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Förord
Det har varit mycket lärorikt att skriva den här rapporten och även om undertecknad står som
författare är den frukten av många människors arbete. Till att börja med vill jag rikta ett stort och
innerligt tack till Stig Nilsson från projektet Järvas unga ska synas och höras, Aseffa Hailu från
projektet Mitt 127 och Frances Lucas från projektet Miljöverkstan som utan att tveka ställt upp
på intervjuer och låtit mig ta del av verksamheten. Ett stort tack också till Annica Thomas från
Arvsfonden för ett mycket gott samarbete och tack till etnicitets- och migrationsforskaren Caroline Tovatt som ”krattat manegen”. Det var hösten 2014 som jag fick en förfrågan om jag kunde
tänka mig att ta över ett utvärderingsuppdrag som påbörjats av etnicitets- och migrationsforskaren Caroline Tovatt, som fått en tjänst som utredningssekreterare på Regeringskansliet. Utöver dessa personer vill jag också rikta ett stort tack till alla andra som har ställt upp
på intervjuer och svarat på e-post. Sist men inte minst vill jag uppmärksamma alla barn och unga
som jag kommit i kontakt med under den här tiden. Den här rapporten tillägnas er.

Stockholm, oktober 2016
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Sammanfattning
Denna rapport handlar om olika projekt i Stockholm som finansierats av Allmänna arvsfonden,
med det gemensamma att de främst riktar sig till barn och unga i det som kommit att kallas för
utsatta områden. I fokus står frågor om demokrati och delaktighet. Syftet med studien har varit
att ta tillvara de erfarenheter och kunskaper som projekten fört med sig men också försöka se vad
som händer när projektpengarna är slut. Ett annat syfte är sätta in projekten i en samhällelig kontext om föreställningar kring plats och utanförskap och de senaste decenniernas allt skarpare
gränsdragningar mellan olika bostadsområden och stadsdelar. Projekten i min studie ska därför
ses i ljuset av pågående normaliseringsprocesser av bostadsområden som ”utsatta” och som medfört schablonmässiga och emellanåt tanklösa förhållningssätt bland människor som inte bor i de
utpekade områdena. Därmed inte sagt att man ska blunda för de problem som karakteriserar den
urbana periferin men utifrån ”rösterna” i denna rapport är vedertagna bilder av förorten förvrängda. Studien visar hur många från målgruppen (framförallt barn och unga) känner av majoritetssamhällets stämplingar av deras bostadsområden men också hur detta framkallar arbetsmetoder där delaktighet, egenmakt (empowerment) och en känsla av sammanhang står i fokus. En
av mina slutsatser är att flera av projekten har lyckats organisera arbetet på egna villkor där unga
människor får växa med uppgifterna och förstå att de kan vara med och påverka och göra skillnad.
Studien visar också vilka roller projektledarna spelar för de olika projekten och den komplexitet
som ofta ligger inbäddad i de civilsamhälleliga projekt som riktar sig till människor i den urbana
periferin. Med det menas bland annat vilka förväntningar som de olika projekten skapar och hur
dessa skiljer sig mellan projektledare/projektansvariga och målgruppen. Ett problem som tas upp
i denna studie är hur flera av projektledarnas förhållningssätt till både målgrupp och plats blir en
avspegling av de problembilder som projekten syftar till att förändra. Alltså hur en del projektledare omedvetet dras med i de schablonmässiga föreställningar om förorten som kommer ovanifrån.
Även om de studerade projekten har det gemensamma i att de utgår från demokrati- och delaktighetsfrågor så skiljer de sig också i fråga om hur arbetet har organiserats. I den här studien
framkommer det att flera av projektledarna ser projektet som ”sitt” trots att det formellt sett ägs
av en organisation. En förklaring till detta är det personliga engagemang som de flesta projektledare lägger ner men också att projektledarna i flera fall är ensamma bärare av projektet. Detta
förklaras i sin tur av de senaste decenniernas framväxande projektkultur där något surras fast på
en organisation för att sedan surras av igen. Därför är frågan kring vad som händer efter projekttiden betydelsefull, inte minst utifrån detta med förväntningar. Det finns en inneboende risk att
det tänds förhoppningar hos målgruppen som är svåra eller omöjliga att infria vilket ställer stora
krav på projektledarna. Emellertid visar denna studie att flera av projekten har varit framgångsrika och lever vidare efter projekttiden samt vilka positiva krafter som finns och verkar i den så
kallade förorten.
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1. Inledning
”Och så inrikes. Bostäderna i Stensby i nordvästra Stockholm är giftiga. Det konstaterar Miljödepartementet i en rapport. Fogar och väggar i husen, som byggdes i slutet på sextiotalet
och början på sjuttiotalet, tätades med det då oprövade medlet apatix violencix–2/3, som var
billigare än annan tätningsmassa. Forskarlaget som gjort upptäckten befarar att giftet har
sipprat ut ända sedan husen stod färdiga. Enligt forskarna angriper den giftiga substansen vitala delar av människoorganismen; symptomen kan ligga latenta ett helt liv och aldrig visa
sig, men hos dem som utvecklar sjukdomen, benämnd apatia violencia, resulterar den i
våldsbenägenhet kombinerad med likgiltighet inför de demokratiska värdena” (Andersson
1999).

