien har ingått projekt på mellan 
ett och tre år. Vissa tvååriga projekt som skulle avslutas 
2010 hade dock valt att ansöka om (och fått beviljat) 
förlängning med ett år, varvid målsättningen att studera 
fyra projekt med avslut 2010 inte fullt kunde uppnås.

Intervjuerna
Under studiens gång genomfördes tre omgångar med 
intervjuer, för att kunna följa projekten i dess olika 
faser; det vill säga uppstart, genomförande och avslut. 
Under maj och juni 2010 genomfördes de första inter-
vjuerna med företrädare för de åtta projekten. Inter-
vjuerna, som varade mellan en och två timmar, utgick 
från ett i förväg utarbetat frågeformulär som anpas-
sades något mot de olika projekten och huvudmännen. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan. 
I alla fall utom ett var det projektledaren eller mot-
svarande som intervjuades (ofta tillsammans med en 
annan person som arbetar i projektet). Undantaget var 
projektet Ungdomsresurs Åby där det var de två ung-
domsledare som arbetade i projektet som intervjuades, 
vilket ledde till att kompletterande intervjuer behövde 
ske. Den andra intervjuomgången genomfördes i janu-
ari-mars 2011, och då intervjuades förutom projektle-
darna även deltagare i projekten, företrädare ur led-
ningen för organisationerna (i vissa fall var dessa även 
projektledare), samt projektens kontaktpersoner vid 
kommun och myndigheter. Syftet med detta var dels 
att fånga upp hur verksamheten har påverkat projektets 
målgrupp, dels att undersöka om verksamheten lämnat 
spår i den förening/organisation som var huvudman 
för projektet. Liksom hur samarbetet mellan projektet 
och det offentliga hade fungerat och utvecklats över 
tid. Genom denna triangulering kan även intervjuper-
sonernas svar till viss mån kontrolleras, då svaren från 
exempelvis projektledare och målgrupp kan ställas 
mot varandra. Den tredje och sista intervjuomgången 
skedde i augusti 2011, och då genomfördes återigen 
(kortare) intervjuer med företrädare för projekten. Vid 
denna intervjuomgång var det främsta syftet att följa 
upp de projekt som hade avslutats sedan den andra 
intervjuomgången, och vad som hade hänt på längre 
sikt med de projekt som hade avslutats redan vid den 
andra intervjuomgången.

Övrigt material
Förutom intervjuerna har utvärderingen använt sig 
av det material som finns på Arvsfonden (projektan-
sökningar, projektens egna rapporteringar, förstudier, 
stadgar, protokoll etc.) samt av organisationernas och 
projektens eget material, främst tillgängligt via deras 
respektive hemsidor. 

de åtta projekten
En viktig urvalsgrund för de projekt som valdes ut 
för studien var att huvudmännen för projekten skulle 
utgöra en jämn fördelning mellan gamla och nya 
organisationer. Typ av organisation definierades alltså 
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delvis genom dess faktiska ålder, delvis genom hur den 
internt var organiserad; antingen som en klassisk med-
lemsstyrd organisation (gammal organisation), eller 
som ett lösare nätverk utan tydliga demokratiskt valda 
företrädare (ny organisation). I praktiken var det dock 
svårt att hitta åtta organisationer som självklart gick 
att definiera som den ena eller den andra typen. Vi har 
ändå strävat efter att göra ett urval som i stora drag 
följer denna logik. De åtta organisationerna presente-
ras nedan efter typ av huvudman. För varje projekt ges 
först en bild av den kontext projektet verkar i, därefter 
beskrivs den verksamhet projektet bedriver och vilken 
som är projektets målgrupp. Efter presentationerna 
följer en sammanställning av projekten i tabellform. 

Gamla organisationer
Fake Free – Ungdomens Nykterhetsförbund 
(UNF)
Kontext
Fake Free drivs av Ungdomens Nykterhetsförbund 
(UNF) i samarbete med organisationen Alcohol and 
Drug Information Center (ADIC) på Sri Lanka. Det 
inledande pilotprojektet startade hösten 2009, och 
projektbidraget från Arvsfonden uppgick då till 93 
000 kronor. Den största finansiären var då Folkhälso-
institutet som bidrog med en halv miljon kronor till 
pilotprojektet. 2011 beviljades Fake Free ytterligare 
finansiering om 800 000 kronor från Arvsfonden för 
en fortsättning av projektet. Man fick då också ytterli-
gare drygt en halv miljon från Folkhälsoinstitutet, samt 
en mindre summa från stiftelsen Lars Hiertas Minnes-
fond. Projektets huvudman UNF har sitt huvudkontor i 
Stockholm, och det är också där Fake Free har sin bas. 
UNFs verksamhet omsätter årligen kring 25 miljoner 
kronor, och man har i dagsläget cirka 7400 medlemmar 
mellan 13 och 25 år. Detta innebär alltså att Fake Free 
utgör en ganska liten del av UNFs verksamhet totalt 
sett. UNF ingår i den internationella IOGT-rörelsen, 
och grundades 1970 i samband med att IOGT och NTO 
gick samman och då även slog ihop sina ungdomsför-
bund. Organisationen är partipolitiskt obunden och 
religiöst neutral.

Verksamheten
I projektet ska man överföra och utveckla en ny drog-
förebyggande metod gentemot ungdomar i Sverige, 
baserad på strategier från en liknande verksamhet 
i Sri Lanka. Strategierna bygger på berusning som en 
social konstruktion och ifrågasättande av alkoholnor-
men i grunden, istället för att som tidigare fokusera 
på skador och andra negativa effekter av alkoholkon-
sumtion. För att nå ut med sitt budskap använder man 
sig av ad-busting, mediakampanjer, sociala medier 

(digital story telling, Facebook, Youtube etc). Under 
pilotprojektet planerade man även att rekrytera en pool 
av ungdomsvolontärer i Sverige, ”Fake Free pilots”. 
Målsättningen är att unga ska välja att senarelägga 
sin alkoholdebut och minska sin alkoholkonsumtion. 
Projektet skulle ursprungligen pågå i ett år, men man 
insåg att ett års projekttid inte räcker till för att utvär-
dera och utveckla den metod man vill använda sig av. 
Det ettåriga projektet blev därför en slags förstudie, 
och man sökte sedan bidrag från Arvsfonden för ett 
nytt treårigt projekt, vilket man fick beviljat.

Målgruppen
Målet med pilotprojektet var att nå ungefär 100 st 
ungdomar mellan 14-25 år. Man ämnade rikta sig till 
en bred målgrupp och ville även nå ungdomar utanför 
den egna organisationen. I ansökan menade man dock 
att åldersspannet kommer att bli snävare efter hand när 
metoden är utvecklad, då åldersspannet 14-25 inte kan 
nås med samma budskap.

Diva– Linköpings Kommun (tidigare KFUM)
Kontext
Projektet Diva drivs i Linköping och startade 2008, 
då med KFUM som huvudman. Som samarbetspartner 
i projektet har man sedan starten haft Studieförbun-
det Bilda. Man har även samarbetat med Linköpings 
Kommun, som tog över som huvudman för projektet 
år 2009 då KFUM drog sig ur av ekonomiska skäl. 
Projektet drivs inom ramen för kommunens sektion 
för barn, unga och fritid. Under hela projekttiden har 
man haft sin bas i Linköpings centrum, men under 
projektets gång även etablerat Diva-filialer på fritids-
gårdar i ytterområdena Skäggetorp, Ljungsbro, Sture-
fors, Ekholmen, Lambohov och Linghem. Diva skulle 
från början vara tvåårigt och därmed avslutas under 
2010, men våren 2010 bestämde man sig för att söka 
medel hos Arvsfonden för ett tredje år, vilket man fick 
beviljat. Projektmedlen från Arvsfonden uppgår till 
2 262 000 kronor totalt sett. Under projekttiden har 
även kommunen gått in med olika typer av insatser, 
i huvudsak lokalkostnader, personal och administra-
tion, vilka omfattat totalt drygt 750 000 kronor. Det 
innebär att kommunen har varit en viktig delfinansiär 
av Diva. Även andra finansiärer såsom FUM-KFUK 
Sthlm, Skandia idéer för livet, Triangelförbundet 
och Westmanska stiftelsen har bidragit med mindre 
summor till projektet, vilka tillsammans uppgår till 
100 000 kronor.

Verksamheten
Diva är en fritidsverksamhet för tonårstjejer i Lin-
köping. Verksamheten drivs främst i form av ett 
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”tjejcafé”, en öppen verksamhet en dag i veckan som 
numera finns i kulturhuset Arbis i centrala Linköping. 
Här finns fritidsledare på plats, och även så kall-
lade ”tjejcoacher” – deltagare mellan 16 och 20 år 
som genomgått en speciell utbildning för att fungera 
som stödpersoner och förebilder. Förutom den öppna 
caféverksamheten har man även gruppverksamhet, 
exempelvis gitarr- och danskurser. Man har även ord-
nat mässor och kollo/läger. Visionen är att ”väcka, 
stärka, skapa och lyfta”. Fokus ska ligga på det sunda 
och det friska hos deltagarna, istället för att fokusera 
på problem. Utifrån den öppna verksamheten och med 
hjälp av fritidsledare och tjejcoacher skapas verksam-
het med socialt, estetiskt och fysiskt innehåll. Projektet
ska också verka för att de olika verksamheterna som 
finns för unga tjejer i Linköping ska samverka med 
varandra, och man har jobbat för att bygga upp ett 
fungerande nätverk kring dessa verksamheter.

 

Målgrupp
Projektets målgrupp är tjejer 12-20 år i Linköpings 
Kommun, med fokus på 12-16 åringar. I projektan-
sökan uppges att man beräknas arbeta med cirka 
125 tjejer under projektets gång. Man lägger även sär-
skild vikt vid den kulturella mångfalden i målgruppen, 
och en viktig målgrupp är tjejer som inte får eller kan 
använda sig av det ordinarie fritidsutbudet.

Ungdomsresurs Åby – Svenska 
Missionskyrkans Ungdom (SMU)
Kontext
Ungdomsresurs Åby pågick under 2009-2011 och 
dess projektmedel från Arvsfonden uppgick till 
360 000 kronor. Utöver Arvsfonden var Hyresbostäder 
en viktig delfinansiär, då man har finansierat en av 
lägenheterna för ungdomsledarna. Projektet har även 
haft en mängd mindre finansiärer, däribland Gustavi-
anska Stiftelsen, Ättetorpskyrkan, Åbylundskyrkan 
samt lokala företag, vilka tillsammans har bidragit 
med drygt 100 000 kronor under projekttiden. Pro-
jektet har bedrivits i Åby som är ett ytterområde i 
Norrköpings kommun. Bakgrunden till projektet var 
den ökade förekomsten av skadegörelse i Åby, samt 
problem med alkohol och droger, attityder, värderingar 
och utanförskap bland unga på orten. Svenska Mis-
sionskyrkans Ungdom (SMU) står som huvudman för 
projektet, men det drivs i nära samarbete med Norr-
köpings Kommun (Hultdalsskolan, socialtjänst och 
fritidsgård) samt Svenska Kyrkan (Ättetorpskyrkan). 
SMU är missionskyrkans barn- och ungdomsrörelse, 
vilken engagerar över 41 000 barn och ungdomar över 
hela landet. Man bedriver flera olika aktiviteter, bland 

annat inom musik och scouting. Den lokala SMU-
föreningen i Åby har ungefär 50 medlemmar, och 
omsätter ungefär 140 000 kronor årligen. Det innebär 
alltså att Arvsfondsprojektet utgjorde en stor del av den 
lokala föreningens totala verksamhet.

Verksamheten
Ungdomsresurs Åbys grundbult är de två ungdoms-
ledarna som har rekryterats från en bibelskola. 
Ungdomsledarna, två tjejer i 20-årsåldern, befinner 
sig på Hultdalsskolan där de rör sig bland eleverna i 
korridorerna, på skolgården, i matsalen och på fritids-
gården. Övrig tid deltar de i kyrkans verksamheter 
(t.ex. konfirmationsläsning, scouter), befinner sig på 
fritidsgården och rör sig i samhället där ungdomarna 
finns. Projektet har ett nära samarbete med skola, 
socialtjänst och fritidsgård för att kunna fånga upp de 
ungdomar som är i behov av extra stöd. Projektet skall 
bygga en bro mellan ungdomar och vuxna samt skapa 
ett nära samarbete mellan skolan, fritidsgården, kyrkan 
och lokalsamhället. Målet är att bryta negativa mönster 
och minska utanförskapet. 

Målgrupp
Projektets målsättning är att nå ut till cirka 250 ung-
domar 12-25 år i Åby. Först året är målet att nå ut brett 
till ungdomar i Åby och särskilt på Hultadalsskolan, 
för att andra året mer specifikt rikta in sig på de 40-tal 
ungdomar man enligt projektansökan bedömer ligga i 
riskzonen.

Fenix – Fryshuset
Kontext
Fenix drivs av Fryshuset i Stockholm och star-
tade sin verksamhet 2010 med en projekttid på 
tre år.Projektmedlen från Arvsfonden uppgår till 
4 035 000 kronor. I projektet samarbetar man med 
brandförsvar, räddningstjänst och olika fastighetsbolag 
i Stockholm, Malmö och Göteborg. Fryshuset är en 
stiftelse som drivs av KFUM Söder i Stockholm. Frys-
huset startade sin verksamhet 1984 i syfte att samla 
alla KFUM:s ungdomsaktiviteter. Idag bedriver man 
omfattande verksamhet i vilken ingår fritidsverksam-
het, utbildning (bland annat en gymnasieskola) och en 
mängd olika sociala projekt. Fryshuset omsätter unge-
fär 100 miljoner årligen, har 400 anställda och möter 
10 500 barn i olika verksamheter varje månad. Det 
innebär att projekt Fenix i sig utgör en ganska liten del 
av Fryshusets totala verksamhet. Fryshuset bedriver 
främst sin verksamhet i Stockholm, men finns även i 
Göteborg och Malmö. 
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Verksamheten
Via föreläsningar av överlevande från brandkatastrofen 
i Göteborg 1998 ska man ge skolungdomar en djupare 
förståelse för vad konsekvensen av bränder kan bli. 
Projektet ska även rekrytera högstadie- och gymnasie-
elever som ”ambassadörer” som ska verka som ”trygg-
hetsskapare” i sina lokala områden. Dessa elever ska 
utbildas av brandförsvar/räddningstjänst och även få 
utbildning i approach och bemötande för att kunna nå 
olika subkulturer och grupper. Målet är att informera, 
utbilda, engagera, och organisera högstadie- samt 
gymnasieelever i Stockholm, Malmö och Göteborg för 
att förebygga samt förhindra i första hand skolbränder, 
men även bränder i bostadsområden. 

Målgrupp
Projektet riktar sig till samtliga högstadier och gymna-
sieskolor som förvaltas av SISAB i Stockholm, LFF i 
Göteborg och Malmö Stad. Målsättningen är även att 
erbjuda utbildningar och föreläsningar för andra intres-
serade högstadieskolor och gymnasier över hela.

Nya organisationer
YScreen – Vägen Ut! Kooperativen
Kontext
Projektet drivs i Göteborg av konsortiet Vägen Ut! 
Kooperativen. Det treåriga projektet startade 2007 och 
avslutades under 2010. Projektmedlen från Arvsfonden 
uppgick under denna period till 3 580 000 kronor. Den 
årliga omsättningen för projektets huvudman, Vägen 
Ut! Kooperativens intresseförening, uppgår till drygt 
1.5 miljon kronor, vilket innebär att YScreen var en 
ganska stor del av dess totala budget och verksamhet. 
Det har inte funnits några andra kontanta finansiärer 
till projektet, men andra typer av betydande insatser 
(exempelvis nedlagd tid) har gjorts från de olika koo-
perativen inom Vägen ut!. Samarbetsparters till projek-
tet är bland andra Kriminellas Revansch i Samhället 
(KRIS), Coompanion, Ung & Trygg, Arbetsförmed-
lingen, Kriminalvården och Statens Institutionssty-
relse. Vägen Ut! Kooperativen startade som ett EU-
projekt i augusti 2002 under namnet Vägen Ut - från 
fängelse till socialt arbetskooperativ. Projektet, som 
drevs i form av ett partnerskap inom EU-programmet 
Equal och finansierades av medel från svenska ESF-
rådet (Europiska Socialfonden), hade som syfte att 
underlätta inträde och återinträde på arbetsmarknaden. 
Idag har Vägen ut! kooperativen ca 35 medlemmar, 
120 anställda och därutöver cirka 150 som deltar på 
olika sätt i verksamheten. Kooperativens huvudsakliga 
inkomst är genom boende och arbetsträningsplatser 
som kommun och kriminalvård köper. Vägen Ut! 

Kooperativen består idag av Karins Döttrar, Villa 
Vägen Ut Solberg och Café Solberg, YScreen, Villa 
Vägen Ut Karin, Villa Vägen Ut Susanne, Villa Vägen 
Ut Revansch, Villa Vägen Ut Vägskäl, Le Mat B&B 
Göteborg, Vägen Ut Trädgård och Anlita. 

Verksamheten
YScreen erbjuder arbets- och social träning genom 
screentryckeri i kooperativ form för ungdomar som 
vill komma ur missbruk och kriminalitet. Runt själva 
screentryckeriverksamheten får ungdomarna även 
träning i marknadsföring, ekonomi, försäljning, IT, 
hantverk och design. Man arbetar såväl med med 
kommersiella beställningstryck åt organisationer och 
företag som med konsttryck och design. Projektet vill 
ge ungdomar som levt med missbruk och kriminalitet 
en väg att bli hederliga och ansvarsfulla medlemmar i 
samhället. Istället för att se ungdomarna som klienter 
som ska få behandling arbetar man i projektet med 
att deltagarna själva ska ta tag i sin situation och bli 
aktiva. Metoden för detta bygger på strikt drogfrihet, 
arbetets centrala värde, aktiv deltagande samt vilja till 
förändring och personlig utveckling.

Målgrupp
Yscreens främsta målgrupp var inledningsvis ung-
domar 18-25 år på väg in i eller redan involverade i 
kriminella nätverk och/eller med missbrukarbakgrund. 
Genom att erbjuda ett stöttande, icke-kriminellt nät-
verk ville man erbjuda en möjlighet att kunna lämna 
kriminella gäng. Under projektets gång förändrades 
målgruppen delvis till att även inkludera långtidsar-
betslösa män och kvinnor.

Funkibator – Projektor Ideell Förening 
(Nätverket SIP)
Kontext
Projektet Funkibator drivs i Växjö och hette från början 
Inkubator Funktionsnedsättning. Det startade 2009 
med en projekttid på två år, men fick sedan beviljat 
projektstöd för ytterligare ett år. Projektmedlen från 
Arvsfonden uppgick till 2 990 000 kronor, och det 
finns inga andra finansiärer. Huvudman är Projektor 
Ideell Förening, som är en del av Nätverket SIP (Sam-
hällsförändring i Praktiken). Nätverket SIP startade för 
ungefär 10 år sedan som en ”källarverksamhet” av ett 
antal ungdomar som sysslade med datorer. Verksam-
heten växte åt olika håll och inom nätverket finns idag 
två riksförbund, en projektförening och ett medlems-
ägt bolag som tillsammans har en årlig omsättning på 
drygt 5 miljoner kronor. Funkibator utgjorde alltså en 
stor del av föreningens totala verksamhet. Nätverket 
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SIP är ingen medlemsförening i traditionell bemärkelse 
och man har idag 15 medlemmar. Mer specifikt drivs 
Funkibator av den ideella föreningen Projektor som dri-
ver nätverket SIP:s olika projektsatsningar inom bland 
annat arbetsmarknad, entreprenörskap, jämställdhet 
och digitala medier. Projekten som Projektor bedriver 
ska vara självfinansierade, men Projektor stödjer pro-
jekten med utbildning, administration, processledning 
och så vidare. Funkibator genomförs även i samarbete 
med Handikapprörelsens Idé- och KunskapsCentrum, 
Hjärtebarnsföreningen Region Öst och Kronobergs 
länsförening, RTP, NHR och RBU Kronobergs län, 
Unga Synskadade Småland-Blekinge, Växjö kommun, 
Arbetsförmedlingen och Landstinget Kronoberg. 

Verksamheten
En inkubator är ett utvecklingscenter, och i projektet 
ska man arbeta med utvecklingsfrågor i bred bemär-
kelse, både med enskilda individer och med verksam-
hets- och organisationsutveckling. 

Förutom utvecklingsfrågor är målet med projek-
tet att utöka samarbetet och samverkan mellan olika 
aktörer inom området funktionsnedsättning, till exem-
pel mellan olika handikapporganisationer. Syftet är att 
kunna utveckla nya verksamhetsområden och fånga upp 
sådant som inte görs på andra ställen eller som det inte 
finns resurser att genomföra. Med i Funkibatorprojektet 
finns också åtta föreningar och tre myndigheter. Dessa 
samarbetsaktörer är med och styr verksamheten genom 
sina behov och önskemål på vad som ska utföras.

Målgrupp
Projektets målgrupp är personer med fysiska funktions-
nedsättningar, i första hand upp till 35 år. En annan 
målgrupp för projektet är myndigheter och organisa-
tioner som arbetar inom området. Funkibator riktar sig 
alltså både till enskilda personer och organisationer/
myndigheter inom funktionsnedsättningsområdet. 
Enligt projektansökan är målet att nå cirka 25 stycken 
barn i åldern 0-11 år, cirka 250 stycken ungdomar i 
åldern 12-25, samt brett nå ut till ungefär 400 personer 
med funktionsnedsättning. 

IDA – Filmpool Jämtland
Kontext
Projekt IDA (Identitet Dokumentär Animation) drivs 
av Filmpool Jämtland i Östersund. Projektet startade 
2008 med en projekttid på två år och skulle därmed 
avslutas 2010, men man fick under 2010 beviljat pro-
jektmedel för ytterligare ett års verksamhet. Totalt sett 
uppgick projektmedlen från Arvsfonden till 1 710 500 
kronor. Filmpool Jämtland har även gått in med en egen 

insats genom teknik och lokaler motsvarande ungefär 
220 000 kr per år. Dessutom har samarbetspartnern 
Sensus gått in med en arbetsinsats, och i mindre for-
mat även föreningen Tingshuset, Konst för tjejer och 
Folkets Bio Regina. Filmpool Jämtland är ett av landets 
19 regionala resurscentra för film och finansieras av 
Jämtlands Läns Landsting samt Svenska Filminstitutet 
(SFI). Man arbetar för att stärka den lokala filmkultu-
ren, för att lokala produktioner sprids och får publik, 
och för att regionen ska användas som inspelningsplats. 
Särskilt arbetar man mot skolor, barn och ungdomar för 
att dessa ska få möjlighet att arbeta med film. Filmpool 
Jämtland omsätter ungefär 2 miljoner årligen och har 
tre anställda. Sammantaget utgjorde alltså Arvsfonds-
projektet en ganska stor del av Filmpool Jämtlands 
totala budget och verksamhet. 

Verksamheten
I projektet erbjuds unga tjejer i Jämtland att skapa film 
utifrån deras liv och situation. Kärnverksamheten är en 
grupp tjejer från gymnasiets individuella program som 
två dagar i veckan arbetar praktiskt och teoretiskt med 
filmskapande tillsammans med en pedagog. Projektet 
fungerar då som alternativ till den praktik som individu-
ella programmet erbjuder. Man driver även i samarbete 
med Sensus Studieförbund studiecirklar runt om i Jämt-
lands län, där unga tjejer får möjlighet att skapa film. 

Målgrupp
IDAs målgrupp är tjejer i åldern 12-25 år, men projek-
tets inriktning mot individuella programmet gör att 
man huvudsakligen, i den dagliga verksamheten, riktar 
sig till tjejer i gymnasieåldern. Målgruppen breddas 
sedan när man arrangerar andra typer av verksamhet, 
exempelvis i form av workshops och studiecirklar. 

Målet med den dagliga verksamheten är att engagera 
cirka 12 stycken tjejer från individuella programmet 
som två dagar iveckan arbetar med själva produktionen. 
Genom samarbetsprojektet Konst för tjejer (även det i 
Östersund) riktar man sig även till en bredare målgrupp 
av arbetslösa tjejer och skolungdom, för träffar ungefär 
en gång i månaden. Projektet har även utvecklat ett sam-
arbete med Navigatorcentrum i Östersund för att erbjuda 
verksamhet för arbetslösa tjejer upp till 25 år, samt med 
den ungdomspsykiatriska mottagningen.

STOCKTV – Föreningen Rötter
Kontext
Projektet STOCKTV drivs i Stockholm av Föreningen 
Rötter. Det är ett treårigt projekt som pågår 2009-2012. 
Projektmedlen från Arvsfonden uppgår hittills till drygt 
2,8 miljoner kronor. Den enda ytterligare finansiären är 
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Stockholms stad, som har gått in med 120 000 kronor 
för en utställning på Kulturhuset. Föreningen Rötter 
startade 1997, och drivs idag av en kärntrupp på 12 
medlemmar vars huvudsakliga verksamhet är projekt 
STOCKTV. Detta illustreras tydligt av att Föreningen 
Rötters totala årliga omsättning är densamma som 
projektmedlen från Arvsfonden. Medlemmarna – verk-
samma inom design, film, musik och teknik – samar-
betar även i ett rikstäckande och internationellt nätverk 
under namnet Stocktown. Målet är lyfta fram det mest 
intressanta inom independentkulturen samt att ge 
aktiva unga utövare av independentkultur en plattform 
att verka från. Föreningen arbetar med bland annat 
utställningar, festivaler och dokumentärer, där unga 
kulturskapare får hjälp att nå sin publik.

Verksamheten
Projektet ska skapa en nischad och unik videokanal 
online för unga oetablerade filmskapare som med sina 
digitala berättelser vill dokumentera och skildra sin 
egen gatukultur. Sajten marknadsförs genom work-
shops och föreläsningsserier för att inspirera till att 
unga med enkla verktyg ska kunna delta med innehåll i 
kanalen. Webbsidan ska fungera som både community, 
showroom och nätverk för unga kulturskapare, och 
projektet syftar till att stärka unga att delta i samhälls-
debatten. 

Målgruppen
STOCKTV:s huvudsakliga målgrupp är unga filmkrea-
törer mellan 17 och 30 år som är aktiva inom populär-
kultur. Under första året var målsättningen att med en 
turnerande workshop och föreläsningsserie till 15 plat-
ser i Sverige inspirera 800-900 aktiva unga kreatörer 
från hela landet och att ha en kontinuerlig ökning med 
minst 100 nya deltagare varje år samt att uppnå en 
besöksstatistik på siten med minst 5 000 besökare varje 
månad. 
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Översikt av projekten 

Projekt Fake Free Ungdoms-
resurs Åby

Diva Fenix YScreen Funkiba-
tor

IDA STOCKTV

Projektä-
gare

UNF SMU Först KFUM, 
därefter 
Linköpings 
kommun

Fryshuset 
(KFUM)

Vägen Ut! 
Kooperati-
ven

Nätverket 
SIP

Filmpool 
Jämtland

Föreningen 
Rötter

Organisa-
tionstyp

Gammal Gammal Gammal Gammal Ny Ny Ny Ny

Projekt-
period

2009-2010 2008-2010 2009-2011 2010-2013 2007-2010 2009-2012 2008-2011 2009-2012

Syfte Skapa och 
pilottesta en 
nya metod 
för drogfö-
rebygganing 
riktad mot 
svenska 
ungdomar

Genom två 
ungdoms-
ledare som 
länk mellan 
tonåringarna 
och samhäl-
let runt 
omkring dem 
upptäcka 
ungdomar 
med problem 
snabbt för 
insatser från 
skola, social-
tjänst, fritids 
och kyrka.

Samla de 
befintliga 
verksamhe-
terna för 
tonårstjejer 
i Linköping 
och 
att skapa en 
mötesplats 
som ger 
möjlighet 
till trygg 
samvaro 
och kreativa 
aktiviteter.

Informera, 
utbilda, en-
gagera, och 
organisera 
högstadie- 
samt gym-
nasieelever 
i Stockholm, 
Malmö samt 
Göteborg 
för att före-
bygga samt 
förhindra 
bränder.

Genom 
att erbjuda 
arbetsträning 
för personer 
som varit i 
utsatta livssi-
tuationer vill 
man skapa 
nya vägar in 
för de som 
har varit 
utanför.

Att bedriva 
utvecklings-
verksamhet 
gentemot 
flera olika 
målgrupper 
och ämnes-
områden.

Att med 
utgångspunkt 
i en kritisk 
medieana-
lys, erbjuda 
flickor och 
unga kvinnor 
att produ-
cera film i 
första hand, 
men även 
stillbild och 
andra krea-
tiva uttryck.

Lyfta fram 
det mest 
intressanta 
inom inde-
pendentkul-
turen samt 
ge aktiva 
unga utövare 
av indepen-
dentkultur 
en plattform 
att verka i.

Målgrupp Ungdomar 
12-26 år 
över hela 
landet.

Ungdomar 
12-25 år i 
Åby. År 2 vill 
man särskillt 
nå ut till 
en mindre 
grupp som 
bedöms ligga 
i riskzonen.

Tjejer 
12-25 år i 
Linköpings 
Kommun, 
med fokus på 
12-16 åringar. 
Även viktigt 
att nå ut till 
dem som 
inte deltar 
i ordinarie 
fritidsverk-
samhet.

Högstadie- 
och gym-
nasieskolor 
främst i 
Stockholm, 
Göteborg 
och Malmö, 
men även i 
hela landet.

Ungdo-
mar 18-25, 
delvis särskilt 
inriktade 
mot ung-
domar med 
missbrukar-
bakgrund 
och/eller 
involverade 
i kriminella 
nätverk.

Personer 
med fysiska 
funktions-
nedsättning-
ar, i första 
hand upp till 
35 år, och 
organisatio-
ner/myndig-
heter som 
arbetar inom 
området.

Tjejer 12-25 
år, med sär-
skillt fokus 
på tjejer på 
IV-program-
met.

Unga film-
kreatörer i 
åldern 17-30 
år över hela 
landet.
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resultat
För att tydliggöra resultaten av studien, har rapporten 
delats upp i tre delar. Inledningsvis spåras Arvsfon-
dens bidrag genom att projektens initiering, uppstart 
och genomförande analyseras. Därefter följer rappor-
tens andra del, där vi följer upp hur projektbidragen 
påverkat organisationerna internt och externt, samt hur 
projekten visat sig uthålliga även efter att Arvsfondens 
projektmedel avslutats, och i vilken mån de lett till 
expansioner och avknoppningar. Avslutningsvis följer 
en diskussion om vad den typ av projektbidrag som 
Arvsfonden förmedlar till ideella organisationer bety-
der för civilsamhället i stort. I alla delar görs genom-
gående jämförelsen av hur spåren av Arvsfondens 
projektbidrag betingas av gamla och nya organisations-
strukturer där den är relevant.

projektens uppkomst, genomförande 
och relation till arvsfonden

Initiering av projektet
En sammantagen bedömning av initieringen av projek-
ten visar att det snarare är eldsjälar inom det offentliga 
eller föreningslivet som söker upp eller skapar en för-
ening för att kunna söka projektpengar, än en förening 
som söker medel för att kunna bedriva sin verksamhet. 
Huvuddelen av de undersökta projekten har kommit 
till genom att en (nyckel)person har brunnit för verk-
samheten, identifierat ett behov eller sett ett problem 
som behöver lösas. Det krävs sedan att denna person 
befinner sig i rätt sammanhang för att idén ska kunna 
omsättas i praktiken. Till exempel att denna nyckelper-
son träffar på en likasinnad person inom föreningslivet 
eller det offentliga, med vilken man sedan har arbetat 
vidare på idén, och till slut färdigställt en ansökan. Här 
finns det ingen direkt skillnad mellan de olika typerna 
av undersökta organisationer, utan i nästan samtliga 
fall är det en nyckelperson som krävs för att projektet 
ska kunna förverkligas. Bra exempel på detta är pro-
jekt IDA, Ungdomsresurs Åby, Fenix och Funkibator 
där projektledarnas utsagor tydligt illustrerar hur en 
persons samlade erfarenheter, kompetens och analys av 
ett identifierat problem ofta är det som mynnar ut i en 
projektidé. I fallet STOCKTV var det dock mer av en 
samlad insats från ett mindre antal eldsjälar, som sedan 
i slutet av 90-talet experimenterat med olika former av 
spridning av ny kultur via ny teknik på nätet, som slut-
ligen mynnade ut i en projektidé. 

Ett par projekt utgjorde dock i större eller min-
dre utsträckning undantag från ovanstående process. 

UNF:s projekt Fake Free utgjorde kanske det tydligaste 
undantaget från regeln att projekten i huvudsak hade 
initierats av en nyckelperson inom föreningen, då det 
i alla fall till delvis startades på initiativ av Folkhälso-
institutet. Anställda vid Folkhälsoinstitutet var sedan 
tidigare väl bekanta med den Sri Lankesiska organi-
sationen ADIC:s arbete, och letade uttryckligen efter 
en idéburen organisation som kunde implementera 
ADIC:s budskap i Sverige, då de ansåg att de själva 
som en statlig myndighet, eller någon annan institu-
tion vid det offentliga, inte kunde ta den rollen. Genom 
kontakter fick de sedan reda på att UNF skulle vara 
intresserade av att driva projektet.

Om det här skulle drivas av en myndighet skulle 
de som arbetade i projektet bli statligt anställda, 
och då blir det ’pekpinne’. Det var också därför 
inte Länsstyrelsen och drogsamordnarna nap-
pade. Det är en opinionsbildning som går emot 
de politiker som styr vår verksamhet, och det 
kan vi inte göra.  
Projekt Fake Free, kontakt vid  
Folkhälsoinstitutet

Även projekt Diva kan ses som initierat av det offent-
liga, då det var fritidsledare inom kommunen som 
såg ett behov av en annan typ av verksamhet, vilken 
de kunde söka pengar för hos Arvsfonden genom att 
man engagerade KFUM och Bilda i projektet. Också 
projektledaren för Ungdomsresurs Åby hade tidigare 
arbetat inom det offentliga under en lång period (inom 
socialtjänsten), och genom detta sett ett behov av andra 
insatser för unga, vilka möjliggjordes genom projektet. 
Dessa tre projekt visar dock på att initiativtagarna, lik-
som i de andra fallen, har utgått från sina egna tidigare 
erfarenheter och identifierat ett behov, vilket de hade 
sökt kontakt med en förening för att skriva en ansökan 
tillsammans med. Dessa personer kan alltså ses som en 
typ av kommunala eller statliga eldsjälar som har sökt 
kontakt med föreningslivet för att kunna söka projekt-
medel från Arvsfonden. Resultaten pekar därmed emot 
att det snarare är idéer som söker föreningar, än fören-
ingar som söker projekt.

När det gäller själva idén till vilken typ av verk-
samhet man ska bedriva har flera inspirerats av tidi-
gare liknande projekt, antingen i Sverige eller i andra 
länder. Projekt Diva i Linköping har exempelvis haft 
United Sisters och Tjejzonen som inspiration för sin 
tjejverksamhet i Linköping, medan projektledaren och 
initiativtagaren till Ungdomsresurs Åby tidigare hade 
drivit ett liknande projekt i en annan kommun, men 
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då med kommunala medel. Både YScreen och Fake 
Free har inspirerats av projekt i andra länder, som 
föreningen sedan tidigare stod i kontakt med. Särskilt 
intressant är kanske Fake Free, som inspirerats av den 
Sri-lankesiska organisationen ADIC:s budskap om att 
ifrågasätta alkohol ur perspektivet att det är en social 
konstruktion. Till skillnad från många andra utbyten 
mellan organisationer i mer eller mindre utvecklade 
delar av världen byggde detta främst på att den svenska 
organisationen skulle lära sig av den Sri-lankesiska.

Jag har hållit på med internationella ungdoms-
utbyten nu i snart tio år, och jag har aldrig varit 
med om ett utbyte som är så jämlikt. Där det 
verkligen är på riktigt att vi lär oss av dem och 
att de lär sig av oss; att vi också lär oss av syd.
Projektledare, Projekt Fake Free

Många av projekten har funnits på idéstadiet länge 
innan de har förverkligats. I vissa fall har man ägnat 
lång tid åt förstudier och planering innan man har 
vågat skicka in en projektansökan till Arvsfonden. 
Projektet STOCKTV (Föreningen Rötter) gjorde för-
studier redan från år 2002, och skickade in sin projekt-
ansökan 2009. Även Funkibator (Projektor/Nätverket 
SIP) är ett projekt som fötts ur en förstudie. Båda beto-
nar vikten av dessa förberedelser för att kunna skapa 
en välutvecklad projektidé. Även om urvalet är för litet 
för att dra några generella slutsatser, kan man bland 
våra utvärderade projekt ana tendensen att de med 
mest nyskapande idéer – som kan vara svåra att för-
klara – i ansökan vinner på att underbygga sina idéer 
med väl genomförda förstudier. De övriga projekten 
ligger närmare traditionell social verksamhet och deras 
projektidéer är antagligen enklare att förklara i ansö-
kan. Både STOCKTV och Funkibator sade i intervju-
erna att de har haft problem när de ska förklara sina 
projektidéer (se vidare nedan).

Att det finns pengar att söka hos Arvsfonden var 
samtliga intervjuade mer eller mindre medvetna om 
sedan tidigare. Arvsfonden ses ibland som den enda 
möjliga finansiären för vissa typer av projekt. Dessutom 
framhåller många möjligheten att genom finansiering 
från Arvsfonden få möjligheten att starta upp något i 
lugn och ro, testa om projektidén håller och utveckla 
rutiner och arbetssätt. Man uppskattar även att det är en 
relativ enkel administrativ och ekonomisk hantering i 
ett Arvsfondsprojekt.

Arvsfonden är väl kanske en av de få aktörer 
som kan skapa möjligheter för nya idéer som 
kan bidra till samhällsutvecklingen. Så på det 

sättet så är ju Arvsfonden väldigt bra. Jag tror 
att det finns en otrolig kraft hos en massa män-
niskor som ligger utanför den offentliga sektorn. 
Och ska man kunna ta tillvara all den kraften 
och alla de tankarna och idéerna som finns då 
är ju Arvsfonden jättebra.  
Projektledare, Projekt Fenix

Målgruppens delaktighet i uppstartandet 
av verksamheten
Ett viktigt mål med Arvsfondens projekt är att mål-
gruppen görs delaktig i utformandet av projekten. 
Målgruppens roll i uppstartande av verksamheten 
varierade dock en del från projekt till projekt. I huvud-
delen av projekten har målgruppen på ett eller annat 
sätt i alla fall delvis varit delaktiga i uppstartandet av 
verksamheten. I projekt Fake Free och Ungdomsresurs 
Åby är det dock ganska tydligt att projekten startats 
upp ’ovanifrån’, efter att man analyserat ett behov i en 
viss målgrupp. Liknande verkar processen i projekt 
YScreen sett ut, även om man från projektledningen 
påpekar att målgruppen varit delaktig i att driva 
utvecklandet av verksamheten framåt. 

I andra fall har idén snarare uppkommit i samband 
med en tidigare verksamhet inom föreningen, där 
målgruppen varit delaktig och därmed mer tydligt haft 
möjlighet att påverka både själva idén och uppstartan-
det av projektet. Både i projekt STOCKTV, IDA och 
Diva bidrog målgruppen till att driva uppstartandet av 
verksamheten framåt, och i projekt Funkibator utarbe-
tades ansökan i samarbete med medsökande föreningar 
och myndigheter, vilka också utgjorde en viktig del av 
projektets målgrupp. 

Den tydligaste pushen från målgruppen kom kanske 
i projekt Diva, där utformandet av idén till en riktad 
tjejverksamhet sammanföll med att en grupp tjejer kom 
och ville driva en liknande verksamhet, och dessa tjejer 
blev också de första tjejcoacherna i projekt Diva.

Jag var med som ansvarig för Ungdomens Hus 
som höll på att starta upp. Det var ju att vi egent-
ligen plockade in KFUM för att ha en arena. Och 
samtidigt kom det en tjejgrupp ifrån Ljunkan med 
gymnasietjejer, till KFUM Ungdomens Hus och 
frågade om vi ville starta United Sisters1, så vi 
kopplade ju på dom här tjejerna på en gång.  
Projektledare, Projekt Diva

1 United Sisters är en verksamhet vid Fryshuset som startade 1996, och 
idag finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Verksamheten är öppen 
för alla tjejer i åldern 12–20 och består av tjejgrupper, coachverksamhet, 
nattvandring och nätvandring.
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Relationen till Arvsfonden
Viktigt för utvecklandet av Arvsfondens verksamhet är 
att undersöka hur relation mellan fonden och projekten 
upplevts av projektledarna under projektens gång. Alla 
projektledarna framhöll att de upplevde relationen till 
Arvsfonden som till största delen positiv. Något som 
särskilt uppskattades av flera initiativtagare till projek-
ten var att man i inledningsfasen av ansökningsproces-
sen hade möjlighet att bolla sina projektidéer med en 
kontaktperson vid Arvsfonden, och få viktig feedback. 
Vidare upplevdes det som en trygghet att man kunde 
vara ärlig i relation till Arvsfonden när det har funnits 
problem och hinder under projektets gång. Även rap-
porteringen till Arvsfonden hade överlag fungerat bra, 
och att man upplevde att det kommunicerades tydligt 
från Arvsfondens sida hur man skulle gå tillväga vid 
slutredovisningarna. 

Samtliga projektledare hade dock en ganska spora-
disk kontakt med Arvsfonden under projektens gång, 
och den skedde främst i samband med de årliga projekt-
redovisningarna och återrapporteringar som projekten 
skall genomföra och skicka in till fonden. Vid tredje 
intervjuomgången, då flera av projekten hade avslutats 
eller gått in i en mer mogen fas, framkom det att kontak-
ten med Arvsfonden ibland upplevdes som lite väl spo-
radisk. Från ett flertal projekt såg man gärna att fonden 
var mer närvarande i projekten och exempelvis besökte 
dess verksamhet för att få en bättre förståelse av den. 

En annan aspekt som upplevdes som negativ var 
att föreningar med en mindre klassisk organisations-
typ kunde råka ut för förutfattande meningar och det 
framstår som att dessa var beroende av att kunna göra 
belysande förstudier för att få projektmedel. Som fram-
går av de undersökta huvudmännen är det inte bara 
traditionella organisationer och föreningar som får stöd 
av Arvsfonden. Men nya typer av aktörer som arbetar 
på annorlunda sätt än de traditionella medlemsorganisa-
tionerna kan stöta på svårigheter. Ett projekt som lyfte 
fram det problematiska att vara en okänd och oetable-
rad aktör på funktionsnedsättningsområdet var projekt 
Funkibator.

Men jag kan förstå att Arvsfonden sätter upp det 
regelverket, men det är svårt att komma in som 
en ny aktör och ta plats. Jag hade önskat att det 
hade varit lite enklare. I alla fall så att vi bara 
hade behövt lägga ner hälften av den energin. 
För vi tappade 1-1,5 år på det i alla fall. 
Projektledare, Projekt Funkibator

Projektet Yscreen som drivs av Vägen Ut-kooperativen 
är ett exempel på ett projekt som ligger i gränslandet 

mot näringsverksamhet och företagande, även det en 
mycket annorlunda verksamhet jämfört med traditio-
nella föreningars och organisationers. Projektet tvinga-
des under sitt andra projektår att göra en stor moms-
utredning, vilket tog mycket tid och resurser i anspråk 
(”det var nästan så vi inte hann med projektet”). Dock 
framhåller man att det ändå var bra att man tvingades 
göra detta då det gav möjlighet att få kontroll och kun-
skap om ekonomiska rutiner. Arvsfonden har sedan 
dess ändrat i ansökningshandlingarna så att de som 
söker projektfinansiering måste uppge huruvida man är 
momspliktig eller ej.

Flera projekt hade tankar om vad i kontakten med 
Arvsfonden och informationen från fonden som kunde 
förbättras. Projektledarnas önskningar handlade främst 
om att ytterligare förenkla och förbättra möjligheterna 
för projekten att få information om andra Arvsfondpro-
jekt och komma i kontakt med företrädare för dessa. 
Idag har Arvsfonden en obligatorisk introduktionsdag, 
där projektledarna får information om Arvsfonden 
samt möjlighet att träffas. Fonden har även startat en 
Community på sin hemsida, där projekten kan utbyta 
erfarenheter (www.arvsfondsprojekten.se). Denna ver-
kade dock inte ha fått så stort genomslag ännu, då pro-
jektledarna framförallt efterfrågade mer information 
om alla Arvsfondsprojekt på hemsidan. Man önskade 
även att introduktionsdagarna skulle utvecklas till att 
ännu mer fokusera på utbyte av erfarenheter projekten 
emellan, och att de gärna fick utökas till två dagar. 

De här introduktionsdagarna skulle jag vilja 
se som en tvådagars-grej, med föreläsningar 
från våra projekt. Man lär sig jättemycket av att 
lyssna till andra, och deras misstag, hur man 
jobbar. Sen tycker jag att man borde göra mer 
som Ungdomsstyrelsen har gjort; att man på 
Allmänna arvsfonden har en större idébank, där 
man nyttjar de här olika projekten bättre. Det 
vi har gjort kan hjälpa andra, men det finns ju 
också andra som kan hjälpa oss. Att man kan gå 
in och klicka på projekten och få en förenklad 
snabbredovisning, och några adresser och namn 
man kan kontakta. 
Projektledare, projekt Ungdomsresurs Åby

Det gavs även ett förslag om att Arvsfonden borde ha 
en egen matchningskoordinator, som hade som sin 
huvuduppgift att matcha ihop olika projekt med var-
andra. Av egen erfarenhet menade man att det skulle 
skapa mer effektiva projekt, eftersom man då skulle 
lära sig mer av varandras misstag.
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Arvsfonden skulle kunna hjälpa till med match-
ningen mera, och man skulle också ha mer krav/
uppmaning på sig som förening att samverka 
med andra och få kontakt. Om man skulle ha 
en mer aktiv matchning från Arvsfondens sida 
skulle man ju få ut mer av projektpengarna, så 
att man inte måste uppfinna hjulet igen i alla 
projekt. Gunilla på Arvsfonden sammanförde 
till exempel oss med Furuboda Arbetsmarknad 
på projektledarträffen. Hon hade det som en 
baktanke, och så öppnade det sig en möjlighet, 
hon styrde det så. Nu har vi mycket samarbete, 
om det gick så bra för oss kan det nog bli mycket 
bra för andra också! 
Projektledare, projekt Funkibator

Arvsfonden ger projekten trovärdighet
Något som framkom under många av intervjuerna är 
vilken betydelse Arvsfondens medel har i kontakten 
med andra aktörer. Det visade sig att finansiering av 
Arvsfonden ger en positiv klang då den ger projekten 
en trovärdighet. Detta var därför något man var noga 
med att kommunicera till möjliga samarbetspartners. 