Citatet ovan är ett fiktivt radiocitat från Lena Anderssons romandebut Var det bra så? och det
finns två skäl till att det får inleda denna rapport. Det första är att Andersson, som själv är uppvuxen i nordvästra Stockholm (Stensby är en omskrivning av Tensta) under 1970- och 1980talet, kastar ljus på problemformuleringar som ska förstås utifrån de förortsbilder som dominerat
medierna och offentligheten under de senaste decennierna. I sin bok illustrerar Andersson bland
annat diskrepansen mellan de som bor i det som kallas för förorten och de som inte bor där, som
bland annat yttrar sig i att de senare tar sig tolkningsföreträde när det gäller att avgöra hur det är i
förorten. Det handlar alltså om hur invånarna i förorten fråntas rätten att dra slutsatser om det
egna livet. Det andra skälet är att Anderssons problemformuleringar avspeglar sig i de flesta av
de 19 Arvsfondsprojekt som behandlas i den här rapporten. Som jag kommer att belysa i de följande kapitlen har vi att göra med olika projekt som ska förstås utifrån de senaste decenniernas
samhällsutvecklingar där allt distinktare gränser dras mellan de som befinner innanför och utanför en definierad samhällsgemenskap. Rapporten Att veta sin plats handlar om bostadsområden
och stadsdelar som under årens lopp kommit att betraktas och framställas som problemområden,
invandrarområden eller utsatta områden. Men den handlar framför allt om kanalisering av engagemang, delaktighet och egenmakt (empowerment) och under vilka premisser människor går
samman i den civila sfären i syfte att försöka förändra tämligen fastlåsta föreställningar om plats
och utanförskap.
Den här studien är en av fem utvärderingar av platsens betydelse för projekt som finansierats av
Arvsfonden. Tre av dem gäller projekt i storstadsregionerna, och där ingår den här rapporten, en
publicerad rapport om Malmö och en om Göteborg som är under utarbetande. Studien Sociala
medier i arvsfondsprojekt (2016) ingår också samt en kommande utvärdering som startar hösten
2016 och som ska studera projekt i glesbygden och landsbygden.