Jag tycker att det har gett mer status, att Arvs-
fonden har gått in. För Arvsfonden vet många 
vad det är. Vi har ju även fått bidrag från Skan-
dia och KFUM och så, men Arvsfonden ger sta-
tus, det tycker jag. Det har gett mycket. Politi-
kerna och nämndemän i ungdomsverksamheten 
och Kultur- och Fritidsnämnden tycker ju att det 
är jättebra. Säger man att det är Arvsfonden så 
ger det status, för de vet ju vad det är.  
Projektledare, projekt Diva

Ingen ansåg att finansiering från Arvsfonden på något 
sätt sänkte projektets legitimitet. Ett undantag var möj-
ligtvis projekt Funkibator som uppgav att en del sam-
arbetspartner uttryckte en oro för att finansieringen var 
tidsbegränsad. Den enda som uppgav att Arvsfonden 
inte betydde något särskilt för projektets trovärdighet 
var ledningen för UNF, som istället betonade att UNF 
i sig självt gav projektet tillräcklig legitimitet.

Gentemot målgruppen uppgav de flesta företrädare 
för projekten att de kommunicerar att Arvsfonden är 
finansiär (via hemsida, affischer, när de håller föredrag 
etc). Dock upplevde projektledarna att denna informa-
tion inte har så stor betydelse i kontakten med målgrup-
pen (varken i positiv eller negativ riktning), då denna 
oftast inte vet vad Arvsfonden är. I samtal med del-
tagarna framkom det också att de överlag var ganska 

ovetande om hur projektet finansierades, och i de fall 
man faktiskt hade vetskap om detta var det inget man 
upplevde påverkade projektets legitimitet. Däremot 
fanns det ibland en viss oro inför framtiden, då man 
ibland var medveten om att det var ett tidsbegränsat pro-
jektstöd. 

Sammanfattning 
Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste resul-
taten i rapportens första resultatdel. 
• Gällande initiering av projekt framstår det som att 

det är idéer som söker föreningar, snarare att än 
föreningar söker efter en idé för att dra in verksam-
hetsmedel.

• Oavsett gammal eller ny organisation har projekten 
i huvudsak initierats av en avgörande nyckelperson/
eldsjäl. Dessa har inte endast varit verksamma inom 
föreningslivet, utan också inom både en statlig 
myndighet och kommunala verksamheter.

• Målgruppens roll i initiering av projekten har oftast 
varit liten, och oftast har projekten initierats ”uppi-
från”, utifrån ett identifierat behov hos målgruppen. 
I en del fall har målgruppen dock varit viktig som 
inspirationskälla, och huvuddelen av projekten även 
vid uppstarten av verksamheten.

• För en del av projekten ses Arvsfonden som en av 
få möjliga finansiärer, medan andra projekt hade 
flera tänkbara finansiärer.

• Relationen till Arvsfonden upplevdes som mesta-
dels positiv, men av en del projektledare som alltför 
sporadisk i slutfasen av projekten. Projektledarna 
efterfrågade ökad aktiv koordinering projekten 
emellan och större personlig närvaro från Arvsfon-
dens sida under projektets gång.

• Arvsfonden som finansiär innebär en ökad trovär-
dighet för projekten, och man är därför noga med 
att kommunicera detta till sina externa samarbets-
partners. 
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genomförandet

I utvärderingen av genomförandet av projekten har vi 
fokuserat på ett antal huvudområden. Inledningsvis 
beskrivs hur verksamheten har förankrats och imple-
menterats inom organisationerna, och om detta kan 
spåras till olikheter hos huvudmännen. Vi har sedan 
ställt oss frågan hur projekten är bemannade – hur 
stor del av personalstyrkan är exempelvis avlönad och 
vilken roll spelar ideella krafter i projekten? Vidare 
beskrivs hur projektansvariga själva upplever vilken 
betydelse projektmedlen från Arvsfonden har haft för 
projektens existens – hur skulle verksamheten ha sett ut 
utan tillgången till medlen från Arvsfonden? Slutligen 
beskrivs hur projekten har arbetat med att ta fram infor-
mation om utvecklandet av verksamheten, och om man 
kan peka på några specifika hinder i genomförandet.

Förankring och implementering 
av verksamheten
De organisationer som är huvudmän för projekten är 
i sig väldigt olika gällande storlek och styrning. UNF 
och Fryshuset är exempelvis båda ganska stora orga-
nisationer, dock med skillnaden att UNF är en med-
lemsorganisation styrd av en förbundsstyrelse ansvarig 
inför föreningens medlemmar, medan Fryshuset är 
en stiftelse, styrd av en styrelse ansvarig inför för-
eningens huvudman, KFUM. Föreningen Rötter och 
Filmpool Jämtland är exempel på ganska små organisa-
tioner utan medlemmar, med en till synes ganska platt 
organisation och styrning. 

Förankring och styrning av projekten
När det gäller förankring av projekten finns det vissa 
skillnader, beroende på vem som är projektets huvud-
man och hur denna är styrd. I en medlemsorganisa-
tion som UNF framstår det naturligt som viktigare att 
projektet är väl förankrat, än inom en stiftelse utan 
medlemmar, som Fryshuset. I de mindre och mer platt 
styrda organisationerna finns det inte alltid så mycket 
att förankra i, vilket tydliggörs av att projektledaren 
och ledningen för föreningarna i flera fall är desamma 
och att man inte är någon medlemsorganisation. För 
projekt Funkibator framstod det som viktigt att fram-
förallt förankra projektet i medsökande föreningar 
inom handikapprörelsen, vilket man gjorde under 
förstudieprocessen. Sammanfattningsvis framstår 
huvuddelen av projekten som väldigt frigående och 
fristående från huvudmännen, vilket också avspeglar 
sig i hur projekten har implementerats.

Hur projekten drivs rent praktiskt vad gäller 

bestämmanderätt och ansvar varierar mycket mellan 
de olika projekten. Många av projekten har någon 
form av styr- eller referensgrupp som stöd till projekt-
ledaren, men vilken roll denna grupp spelar är högst 
varierande. I de fall där föreningens ledning har varit 
synonymt med projektledningen, vilket varit fallet gäl-
lande STOCKTV och Filmpool Jämtland, har projekt-
ledarna också haft den yttersta beslutsrätten. Även i 
projekt Funkibator har projektledarna haft den yttersta 
beslutsrätten, i samverkan med en person i Nätverket 
SIP:s ledning. I fallet Fenix har det under projektets 
gång varit lite otydligt vem som egentligen har haft 
den formella beslutsrätten över projektet då Fryshuset 
nyligen har genomgått en omorganisation. Vid tiden 
för den andra intervjuomgången ansvarade den verk-
samhetsansvariga för operativt arbete med unga för 
att projektet bemannas och drivs framåt, då den förra 
projektledaren tillfälligt lämnat sitt uppdrag. Vid den 
tredje intervjuomgången hade ytterligare en ny projekt-
ledare, som tidigare varit knuten till andra verksamhe-
ter inom Fryshuset, anställts. Projektet Fake Free har 
varit ganska självgående från huvudmannen UNF gäl-
lande de flesta besluten om verksamhetens genomför-
ande, medan det mer övergripande organisatoriska och 
ekonomiska beslutet har tagits av en styrgrupp, vilken 
i sin tur har avgjort vilka beslut som behöver lyftas till 
UNF:s förbundsstyrelse. 

Projektledarna den drivande kraften
Som beskrivet ovan, framstår projektledarna i de allra 
flesta fall som eldsjälar inom det offentliga eller fören-
ingslivet, som med bakgrund i sina tidigare erfarenheter 
identifierat ett behov som projektet försöker tillgodose. 
Det är personer med lång erfarenhet inom den sociala 
sektorn och/eller ideell verksamhet, som genom pro-
jektpengarna kunnat anställas inom Arvsfondsprojektet. 
Även under implementeringen av verksamheten fram-
står projektledaren som den främsta, och ibland enda, 
drivande kraften i huvuddelen av projekten. Detta gäller 
både inom den egna organisationen och medsökande 
organisationer, som exempelvis kommunen. Detta 
verkar också gälla oavsett storleken på den förening 
som är huvudman för projektet. Exempelvis, i projekt 
STOCKTV, Fenix och Diva framstår projektledaren 
som en ganska ensamt drivande kraft, trots att huvud-
männen bakom dem skiljer sig mycket åt till storlek och 
organisering sett. Då projektledaren alltid är anställd 
med hjälp av projektpengarna från Arvsfonden ses det 
delvis som en naturlig uppgift för honom eller henne. 
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Implementeringen är ju redan skedd, i kommu-
nen, nu ska de ju ta över så att säga. Jag tillsam-
mans med styrgruppen har ju diskuterat, och 
sen har jag haft en direktdialog med verksam-
hetscheferna om att den här verksamheten ska 
vara kvar, och haft hjälp av jättebra fritidsle-
dare som har visat att det har fungerat. Det har 
varit min arbetsuppgift, som projektledare, att 
nätverka och se till så att verksamheten fortlever 
efter verksamhetens slut, och att planera upp 
verksamheten tillsammans med fritidsledarna. 
Projektledare, projekt Diva

Projektledarna framhåller också styr- eller referens-
gruppens roll som en viktig hjälp i arbetet att driva 
projektet framåt. De kan fungera som bollplank och ett 
viktigt stöd i genomförandet av projektet. De projekt 
som främst har framhållit styrgruppens roll är Diva och 
Ungdomsresurs Åby. Ungdomsresurs Åby skiljer dock 
ut sig från de andra genom att man också har fördelat 
ansvaret för verksamhetens implementering i styrgrup-
pen, där alla de medsökande föreningarna sitter. 

Det är inte någon som styr mer och bestämmer, 
utan det är mer av en demokrati där alla får 
vara med och tycka och tänka och säga saker. 
Det har också varit ganska olika saker, och en 
stor bredd på saker. 
Medsökande förening i styrgruppen, projekt 
Ungdomsresurs Åby

 I de fall där det inte har funnits någon styr- eller refe-
rensgrupp har projektledarna istället använt sig av de 
andra anställda som bollplank, även om man själva 
tagit de mer övergripande besluten. I projekt Yscreen 
hade referensgruppen inledningsvis en starkare roll, 
som sedan minskade i takt med att projektet har 
utvecklats och verksamhetens konsoliderats:

YScreen har blivit väldigt mycket starkare som 
organisation, man har hittat rutiner för arbets-
träning, vi har gjort det vi ska. Så nu är ju lik-
som verksamheten mycket starkare och nu är 
behovet av dem på ett annat sätt. 
Projektledare, Projekt YScreen

Deltagarstyrd eller deltagaranpassad 
verksamhet?
En annan följd av projektledarnas starka roll, som 
framgick under intervjuerna, var att de icke anställda 
krafterna i projekten verkade hamna utanför beslutsfat-
tandet. Det enda projekt som egentligen aktivt försökt 

engagera de ideella krafterna också i beslutsfattandet 
var projekt Fake Free. Till skillnad från de andra pro-
jekten involverade Fake Free även projektets volontärer 
i det formella beslutsfattandet om verksamheten, om 
än på en ’lägre’ nivå. 

Vi upplevde att vi hade ett väldigt stort man-
dat att själva fatta beslut, och att vi var väldigt 
överens. Det var inga konflikter eller så, utan 
snarare att vi höll med varandra. Vi kommuni-
cerade med styrgruppen, och så fick de avgöra 
om de ville lyfta det till förbundsstyrelsen. Mot 
slutet blev det väl så att styrgruppen framförallt 
var engagerad i det mer övergripande arbetet 
som att ta fram projektplan, medan gruppen av 
volontärer mer gjorde det praktiska arbetet och 
tog beslut om det. Förbundsstyrelsen beslutade 
om mer övergripande saker, exempelvis om mer 
egna medel skulle skjutas till projektet. 
Projektledare, projekt Fake Free

I de andra projekten betonas också vikten av deltagar-
nas inflytande över verksamheten, men det handlar 
snarare om att verksamheten anpassas till deltagarnas 
individuella behov och önskemål. De får sällan vara 
delaktiga i någon sorts beslutsfattande om verksamhe-
tens mer övergripande utformning och utveckling. Det 
handlar alltså mer om att man fångar upp önskemål 
på individuell basis, eller att man för samtal i grupp 
om individuella behov eller önskemål. Därigenom 
skulle man kunna påstå att verksamheterna snarare är 
individuellt deltagaranpassade än deltagarstyrda. Ett 
exempel är projektet YScreen, vilket bygger på att del-
tagarna varje dag deltar i ett morgonmöte, där de har 
möjlighet att utforma arbetsdagen efter sin egen upp-
levda arbetsförmåga. Dock var detta inte ett forum för 
att diskutera inriktningen eller utvecklandet av verk-
samheten på ett större plan, utan sådana beslut togs 
snarare av projektledningen i andra forum. Därigenom 
tappade man möjligheten att just påverka verksamhe-
tens utformning på ett mer övergripande plan, vilket 
också kan vara viktigt för ens deltagande. 

Jag upplevde inte det, men jag vet att andra 
tyckte att formatet var lite tight inriktat ibland, 
då det mest var till för missbrukare. Det var lite 
mycket AA-möte över det, och en del som inte 
var vana vid den stilen tyckte att det kunde vara 
svårt att berätta personliga saker för folk man 
inte kände. Jag vet att det var någon kille som 
slutade på grund av det.  
Deltagare, projekt YScreen



När staten ska förnya civilsamhället 20

Ett annat exempel är Funkibator, som har föreningar 
och myndigheter som en viktig målgrupp. De för-
eningar och myndigheter vi talade med upplever att 
Funkibator är en välbehövlig ’spindel i nätet’ för dem, 
för att de ska kunna samordna sina verksamheter och 
nå ut till sina målgrupper. Dialogen skedde vanligtvis 
en och en, mellan projektledningen, föreningarna och 
myndigheterna. Det påpekades dock från en förenings 
sida att avsaknaden av en referensgrupp, där mer över-
gripande frågor gällande Funkibator kunde diskuteras, 
gjorde att man saknade en viktig möjlighet att påverka 
verksamheten. 

Någonting som jag definitivt saknar, om jag ska 
vara ärlig, är att vi som medsökande borde sitta 
i någon slags referensgrupp och utvärdera deras 
verksamhet också. För vi är ju ett antal medsö-
kande, och alla vi kan hålla dialog en och en, 
men det kommer aldrig fram i några möten vad 
det stora flertalet tycker, och det skrivs aldrig 
några protokoll eller minnesanteckningar. Man 
får inte det officiella inflytandet tycker jag. 
Medsökande förening, Funkibator

Å andra sidan är man inom Funkibator noga med att 
fånga upp deltagarnas individuella förmågor genom 
enskilda samtal och gemensamma möten. Likadant ser 
alltså mönstret ut för projekten Diva, IDA, YScreen, 
STOCKTV och Ungdomsresurs Åby. (Projekt Fenix 
har än så länge inte några ideella deltagare i projektet, 
och kan därför inte bedömas i detta avseende.)

är det ideell personal som jobbar, så skulle man 
behöva ha lite äldre. Som här på onsdagarna, 
så kan man ju inte begära att tjejcoacherna som 
är mellan 16-18 år att de håller öppet här. (…) 
De har ju inte tiden heller, i och med att de går i 
skolan och har annat jobb, medan jag har heltid 
och du har deltid. De andra fritidsledarna har 
ju också ett annat jobb, men just när de har den 
tiden på Diva så finns det ju planeringstid. Och 
utan fritidsledarna och oss, så skulle inte den 
här verksamheten funka. 
Projektledare och medarbetare, projekt Diva

De ideella krafterna utgör ofta en ganska liten del av 
arbetskraften i projekten, även om de ibland kan vara 
en viktig länk till målgruppen. Alla projekten har dock 
ideellt engagerade som utför olika uppgifter under pro-
jektets gång, men deras roll är alltid stödjande, det är 
inte ideella krafter som driver projektet framåt.

I Ungdomsresurs Åby gjordes ideella insatser för 
projektet ett par dagar om året, bland annat sköttes pro-
jektets ekonomi helt ideellt. Diva har sina tjejcoacher 
som rekryteras bland deltagarna och man har även 
haft en del andra ideella krafter i projektet. Funkibator 
använder sig av olika typer av volontärer; Nätverket 
SIP hade vid tidpunkten för den första intervjun två 
stycken europeiska volontärer som arbetade för dem, 
helt bekostade av EU. Det ska dock betonas att dessa 
är volontärer för Nätverket SIP och inte enbart för 
Funkibator-projektet. IDA-projektet har haft en del 
ideella insatser i form av föreläsare och studiecirkel-
ledare. STOCKTV planerade från början att sätta sam-
man en redaktion av volontärer, och vid tiden för den 
tredje intervjun hade man börjat rekrytera kuratorer 
som skriver om videos på nätet. Under pilotprojektet 
engagerade Fake Free en större grupp volontärer, vilka 
hjälpte till att utveckla projektet i den första fasen. Vid 
tiden för den andra och tredje intervjun menade man 
dock att projektet hade gått in i en annan fas, då man 
snarare försökte bygga upp en fungerande bas av pro-
fessionella medarbetare, och att man eventuellt kom-
mer att engagera volontärer längre fram. Projekt Fenix 
planerar att använda sig av volontärer och ideella som 
”brandambassadörer” och ”trygghetsskapare” (skole-
lever i respektive område där projektet bedrivs), men 
den verksamheten hade ännu inte kommit igång vid 
tiden för den tredje intervjun. 

Till skillnad från volontärerna, eller andra ideella 
krafter, är de anställda oftast äldre, och har en högre 
kompetens för arbetet i projektet, i form av utbildning 
eller tidigare erfarenheter av liknande arbete. Det är 
också ganska vanligt att man anställer personer under 

Bemanning
Till skillnad från många andra fonder och stiftelser 
ger Arvsfonden föreningar möjlighet att driva ganska 
omfattande projekt under flera år, genom att en stor del 
av medlen kan läggas på personal och administration. 
Att driva ett Arvsfondsprojekt är alltså inget man gör 
på ideell basis, utan en eller flera anställda krävs för 
att verksamheten ska fungera. En viktig följd av Arvs-
fondspengarna är därför att det i alla projekt som med-
verkade i undersökningen har anställts en eller ibland 
flera projektledare som har i uppgift att administrera, 
koordinera och på andra sätt se till andra projektet blir 
genomfört. Uppfattningen var att man kunde kräva 
olika saker av en ideell och en anställd, och för att pro-
jektets kvalité och omfattning skulle kunna garanteras, 
så behövdes det anställda.

Det här hade inte varit möjligt utan Arvsfonden. 
Vi hade inte fått till någon projektledare, av eko-
nomiska skäl så hade aldrig det funkat. (…) Och 
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kortare tid för att få tillgång till specialistkompetens. 
Därigenom kan man få in en ny typ av personer i orga-
nisationen, med andra erfarenheter. Som citaten ovan 
visar upplevdes denna möjlighet oftast som en nöd-
vändighet för att genomdriva verksamheten. Projektle-
darna för Funkibator pekade även på att en anställning 
är viktig ur aspekten att den kan öka värdigheten för 
deltagarna. ”Det finns personer som har jobbat på sitt 
livs längsta praktikplats i många många år, som här 
kan få en chans att få en första anställning. Då växer 
en person väldigt mycket med det, självkänslo- och 
självförtroendemässigt.”

Dock upplevdes denna möjlighet till stor andel 
anställd personal till viss del innebära en risk för att 
projektledarna själva blev alltför dominerande i pro-
jekten, och att de anställda ’tar över’ verksamheten 
och gör allt själv, medan de frivilliga känner sig för 
okvalificerade. Det ligger ju också ett egenvärde i att 
man får möjlighet att göra saker även om man inte har 
utbildning eller yrkeserfarenhet, och det är ofta just 
den möjlighet ideella organisationer erbjuder. 

Det finns en risk att de ideella får göra för lite, 
att de inte känner att de är betydelsefulla eller 
välkomna. Jag är aktiv nu i en annan organisa-
tion i Uppsala där vi bara är ideella och där 
känner jag mig jätteviktig för om inte jag gör 
saker så gör ju ingen det, och det lär jag mig 
jättemycket på. Men i Fake Free var det alltid 
vi som var anställda som hade mest koll och var 
auktoriteterna. 
Projektledare, projekt Fake Free

Verksamheten utan Arvsfonden
I samtalen med företrädarna för projekten framstod 
finansiering från Arvsfonden i samtliga fall som en 
nödvändighet för att projekten skulle kunna drivas i 
nuvarande form. Alla uppgav att utan projektstödet 
från Arvsfonden skulle inte verksamheten kunna 
genomföras i samma omfattning, eller överhuvudtaget. 
Man upplevde det som avgörande att för projektets 
kvalité, omfattning och kontinuitet. Det var främst 
möjligheten att kunna anställa en projektledare och 
eventuell ytterligare personal som gjorde det möjligt 
till både samordning och kompetens. Utan detta ansåg 
man att kvalitén och omfattningen på projektens verk-
samhet inte skulle kunna garanteras, vilket i sin tur 
medförde att projektets målgrupp hade varit svår att nå 
i samma utsträckning. Större delen av projekten upp-
skattade till och med att projektet inte hade funnits alls 
om man inte hade fått projektstöd från Arvsfonden.

Jag tror inte att vi hade kunnat göra det utan 
Arvsfondsbidraget. Det är så pass svårt för en så 
här liten verksamhet både ekonomiskt och i antal 
personer och så, att överhuvudtaget påbörja en 
ny utvecklingskurva. Att med befintliga resurser 
verkligen påbörja en ny praktik eller en inrikt-
ning tror jag inte att vi hade klarat av. 
Projektledare och medarbetare, projekt 
YScreen

I en del projekt såg man det dock som en möjlighet att 
existera i ett mindre format, baserat på ideellt engage-
rade, men att man då skulle driva en helt annan typ av 
verksamhet. Man upplevde främst att det skulle vara 
svårt att nå ut till en lika bred målgrupp.

Vi hade försökt uppmuntra tjejer till att göra 
film, men det hade blivit på ett annat sätt. Och 
då kan det ofta bli så att det är tjejer som redan 
har kommit på vad de vill göra. Det är svårt att 
nå den här målgruppen om man inte har något 
särskilt projekt i ryggen tror jag. De skulle ald-
rig sätta sin fot här. 
Projektledare, Projekt IDA

Det projekt som skiljde ut sig något från det övriga 
var Funkibator, som ändå var ganska övertygade om 
att verksamheten hade kunnat genomföras på ett eller 
annat sätt utan finansiering från Arvsfonden, om än i 
en mindre omfattning. Man framhävde dock att finan-
sieringen från Arvsfonden kommer att underlätta en 
fortsättning av projektet efter projektmedlens slut. 

Det som kommer skapas om tre år kommer att 
må mycket bättre av att ha kommit igång på det 
här sättet, med en projektverksamhet först, än 
om man hade gått direkt på driften. För då har 
man liksom ingenting att komma med. Om tre år 
kan vi säga att kolla, kolla på det här som vi har 
gjort, kolla på alla dom här sidoprojekten som 
har skapats och alla nya verksamhetsområden 
och alla nya personer som har varit engagerade 
på olika sätt, ideellt och mot lön och alla volon-
tärer. Det blir så mycket lättare! Att skicka in 
en skrivelse till landstinget och be om en miljon 
kronor i drift per år till exempel, och kan visa 
att man faktiskt är kompetent att göra det här. 
Annars blir det som att sälja en idé utan att man 
har gjort någonting.  
Projektledare, projekt Funkibator
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Projekt Fenix och IDA drivs helt utan finansiering 
från annat håll, medan det i de andra projekten fanns 
en viss sådan finansiering. Det gällde dock till över-
vägande del stöd till enskilda aktiviteter, eller lokaler 
och teknik. Inte till personal. Projekt Diva har dock 
fått möjlighet att få tillgång personal från fritidsgår-
darna till tjejkvällarna. Ungdomsresurs Åby hade fått 
stöd till olika typer av aktiviteter från lokala företag, 
Svenska Kyrkan och den Gustavianska Fonden, samt 
bostad till en av ungdomsledarna av Hyresbostäder. 
Både projekt YScreen och Funkibator finansierades till 
viss del av att kommunen betalade platser för arbets-
tränande, samt kommersiellt genom försäljning av pro-
dukter. Fake Free var det enda projektet som – förutom 
från Arvsfonden – även hade fått ett relativt stort eko-
nomiskt stöd från en annan myndighet (Folkhälsoinsti-
tutet), samt från sin egen huvudman, UNF. 

Hinder i genomförandet?
I förhållande till de mål man inledningsvis ställt upp 
för projekten, framstår det som att en del projekt har 
kommit i alla fall en bit på vägen, medan andra har 
uppnått dem med råge. I vissa fall har man dock stött 
på en del hinder i genomförandet. Detta har till viss del 
handlat om att nå ut till de deltagare man är beroende 
av för att verksamheten ska kunna genomföras, men 
även på att projektens höga omsättning på personal kan 
leda till avbräck i verksamheten.

Att nå ut till deltagarna
Ett projekt som upplevt problem med att nå ut till sin 
målgrupp är Projekt Fenix. Projektet har delvis haft som 
mål att starta upp en ambassadörsverksamhet bestående 
av skolelever som efter visat intresse får genomgå en 
utbildning och därefter fungera som ’trygghetsskapare’ 
på skolorna. Vid tiden för den andra intervjuomgången 
uppgav man dock att skolorna ännu inte gett så stor 
respons på deras förfrågningar. Första året riktade man 
in sig på föreläsningsverksamhet, vilket hade väckt ett 
stort intresse från skolornas sida, medan man andra året 
hade planerat att utveckla detta till att också innefatta 
uppbyggnaden av ambassadörskap.

Föreläsningarna var första året och jag tänker 
nu att man borde ha erbjudit ambassadörskap 
samtidigt som föreläsningarna, för man har bör-
jat glömma. Intressekurvan har varit jättehög 
bland många, och så måste man vänta och vänta 
på ambassadörskap, och så går intressekurvan 
ner igen, och man måste börja om från början.  
I ledningen för Fryshuset, projekt Fenix

Vid den tredje intervjun berättade den nya projektleda-
ren att strategin för hur man skulle arbeta med ambas-
sadörskapet helt hade förändrats jämfört med hur 
man tänkte från början. Inspirerade av verksamheten 
inom en annan Arvsfondsfinansierad verksamhet inom 
Fryshuset, Centrum för Information om Destruktiva 
Subkulturer (CIDES), hade man börjat med en ny stra-
tegi att engagera ungdomarna i verksamheter som de 
själva fick välja, direkt efter föreläsningarna.

Planen var från början att köra föreläsningar 
första året, och sen följa upp med ambassadör-
skapet senare. Nu har vi sett att man måste följa 
upp med fortsättningsarbetet direkt efter föreläs-
ningen. Vi vill ju nå känslor och hjärtan – och det 
är Masireh som väcker intresse, och sen kommer 
vi hjälpas åt med arbetet efteråt tillsammans med 
lokala ledare. Tanken är att organisera ungdo-
marna kring en passion, någonting de efterfrå-
gar, för att sedan jobba vidare med brandförsva-
ret, och stoppa in utbildningen under vägen.  
Projektledare, projekt Fenix

Att verkligen lyckas nå ut till och engagera ett visst 
antal deltagare var det flera projektledare som tidvis 
upplevde som svårt. Speciellt verkar det ha uppstått 
problem när projekten har varit beroende av kommu-
nens (ofta skolors) engagemang för att nå deltagare, 
som i exemplet med Fenix ovan. Även projektled-
ningen för STOCKTV upplevde det som svårt att få 
kontakt med skolor när man sökte elever på gymnasiets 
medieprogram för deltagande i ett filmprojekt på Dan-
sens Hus. 

Det svåraste med det projektet var egentligen att 
nå dem. Vi ville ju verkligen gå via skolor den 
här gången, för att vi tänkte att det var lättare 
att gå via mediegymnasium. Men det var svårt, 
speciellt att få lärarna intresserade, egentligen. 
Sen när vi väl var där, på Nacka gymnasium och 
Exenter i Tumba, då var det ju hur kul som helst 
och eleverna var väldigt taggade. Men det var 
mer att nå dit, det var lite kämpigt ett tag när 
jag ringde runt, och inte fick napp.  
Medarbetare, projekt STOCKTV

YScreen å sin sida, upplevde problem i kontakten med 
Socialtjänsten, vilken projektet delvis var beroende 
av för att nå arbetstränande till verksamheten. När 
det gäller genomförandet av verksamheten, i vilken 
kommunen har en viktig del för att fånga upp delta-
gare, framstår det som viktigt att projektet redan från 
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början är väl förankrat också i kommunens organisa-
tion. Ett exempel där det har fungerat bra är Diva, där 
idén från början förankrades i kommunen, och som 
idag har kommunen som huvudman. Det framstår som 
att det var speciellt när kommunen gick in som huvud-
man som arbetet verkligen lossnade.

Fördelen är ju mycket att de går in med en egen-
insats, med personal. Om det inte hade gjorts 
kanske man hade jobbat mer med äldre då, med 
frivilliginsatser. Sedan har vi ju tillgång till den 
här lokalen, som de går in med, och att vi får ha 
verksamhet här. Sedan också i och med imple-
menteringen, att det ger status, och att vi når ut 
med projektet till fritidsgårdarna och fritidsle-
darna i Linköpings kommun. I början var det ju 
jättesvårt för då var det ju inte under kommu-
nen, och då tyckte de väl att det var lite konstigt 
att man kom in och började marknadsföra Diva 
inom kommunens fritidsverksamhet. 
Projektledare, projekt Diva

Från kommunens sida var man också tydlig med att det 
var viktigt att projektet från början varit väl förankrat 
i kommunen för att man sedan skulle gå in och ta över 
som huvudman.

Om vi inte hade varit med i Diva, utan det 
hade varit Bilda och KFUM som drev det, och 
det skulle hamna hos oss sen, då är det ju inte 
säkert att vi hade tagit över det, eller hade 
skickat personal, utan någon motprestation.  
Kontakt vid kommunen, projekt Diva

Hög omsättning på personal
En annan problematik som flera av projekten brot-
tats med är att det ofta är ganska hög omsättning på 
personal, både i själva projekten och i de medsökande 
föreningarna och myndigheter. Flera av projekten upp-
gav att förändringar i personalstyrkan hade påverkat 
genomförandet av projekten, och ibland inneburit ett 
”avbräck” från den planerade verksamheten. Detta kan 
handla om att projektledare och anställda i projekten 
väljer att sluta efter en viss tid, för att gå vidare till 
studier eller andra sysselsättningar. 

En följd av att mycket ansvar ligger på en eller 
flera heltidsanställda projektledare är att projektet kan 
bli skört när det är så beroende av honom eller henne. 
Projektledarna upplevde också själva att arbetet tidvis 
kunde kännas ensamt. Till skillnad från ideella krafter 
är projektledarna helt beroende av att kunna anställas, 
och därmed blir det viktigt att ha en bra framförhållning 

om hur deras insatser (delvis) kan ersättas innan projekt-
medlen tar slut, annars kan det bli kaos i projekten.

Ett tydligt exempel är Fake Free, där volontär-
verksamheten i stort sett lades ner över en natt när 
projektmedlen tog slut, till synes utan förvarning till 
volontärerna som hade engagerat sig. 

När projektledarna slutade så blev det ju kaos 
inom organisationen. Det kändes inte som att de 
hade planerat några efterträdare 
Volontär, projekt Fake Free

Intressant med Fake Free var också att just en av de 
ideella krafterna i projektet, som hade engagerat sig 
som volontär under pilotåret, var den som fortsatte 
driva Fake Free inom UNF när volontärverksamheten 
avstannade, och hon sitter nu i den nystartade styr-
gruppen för Fake Free. Det visar på vikten för projek-
tens uthållighet att också ha ideellt engagerade.

Även i projekt Fenix slutade projektledaren has-
tigt och oväntat för huvudmannen, vilket innebar att 
ansvariga för verksamheten inom Fryshuset snabbt fick 
tillsätta ny personal och försöka dra igång projektet 
igen. I projekt IDA var man en termin utan handledare 
till tjejerna från IV-programmet, vilket innebar att 
projektledaren själv fick gå in och organisera under-
visningen, trots att hon även hade andra uppdrag. Det 
projekt som uppgav att de hade förlorat flest viktiga 
personer verkade dock också vara det projekt som 
hanterat situationen bäst. I projektet Ungdomsresurs 
Åby har man erfarenhet av att tappa flera personer som 
varit viktiga för projektet, men hanterat det genom att 
bredda ansvarsfördelningen mellan och inom projek-
tets olika samarbetspartners i styrgruppen. Ett konkret 
exempel är att första året var det projektledarna som 
sammanställde hela utvärderingen, medan den idag 
är något som alla i ledningsgruppen samt ungdomsle-
darna arbetar regelbundet med. 

Min idé är att få med så många som möjligt 
som har olika uppgifter, för då är chansen att 
ett projekt kan överleva. (…) Det jag ser är 
fortfarande att den bredden vi har gör att ett 
sånt här projekt inte bara försvinner. Många 
projekt är det ganska få bakom, i alla fall fick 
jag den uppfattningen när jag var i Stockholm 
på introduktionsdagen, och vi satt i smågrupper, 
och så hade en tjej blivit sjuk. Hon hade gått in 
i väggen, och det var nästan som hela projektet 
hade gått bort för att en hade gjort det. När vi 
sökte ville jag ha så många intressenter som 
möjligt så att vi skulle klara av det. Och det har 
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visat sig nu att tre ganska viktiga personer har 
försvunnit, men att projektet har kunnat fungera 
och stå kvar.  
Projektledare, projekt Ungdomsresurs Åby 

Det framstår alltså som viktigt att projekten har en 
plan från början hur arbetet ska läggas upp under 
projektets gång, så att exempelvis en (ibland ganska 
omfattande) volontärs-verksamhet har blivit något mer 
självgående när projektpengarna tar slut. Annars är det 
lätt att göra engagerade unga människor besvikna. Det 
kan också vara viktigt att fördela ansvaret på fler par-
ter än bara projektledaren/ledarna, så att inte verksam-
heten står och faller bara med denna/dessa.

Information om utvecklandet av 
verksamheten?
Viktigt för att komma till rätta med problem i verk-
samheten kan vara att regelbundet följa upp utveck-
lingen i projektet. Det framstår som att den alla 
vanligaste formen av uppföljning i projekten är att 
man muntligt fångar upp hur deltagarna upplever 
verksamheten, och att man gör muntliga utvärderingar 
med skolor och kulturinstitutioner efter samarbeten. 
I många verksamheter har projektledarna en nästan 
daglig kontakt med deltagarna, och vardagliga samtal 
upplevdes som tillräckligt för att få en uppfattning om 
hur verksamheten upplevdes av målgruppen. 

Vanligt var även att man gjort (i alla fall en ansats) 
till en mer systematisk uppföljning av deltagarnas 
upplevelser, oftast i enkätform. Alla projekt, förutom 
STOCKTV, hade åtminstone en gång delat ut någon 
form av enkät till deltagare i projektet, för att under-
söka hur de uppfattade projektet och verksamheten. 
Projektledaren för Fake Free påpekade dock att det 
kunde vara svårt att veta vilka som egentligen var del-
tagarna i projektet, då det kunde vara stor skillnad i 
hur aktiva de som hade anmält sig som volontärer var. 
Det var inte heller alla gånger enkäterna hade sam-
manställts och utvärderats. I projekt Fenix hade man 
exempelvis överlåtit sammanställningen av enkäterna 
till en ideellt engagerad inom Fryshuset, och man var 
ganska osäker på när resultatet skulle kunna vara fär-
digt. Inget av projekten gjorde den muntliga uppfölj-
ningen bland deltagarna mer systematisk, exempelvis 
genom återkommande gruppdiskussioner som tydligt 
behandlade verksamhetens innehåll. Istället framstod 
det alltså som att den största vikten lades vid den 
information man fångade upp genom den dagliga kon-
takten med deltagarna, och att man någon gång årligen 
kompletterade detta med en skriftlig uppföljning. 

Sammanfattning 
Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste resul-
taten i rapportens andra resultatdel. 
• Projekten upplever Arvsfonden som en av få finan-

siärer att söka dylika medel ifrån, även fast de flesta 
av projekten även hade annan typ av finansiering. 
Den största upplevda skillnaden jämfört medandra 
finansiärer var att Arvsfondens medel kan använ-
das till administration av projekten. Man upplevde 
denna typ av finansiering som avgörande för att 
säkerställa projektets kvalité, omfattning och kon-
tinuitet.

• Oavsett gammal eller ny organisation, och storlek 
på projektets huvudman, framstår huvuddelen av 
projekten som väldigt frigående och fristående från 
huvudmännen. Projektledarna framstod som den 
huvudsakliga drivande kraften i nästan alla projekt, 
och i en del fall även som en ganska ensamt dri-
vande kraft.

• På grund av projektledarnas starka ställning verkar 
det som att deltagarna ofta hamnar utanför besluts-
fattandet om verksamhetens mer övergripande 
utformning och utveckling. Projektledningen är i 
alla projekt tydlig med att projekten ska vara anpas-
sade till deltagarnas önskemål, men det handlar 
snarare om att fånga upp behov och önskemål på 
individuell basis. Därigenom skulle man kunna 
påstå är verksamheterna snarare individuellt delta-
garanpassade än deltagarstyrda.

• De ideella krafterna utgjorde en liten del av arbets-
kraften i projekten totalt sett, men utgjorde ofta en 
viktig länk till målgruppen. Oavsett organisations-
typ ledde Arvsfondens medel till en professionali-
sering av projekten, genom att man anställde pro-
jektledare och annan personal på kompetens- och 
erfarenhetsbasis, vilka i huvudsak drev projekten 
framåt.

• Hinder i genomförandet verkade till stor del handla 
om problem med att nå ut till den önskade målgrup-
pen, samt hög omsättning på personal i vissa av 
projekten. Det framstod här som viktigt att tidigt ha 
väl upparbetade kontakter med samarbetspartners 
samt att fördela ansvaret på fler än projektledaren.

• Liksom när det gällde deltagarinflytandet över 
verksamheten, var utvärderingen av verksamheten 
oftast fokuserad på att fånga upp deltagarnas indi-
viduella preferenser dagligen, eller genom skriftliga 
utvärderingar någon gång per termin/år. Systema-
tiska muntliga diskussioner i grupp med fokus på 
verksamhetens innehåll förekom däremot sällan.
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att Spåra pengarnaS väg 
Internt och externt

Efter att i de två föregående avsnitten undersökt vad 
som utmärkt projektens initiering, uppstart och genom-
förande, ägnas denna del av rapporten till att spåra hur 
Arvsfondens medel påverkar organisationernas interna 
struktur och externa relationer, däribland hur man 
lyckas nå ut till den tänkta målgruppen för projektet 
och hur projektet påverkar organisationens relationer 
med andra aktörer.

Påverkan på organisationen 
Möjligheten att starta upp en helt ny, och omfattande, 
verksamhet med hjälp av Arvsfondens projektmedel 
kan få (stora) återverkningar på både den egna fören-
ingen, och externa samarbetspartners. Resultatet från 
intervjuerna tyder på att både nya idéer, samarbetsfor-
mer och organisationsstrukturer börjar få fäste, som 
en följd av Arvsfondsprojekten. Gamla föreningar har 
fått möjlighet att tänka nytt, både i fråga om idéer och 
strukturer. Nya föreningar har fått gamla organisatio-
ner att se till synes kontroversiella idéer i ett nytt ljus 
och upptäcka nya organisatoriska möjligheter. Man 
upplever dessutom att genomförandet av projekten i en 
del fall har lett till en ny syn på organisationen, både i 
det omgivande samhället och bland potentiella externa 
samarbetspartners, och att projektet därmed har lett till 
möjligheten att verka på nya arenor.

Idémässigt och organisatoriskt
Vilka spår ett Arvsfondsprojekt lämnar i den orga-
nisation som genomför projektet är till synes högst 
varierande. För den minsta huvudmannen vi studerade, 
Föreningen Rötter, var projektet STOCKTV i stort 
sett hela föreningens verksamhet. Finansieringen från 
Arvsfonden hade därmed möjliggjort för Föreningen 
Rötter att bedriva vad man beskrev som sin huvudsak-
liga verksamhet och målsättning; att skapa en videoka-
nal för unga kreatörer.

Målet för oss är att jobba med videos. Vi 
bestämde oss rätt tidigt att vi ville skapa ett 
forum, vi har hållit på med andra forum – festi-
valer, genom utställningar, genom nätet – men 
nu är det genom den här videokanalen, och det 
är där vi vill vara och verka.  
Projektledare, projekt STOCKTV

Ett annat projekt där verksamheten tar en stor plats 
inom organisationen är Funkibator. I detta fall var det 

dock en utveckling som skett under projektets gång. 
Nätverket SIP, som är huvudmannen för projekt Funki-
bator, är en betydligt större organisation än föreningen 
Rötter, och när Funkibator startade för två år sedan 
fanns det ingen verksamhet alls inom funktionsnedsätt-
ningsområdet. Idag uppgav man att verksamhet inom 
funktionsnedsättningsområdet var det största inom hela 
organisationen. Detta hade bland annat lett till en helt 
annan syn på funktionshindrade inom Nätverket SIP. 

Jag tror att man ser personerna bakom funk-
tionsnedsättningen nu. Förut var det bara jag 
som satt i rullstol här och då kanske det var mer 
märkvärdigt. Nu är det fler, och också fler olika 
typer av funktionsnedsättningar. Också att vi 
har ju föreläsningar om digital tillgänglighet 
ibland. Det har vi haft för bland annat studen-
terna som går samhällsentreprenörsutbildningen 
här i huset. 
Projektledare, projekt Funkibator

Liknande erfarenheter hade man inom projekt 
YScreen, där man upplevde att projektets huvudman, 
Vägen Ut! Kooperativen, fått ett större intresse för och 
kunskap om att arbeta med unga i och med YScreens 
verksamhet. Man menade även att utvecklandet av 
YScreen lett till att andra aktörer fått upp ögonen för 
Vägen Ut! som potentiell samarbetspartner i arbetet 
med unga kriminella genom andra projekt.

För en stor organisation som Fryshuset, som driver 
projekt Fenix, verkade å andra sidan Arvsfondsprojek-
tet vara ytterligare ett i raden av alla man driver och 
man uttalade inte inledningsvis att projektet hade haft 
någon påverkan på organisationen i stort. I den andra 
intervjuomgången framhöll dock verksamhetsansvarig 
för den operativa barn- och ungdomsverksamheten på 
Fryshuset att projektet gett organisationen en möjlighet 
att utnyttja de olika kompetenserna en stor organisa-
tion som Fryshuset omfattar. Innan har Fryshuset ofta 
drivit riktade tjej- och killverksamheter, som United 
Sisters och Brobyggarna, medan Fenix var ett projekt 
som försökte nå ut till en bredare målgrupp och där-
med fick olika kompetenser en möjlighet att samarbeta.

Jag ser att det är en stor styrka i projektet att vi 
kan använda oss av de kompetenser som finns i 
huset, i den här verksamheten (Fenix). Och då 
när vi ska ha ambassadörer, behöver de som 
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ska handleda ambassadörerna utbildning, de 
behöver rustas och några att prata med. Hur 
ska vi göra det? Då tycker jag att det är viktigt 
att vi använder oss av den kompetensen som 
finns i Brobyggarna, som jobbar med killverk-
samhet, och av United Sisters, som jobbar med 
tjejverksamhet. Och båda två har ett jättebra 
sätt att tänka, och då att sätta ihop dem under 
ett och samma paraply, som är Fenix, det blir 
fantastiskt. Jag tror att det blir mer en helhet.  
Ledning för Fryshuset, projekt Fenix

Vilken storlek huvudmannen har verkar dock inte 
ha någon avgörande betydelse för hur stor påverkan 
projektet har på organisationen. Ett bra exempel är 
projektet Fake Free, vars huvudman Ungdomens Nyk-
terhetsförbund (UNF) är en av de större av de under-
sökta organisationerna. UNF var den organisation 
som tydligast uttalade att projektet haft en påverkan på 
organisationen. Projektet Fake Free har där inneburit 
en tydlig och ganska omvälvande organisationsför-
ändring, delvis beroende på att finansieringen från 
Arvsfonden möjliggjort en annan typ av verksamhet 
än vad man vanligtvis bedriver. En viktig följd av pro-
jektet var att UNF hittat ett helt nytt sätt att föra ut sitt 
budskap till unga, vilket man också upplevde snappats 
upp av många aktiva ute i landet. Denna nya approach, 
att se effekterna av alkohol som en social konstruktion, 
har lett till ett annorlunda sätt/tänkande kring att driva 
opinionsbildande arbete inom organisationen. 

Det har påverkat framförallt vårt politiska 
arbete. Att det som går under opinionsbildning, 
som vi traditionellt har kopplat till vårt politiska 
arbete, snarare nu har delats upp i två delar. 
När det handlar om bildning av beslutsfattare, 
då är det definitivt politiskt arbete. Men när det 
handlar om opinionsbildning bland allmänheten, 
och framförallt vår målgrupp mellan 13-25, då 
är den här Fake Free approachen mer intres-
sant. Då är det inte intressant att i första hand 
förklara varför vi ska ha en restriktiv alkoholpo-
litik, utan i första hand ifrågasätta vad alkohol 
egentligen är. 
Ledningen för UNF, Fake Free

Samtidigt har projektet haft en annan typ av struktur 
än vad som normalt har varit fallet inom UNF, som 
tidigare varit en ”klassisk ideell organisation i en 
folkrörelsestruktur”. Om man är engagerad är man 
ideell, man är medlem och man har oftast ett förtroen-
deuppdrag. Genom Fake Free har man dock frångått 

detta genom att engagera volontärer, som inte behöver 
ha en koppling till organisationen (även om de flesta 
hade det). Samtidigt har man ställt större krav på att 
de ideella ska vara kvalificerade än vad som tidigare 
har varit normen för UNFs ideelt engagerade medlem-
mar. En annan aspekt av nytänkandet inom Fake Free 
var att de volontärer som engagerade sig (varav en del 
sedan länge hade varit medlemmar i UNF) upplevde 
att projektet gav dem en ny möjlighet att kritisera en 
gammal rörelse, något som tidigare upplevts som svårt. 

Jag har velat kritisera UNF för många saker. 
Även om jag älskar UNF har man ju hittat 
saker man ville kritisera innan, och nu fick man 
utrymme att göra det. 
Volontär, projekt Fake Free

Ett annat bra exempel på hur en stor och ganska rigid 
huvudman kan påverkas till nytänkande, både rent 
idémässigt men också organisatoriskt, är projekt Diva 
i Linköping, där kommunen tog över som huvudman 
efter KFUM. I och med detta upplever Linköpings 
kommun att man har kunnat dra flera lärdomar. Diva 
bygger på en tanke om att separatistisk tjejverksamhet 
behövs för att ge tjejer möjligheter att ta plats och få 
självförtroende att delta i andra verksamheter. Denna 
typ av verksamhet fanns inte inom kommunen innan 
Diva startades, och både kommunen och projektled-
ningen upplevde att det inledningsvis fanns ett ganska 
stort motstånd mot detta inom fritidsverksamheten 
(och möjligtvis högre upp i kommunhierarkin). Genom 
att visa att konceptet fungerar, och att man också har 
kunnat nå ut till fler inom målgruppen unga tjejer än 
vad tidigare fritidsverksamhet lyckats med, har dock 
motståndet kunnat övervinnas. Man har exempelvis 
nu lyckats öppna Diva-filialer i områden som man 
upplevde som väldigt negativt inställda till Diva vid 
starten.