Om Allmänna arvsfonden
Allmänna arvsfondens uppdrag består bland annat i att stödja icke-vinstdrivande organisationer
och ideella föreningar som vill pröva nya idéer och arbetsmetoder. Tanken är att projekten ska
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kunna bli inspirerande förebilder som kan spridas både lokalt, regionalt och nationellt. Verksamheten som får projektbidrag ska skilja sig från den ordinarie verksamheten och följa vissa kriterier. Det senare handlar bland annat om att målgruppen i ett projekt ska vara delaktiga och att
projekten ska vara nyskapande och utvecklande; det kan röra sig om att pröva en ny metod eller
en helt ny verksamhet, eller att vidareutveckla en redan etablerad verksamhet i en annorlunda
riktning. Projekt som får bidrag ska också ha en genomarbetad plan för hur verksamheten ska
kunna fortsätta efter projektets slut. Möjliga lösningar kan vara att starta samarbeten med kommunen eller en annan finansiär, att projektet har en egen inkomst eller att projektet blir en del av
föreningens eller organisationens ordinarie verksamhet. Dock måste inte de projekt som tilldelats
medel av Arvsfonden nödvändigtvis ”göra succé”; det är fullt möjligt att prova nya idéer eller att
försöka utveckla en verksamhet utan att nå ända fram och utan att projektet för den skull betraktas som misslyckat. Det är naturligtvis viktigt att se till överlevnaden, men enligt Arvsfonden är
det ännu viktigare att ta vara på erfarenheterna och kunskaperna.
Bidragens storlek till de 19 projekten som ingår i denna studie varierar stort: det minsta projektbidraget var 555 000 kronor och det största var 8 251 000 kronor. Totalt rör det sig om 65 929
000 kronor fördelat på 19 projekt. Det finns gemensamma beröringspunkter projekten emellan,
såsom att de handlar om demokrati- och delaktighetsfrågor, men de skiljer sig också åt bland
annat när det gäller vilka som ”ägt” projekten och vad de vill (för en översikt av projekten, se
projektbilaga i slutet av denna rapport). Organisationerna som projekten har varit förankrade i
kan delas in tre huvudgrupper:
•

•

•

En typ av organisationer för tankarna till folkrörelseideal där temat har varit att
med hjälp av utbildning och bildning rikta fokus på olika missförhållanden i
samhället. Här återfinns projektägare såsom ABF, Studiefrämjandet och Verdandi.
Andra organisationer är sprungna ur de senaste decenniernas flora av etniska föreningar och föreningar som kommit till för att på olika sätt uppmärksamma detta
med föreställningar om plats och utanförskap och för att verka för ett positivt förändringsarbete. Här återfinns projektägare såsom Somali-Swedish Development
and Relief association, Serbiska ungdomsorganisationen i Sverige och Blue Hill.
I den tredje gruppen finns organisationer som är stiftelser och som på olika sätt
jobbar för att förbättra livsvillkoren för framför allt barn och unga i den urbana
(och sociala) periferin. Här återfinns projektägare såsom Fryshuset.

Arvsfonden använder fyra kategoriseringar av slutredovisade projekt för att få kunskap om under
vilka förutsättningar som pengarna lämnar spår efter sig:
•

Kategori 1 innehåller projekt där det inte finns några spår av de intentioner som organisationen hade med sin projektplan. Kort sagt, man har helt enkelt inte lyckats
genomföra det man beviljats medel för. I den här kategorin finns till exempel projekt
som inte nått ut till den avsedda målgruppen eller inte fått till det samarbete med
andra organisationer som behövdes för att projektet skulle kunna genomföras. Den
här kategorin kallas också för sand.
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•

Kategori 2 innehåller projekt som har gjort det som stod i projektplanen, till exempel
en film, en föreställning eller en handbok. Dessa projekt har inte runnit ut i sanden
men inte heller lämnat några synliga spår i det fortsatta arbetet. I den här kategorin är
det svårt att avgöra om och i sådana fall hur erfarenheterna från projektet lever vidare. Även om de aktiviteter som genomförts inom projektet inte längre finns kvar
kan de verksamheter som bedrivits under projektets gång haft stor betydelse för de
som varit delaktiga (framför allt målgruppen). Den här kategorin kallas också för lök.

•

Kategori 3 innehåller projekt som exempelvis tagit fram en metod eller en handlingsplan som efter projekttiden används i organisationen eller kommunen. Erfarenheterna
tas tillvara men det kan vara svårt att veta i vilken utsträckning. Det här är den bredaste kategorin och kallas också för rötter.

•

Kategori 4 innehåller projekt där verksamheten lever vidare; antingen finansieras av
den organisation som projektet ingick i, eller så har den helt eller delvis tagits över av
en kommun eller finansieras med statliga medel. Den här kategorin kallas för god
jord.

Jag har också använt mig av dessa fyra kategorier och som vi ska se i den här rapporten är
gränserna mellan kategorierna inte alltid så lätta att dra. En del projekt hamnar i gränslandet mellan de olika kategorierna.