Genom huvudmannaskapet för Diva har man på 
kommunen även upplevt arbetet med en styrgrupp som 
väldigt fruktbart och som en viktig lärdom att ta med 
sig in i den egna organisationen. Även synen på ideell 
arbetskraft verkar ha påverkats. 

En av de största grejerna det är det här med 
att ha en styrgrupp som driver en fråga framåt. 
Det är något som jag har tagit fasta på och som 
jag kommer att ta med mig, även när det gäller 
andra sakfrågor och det inte är just ett pro-
jekt. Att ha en styrgrupp för att bolla idéer och 
komma framåt i verksamheten, det är ju det som 
är spännande också, att få med andra aktörer 
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än kommunen. Sen också Divas modell för att få 
med sig tjejer och coacher, som kommer dit och 
jobbar helt ideellt. Att ta det steget, och ta in helt 
främmande människor i verksamheten, det är ju 
också något. 
Verksamhetschef barn- och fritid,  
Linköping kommun

Nya arenor
I ett par av projekten upplevde man att den främsta 
påverkan på organisationen var att man genom projek-
tet öppnade upp nya möjligheter för organisationen att 
verka. Det kunde vara att man genom att marknadsföra 
projektet också gjort organisationen mer synlig i sam-
hället generellt, eller att man genom vissa samarbeten 
gjort organisationen synlig för nya grupper. I projekt 
Ungdomsresurs Åby upplevde man exempelvis att man 
genom att samarbeta med skolan och fritidsgården 
hade lyckats nå ut på ett helt annat sätt till ungdomar, 
liksom att ungdomarna hade fått upp ögonen för både 
Missionskyrkan och Svenska Kyrkan och idag var 
mycket mer positivt inställda till att delta i kyrkans 
verksamhet. Även samarbetspartnerna hade fått upp 
ögonen för varandra genom projektet, genom att man 
lärt känna varandra under arbetets gång.

Man menade även att de samarbeten man arbetat 
upp inom projektet gav möjlighet till en annan typ av 
samverkan efter det att Arvsfondens medel tagit slut, 
och projekten gått in i en ny fas. Projektledaren för Ung-
domsresurs Åby, som efter projekttiden mynnat ut i ett 
integrationsprojekt där främst skolan var engagerad, 
menade att denna typ av samarbete inte hade varit möj-
ligt utan Arvsfondsprojektet.

Vi hade aldrig kunnat göra detta annars, vi har 
nu en bas med fritidsgården, skolan och kyrkan 
– det är en stor skillnad, och vi har en jättenytta 
av det idag. Jag tror inte att det här (integra-
tionsprojektet) hade varit tänkbart utan det 
andra projektet. Skolan öppnar famnen nu, det 
är som dag och natt. Skolan var väldigt tveksam 
till samarbete innan.  
Projektledare, Ungdomsresurs Åby

Företrädare för projekten YScreen och IDA upplevde 
att det faktum man genom projektet tydligt signalerade 
att man riktade in sig på en specifik målgrupp (i dessa 
fall unga tjejer och unga utanför arbetsmarknaden) 
bidrog till att man i högre utsträckning blev aktuell för 
samarbete i andra projekt. Genom verksamheten blev 
man sedd som en möjlig samarbetspartner av myndig-
heter, kommunen och politiker. 

Samarbete med andra
Att man inlett olika typer av samarbeten är genom-
gående en betydande del i projekten, för att kunna 
utveckla verksamheten och nå ut till målgruppen. Alla 
studerade projekt har flera samarbetsparters, i vissa 
fall även som medsökande på ansökan till Arvsfonden. 
Bland projektens samarbetsparter återfinns både andra 
föreningar och organisationer, myndigheter och andra 
offentliga aktörer, samt privata företag. Hur samarbe-
tet ser ut i praktiken skiljer sig dock mycket mellan de 
olika projekten. 

Ökat och intensifierat externt samarbete  
under projekttiden
Alla projekten uppgav att det externa samarbetet hade 
ökat under projektets gång. I vissa fall hade redan tidi-
gare upparbetade samarbeten intensifierats. I projekt 
Fenix hade samarbetet med Räddningstjänsten, vilket 
inledningsvis hade gått något trögt, utvecklats under 
projektets gång.

Första året var de bara med och lyssnade på 
våra föreläsningar, men i år så tror jag att vi 
kommer att samarbeta mer intensivt. För de visar 
intresse och de vill vara med och hjälpa till så 
gott det går. De har ju inte världens lättaste yrke, 
och när de är ute och jobbar så kan de ju bli 
trakasserade av ungdomar, och blir störda i sitt 
arbete. De vill skapa en dialog med ungdomarna, 
så att ungdomarna förstår varför de är där. 
Föreläsare, projekt Fenix

I andra fall hade helt nya kontakter tillkommit som 
en följd av projektens utveckling. I projekt Ungdoms-
resurs Åby hade man under sommaren arrangerat ett 
tvåveckors läger där ungdomarna fick prova på alla 
former av föreningsliv i Åby, vilket gjort att förenings-
livet tillkommit som en kontakt. Projekt Funkibator är 
ett bra exempel på hur både nya kontakter har kommit 
till, medan existerande har intensifierats.

Det har hänt väldigt mycket inom alla områden 
känns det som. Vi hade ju från början åtta för-
eningar som var knutna till Funkibator, och det 
har ju ökat hela tiden så nu har vi femton. Och 
så har vi ju tre myndigheter, och nu idag vill 
Försäkringskassan haka på också i arbetsmark-
nadsfrågor.  
Projektledare, Projekt Funkibator

I vissa fall fanns det uppborrade kanaler mot samarbets-
parten/parterna redan innan projektet startade, ibland i 
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form av en långvarigt och tätt samarbete. Andra samar-
beten har initierats och utvecklats i och med projektet, 
antingen i samband med projektidé och ansökan eller 
senare under projektets gång. I en del fall hade samar-
beten som inledningsvis upplevdes som både stabila och 
viktiga för projekten under tiden kommit att avbrytas. 
Ett exempel är projekt Ungdomsresurs Åby, där en kon-
takt vid Socialtjänsten inledningsvis varit en betydande 
resurs för att verksamheten skulle initieras, startas upp 
och genomföras. När denna sedan slutade på sin tjänst 
försvann även själva tjänsten, och den kontaktperson 
som istället tog över hade inte samma möjlighet att delta 
i projektet. Idag upplever man att socialen inte alls finns 
med som intressent i projektet på samma sätt.

Jag är inte säker på att socialen skulle finnas 
kvar i projektet om vi skulle gå vidare. Jag är 
inte söker på att de vore en intressent längre. De 
var ju en väldigt tydlig intressent tidigare. Den 
skulle nog snarare bli vi Svenska Kyrkan, fritids-
gården och skolan på något sätt. 
Projektledare, Projekt Ungdomsresurs Åby

Samarbete med andra kan också leda till att fören-
ingen och projektet får en kvalitetsstämpel. För projekt 
STOCKTV har samarbetet med olika kulturinstitutio-
ner inneburit just en sådan stämpel, och därmed att man 
öppnat upp för nya samarbeten med andra, liknande 
institutioner. Projektledningen för det idag avslutade 
projektet YScreen pekade vidare på vikten att hitta bra 
samarbetspartners under projektets gång, vilka man 
sedan kan behålla i andra former. 

När man hittar de där personerna inom offentlig 
sektor som är lite visionära och som vågar, och 
som har en sådan position att de har något att 
säga till om inom en myndighet, dem ska man 
vårda. Nu är det Statens Institutionsstyrelse, och 
lite nya från Arbetsförmedlingen som är inriktade 
på unga.  
Projektledare, projekt YScreen

Hur påverkas projekten av Överenskommelsen?
Ett nytt forum för samarbete mellan idéburna organi-
sationer och det offentliga på nationell, regional och 
lokal nivå är den Överenskommelse som slöts i oktober 
2008, efter ett regeringsbeslut och en dialog med ett 
90-tal inbjudna organisationer. Överenskommelsens 
tre parter är regeringen, idéburna organisationer inom 
det sociala området och Sveriges Kommuner och 
Landsting. Enligt regeringen är det viktigaste målet 
med denna sammanslutning tvåfaldigt; dels vill man 
stärka de idéburna organisationernas självständiga och 

oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare. 
Ett andra syfte är att utveckla en större mångfald av 
utförare och leverantörer av hälso- och sjukvård samt 
omsorg (Överenskommelsen).

Medverkan och engagemang av idéburna organisa-
tioner inom det sociala området är alltså en avgörande 
del av Överenskommelsen, vilket innefattar flertalet av 
de studerade föreningarna och projekten. Under inter-
vjuerna visade det sig dock att få av projektledarna och 
företrädarna för föreningarna visste exakt vad Över-
enskommelsen innebar, eller hur deras egen förening 
skulle medverka i denna. Det framstod inte som att 
detta var något man pratade om inom projekten eller 
föreningarna, och man upplevde inte att man ännu på 
något särskilt sätt hade påverkats av Överenskommel-
sen. Det fanns dock en tydlig skillnad föreningarna 
emellan; de föreningar som var stockholmsbaserade 
eller hade nära kontakt med sina stockholmsbaserade 
huvudmän, var också de som var mer insatta i vad 
Överenskommelsen innebar, och hade börjat prata 
om den inom föreningen/projekten. Fryshuset, vilket 
drev det enda stockholmsbaserade projektet (Fenix), 
framstod som den förening som var mest insatt i Över-
enskommelsen, och aktivt hade börjat fundera över hur 
den skulle påverka deras arbete. Även inom Vägen Ut! 
Kooperativen, med placering i Göteborg, hade man 
börjat tala om Överenskommelsen, men man menade 
att det hade skett sent, då man först för något år sedan 
hade uppmärksammat denna. Där håller man i nuläget 
på och jobbar med en intern Överenskommelse för 
Göteborg, och en regional Överenskommelse för Väs-
tra Götalandsregionen. 

projektens målgrupp

Hur når man ut?
De flesta av projekten använde sig av liknande meto-
der för att nå ut till målgruppen och potentiella del-
tagare. Vanligt var en blandning av kommunikation 
genom hemsidor, nyhetsbrev samt sociala medier 
som Facebook och Twitter, samtidigt som man var 
ute på skolor och fritidsgårdar och informerade om 
verksamheten. I vissa fall hade man även kontakt 
med Socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbets-
förmedlingen för att slussa in deltagare i projekten. 
Man påpekade även att ”mun-till-mun” metoden var 
viktig för att sprida kunskap om projektets existens, 
och att det därför tog ett tag för ett projekt att ’sätta 
sig’ i en kommun. Vidare fyllde uppbyggda nätverk 
och mailinglistor i flera fall en viktig funktion för att 
sprida riktad information om vad som skedde inom 
projekten. Ett par av projekten skiljde ut sig från de 
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övriga, antingen genom att vara ovanligt inriktande på 
kommunikation eller genom att de helt eller till stor del 
inte alls använde sig av digitala eller sociala medier får 
att nå ut till målgruppen. Projekten STOCKTV, Funki-
bator och till viss del Fake Free handlade i sig mycket 
om att genom modern och digital kommunikation hitta 
nya plattformar för att nå ut med information eller ett 
specifikt budskap. Projekten YScreen och IDA, å andra 
sidan, förlitade sig främst på kontakten med offentliga 
institutioner som skolan, Socialtjänsten, Arbetsförmed-
lingen och Försäkringskassan, och verkade inte tänka 
i banorna att projektet också kunde kommuniceras till 
målgruppen på andra sätt. 

Man skulle ju önska att ungdomarna själva kom 
hit, att det kom från dom, att de vill hit. Nu kom-
mer oftast informationen från en socialsekrete-
rare. Men det hade varit roligt om ungdomarna 
själva visste om att man kunde komma hit om 
man ville sluta med missbruk och så, att vi hade 
blivit kända på det sättet. 
Medarbetare, projekt YScreen

Det framstod vidare som att de kontakter man arbetade 
upp under projektets gång underlättade mycket när det 
gällde att få tag på deltagare till nya delprojekt. Genom 
projektet lärde man sig vilka kontaktvägar som funge-
rade bäst, och de kunde man senare utnyttja i det egna 
projektet, eller i andra projekt inom organisationen.

Det är en klar fördel nu när man vet vilka man 
ska kontakta på studieförbundet, arbetsförmed-
lingen och navigatorcentrum. Det har underlät-
tat mycket i vårt arbete. Vi kan ju fortfarande 
arrangera animationsworkshops generellt, som 
förut, men det känns som att det kommer att 
gå mycket snabbare att rekrytera deltagare nu. 
Vi hade till exempel ett dokumentärfilmspro-
jekt i maj i Östersunds förorter, och fick tag på 
15 ungdomar som aldrig hade gjort film förut. 
De gjorde helt fantastiska filmer om sina hem-
trakter. Det var då genom en del kontakter vi 
hade arbetat upp under IDA-projektet som vi 
fick tag på ungdomarna,främst fritidsgårds-
personal. Det känns som att man kan göra mer 
sådana här spontana och snabba projekt nu.  
Projektledare, projekt IDA

Hur många har man nått? 
I flera av projekten tyckte man att det var svårt att 
uppskatta hur många i målgruppen man hade nått, 
men de flesta kunde i alla fall göra en ungefärlig 

uppskattning genom att räkna antalet deltagande i 
själva verksamheten eller i andra aktiviteter, på före-
läsningar, utbildningar, mailinglistor, Facebookgrupper 
och besökande på hemsidan. Det handlar alltså dels 
om personer som aktivt deltagit i själva verksamheten, 
dels om personer som man genom föreläsningar, semi-
narier och workshops hade nått vid enskilda tillfällen. 
Likaså om personer man har nått med information om 
projektet genom olika medier. Skillnaden i hur många 
man uppskattade att man hade nått ut till skiljde sig 
alltså åt ganska mycket beroende på vilket sätt man 
nådde ut. Det påpekades också att det kan ifrågasät-
tas vad som egentligen är att nå ut, och att exempelvis 
sociala medier kan vara svåra att utvärdera. Som pro-
jektledaren för projekt Fake Free uttrycker det: ”Är en 
Facebook-grupp med ett par hundra medlemmar bra 
eller dåligt?” 

I projekt STOCKTV hade drygt 30 personer deltagit 
i de två verksamheter man hade genomfört under året 
(2010), medan man uppskattade att över 2500 personer 
hade nåtts av Live-sändningarna via nätet, och hund-
ratals via nyhetsbrevet. Likaså uppgav projekt Diva att 
man hade över 2000 besökare på hemsidan den aktu-
ella månaden, medan man hade 130 Diva-medlemmar 
och ungefär 100 besökande tjejer i veckan om man 
räknade ihop alla Diva-filialerna i Linköping. I projekt 
Ungdomsresurs Åby hade ungdomsledarna andra året 
medvetet valt att försöka nå ut mer kvalitativt till ett 
färre antal ungdomar i riskzonen, medan man tyckte 
det kunde vara svårt att uppskatta hur många av de 
andra ungdomarna man hade nått ut till.

Det är svårt för ibland kan det var så att de 
inte vet vilka vi är fast vi vet vilka dom är, och 
tvärtom. Det är ju jättesvårt att uppskatta. 
Förra året när vi gjorde en enkät i skolan var 
det en fråga om det var bra att Malin och Mar-
lene var på skolan, och en del skrev att det var 
jättebra för då kan man prata med dem… det 
var ju mer än hälften i alla fall. (…) Sen ska vi ju 
rikta in oss på de i riskzonen, och då har vi en 
närmare kontakt med ett 20-tal. 
Ungdomsledare, projekt Ungdomsresurs Åby

Även företrädare för YScreen hade svårt att under 
intervjun uppskatta hur många man hade nått. I sin 
slututvärdering uppger man att man under de tre åren 
projektet drevs med finansiering från Arvsfonden hade 
cirka 120 aktiva deltagare (medarbetare på YScreen, 
medarbetare och arbetstränande på Karins Döttrars 
hantverkskooperativ, administrativa medarbetare på 
konsortiet Vägen Ut!, övriga mentorer och coacher från 
olika Vägen Ut! kooperativ, ett tiotal personer som har 
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gått en kooperatörsutbildning), varav cirka 17 personer 
hade varit arbetstränande ungdomar på själv YScreen. 

I andra projekt bedriver man flera olika typer av 
verksamheter parallellt, vilket göra att man når ett fåtal 
på en daglig basis, men ett större antal via enskilda 
workshops och föreläsningar. I projekt IDA har man 
haft 5-11 tjejer som regelbundet deltagit i undervis-
ningen ledd av en handledare, medan man under projek-
tets gång har utvecklat flera andra aktiviteter, av vilka 
vissa var återkommande, där man når betydligt fler.  

I projekt Funkibator bedriver man väldigt många 
olika typer av verksamheter parallellt, och man även 
fokuserat på att arbeta upp nätverk och mailinglistor. 
Dessa sprider i sin tur informationen vidare till sina 
nätverk, vilket gör att det kan vara svårt att uppskatta 
exakt hur många man når. Man uppskattar dock att 
man har nått ut till flera hundra inom funktionsned-
sättningsområdet genom föreläsningar, utbildningar 
och andra typer av gruppverksamheter. Man har även 
byggt upp ett eget kontaktnät med en maillista på över 
200 nyckelpersoner, vilka sedan når vidare ut i sina 
egna nätverk.

Både projekt Fenix och Fake Free har genom före-
läsningar nått ut med information till ett ganska stort 
antal elever i skolor runt om i landet. Projektledaren 
i Fake Free uppskattade att man hade nått ungefär 
tusen elever genom föreläsningar på skolorna, och 
ett hundratal genom sin volontärsverksamhet. Fenix, 
vars verksamhet första året byggt enbart på föreläs-
ningarna, uppskattade att man hade nått betydligt fler 
elever (men däremot gick volontärverksamheten trö-
gare, se ovan).

Vilka når man?
Alla projekten i studien har ungdomar som en gemen-
sam målgrupp, men vissa projekt har även avgränsat 
sig ytterligare. YScreen:s målsättning var att särskilt 
nå ut till kriminella och missbrukare, IDA:s att nå ut 
till arbetslösa tjejer och tjejer på IV-programmet, i 
Ungdomsresurs Åby ville man särskilt nå de ungdomar 
som bedömdes ligga i riskzonen, medan man i projekt 
Diva hade som målsättning att även nå tjejer som inte 
vanligtvis nås genom den ordinarie fritidsverksam-
heten. Resultaten pekade mot att man delvis hade 
uppnått dessa mål. Genom att upprätta filialer runt om 
i Linköping hade projekt Diva lyckats nå ut även till 
flickor som inte hade möjlighet att ta sig in till stan på 
kvällarna, eller av olika anledningar inte hade möjlig-
het att besöka en fritidsgård 

I Funkibator var det ett uttalat mål att bland annat 
nå ungdomar med funktionshinder. Detupplever man 
sig ha lyckats med genom att bygga upp ett nätverk 
med unga funktionshindrade inom länet via Facebook 

och MSN, som gör att man också når ut till dem som 
inte tidigare är engagerade i någon förening. 

Det som är lite svårt är att nå dem som inte är 
organiserade i någon form, som inte är med i 
olika föreningar, De sitter ofta hemma och gör 
ingenting, de isolerar sig. Och om man frågar 
dem om de vill hänga på, så säger de nej. Men 
även där har vi hittat massa personer genom att 
fråga olika personer om de känner till någon, 
och vi har haft en massa prova-på-tillfällen. Så 
nu har vi byggt upp ett sådant nätverk också. 
Ofta via Facebook och MSN når man dem. Jag 
kan lätt säga att vi har det största nätverket 
inom Kronobergs Län inom denna grupp. 
Projektledare, projekt Funkibator

I ett par av projekten hade dock den avgränsade mål-
gruppen av olika anledningar breddats under projekt-
tidens gång, vilket har lett till att man har nått en något 
annorlunda grupp än planerat. I projekt IDA hade 
efterfrågan på de platser som fanns för tjejer som var 
arbetslösa eller gick på IV-programmet minskat under 
projektets gång, medan den övriga verksamheten som 
riktade sig mer brett till alla tjejer med intresse av att 
skapa (exempelvis onsdagsverksamheten Konst för 
tjejer, och mer enstaka workshops) hade blivit väldigt 
välbesökt. En tydligare förändring av målgrupp var det 
kanske i projekt YScreen, där målet från början tydligt 
var att nå ut till ungdomar med bakgrund i missbruk 
och/eller kriminalitet, för att hindra rekrytering av 
unga män till kriminella gäng. Dock ändrade YScreen 
inriktning när huvudmannen Vägen Ut! Kooperati-
ven bestämde sig för att ändra målgrupp, på grund 
av nya arbetsmarknadsåtgärder, vilket lett till nya 
upphandlingar med kommunen om att också ta emot 
andra typer av arbetstränande. YScreens målgrupp 
utvecklades därmed till att innefatta alla typer av unga 
människor som stod långt ifrån arbetsmarknaden.

Det är ju personer som står långt ifrån arbets-
marknaden, många som har varit problem på 
något sätt, antingen med missbruk, psykisk 
ohälsa, eller långtidsarbetslöshet som får 
reda på oss igenom Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassa eller socialsekreterare. (…) 
Det var hela Vägen Ut! som bestämde sig för 
att ändra inriktning. Fas 3 är ju ett nytt feno-
men, och det här Resa-projektet, det är ju nya 
arbetsmarknadsåtgärder. Så det är ju upphand-
lingar som Vägen Ut! har gjort, som har påver-
kat oss. 
Medarbetare, projekt YScreen
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I andra projekt var tanken snarare att nå ut brett, medan 
resultatet blev något snävare. I projektet Fake Free var 
målet egentligen att nå ut även till ungdomar mellan 
13-25 som inte är medlemmar i UNF. Under det första 
pilotåret har man framförallt marknadsfört möjligheten 
att vara volontär i projektet till medlemmar inom UNF, 
och det är därför främst medlemmar i den egna organi-
sationen som har deltagit i projektet.

Genusperspektiv i projekten?
En genomgående problematik gällande en snävare mål-
grupp än planerat, vilken framkom under intervjuerna, 
var att deltagarnas könsfördelning inte alltid var jämn. 
Trots Arvsfondens krav på nytänkande ger intervjuerna 
en bild av att projekten antingen satsar på riktad tjej-
verksamhet med enbart unga tjejer som målgrupp (Diva 
och IDA), eller att de delvis saknar ett genusperspektiv. 
Det verkar vara mycket upp till en genusmedveten pro-
jektledare att se till att det finns ett sådant tänk, när det 
exempelvis gäller tillsättning av personal, och i förläng-
ningen att lyckas nå ut till målgruppen. Exempelvis, 
i ett par projekt har länken till målgruppen i form av 
föreläsare och ungdomsledare antingen bara bestått av 
killar eller tjejer, och det kan vara problematiskt om 
man vill nå alla unga. I projektet Fenix var det fram 
tills nyligen enbart killar som var ute och föreläste på 
skolorna runtom i landet, vilket den nya projektledaren 
upplevde som ett problem och åtgärdade.