Studiens syfte, frågeställningar och tillvägagångsätt
Uppdragets övergripande syfte var att ta tillvara erfarenheter och kunskaper från de 19 Arvsfondsprojekt som kommit att kallas för Stockholmsprojekten och som har varit förankrade i olika
föreningar och organisationer. Projekten har olika upplägg och målgrupp men det som förenar
dem är, som nyss berörts, att de riktar sig till barn och unga (och i en del fall vuxna) och har fokus på frågor om demokrati och delaktighet. Med utgångspunkt i detta har mitt syfte med rapporten varit att studera delaktighetsperspektivet som är kopplat till föreställningar om plats och se
hur detta avspeglas i projekten. Utifrån uppdragsgivarens (Arvsfonden) önskemål kommer följande övergripande frågor att belysas i rapporten:
•

Vilka spår lämnas Arvsfondens pengar och under vilka betingelser lämnar pengarna spår?

•

Vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka eventuella hinder stöter de på?

•

Hur upplever målgruppen insatserna?

•

Vilka övergripande lärdomar och resultat har uppnåtts?

Förutom dessa fyra frågeställningar kommer jag också att belysa hur de olika projektledarna har
organiserat arbetet.
Under hösten 2014 träffade jag Caroline Tovatt för att gå igenom det ditintills insamlade materialet, som främst bestod av anteckningar och kommentarer från intervjuer med projektledarna
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som Tovatt hade satt i förbindelse med projektbeskrivningarna. Därtill träffade jag Annica Thomas på Arvsfonden för att diskutera studiens upplägg. Det var från början bestämt att frågor om
demokrati och delaktighet kopplat till den urbana periferin skulle stå i fokus i uppdraget. Däremot var jag som uppdragstagare ganska fri att besluta över själva upplägget och vilka projekt
som skulle stå i brännpunkten i rapporten. Dock var det överenskommet att rapporten skulle innehålla en fallstudie där tre av projekten studerades lite noggrannare.
Arbetet med studien inleddes i början av år 2015 och har främst varit materialdrivet för att se hur
de empiriska insikterna legat till grund för de teoretiska perspektiven. Det faller sig ganska naturligt att i ett sådant här uppdrag börja i materialet. Min teoretiska förförståelse för hur föreställningar om plats konstrueras har dock bidragit till ett växelspel mellan insamling av material och
teoriutveckling, som i sin tur gett nya insikter kring de förortskontexter som omger många av
projekten.
Jag började med att läsa in mig på projekten via akter från Arvsfonden och övrigt material som
fanns tillgängligt. Kvalitén och omfattningen på de olika projektredovisningarna skiljer sig
mycket åt; en del projektansvariga/projektledare har varit väldigt flitiga med att dokumentera på
ett systematiskt och deskriptivt sätt medan andra har varit betydligt mer knapphändiga. Detta har
till viss del påverkat min analys av de olika projekten då det varit lättare att säga något om de
projekt som lämnat in systematiska och deskriptiva redovisningar. Jag har också sökt på projekten via Google och på så sätt kommit åt övrig intressant information, till exempel tidningsartiklar. Därefter började jag kontakta projektledarna för att boka tid för en intervju. Efter ett tag
började jag få en uppfattning om vilka projekt som var extra intressanta utifrån detta med demokrati och delaktighet kopplat till plats, och under hösten 2015 meddelade jag Annica Thomas på
Arvsfonden vilka projekt som skulle ingå i fallstudien: Järvas unga ska synas och höras i Tensta,
Mitt 127 i Skärholmen och Miljöverkstan i Skarpnäck. Detta val förklaras till en del också av att
projektledarna för dessa projekt hela tiden varit välkomnande och låtit mig ta del av verksamheten. Därmed inte sagt att de andra projektledarna exkluderade mig från de övriga projekten (alla
som jag har träffat har varit välkomnande) men det klaffade lite extra bra med projektledarna
från de tre projekt som skulle komma att utgöra fallstudien.
De flesta intervjuer genomfördes på den plats där projektet varit förankrat. Varje intervju tog
mellan en till två timmar och transkriberades därefter i sin helhet. Jag har träffat projektledare,