Tittar man på hur det var från början, så var det 
bara killar som var ute och föreläste och det fun-
kar inte. 
Verksamhetsansvarig för Operativt arbete med 
Unga, Fryshuset

I Åby är båda ungdomsledarna tjejer, vilket kan göra 
att det är enklare för tjejerna på högstadieskolan att ta 
kontakt, och mer upplagt för riktad tjejverksamhet (även 
om målgruppen är både killar och tjejer). Det var också 
vad en av eleverna på skolan upplevde. I ett annat pro-
jekt hade de som deltagit i verksamheten varit nästan 
bara killar, utan att detta varit ett mål, vilket gjorde pro-
jektledaren förvånad. Det framstod som att det inte varit 
något man hade reflekterat över innan man rekryterade 
deltagare till projektet – varför och hur man når killar 
respektive tjejer till sin verksamhet. Problemet med att 
nå ut även till tjejer i sin verksamhet var dock något 
projekt STOCKTV tog upp i avrapporteringen till Arvs-
fonden, där man också funderade kring hur man skulle 
nå fler tjejer, exempelvis genom ökad uppmuntran till 
tjejer att söka till workshops. En slutsats var att man i 
högre utsträckning skulle ta hjälp av lärarna för att nå ut 
till alla elever (STOCKTV Rapport 2010, Arvsfonden). 

Hur upplever deltagarna ur målgruppen 
projekten?
Det är svårt att genom denna typ av utvärdering upp-
skatta i vilken mån projekten har nått ut till målgruppen. 
För detta skulle det behövts göras en långt mer systema-
tisk uppföljning av målgruppens upplevelser, vilket låg 
utanför projektets ramar. Vad vi kan göra är dock att för-
söka peka på några tendenser utifrån hur deltagarna upp-
levde att deras medverkan i projektens verksamhet påver-
kade dem. Vi har då funnit tre olika typer av spår; för det 
första att projekten ger ungdomarna en stärkt självkänsla 
genom att man aktiveras och får nya färdigheter, för det 
andra att volontärerna i många fall varit viktiga förebil-
der och en länk till unga och för det tredje att deltagandet 
i projekten öppnar dörrar till andra möjligheter genom 
nya kontakter, referenser och engagemang.

Stärkt självkänsla
Flera av projekten i studien syftar till att påverka unga 
människors självbild positivt, så att de kan utnyttja sin 
fulla potential och våga ta del av andra, nya, samman-
hang. Detta gäller speciellt projekten IDA och Diva vars 
mål är att genom riktad tjejverksamhet och aktiviteter 
stärka tjejers självkänsla, samt projekt YScreen, där 
man genom arbetsträning vill ge unga utanför arbets-
marknaden en möjlighet att känna att de fungerar på 
en arbetsplats och i andra strukturerade sammanhang. 
I samtalen med deltagarna framkom att detta varit en 
upplevd följd av den verksamhet de deltagit i. 

Jag har utvecklats väldigt mycket som person. 
Jag har bättre självförtroende och självkänsla. 
Jag kan säga vad jag tycker, och ställa frågor.
Deltagare, projekt IDA
De (på YScreen) peppade mig att ta tag i det. Det 
är tveksamt om jag hade kunnat börja på skolan 
utan den hjälpen. Det är svårt, speciellt när det 
är något man verkligen vill. Jag är inte så struk-
turerad, så de hjälpte mig att sätta av tid till att 
söka till skolan. 
Deltagare, projekt YScreen

Viktig länk till unga
Deltagarna utgör också i flera projekt själva en viktig 
länk till en större målgrupp, genom att fungera som 
förebilder och mer ’vuxna’ kompisar. Detta framhölls 
exempelvis ofta av projektens kontakter inom kom-
munen, vilka upplevde att de själva hade svårt att 
nå ut till vissa grupper av ungdomar. I projekt Diva 
utbildas speciella tjejcoacher som har i uppgift att leda 
gruppaktiviteter utifrån egna intressen och förmågor, 
och att bara finnas tillhands på fritidsgårdarna och 
snacka med de yngre tjejerna.
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För oss är ju coacherna jätteviktiga. Utan dem 
skulle ju inte vi nå så många, de når ju tjejerna 
mycket bättre än vad vi gör. När vi är ute och 
marknadsför har vi alltid med oss en coach i 
deras ålder, och berättar att det är inte bara vi 
fritidsledare utan coacherna också.  
Projektledare, projekt Diva

En av de viktigaste lärdomarna som coacherna själva 
pekade på var just att fungera som en förebild för unga 
tjejer.

Jag har nog under hela tiden mer och mer känt 
att jag har insett att det här med att vara förebild 
är ingenting som jag väljer, utan det blir man 
liksom per automatik. Det har fått mig att tänka 
mer på hur man uppfattas av andra, och att verk-
ligen försöka tänka på det, att inte försöka vara 
för nischad i mitt sätt att vara, för jag vill inte 
bli uppfattat på bara det här sättet. Där har väl 
tiden på Diva hjälpt till att forma lite av det, att 
jag vill kunna nå ut till så många som möjligt. 
Deltagare, projekt Diva

I projekt Ungdomsresurs Åby hade de båda ungdomsle-
darna utvecklats till att bli viktiga trygghetsskapare på 
skolorna. Eleverna upplevde att de gjorde stor skillnad 
i deras vardag genom att de, till skillnad från lärare och 
personalen på fritidsgården, ofta fanns på plats i skolans 
korridorer. Ungdomarna upplevde att mobbningen hade 
minskat betydligt sedan Malin och Marlene kom till 
skolan, och att det var det som var den stora skillnaden 
från tidigare situation. Man upplevde att det var viktigt 
att någon alltid fanns på plats och tog tag i situationen.

I projekt Fenix använder man sig av relativt unga 
föreläsare som – genom sina egna erfarenheter från 
Backabranden i Göteborg och att själva ha varit ’unga 
på glid’ – har större möjlighet än exempelvis Brand-
försvaret, att skapa kontakt med ungdomarna och där-
med verka förebyggande mot skolbränder. Enligt en 
av föreläsarna genererade deras berättelser ofta starka 
reaktioner bland ungdomarna ute på skolorna. 

Det blir väldigt känsligt, det är många av dem 
som börjar gråta, och går ut mitt i föreläsningen. 
Då får man prata med dem efteråt. Man ser ju 
att det går rakt in i hjärtat. (…) Man ser att de 
försöker leva sig in i det och försöker verkligen 
förstå. Hur jobbigt det har varit för oss, för våra 
familjer, och alla de andra som var med och 
deras familjer.  
Föreläsare, projekt Fenix

Skapar nya sociala nätverk och leder 
till nya engagemang
Ett krav från Arvsfondens sida är att projekten som får 
finansiering ska vara nytänkande, och ofta fyller också 
projekten en viktig funktion i och med att det inte finns 
någon liknande verksamhet i kommunen eller länet. 
Detta påpekades också från deltagarnas sida i flera fall. 
Ett bra exempel är Funkibator, som inneburit att funk-
tionshindrade ungdomar fått tillgång till ett nytt socialt 
nätverk. Exempelvis har projektledarna för Funkiba-
tor aktivt arbetat med att starta upp en filial av Unga 
RBU:are (Unga Rörelsehindrade Barn och Ungdomar) 
i Kronoberg och Kalmar Län, vilket gett unga rörelse-
hindrade en ny möjlighet till sociala sammanhang. 

När man är rullstolsbunden och funktionshin-
drad är det inte alltid lätt att komma ut och göra 
saker. Nu så kan man hitta på saker tillsam-
mans, och det tycker jag är jättebra. Det fanns 
liksom ingen samlingspunkt för ungdomar med 
funktionsnedsättning innan. Det är just det här 
med den sociala biten som är så viktig. Det är ju 
det här med samarbeten med andra föreningar 
också, då kan man försöka synka någon helg, 
och träffas även utanför mötena och bara umgås.  
Unga RBU:are, projekt Funkibator

Något som togs upp av flera deltagare i de olika pro-
jekten var att deras medverkan gav dem nya kontakter, 
viktiga referenser och öppnade dörrar till nya enga-
gemang. Delvis handlar det om att man får yrkesmäs-
siga erfarenheter och kontakter som kan leda vidare 
till praktikplatser och eventuellt jobb. Detta framhölls 
speciellt av deltagare i projekt IDA, STOCKTV och 
YScreen. Man framhöll det också som viktigt att känna 
att man gör något meningsfullt, att man producerar en 
verklig produkt på efterfrågan av en kund. Att känna 
att man kommer ut i verkligheten, och att man faktiskt 
klarar av det. 

YScreen kändes som en meningsfull verksamhet, 
till skillnad från mycket annat. Man bidrog till 
produktionen i företaget. Det har alla sagt som 
arbetade där. Det är viktigt att man känner att 
man bidrar till något på riktigt.  
Deltagare, projekt Yscreen

I projekt Diva, hade ett par av tjejcoacherna genom sitt 
deltagande i projektet även engagerat sig i en annan 
verksamhet i huset Arbis där Diva huserar. Även i pro-
jekt Ungdomsresurs Åby framhöll eleverna på högsta-
dieskolan i Åby att ungdomsledarnas närvaro hade lett 
till att de engagerade sig i nya verksamheter utanför 
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skolan, där de bland annat träffat nya kompisar från 
andra delar av Norrköpings kommun. Framförallt var 
det kyrkans olika verksamheter för ungdomar som de 
hade deltagit i. Detta hade också gett dem en ny syn på 
kyrkan.

Jag hade inte en aning om vad de hade för verk-
samheter där. Jag trodde att man satt och läste 
bibeln. 
Deltagare, projekt Ungdomsresurs Åby

Även från projektledarnas sida hade man insett vikten 
av projekten för målgruppen i ett större perspektiv.

Man känner vilket behov det finns av den här 
typen av verksamhet, för den här målgruppen. 
Att det inte bara handlar om att göra film, utan 
om att vara människa. En del av tjejerna hade ju 
aldrig varit på ett galleri eller länsbibliotek som 
vi tog med dom till. Det handlar om att guida 
dem in i vuxenlivet. Det är en viktig del av ett 
sånt här projekt.  
Projektledare, projekt IDA

Sammanfattning 
Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste resul-
taten i rapportens tredje resultatdel. 
• Vilka spår ett Arvsfondsprojekt lämnar i den orga-

nisation som genomför projektet är till synes högst 
varierande, men verkar inte bero av huvudmannens 
storlek. Viktigt är att projekten i en del fall påver-
kade huvudmännen med nya tankar om målgrup-
pen, att den tog större plats inom föreningens verk-
samhet utanför projektet (Funkibator, YScreen), 
men även att de ledde till betydande förändringar 
av föreningens arbetssätt (Fake Free).

• I ett par av projekten upplevde man att den främsta 
påverkan på organisationen var att man genom 
projektet  öppnade upp nya möjligheter för 
organisationen att verka. Det kunde vara att man 
genom att marknadsföra projektet också gjort 
organisationen mer synlig i samhället generellt, 
eller att man genom vissa samarbeten gjort orga-
nisationen synlig för nya grupper. Samarbete med 
andra kan också leda till att föreningen och projek-
tet får en kvalitetsstämpel.

• Alla studerade projekt har flera samarbetsparter, 
och alla projekten uppgav att det externa samarbetet 
hade ökat under projektets gång. Vilka typer av 
aktörer man valde att samarbeta med verkade inte 
skilja sig så mycket mellan gamla och nya organi-
sationer gällande samarbetspartners. Alla projekt 

samarbetade i någon form med det offentliga. Dock 
hade de nya föreningarna i högre utsträckning sam-
arbeten med privata aktörer. 

• Få av projektledarna och företrädarna för förening-
arna visste exakt vad Överenskommelsen innebar 
eller hur deras egen förening skulle medverka i 
denna. Det framkom dock att de föreningar som var 
stockholmsbaserade eller hade nära kontakt med 
sina stockholmsbaserade huvudmän var de som var 
mer insatta i vad Överenskommelsen innebar. De 
hade börjat arbeta aktivt med hur de skulle ingå i 
denna.

• Projekten hade till synes ganska olika sätt att nå ut 
till målgruppen. Ett par av projekten använde sig 
enbart av digitala eller sociala medier får att nå ut, 
medan andra förlitade sig främst på kontakten med 
offentliga institutioner som skolan, Socialtjänsten, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Denna 
skillnad framstod inte som betingad av om huvud-
mannen var en gammal eller ny organisation.

• I flera av projekten tyckte man att det var svårt att 
uppskatta hur många man hade nått. I ett par av 
projekten hade dock den avgränsade målgruppen 
av olika anledningar breddats under projekttidens 
gång, vilket har lett till att man har nått en något 
annorlunda grupp än planerat.

• Det verkade delvis saknas ett genusperspektiv i pro-
jekten, om man inte satsade på riktad tjejverksam-
het med enbart unga tjejer som målgrupp (Diva och 
IDA). Det framstår som att det är mycket upp till en 
genusmedveten projektledare att se till att det finns 
ett sådant tänk när det exempelvis gäller tillsättning 
av personal för att, i förlängningen, lyckas nå ut till 
målgruppen.

• Den främsta påverkan på målgruppen framstod som 
stärkt självkänsla till följd av deltagande i projektet, 
men också att deltagarnas medverkan gav dem nya 
kontakter, viktiga referenser och öppnade dörrar till 
nya engagemang. Deltagarna utgör också i flera 
pro-jekt själva en viktig länk till en större mål-
grupp, genom att fungera som förebilder och mer 
”vuxna” kompisar.
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fortSättnIng, 
uthållIghet – och vad 
händer Sen?

I denna del av rapporten riktar vi fokus mot projektens 
bärkraftighet och vad som händer efter projektmedlens 
slut. Vi inleder med att följa hur man under projektens 
gång planerar sin egen överlevnad, för att sedan stu-
dera hur projektens uthållighet ser ut efter projektens 
slut, med speciellt fokus på vad som betingar denna 
bärkraftighet. Vi undersöker även om projekten har 
expanderat och/eller fått några efterföljare. 

tankar och planer under 
projektens gång
Redan i ansökningshandlingarna för Arvsfondsbidrag 
måste organisationerna uppge hur de har tänkt sig 
vidare finansiering och överlevnad efter projekttidens 
slut. Långsiktig överlevnadspotential är ett kriterium 
man tittar på i beslut om avslag eller bifall på ansökan. 
Detta lyfte också en av projektledarna upp som positivt 
med Arvsfonden.

Det tycker jag faktiskt är en väldigt bra sak med 
Arvsfonden, att man ber folk ha en tanke om hur 
man ska kunna finansiera verksamheten efter 
projekttidens slut 
Projektledare, projekt Fenix

När det gällde en möjlig fortsatt finansiering framstod 
det som att det ur projektledarnas synvinkel fanns fyra 
alternativa vägar. Att finansieras helt kommersiellt, 
helt tas upp i den offentliga verksamheten ellersöka 
fortsatt finansiering från andra fonder och stiftelser 
och delfinansieras av den egna föreningen/projektets 
huvudman. En fjärde väg var en storts kombination av 
de andra; att delvis finansieras kommersiellt, delvis av 
det offentliga och dessutom söka aktivitetsstöd från 
fonder och stiftelser. Beroende på vilket framtidsscena-
rio man såg som mest troligt, var man också mer eller 
mindre oroad inför om och hur verksamheten skulle 
fortsätta efter avslutad finansiering från Arvsfonden. 
Generellt framstod det som att de projekt som plane-
rade att antingen finansieras enbart kommersiellt eller 
via offentliga medel också kände en större oro över hur 
den framtida verksamheten skulle utformas, medan de 
projekt som planerade att slå in på den fjärde alterna-
tiva vägen med en kombinerad finansiering från olika 
finansiella källor var de som kände minst oro. 
Flera av projekten i undersökningen satsade på att på 

lång sikt bli självförsörjande på kommersiell basis. 
Detta upplevdes på en del håll som självklart, då man 
som ett socialt företag ansåg sig vara en del av närings-
livet. I en del projekt var gränsdragningen dock mer 
diffus och istället upplevdes säljandet av tjänster som 
en nödvändighet, för att kunna fortsätta sin verksam-
het. Detta upplevdes också delvis som en ganska ny 
problematik, som i förlängningen kunde skapa ett tro-
värdighetsproblem hos målgruppen.

Den tredje sektorn är någonstans emellan det 
offentliga och näringslivet. Vi tar hand om det 
som det offentliga inte kan ta hand om, samti-
digt som vi konkurrerar med näringslivet. Vi är 
beroende av bidrag, men de kommer inte som 
vi önskar. Skulle vi få dem, skulle vi vara friare 
i vår verksamhet, men då vi inte har tillräckligt 
med finansiering måste vi sälja våra tjänster och 
samarbeta tightare med den offentliga sektorn, 
som skolor, socialtjänsten, osv. Framförallt kan 
det skapa problem i att behålla förtroendet bland 
ungdomarna. Att vi inte hör till den ena eller den 
andra, det är det som har varit vår tillgång.  
Verksamhetsansvarig för Operativt arbete med 
Unga, Fryshuset

Det uppfattades som att det fanns stora fördelar med 
att vissa projekt var helt fristående det offentliga och 
kommersiella krafter. När det exempelvis handlar om 
att provocera och väcka nya tankar, upplevdes det som 
svårt för det offentliga att ta den rollen på ett trovärdigt 
sätt, då det kan bli kontraproduktivt. 

Tanken med Fake Free är lite att det ska vara 
en provokativ påverkansorganisation, som ska 
få folk att börja tänka på ett annat sätt, sticka 
ut hakan, och provocera och väcka nya tankar. 
Folk kan ha en tendens att bli väldigt provoce-
rade om det offentliga gör något sådant. Det 
spelar inte riktigt någon roll vad man säger, men 
att det offentliga gör det: ”staten ska inte komma 
och säga att pappa ska vara hemma mer med 
barnen”, eller vad det är. Och det kanske ligger 
något i det också. Så det tycker jag är en klock-
ren uppgift för det civila samhället, och att vara 
lite ”watchdog”. 
Projektledare, projekt Fake Free
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I andra fall kan det handla om en kombination av 
hög kompetens och starkt engagemang i en specifik 
verksamhet, som kan vara svårt att finna vare sig i det 
offentliga eller i kommersiell drift.

Jag tror inte att den här typen av verksamhet 
skulle fungera som en fritidsgårdsverksamhet. 
Det är krävande att bygga en videocommunity, 
och på något sätt handlar det om filtrering, kva-
lité och att hitta ett sammanhang. Och där krävs 
det folk som har kompetens, och har tid att fil-
trera. Jag kan inte heller se någon kommersiell 
aktör ta på sig den rollen, om inte det gagnar 
dem liksom.  
Projektledare, projekt STOCKTV

Det faktum att Arvsfonden, till skillnad från många 
andra möjliga finansiärer, ger pengar till administre-
ring av projekt och personal, gör att det kan bli svårt 
att hitta en motsvarande finansiär. Andra ger ofta min-
dre summor till enskilda aktiviteter. Därmed blir det 
nödvändigt att antingen ha en ekonomisk stark fören-
ing i ryggen, som exempelvis Fake Free har i UNF, och 
söka aktivitetsstöd, eller att satsa på att verksamheten 
efter det att projektpengarna tar slut antingen upptas 
av kommunen eller finansieras på kommersiell basis. 
En fjärde väg är alltså en sorts kombination av de tre. 
Projektet Funkibator är ett bra exempel på den fjärde 
alternativa vägen, då man planerade och arbetade för 
att vissa delar av verksamheten fick aktivitetsstöd av 
fonder och stiftelser, andra delar finansierades kom-
mersiellt och ytterligare delar finansierades av kommu-
nen, exempelvis i form av placering av arbetstränande. 

I den första intervjuomgången visade sig de projekt 
som har en kommersiell potential eller tillämpning 
(Funkibator, YScreen och STOCKTV) vara de som 
uttryckte minst oro för framtida finansiering. Man var 
ganska övertygad om att man genom att bedriva någon 
form av näringsverksamhet skulle kunna få tillräck-
ligt med intäkter för att driva projektet vidare, ibland 
tillsammans med andra former av inkomster såsom 
driftstöd från myndigheter. I den andra intervjuom-
gången hade företrädarna för STOCKTV dock blivit 
mer osäkra på om man skulle kunna finansiera siten 
genom endast annonsering, och man hade därför börjat 
fundera kring andra möjliga lösningar. Det framstod 
dock som ganska osäkert hur man skulle finansieras i 
framtiden. Både Yscreen och Funkibator var tidigt del-
vis finansierades av andra typer av inkomstkällor, och 
man var inte lika osäkra inför framtiden.

De projekt som bedriver verksamhet som tra-
ditionellt ligger inom den offentliga sektorns ram 
uttryckte generellt en stor osäkerhet inför framtiden. 

Ekonomiska ramar och politiska beslut verkar begrän-
sande, även om man ändå uttrycker en ganska stor till-
försikt över framtiden och tror att projekten kommer 
att leva kvar i någon form.

Jag försökte få med mig kommunen innan, och 
det var inte speciellt mycket som jag frågade 
efter, jag tror det var 50 000 eller någonting. 
Men det var de inte intresserade av. Möjligtvis 
nu kanske, nu när vi ska sluta, då kanske de har 
förstått vikten av det. För jag tycker att det är en 
kommunal angelägenhet egentligen. Faktiskt. 
Projektledare, Projekt IDA

Jag skulle gärna se att projektet fortsätter, det 
är bara frågan hur vi ska göra. Jag hade inte 
haft något emot att söka från Arvsfonden nu när 
vi kan jobbet. Vi har pratat nu på förmiddagen 
om det, att vi måste söka vidare, och kanske 
då med kommunala medel. Så fattar vi det från 
Arvsfonden, att de vill att det här ska leva vidare 
med kommunala medel. Kommunen har ju avsatt 
lite medel, och vi ska ta den kontakten nu under 
de närmaste veckorna med kommunen, för att se 
vilka medel vi kan få loss från dem.  
Projektledare, projekt Ungdomsresurs Åby

Projekt Diva är redan en kommunal verksamhet, men 
man vet fortfarande inte i vilken form projektet kom-
mer att drivas efter avslutad finansiering från Arvsfon-
den. Styrgruppen diskuterar huruvida man ska vara 
kvar som verksamhet inom kommunen, eller om Diva 
ska drivas som en fristående förening. 

Kommunen har ju sagt att de ska ta över, men vi 
vet inte vad som händer med projektledaren. Vi 
vill inte att Diva ska bli en fritidsgårdsverksam-
het, och där är vi lite oroliga över hur verksam-
hetscheferna tänker. Och det är den dialogen vi 
har just nu. Och vi vill inte att det läggs ut på 
flera fritidsledare, på flera huvuden, för de har 
inte tiden och de har inte lyckats att skapa den 
relationen som jag har gjort under de här tre 
åren. Så där känns det ju lite osäkert.  
Projektledare, projekt Diva

Även projekt Fenix planerade att delvis finansieras 
av det offentliga efter att Arvsfondsdelen av projektet 
tagit slut, framförallt genom ett fortsatt samarbete med 
Brandförsvaret/Räddningstjänsten. Men man har även 
utvecklat nya metoder som inte kräver någon särskild 
finansiering för att man ska kunna fortsätta med dem 
även i andra projekt inom Fryshuset. 
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Vi har tänkt kring lite olika led. Dels ett bredare 
tänk att fortsätta arbeta med den typ av storytel-
ling-metod som vi utvecklat genom projekt Fenix 
– att skapa passion och arbeta kring ett intresse, 
då man på så sätt kan föda motivation. Detta 
har spridit sig till andra projekt inom Fryshu-
set. Denna tanke – att nå publiken med känsla 
– behöver vi inte söka fortsatt finansiering för, 
utan den kommer vi att använda som metod i 
andra egna projekt och externa uppdrag.  
Projektledare, projekt Fenix

Projekten kan också i sig själv leda till att nya möj-
ligheter till finansiering öppnar sig. Projekt Funki-
bator har i mycket handlat om att försöka samordna 
föreningar för olika typer av diagnosgrupper inom 
funktionshinderområdet. Genom denna verksamhet, 
och upparbetandet av kontakter bland de olika fören-
ingarna, har nya möjligheter till en gemensam organi-
sering öppnat sig – och därmed också till nya typer av 
finansiering. 

Nytt är att vi också planerar att arbeta för att 
skapa ett riksförbund för att bli en del av Ung-
domsstyrelsens organisationer. Då kan man få 
1 miljon i driftstöd från Ungdomsstyrelsen. Nu 
finns det många föreningar som är knutna till 
olika diagnosgrupper, men det nya med den här 
föreningen är att den kommer att vara gränsö-
verskridande. Vi har ett så stort nätverk nu att 
det inte borde vara så svårt.  
Projektledare, projekt Funkibator

I de fall där man var mest osäker på vilken form pro-
jekten skulle ta i framtiden, verkade alltså vara de 
fall där man tänkte sig att antingen finansieras kom-
mersiellt eller att helt bli upptagen i det offentliga, som 
STOCKTV, Diva, IDA och Ungdomsresurs Åby. De 
projekt som försökte finna vägar för spridning av pro-
jektets idéer som inte krävde finansiering, eller skapa 
en bredd av typen av finansiärer upplevde inte framti-
den som lika oroande.

vad hände(r) sen?
Vid tredje intervjuomgången var Arvsfondens 

finansiering avslutad för fem av projekten; Fake Free, 
Ungdomsresurs Åby, IDA, Diva och YScreen. Alla 
projekten hade fortsatt verksamheten i någon mån, 
men i vilken utsträckning man bedrev den jämfört 
med tidigare skiljde sig ganska mycket projekten emel-
lan. En del av projekten hade fortsatt i ungefär samma 

utsträckning och format som tidigare, medan andra 
hade fortsatt i liknande utsträckning men i ett annat 
format. Ett par av projekten hade även bytt format, 
men också minskat i omfattning. 

Projekten Diva och YScreen hör till den första kate-
gorin, i alla fall inledningsvis. Verksamheten i dessa 
projekt hade fortsatt i relativt oförändrad omfattning 
och format när pengarna från Arvsfonden tog slut. 
YScreen fortsatte sin tryckeriverksamhet i ungefär 
samma utsträckning som förut, och huvudinkomsterna 
kommer idag från Socialtjänsten och Arbetsförmed-
lingen genom arbetstränande vid tryckeriet. En del 
inkomster kommer också in via den kommersiella för-
säljningen, men denna del av finansieringen som var 
nödvändig för att man i framtiden ska kunna fortsätta 
med tryckeriet i nuvarande omfattning hade inte gått så 
bra som man hade hoppats på. Vid tredje intervjutill-
fället hade ekonomin börjat gå sämre, och man skulle 
förmodligen bli tvungen att förändra verksamheten 
inom en ganska snar framtid.

Det går sakta, sakta uppåt. Men problemet är 
att vi inte har kapaciteten att trycka så mycket 
som vi skulle behöva sälja rent personalmässigt. 
Vi har pratat om att vi egentligen skulle behöva 
sälja för 120.000 kronor i månaden, och nu säl-
jer vi för ungefär 50.000. Men att nå upp till det 
skulle krävas mycket mer personal. Lokalerna 
är för stora och vi har för avancerad utrust-
ning egentligen. Sen skulle det ju kosta att flytta 
också. Vi har dock sagt upp lokalerna från och 
med årsskiftet, tanken är att vi antingen kommer 
att hyra lokalerna ett par månader framåt istäl-
let, eller att projektet kommer att slås ihop med 
ett annat Vägen ut! projekt. 
Fd projektledare, YScreen

Projekt Diva hade nyligen avslutat Arvsfondsdelen av 
projektet vid tiden för den tredje intervjun. I enlighet 
med de förhoppningar man hade haft vid tidigare inter-
vjutillfällen hade kommunen nu gått in som huvudfi-
nansiär av verksamheten, och därmed finansierat en ny 
samordnare på 50 procent som tog över de uppgifter 
den tidigare projektledaren hade haft. Kommunen stod 
även för övrig personal ute på de filialer projektet hade 
skapat i andra delar av Linköping, och för de lokaler 
projektet har i centrala Linköping. Man planerade att 
fortsätta delar av projektet med de ideella krafter, i 
form av tjejcoacher, som man hade byggt upp under 
projektets gång. På detta sätt kunde projektet fortsätta 
i ungefär samma omfattning, med tjejkvällar och 
andra aktiviteter, även om den nya samordnaren bara 
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hade hälften av den tidigare projektledarens anställ-
ning. Men även här märktes det att ekonomin hade 
blivit sämre. Främst innebar det att verksamheten blev 
dyrare för deltagarna.

Nu har vi ju inga medel alls, utan det gäller att 
söka pengar. Förut fick ju tjejerna resor och 
utbildningar, men nu måste de betala mer själva. 
Nu kostar allt lite mer för deltagarna, till exem-
pel att fikat i cafét blivit dyrare. Någon form av 
medel måste ju kommunen själv skjuta till, men 
det blir inte i samma utsträckning.  
Samordnare, fortsättning av projekt Diva

De tre återstående projekten (Fake Free, Ungdomsre-
surs Åby och IDA) hade alla ändrat sitt format något, 
i de två senare fallen beroende på en sämre ekonomi 
efter att pengarna från Arvsfonden tagit slut. Projektet 
Fake Free hade dock snarare ändrat inriktning av mer 
strategiska skäl. Efter att pilotprojektet som Arvsfon-
den finansierat hade avslutats, gjorde man om hela 
konceptet för Fake Free. Istället för ett volontärprojekt 
nära kopplat till UNF fungerar projektet idag som en 
tankesmedja, där man främst tar in externa konsulter 
för att få professionell hjälp med exempelvis mark-
nadsföring och webben. Man har fått förlängd finansie-
ring av Arvsfonden för en fortsättning av projektet och 
även från Folkhälsoinstitutet, och så går UNF in med 
en del medel och lokaler. Det är nu bara en liten del av 
de volontärer man engagerade under pilotprojektet som 
är aktiva i Fake Free. Den nya projektledaren menade 
att formatet med volontärer blev för ineffektivt och för 
mycket av en förlängning av UNF. 

De var vana vid den demokratiska processen, 
att det ska röstas om saker och så vidare, men 
vi kände att det här ska drivas lite snabbare, för 
att vi ska hinna nå ut. Vi har inte tid att sitta och 
vänta på att personer runt om i hela landet ska 
svara om hur de ställer sig till en fråga. Idéerna 
som kom fram genom pilotverksamheten var ju 
jättebra, vi använder det som en idé-pool, men 
det är inte praktiskt, det håller inte med skolan 
och annat engagemang, det går för långsamt. 
Det ska inte vara helt och hållet hembyggt 
längre, vi vänder oss nu mer till externa för att 
få hjälp.  
Projektledare, fortsättning av projekt Fake Free

Men man menar samtidigt att pilotprojektet med volon-
tärerna var en viktig uppstart, och att det hade gett 
många ringar på vattnet. Exempelvis har en del före 

detta volontärer inom Fake Free startat upp en klubb, 
Soobeer, i Stockholm. Det är som en vanlig klubb en 
gång i månaden, men med alkoholfritt utbud i baren. 
En annan viktig följd av verksamheten är att det ska-
pade möjlighet till en spridning av tankarna inom 
UNF. 

Det var nödvändigt att göra pilotprocessen, att 
vi med hjälp av unga människor skapade en 
organisation, även om projektet idag har tagit 
en annan form. Största delen av de piloter som 
utbildades var UNF:are, och det har haft en 
avgörande effekt på hur det har spridit sig inom 
organisationen nu i efterhand. Vi har också fått 
mycket idéer som vi fortfarande använder när vi 
gör material etc. 
Projektledare, fortsättning av Fake Free

För projektet IDA och Ungdomsresurs Åby innebar 
avslutandet av projektmedlen från Arvsfonden att en 
stor del av den tidigare verksamheten fått läggas ner. 
Det innebar dock inte att projekten inte lever vidare, 
men de gör det i andra former och, för tillfället, i mins-
kad styrka. För projekt Ungdomsresurs Åby innebär 
den nya situationen att man är utan ungdomsledarna 
Malin och Marlene, och att man därmed inte har möj-
lighet att finnas på plats för ungdomarna utanför sko-
lan på samma sätt.

 Just nu löper alltså Ungdomsresurs Åby på i 
lågfart, vi får inte riktigt ihop det med personal 
för fritiden, utan nu bedrivs det bara på skoltid. 
Vi har kommit långt med arbetet med skolan 
och kyrkan, och fritidsgården finns med, men 
vi behöver en samordnare. Vi kommer att fort-
sätta att ha saker ihop, men vi har fått dra ner 
på verksamheten. Allting faller inte på att Malin 
och Marlene inte är här längre, men projektet 
har gått in i en annan fas. 
Fd projektledare, Ungdomsresurs Åby

Å andra sidan ledde projektet till att man under våren 
2011 startade ett nytt integrationsprojekt tillsammans 
med Åbylundsskolan, och en skola med förberedande 
klasser för invandrare. Det är fyra klasser som är enga-
gerade, 15-20 ungdomar i varje. Eleverna läser SO-
ämnen ihop, och har besökt Stockholm tillsammans. 
Den f.d. projektledaren för Ungdomsresurs Åby menar 
att detta projekt förmodligen hade varit omöjligt att 
genomföra utan Arvsfondsmedlen. 
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Vi hade aldrig kunnat göra detta annars, vi har 
nu en bas med fritidsgården, skolan och kyrkan 
– det är en stor skillnad, och vi har en jättenytta 
av det idag. Jag tror inte att det här (integra-
tionsprojektet) hade varit tänkbart utan det 
andra projektet. Skolan öppnar famnen nu, det 
är som dag och natt. Skolan var väldigt tveksam 
till samarbete innan. Jag har svårt att tro att det 
hade varit möjligt annars. 
Fd projektledare, Ungdomsresurs Åby

Med hjälp av kommunala medel fortsätter detta projekt 
under hösten 2012, medan den verksamhet som tidi-
gare bedrivs av fritidsgården och kyrkan med hjälp av 
projektpengarna ligger nere för tillfället.

I och med att Arvsfondsdelen av projekt IDA slu-
tade i juni 2011, avslutades den dagliga verksamheten 
med tjejerna från IV-programmet. Man har inte ännu 
fått någon annan extern finansiering av en fortsättning 
av projektet i samma format, men enligt projektledaren 
kommer Filmpool Jämtland istället att fortsätta att ta 
emot tjejer från IV-programmet som praktikanter. Detta 
innebär dock ett färre antal tjejer, och att den handled-
ning som kan erbjudas är i mycket mindre omfattning. 

Det krävs i stort sätt två saker av tjejerna; dels 
att man är intresserad, dels att man tar fram en 
egen projektidé. Det innebär att de som kommer 
hit nu måste vara hyfsat självständiga, vilket ju 
kan vara ett problem med den här gruppen då 
de har behövt mycket handledning. Under de 
här tre åren har vi utarbetat bra kontakt med 
lärarna på IV-programmet, som nu kan hjälpa 
oss att fånga upp elever till praktikplatser. Vi 
drar igång det här i september.  
Projektledare, projekt IDA

När vi sammantaget ser till överlevnadsmöjligheterna 
för projekten så ställer vi oss frågan om det finns 
skillnader mellan gamla och nya organisationer. Orga-
nisationerna definierades inledningsvis utifrån faktisk 
ålder å ena sidan, och utifrån organisationsform å den 
andra (folkrörelse vs lösare nätverk). I den ”gamla” 
gruppen återfinns utifrån dessa tankegångar Ungdoms-
resurs Åby, Fake Free, Fenix och Diva, medan övriga 
projekt står att finna i den ”unga” gruppen. Några 
egentliga skillnader mellan grupperna har vi dock inte 
kunnat identifiera. Det framstod genomgående som 
att det var en engagerad person med en tydlig idé som 
letade upp eller startade en organisation, snarare än att 
organisationerna sökte pengar för att finansiera delar 
av sin verksamhet. Detta kan vara en förklaring till att 

just typen av huvudman inte verkar vara en avgörande 
faktor för i vilken mån projekten lever vidare efter 
att projektmedlen från Arvsfonden avslutats. Istället 
verkar det i högre grad bero av vilka typ av samar-
betspartners man har valt, och vilken typ av långsiktig 
finansiering man har siktat på. För det första framstår 
det att de projekt som redan under projekttiden hade ett 
väl upparbetat samarbete med det offentliga, efter pro-
jekttiden övergick till att finansieras helt eller delvis av 
det offentliga. Ett fungerande alternativ till att finan-
sieras av det offentliga verkar vara att ha en (finansiellt) 
stark huvudman bakom sig, vilket projekt Fake Free 
kan ses som ett exempel på. För det andra framstår det 
som att det verkar svårt att förlita sig på en långsiktig 
kommersiell finansiering av verksamheten. Trots att 
man har höga förhoppningar inledningsvis kan det 
vara en svår uppgift att vara lönsam på en konkurrens-
utsatt marknad.

avknoppning/expansion?
Ett viktigt syfte med Arvsfondens utvärderingar är att 
spåra hur kunskaper och erfarenheter från projekten 
tas tillvara efter projektmedlens slut. Detta handlar 
alltså inte bara om verksamheter som övergår till att 
bli permanenta, utan också om hur erfarenheter och 
kunskaper från projekten lever vidare, i den egna såväl 
som i andra organisationer. Här kan det vara viktigt att 
betona att ansvaret för att ta tillvara dessa erfarenheter 
mycket ligger hos organisationerna själva. En intres-
sant observation som vi gjorde under studien var att 
det hade uppstått både expansioner och avknoppningar 
av de flesta av projekten. Liksom många av projekten i 
studien själva hade inspirerats av tidigare verksamhe-
ter, framstår det som att huvuddelen av projekten också 
har inspirerat andra organisationer att starta upp lik-
nande verksamheter. Det är här bra att ha i åtanke att 
Arvsfondens projektmedel inte bara är ett stöd till en 
organisation, utan att detta sker på en större marknad 
där organisationen måste överleva. Organisationerna 
och projekten arbetar därför ofta aktivt med att utöka 
sin verksamhet, exempelvis genom närliggande filialer 
och olika typer av samarbeten med andra parter, och 
med att sprida sina idéer till andra delar av landet. Där-
med framstår den ibland förekommande bilden av ett 
förstelnat civilsamhälle som ganska överdriven. 

Omfattningen av avknoppningar och expansioner 
skiljer sig dock åt mellan de olika projekten. Det är 
svårt att urskilja ett tydligt mönster här, men till viss 
del framstår det som att de projekt som är inriktade 
på kommunikation och/eller har många väl upparbe-
tade samarbetspartners också är de som har fått flest 
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efterföljare eller expanderat mest. Projekten YScreen, 
Funkibator, STOCKTV, Diva och i viss mån Fake Free 
är de som verkar ha haft tydligast påverkan på andra 
organisationer, och expanderat till ett större geografiskt 
område. Detta är alltså projekt som både har gamla och 
nya organisationer som huvudmän, och vilken påverkan 
man har på andra delar av samhället verkar inte vara 
betingat av vilken typ av organisation man verkar i. 

Projekt Diva expanderade relativt tidigt när man 
började starta upp Diva-filialer i Linköpings ytterom-
råden. Denna expansion har sedan fortsatt under pro-
jektets gång och omfattar nu filialer i 

Skäggetorp, Lambohov, i Ljungsbro, Ekholmen och 
Berga-området. 

När vi startade det här var tanken att vi ville 
skapa en frizon, så då hade vi sju fritidsledare, 
en från varje område som åkte in hit en dag i 
veckan. Tanken var att skapa en mer neutral 
plats för ungdomarna, och att de tjejer som kom 
hit från till exempel Skäggetorp, skulle känna 
igen sin fritidsledare. Sen kände vi att det var ju 
ganska mycket personal på plats och att det kan 
vara långt att åka ibland, och då tänkte vi att 
det var bättre att starta upp filialer ute i ytter-
områdena. 
Projektledare, projekt Diva

Man hade även fått förfrågningar från andra delar av 
landet, och haft studiebesök från fritidsgårdar i Lund 
och Malmö som har snappat upp idéer och vill starta 
en liknande verksamhet. 

Projekt Funkibator har stort fokus just på utveck-
lingsfrågor, och arbetar mycket med att söka kontakt 
med andra projekt och utveckla sin egen verksamhet. 
Man har exempelvis startat upp ett arbetsmarknadspro-
jekt i samarbete med Arbetsförmedlingen i Skånere-
gionen, och arrangerade ett ungdomsläger vilket också 
inkluderade ungdomar från Bleking och Kalmar Län. 
Man har även kontaktat andra Arvsfondsprojekt, för 
att inleda samarbeten, och börjat undersöka hur man 
skulle kunna börja agera internationellt.

Även projekt STOCKTV har arbetat utåtriktat, och 
ett konkret resultat av deras satsning på en egenpro-
ducerad livesändning är att Kulturhuset nu ska bygga 
en egen tv-kanal för unga inspirerade av STOCKTV:s 
verksamhet. För projekt YScreen, där Arvsfondsde-
len av projektet nu är avslutad, har lärdomarna från 
verksamheten lett till att man har kunnat starta upp 
flera nya verksamheter inom Vägen ut!. Ett sådant är 
projektet Att ta vid, som är ett socialfondsprojekt som 
startade år 2009, och bygger på de lärdomar och den 

verksamhet man först startade upp genom YScreen. 
Att ta vid är en vidareutveckling av Arvsfondsprojek-
tets verksamhet, och genom detta projekt försöker man 
även nå den delen av målgruppen som idag sitter på 
fängelser och anstalter, genom att starta upp tryckeri-
verksamhet inne på dessa och sedan erbjuda arbetsträ-
ning på YScreen när straffen är avtjänade. 

Projekt YScreen håller även på att söka EU-medel 
för ett stort nationellt socialfondsprojekt med Coom-
panion i Göteborg, Stockholm, Malmö, Östersund, 
Örebro, XCon och myndigheter för att sprida YScreen. 
Dessutom har man använt sina egna lärdomar från 
projektet till att skriva en handbok i social franchising, 
vilken andra sociala företag kan använda sig av.

Det är ju inte så lätt att starta nya sociala före-
tag, sociala arbetskooperativ, utan då ska man 
gå igenom allt det här jobbiga. Men vi har utar-
betat en handbok så att de som ska starta ett nytt 
ställe inte behöver göra alla våra misstag. 
Projektledare, projekt YScreen

Som beskrivits ovan framstår det som att projekt Fake 
Free har fått en del viktiga återverkningar inom den 
egna organisationen, genom att man börjat tänka kring 
hur man ska förmedla sitt budskap på ett helt nytt sätt. 
Förutom att själva budskapet Fake Free verkar ha bör-
jat sipprat ner till UNF:s lokalföreningar och aktiva ute 
i landet, har man inlett ett samarbete med Tollare Folk-
högskola i Stockholm.

Projekt IDA har börjat verka även i andra delar av 
Jämtland, genom att sätta upp tillfälliga workshops på 
olika håll i länet. Den främsta externa följden av pro-
jektet verkar dock vara verksamheten Konst för tjejer, 
som har vuxit fram i samarbete med IDA-projektet. 
Konst för tjejer startades upp parallellt projekt med 
IDA i Östersund, och projektledaren för IDA ser Konst 
för tjejer som ett led i IDA-projektet, och därmed en 
typ av avknoppning inom Östersunds kommun. Konst 
för tjejer har haft en mer generell målgrupp än IDA, 
då man inriktar sig på unga tjejer i allmänhet, medan 
IDA fokuserar på IV-tjejerna. En dag i veckan har man 
haft öppen verksamhet på Tingshuset i Östersund, och 
konceptet har blivit framgångsrikt. När Arvsfondens 
finansiering av IDA-projektet avslutades, och IDA-pro-
jektet själv gick in i en mer lågintensiv fas, har Konst 
för tjejer fortsatt sin verksamhet, och söker nu pengar 
för ytterligare fortsättning.
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Ungdomshuset och konst för tjejer söker pengar 
från kommunen nu, vilket går hand i hand 
med vårt projekt. Jag ser de projekten som en 
förlängning av IDA. Men då de riktade sig till en 
bredare grupp hade de möjlighet att locka fler 
tjejer. Man har bedrivit verksamheten på lörda-
gar och kvällstid, och legat centralt i stan och 
haft en kraftigare marknadsföring för att locka 
till sig de stora grupperna. Vi fokuserar ju på 
IV-programmet, vilket innebär att man också 
kan fånga upp dem som har större svårigheter. 
Projektledare, projekt IDA

Projekt Fenix och i viss mån Ungdomsresurs Åby 
verkar ännu inte fått några tydliga efterföljare. I Ung-
domsresurs Åby har man dock föreläst om sin verk-
samhet inom och utanför länet, och börjat skapa kon-
takter med andra kommuner som hört av sig och varit 
intresserade av projektet. Fenix var därmed egentligen 
det enda projektet där man var osäker på om det gett 
några återverkningar i form av expansion/avknoppning 
överhuvudtaget. Detta var dock också ett av de projekt 
som kommit kortast i sin projekttid. 

En avslutande kommentar om möjliga avknopp-
ningar/expansioner handlar om Arvsfondens ambition 
att stödja projekt som är nytänkande. Vissa projektle-
dare lyfte fram att nytänkande kanske inte alltid borde 
vara det som bör premieras. En projektansvarig påpe-
kade att Arvsfonden istället för att enbart se till nytän-
kande, istället också borde se till vilka behov som finns 
av verksamheten och hur väl fungerande den är. 

Något vi skulle vilja förmedla till Arvsfonden 
är att man inte bara ska se till nytänkande i 
projekten hela tiden, utan att man också måste 
se till behoven. För om ett projekt lyckas i en 
stad, borde man kunna stödja att det kan star-
tas någon annanstans, på grund av projektets 
styrka. Det är något som vi diskuterade här igår 
på ett möte, och som jag skulle vilja att Arvs-
fonden diskuterade. Om vi har ett projekt som 
funkar i Stockholm, och vi skulle vilja starta det 
i Kiruna till exempel, så behöver det inte alltid 
vara nytänkande om vi vet att behoven finns där. 
Verksamhetsansvarig för Operativt arbete med 
Unga, Fryshuset

Detta resonemang kan man koppla till en större fråga, 
som vi återkommer till i den avslutande delen, näm-
ligen om vad som är och bör vara det primära syftet 
med Arvsfondens medel: att stödja väl fungerande 
verksamheter, eller att finansiera prototypprojekt som 

det offentliga sedan tar över i egen regi? Att döma 
av de åtta projekt som vi här följt över tid verkar det 
vara svårt att finna en liknande offentlig finansiering 
för verksamheten som den som Arvsfonden erbjuder. 
Likaså verkar det vara svårt att finansiera sig kom-
mersiellt. Då återstår oftast bara alternativet att gå upp 
i det offentliga (eller om så finns, en finansiellt stark 
huvudman) om en verksamhet ska kunna fortsätta efter 
det att Arvsfondens medel tagit slut. 

Sammanfattning 
Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste resul-
taten i rapportens fjärde resultatdel. 
• Alla projekt verkar kontinuerligt ha tänkt en del 

kring hur man skulle kunna fortsätta verksamhe-
ten efter projektmedlens slut. Att Arvsfonden, till 
skillnad från många andra möjliga finansiärer, ger 
pengar till administrering av projekt och personal, 
gör dock att det kan bli svårt att hitta en liknande 
finansiär. Att ta tillvara erfarenheter efter projekt-
medlens slut kan dock också handla om att hitta nya 
erfarenheter och metoder som kan inkorporeras i 
de organisationer som har drivit projektet, och även 
inom de samarbetspartners som projekten har haft. 

• Det framstod som att de projekt som planerade att 
antingen finansieras enbart kommersiellt eller via 
offentliga medel var de som kände en större oro 
över hur den framtida verksamheten skulle utfor-
mas, medan de projekt som planerade en kombine-
rad finansiering från olika finansiella källor var de 
som kände minst oro.

• Det fanns tudelade känslor gentemot att bli själv-
försörjande på kommersiell basis. Av en del projekt 
upplevdes det som en självklarhet att vara en del av 
näringslivet. Av andra upplevdes säljandet av tjäns-
ter mer som en nödvändighet, för att kunna fort-
sätta sin verksamhet. Detta upplevdes också delvis 
som en ganska ny problematik, som i förlängningen 
kunde skapa ett trovärdighetsproblem hos målgrup-
pen.

• Det uppfattades som att det fanns stora fördelar 
med att vissa projekt var helt fristående från det 
offentliga och från kommersiella krafter. När det 
exempelvis handlar om att provocera och väcka nya 
tankar, upplevdes det som svårt för det offentliga 
att ta den rollen på ett trovärdigt sätt, då det kan bli 
kontraproduktivt. 

• Hur det går för projekten efter projekttidens slut 
verkar i hög grad bero av vilka typ av samarbets-
partners man har valt, och vilken typ av långsiktig 
finansiering man har siktat på. De projekt som 
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redan under projekttiden hade ett väl upparbetat 
samarbete med det offentliga, var oftast de som 
efter projekttidens tid övergick till att finansieras 
helt eller delvis av det offentliga. Det framstår 
även som att det verkar svårt att förlita sig på en 
långsiktig kommersiell finansiering av verksamhe-
ten. Inga skillnader tycks här finnas mellan gamla 
och nya organisationer.

• Det hade uppstått både expansion och avknopp-
ningar av de flesta av projekten. Omfattningen av 
avknoppningar och expansion skiljer sig dock åt 
mellan de olika projekten. Det framstår det som att 
de projekt som är inriktade på kommunikation och/
eller har många väl upparbetade samarbetspart-
ners också är de som har fått flest efterföljare eller 
expanderat mest.

• Kritik riktades mot Arvsfondens krav på ”nya” pro-
jektidéer. Man menade att det istället kan det vara 
frågan om en väl fungerande projektidé som når ut 
till målgruppen, men inte har möjlighet att söka mer 
pengar från Arvsfonden efter tre år.
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avSlutande dISkuSSIon: 
vIlket cIvIlSamhälle 
bIdrar arvSfonden tIll?

I rapportens sista del ämnar vi lyfta blicken något och 
se till de mer övergripande konsekvenserna av statlig 
finansiering av civilsamhället. Tanken här är att lyfta 
fram några huvudresultat av undersökningen och sätta 
in dem i ett större sammanhang. Hur påverkar exem-
pelvis en statlig finansiering av verksamhet driven av 
ideella organisationer civilsamhällets existensberät-
tigande och dess utveckling? Det är här viktigt att ha 
i åtanke att endast åtta projekt har undersökts, och att 
vi därför inte kan dra alltför vittgående slutsatser. Det 
vi kan göra är dock att se till vilka tendenser som är 
närvarande i just dessa projekt, och hur de kan förstås i 
en vidare kontext av ett svenskt civilsamhälle i föränd-
ring. 

professionalisering – ingen 
demokratiskola
Det svenska civilsamhället har historiskt sett karaktä-
riserats av en folkrörelsemodell, där ideellt engagerade 
medlemmar och förtroendevalda genom gemensamt 
beslutsfattande lär sig hur den demokratiska processen 
går till. Studiens första punkter belyser hur det svenska 
civilsamhället omvandlas internt genom professio-
nalisering. Med hjälp av Arvsfondens projektmedel 
kan man anställa kvalificerad personal, och ta snabba 
beslut av en mindre ledningsgrupp bestående av pro-
jektledaren och ibland representanter för projektets 
medsökande samarbetsparter. Projekten karaktäriseras 
därmed av effektivitet och snabba beslutsvägar snarare 
än av tröga men inkluderande demokratiska proces-
ser. Ett undantag var dock projekt Fake Free, där även 
volontärerna inkluderades som delaktiga i utformandet 
av verksamheten, vilket kan vara en spegling av att 
dess huvudman, UNF, kan karaktäriseras som en tradi-
tionell förening av folkrörelsetyp. 

I alla de undersökta fallen hade (minst) en projekt-
ledare anställts, och tillfällig professionell kompetens 
anställdes sedan vid behov. Projektledaren utgör en 
mycket viktig drivande kraft i projekten, och är den 
som ser till att verksamheten implementeras. Den ide-
ella arbetskraften utgör ofta en ganska liten del av pro-
jekten, och hade oftast inte en roll i beslutfattandet om 
ramarna för verksamheten eller i större löpande beslut 
om dess innehåll. Enligt projektledarna var denna typ 
av organisation ett aktivt val, för att projekten skulle 

bli mindre tungrodda, vilket man menar karaktäriserar 
mer demokratiskt styrda organisationer. För att hänga 
med i en snabb utveckling behövde man kunna ta 
snabba beslut utan att hindras av en långsam demokra-
tisk omröstningsprocess. Det framstår därmed som att 
de projekt Arvsfonden finansierar snarare kan klassas 
som representanter för en anglosaxisk typ av civilsam-
hälle än som en klassisk svensk folkrörelsemodell. En 
anglosaxisk typ innebär att projekten ofta karaktärise-
ras av en avsaknad av demokratiska beslutsstrukturer, 
har ett tydligt professionellt inslag och att man ägnar 
sig åt sociala insatser snarare än en förändringsinrik-
tad ideologi. Detta ska jämföras med en svensk folkrö-
relsemodell som karaktäriseras av en icke-professionell 
och demokratiskt styrd organisation (Trädgårdh 2007).

Projektledarna styr alltså projekten ganska 
ensamma, utifrån en idé om att de har bäst koll på 
verksamheten och därför kan leda den mest effek-
tivt. Som en följd inkluderas inte alltid deltagarna i 
beslut om verksamheten. Istället fångade man snarare 
upp deltagarnas behov på individuell basis, genom 
”opinionsundersökningar” (”Vad vill ni göra? Då gör 
vi det!”). Det handlar alltså delvis om att generera 
empowerment hos deltagarna via utvecklandet av nya 
färdigheter. Deltagarna berättar också själva att de 
stärks av att de till exempel blir bättre på saker och 
får kompisar, men inte av att delta i utvecklandet av 
ramarna för verksamheten. I viss mån kan man dock 
se en skillnad hos de huvudmän som är klassade som 
”gamla” (t.ex. Fake Free), som i något större utsträck-
ning tenderade att aktivt försöka involvera deltagarna 
i utformandet av verksamheten. Bristen på vägar för 
att påverka verksamheten på ett mer övergripande plan 
kan också leda till att deltagarna väljer att lämna verk-
samheten istället för att försöka påverka dess inrikt-
ning; sorti i stället för protest (Hirschman 1970). Det 
framstod exempelvis ofta som att projektens målgrupp 
förändrades under projektets gång. Om då deltagarna 
inte inkluderas i utformandet av verksamheten kan 
det resultera i att ramarna inte längre passar för den 
nya målgruppen. Detta verkar exempelvis vara fallet 
med projekt YScreen, där målgruppen förändrades 
från främst ungdomar med missbrukarbakgrund till 
att också innefatta långtidsarbetslösa, samtidigt som 
ramarna som var anpassade för den förra målgruppen 
bestod. Det framstod därför som att det fanns deltagare 
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som hade valt att lämna verksamheten snarare än att 
försöka påverka ramarna för den. Det verkar alltså 
som om professionaliseringen av projekten leder till en 
brist på självreflektion av deltagarna själva. Arvsfon-
dens finansiering av det svenska civilsamhället tycks 
visserligen förstärka civilsamhällets tendens/vilja till 
förnyelse. Samtidigt innebär den att den traditionella 
medlemsbaserade och -betonande demokratiskolan 
riskeras att tonas ned. Litet tillspetsat kanske man säga 
att den ger ett kundperspektiv där man röstar med föt-
terna ett större utrymme på bekostnad av ett medlems-
perspektiv där man argumenterar för sin sak och sedan 
kanske röstar om man inte blir eniga.

En annan närbesläktad aspekt av professionalise-
ringen av organisationerna verkar vara den tudelade 
relationen till volontärer. Å ena sidan är de inte så sty-
rande i projekten (förutom möjligtvis Fake Free, där de 
även inkluderades i beslutsfattande grupper), å andra 
sidan verkar det vara just de ideellt engagerade som är 
väldigt viktiga i fortsättningen av verksamheten, när 
projektmedlen från Arvsfonden tagit slut. Det framstår 
därför som viktigt ur Arvsfondens synvinkel i vilken 
mån projekten bygger upp en bas av volontärer/ide-
ella – och hur dessa har möjlighet att inte bara anpassa 
innehållet i verksamheten efter sina önskemål, utan 
också har möjlighet att påverka ramarna inom vilka 
just detta innehåll möjliggörs. Det handlar alltså om 
hur långt föreningarnas självstyrelse ska gå.

eldsjälsstöd – ingen långsiktighet
I samtliga projekt framstår det som att det är en typ av 
eldsjälar, med varierande bakgrund i statlig, kommunal 
eller föreningsdriven verksamhet, som söker finan-
siering och en organisation för en idé - inte, som man 
kanske kunde tro, att organisationer söker efter en idé 
för att få verksamhetsmedel för att utveckla och pröva 
en ny idé. Oavsett om det är en gammal eller ny orga-
nisation det handlar om, verkar det som projekten ini-
tieras och drivs av en möjligtvis ny typ av ledare inom 
det svenska civilsamhället – en slags entreprenörer, 
en uppfinnar-Jocke, som får statligt riskkapital för att 
starta prototyper. Dessa behöver i förlängningen hitta 
en annan typ av finansiär för att överleva. Det visade 
sig sedan att dessa prototypprojekt bedöms ha störst 
chans att överleva om de övergår till att helt eller delvis 
finansieras av det offentliga i en annan form. 

Arvsfonden tycks därmed bidra till ett civilsam-
hälle som fungerar som en experimentverkstad, där 
prototypprojekt sedan kan plockas upp av det offent-
liga om de visat sig vara framgångsrika. Det var även 
ganska vanligt att man delvis försökte finansiera sig 

kommersiellt. Av de två (av fyra) projekt som hade 
fortsatt sin verksamhet i ganska oförändrad omfattning 
efter projektmedlens slut, finansierades ett helt av det 
offentliga (DIVA) och ett delvis av det offentliga, och 
delvis kommersiellt (YScreen). Det uppfattades dock 
som att det finns tydliga fördelar för en del projekt 
att varken gå upp i kommunen eller att finansieras 
kommersiellt. Dels upplevdes det som svårt att vara 
provokativ och ifrågasättande om man tydligt var en 
del av det offentliga, dels fanns en rädsla för att man 
genom särskilt kommersiella lösningar inte kan bevara 
sin oberoende ställning och legitimitet gentemot mål-
grupperna. 

Uppfinnandet av idéer är en sak, en klassisk funk-
tion för civilsamhället. Men hur ska det gå med över-
levnaden och långsiktigheten? Det verkar svårt att 
finna någon långsiktig finansiering av en sådan verk-
samhet från finansiärer liknande Arvsfonden. Istället 
får man tidigt börja fundera över hur projektet skulle 
kunna bli självförsörjande på kommersiell basis eller 
att gå upp i det offentliga. Som en verksamhetsansva-
rig uttryckte det: ”Vi måste ta över statens uppgifter 
men fungera som näringslivet för att kunna finansiera 
det”. Vad händer då med civilsamhällets oberoende 
och unika ställning? I detta sammanhang är det intres-
sant att notera att de som har flera olika typer av 
finansiärer framstår som minst oroade för sin framtida 
överlevnad och oberoende. 

projektstöd – inte organisationsstöd
En relaterad problematik var att Arvsfondens fokus 
på nytänkande projektidéer gör att projekt som visat 
sig väl fungerande inte har möjlighet att söka fortsatt 
finansiering efter tre år. Det innebär att även fram-
gångsrika projekt, som alltså lyckats nå ut till viktiga 
målgrupper och som nått sina mål, kan få svårt att 
finansiera sig om man inte har en stark organisation i 
ryggen, kan hitta andra typer av finansiärer eller inte 
kan agera på kommersiell basis. 

Sammantaget kan detta ifrågasätta Arvsfondens 
ambition att de finansierade projekten på egen hand 
ska kunna fortsätta verksamheten efter projekttidens 
slut. Är sådana ambitioner alltid realistiska – eller 
ens önskvärda? Den fråga vi ställer oss är vilken typ 
av projekt som egentligen har möjlighet att klara sig 
själv efter projekttidens slut. Om möjligheterna skiljer 
sig åt mellan projekt oberoende av projektens kvali-
tet, konsekvenser och måluppfyllelse, då finns i våra 
ögon ett problem. Då finns det en risk att Arvsfon-
dens medel bidrar till ett slags projektos, där kravet 
på nytänkande ger ett väldigt kort tidsperspektiv och 
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där högkvalitativa verksamheter saknar möjlighet till 
långsiktig överlevnad. Vad gör fonden exempelvis 
med viktiga projekt som har fått stora konsekvenser 
för målgruppen, men som får svårt att överleva självt 
eftersom projektet inte haft en nära kontakt med tillex-
empel en kommun eller en finansiellt stark huvudman? 
Formellt sett framstår det uppdrag som Arvsfondsla-
gen ger Arvsfonden som klart och enkelt, men hur är 
det reellt? Vi återkommer till detta när det gäller den 
långsiktiga kunskapsutvecklingen.

kunskapsgenerering – hur tillvaratar 
man ny kunskap på lång sikt?
Ett av rapportens syften var att följa hur och i vilken 
mån Arvsfondens projektmedel hade lett till genere-
ring av ny kunskap inom de studerade projekten och 
organisationerna. Det visade sig att Arvsfondens medel 
på flera olika sätt hade lett till kunskapsgenerering 
inom den egna organisationen, men även hos projek-
tens samarbetspartners. Exempelvis hade projekt Fake 
Free lett till att en stor rörelse som UNF börjat tänka 
om när det gällde förmedlingen av sitt budskap, och 
gett enskilda inom organisationen nya verktyg för att 
nå ut till målgruppen. Projekt Fenix är ett annat exem-
pel på hur kunskap levt vidare inom en organisation, 
men kanske snarare på hur kunskap som tidigare fanns 
hos Fryshuset, kunde återanvändas i nya projekt, som 
Fenix. Även Diva ledde till att en stor organisation 
som Linköpings kommun började tänka om, både i 
fråga om hur man skulle driva den egna organisationen 
(exempelvis genom användandet av styrgrupper) och 
att man skulle börja använda sig av riktad tjejverksam-
het för att nå ut till nya målgrupper. En annan typ av 
kunskapsgenerering var att man hade fått upp ögonen 
för nya typer av samarbeten. Genom projekt Åby hade 
man lyckats föra parter samman som inte tidigare 
haft så mycket samarbete (skolan, fritidsgården och 
kyrkan), vilket möjliggjort nya typer av projekt och en 
större målgrupp för kyrkan. Funkibator var kanske det 
projekt som mest uttalat ville skapa nya samarbeten 
genom att fungera som en ”spindel i nätet” för orga-
nisationerna som arbetade inom området funktions-
nedsättning. Man har sammanfört många föreningar 
som tidigare inte haft så mycket kontakt, samt lyckats 
nå ut till ”svårnådda” målgrupper. En tredje typ av 
generering av kunskap var av ett mer praktiskt slag. 
STOCKTV är ett exempel detta, då målet med projek-
tet är att bygga upp en videoplattform man tidigare inte 
hade haft möjlighet att konstruera. Den ska man sedan 
kunna driva vidare med mindre medel, kanske på en 
helt ideell basis.

Två problem med kunskapsgenereringens långsiktig-
het var att projekten ofta karaktäriserades av en hög 
omsättning på personal och att de ibland avslutades 
abrupt på grund av att man inte hade fortsatt finansie-
ring efter Arvsfondsmedlens avslut. Vilka organisa-
tioner gynnas då av denna typ av projektfinansiering, 
och vilka missgynnas, sett till förmågan till långsiktig 
kunskapsgenerering? Det verkar för det första som att 
projekt som har en stark organisation i ryggen (som 
UNF/Fake Free, Fryshuset/Fenix, Linköpings Kom-
mun/Diva) gynnas då de har möjlighet att plantera nya 
idéer i en organisation som lever vidare efter projekt-
medlens slut. En annan typ som gynnas kan vara det 
extremt drivna och nytänkande projektet, som Funki-
bator, som dels planterar nya idéer hos sin huvudman 
om vikten av sin egen målgrupp, dels sprider riskerna 
för framtida finansiering genom att skaffa många olika 
typer av samarbeten och finansiärer. Svårare blir det då 
för projekt med mindre organisationer som huvudmän, 
som inte hittar tillräckligt kreativa lösningar på fram-
tida finansiering för att hålla igång den kunskap som 
genererats och sprida den vidare.

Staten och föreningslivet – var bör 
gränsen gå?
I rapportens inledande kapitel lyfter vi fram frågan 
om hur det civila samhällets roll kan komma att för-
ändras med den politik som idag riktar fokus mot att 
föreningslivet ska ta en mer aktiv roll som utförare 
av välfärdsstatens uppgifter. Å ena sidan kan det 
upplevas som tacksamt från civila samhället att få ett 
erkännande av sitt värde, och den möjlighet till ökad 
medelstilldelning det i detta fall innebär. Att civila 
samhället kontrakteras för att utföra uppgifter inom 
den sociala sektorn som tidigare fallit på stat, kom-
muner och landsting kan å andra sidan leda till att den 
roll man tidigare haft som självständig demokratiskola 
tonas ned. I anknytning till detta ställs en kontrover-
siell ideologisk fråga; vilken politisk princip ska prägla 
ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna 
å den ena sidan och civilsamhället å den andra när det 
gäller medborgarnas välfärd?

Flera av de studerade projekten i denna rapport 
anser att de fungerar som en ersättare och/eller kon-
kurrent till offentlig sektor. En del projekt (Ungdoms-
resurs Åby, IDA, Fenix, Diva) upplevde att de tog hand 
om uppgifter som staten inte längre mäktade med. 
Man menade att det finns en brist på fritidsverksamhet 
som fångar upp de mest utsatta ungdomarna, och att 
det har dragits in på en del av de resurser som tidigare 
fanns tillhands. Ett exempel är att fältassistenterna har 
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tagits bort inom socialen. När projektfinansieringen 
från staten sedan sinar, vilket exempelvis är fallet med 
Arvsfondens projektmedel, måste man börja konkur-
rera på en eller annan marknad. Detta gäller inte bara 
en kommersiell marknad – exempelvis konkurrerade 
Diva också med kommunens verksamhet, vilket till en 
början skapade motstånd inom kommunen. Fryshuset 
kanske uttalade den farhågan tydligast: frivilligorgani-
sationerna måste ta på sig de uppgifter staten i nuläget 
inte mäktar med, men i slutändan måste de ge sig ut på 
en kommersiell marknad för att kunna finansiera sin 
verksamhet. Detta menade man i förlängningen kunde 
skapa problem med trovärdigheten inför målgruppen, 
om man blev för beroende av att gå med vinst och av att 
finna nya finansiärer. Här ska också påpekas att Arvs-
fonden i detta avseende upplevdes som en mycket bra 
finansiär, då man hade stor frihet i att utforma det egna 
projektet efter hand, samt att det gav projektet en extra 
trovärdighet utåt. Problemet var dock att det var svårt 
att sedan hitta en liknande finansiering för en fortsätt-
ning av projektet. Återigen inställer sig frågan om hur 
långt statens eller Arvsfondens ansvar kan sträcka sig. 
På lång sikt är det naturligtvis ogörligt att ta långsiktigt 
finansieringsansvar för alla goda verksamheter man 
varit med om att finansiera. Inte alla kan omvandlas till 
BO eller någon annan statlig myndighet.

Å ena sidan verkar alltså staten ha ett behov av 
det civila samhället som utförare, vilket kan skapa ett 
beroende av statliga medel för att finansiera verksam-
heten, eller ett behov av att finansiera sig kommersiellt. 
I förlängningen kunde detta sedan påverka trovär-
digheten hos målgruppen. Å andra sidan finns det ett 
tydligt behov av en oberoende aktör från statens sida, 
som kan ta sig an uppgifter som staten inte ses som 
kapabel till. Detta visar exempelvis projekt Fake Free 
på, då det till och med hade initierats av en myndighet 
som såg ett behov de själva inte kunde åtgärda som 
statlig aktör. Gör staten därmed sig själv en otjänst när 
man lägger över delar av statens tidigare verksamhet 
på civila samhället, istället för att föra en aktiv politik 
för att bevara civilsamhällets särart som oberoende 
påtryckare?

Slutreflektion
Arvsfondens lagstadgade stöd till särskilt nyskapande 
verksamhet inom föreningsväsendet får sammanfatt-
ningsvis konsekvenser, av vår begränsade studie att 
döma. I en mening kan man säga att den premierar en 
form av civilsamhälle och missgynnar en annan. Utan 
att någon kanske uttryckligen önskar det tycks fondens 
bidragsfördelning driva på föreningslivets utveckling 

inte mot att vara en oberoende, socialt mobiliserande, 
demokratiskolande rörelse utan mot att vara ett eldsjäls-
baserat socialt nyföretagande med individers egenmakt 
i fokus. 
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verksamhet där kulturen används för att minska 
fördomar om personer med funktionshinder. Åsa 
Bringlöv. 

Brukarstödscentera – verktyg till empowerment 
och full delaktighet. Utvärdering av regeringens 
satsning på brukarstödscentera finansierade av All-
männa arvsfonden. Jamie Bolling, Örebro universitet. 

Delaktighet, Diskriminering, Demokrati. Utvärde-
ring av regeringens satsning på insatser mot rasism, 
främlingsfientlighet, diskriminering och homofobi 
riktad till personer med funktionshinder. Jamie 
Bolling, Örebro universitet. 

Elektra. Ett projekt mot hederförtryck och våld. 
Astrid Schlytter och Liv Kanakura, Stockholms uni-
versitet. 

Unga KRIS. Utvärdering av ett projekt för att 
utveckla regionala unga KRIS-råd och få igång 
lokala föreningar över hela landet. Birgitta Rydén-
Lodi, Stockholms universitet. 
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maj 2012 

Pojkar och unga män, Thomas Johansson, Göteborgs 
universitet – Slutredovisning 25 oktober 2012.

HBT-projekt, Janne Bromseth, Stockholms universitet 
– Slutredovisning 21 november 2012.

Satsningen Vi deltar, Simon Lindgren, Umeå univer-
sitet – Slutredovisning 12 november 2012.

Satsningen Fördel barn, Kirsti Kuusela, Karlstads 
universitet – Slutredovisning 12 november 2012. 

Föräldrastöd, Helena Hörnfeldt, Södertörns högskola 
– Slutredovisning våren 2013.

Livsstilshus, Philip Lalander, Malmö högskola – Slut-
redovisning våren 2013.

Socialt entreprenörskap och företagande, Malin 
Gawell, Kungliga Tekniska Högskolan – Slutredovis-
ning hösten 2013.

Unga och kriminalitet, Thomas Öhlund, Stockholms 
universitet – Slutredovisning våren 2013. 

Utvecklingsstörning och kultur, Lennart Sauer, 
Umeå universitet – Slutredovisning våren 2014.

Utvecklingsstörning och information, Susanne Berg, 
Högskolan Halmstad – Slutredovisning hösten 2014.

Utvecklingsstörning och stöd, Magnus Tideman, 
Högskolan Halmstad – Slutredovisning hösten 2014. 