och i vissa fall andra representanter, för 14 av de 19 projekten, och de övriga 5 har jag haft telefon- eller mejlkontakt med. Därtill har en kompletterande frågeenkät skickats ut per e-post till de
projektansvariga och projektledarna med bland annat frågor om hur många som deltagit i projektet, hur det gått med samverkanspartner och huruvida projektet lever vidare efter projekttiden.
Mitt syfte med frågeenkäten var inte att göra någon större analys av svaren utan mer att stämma
av och jämföra dem med de slutredovisningar som skickats in till Arvsfonden, i synnerhet när det
gällde de projekt som jag inte haft så mycket kontakt med. Alla citat som förekommer i rapporten har stämts av med projektledarna så att ingen känner sig felciterad.
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Därför finns projekten
I samma veva som Lena Anderssons bok Var det bra så? kom ut lanserades den så kallade storstadssatsningen, som blev starten för en sammanhållen integrationspolitik för utvecklingen i Sveriges tre storstadsregioner. Tanken hos den dåvarande socialdemokratiska regeringen var att inrätta en storstadspolitik som ett separat politikområde. Bakgrunden till detta förklaras framför
allt i 1990-talets ökade samhällsklyftor som medförde en allt skarpare korrelation mellan plats
och till exempel arbetslöshet, bidragsberoende och lågt valdeltagande. Särskilda statliga medel (2
miljarder kronor) avsattes till en utvald skara storstadskommuner för att bryta segregationen, öka
tillväxten och skapa jämlika levnadsvillkor. Arbetet med storstadssatsningen omfattade 24 så
kallade utsatta bostadsområden och skulle bland annat kännetecknas av långsiktighet, samverkan, metodutveckling, delaktighet och helhetssyn. År 2005 var pengarna slut och med det också
de flesta av de hundratals platsbundna projekt som dragits igång inom ramen för satsningen. Den
mängd av utvärderingar som gjordes om storstadssatsningen kom till ungefär samma slutsats:
Det övergripande målet att bryta segregationen var orealistiskt eftersom det avsåg en samhällsproblematik som inte enbart kan lösas på lokal nivå. I en slutrapport från Södertörns högskola
konstateras också att storstadssatsningen kom att demaskera flera problem, bland annat diskrepanser mellan retorik och praktik men också mellan de som har till uppgift att integrera och de
som ska integreras (Hajighasemi m.fl. 2006). Efter regeringsskiftet år 2006 försvann storstadspolitiken ganska snabbt som separat politikområde, och det var inte längre segregationen som i
första hand skulle brytas utan utanförskapet. Som sociologen Mikael Stigendal belyser har den
här förskjutningen medfört ett allt större fokus på hur utanförskapets orsaker spåras till de platser
som utanförskapet förknippas med. Det här, menar Stigendal, kan i sin tur leda till ett mer ensidigt synsätt på segregationsproblematiken. Enskilda bostadsområden eller stadsdelar är inte segregerade i sig själva utan blir det först när de jämförs med något annat. (Stigendal 2016)
Elva år har gått sedan storstadssatsningen klingade ut och under den tiden har antalet så kallade
utsatta områden mer än fördubblats. Enligt en polisrapport från 2015 finns det i Sverige 53 utsatta bostadsområden där bland annat lokala kriminella nätverk anses ha negativ påverkan på
lokalsamhället. Av dessa pekas 15 områden ut som särskilt utsatta: de boende upplever att det
finns en potentiell hotbild från de kriminella i området, och för polisen är det svårt eller nästintill
omöjligt att fullfölja sina uppdrag (Nationella operativa avdelningens underrättelseenhet
2015:13) I polisrapporten går det också att läsa att det behövs gemensamma insatser från flera
samhällsaktörer för att komma till rätta med problemen i dessa särskilt utsatta områden. Dessutom har problembilden förstärkts ytterligare genom de senaste årens problem med kopplingarna
mellan plats och vissa radikaliserade islamistiska grupperingar. En annan aspekt som lyfts fram i
polisrapporten är att det som tidigare uppfattades som högst ovanligt har normaliserats, vilket lett
till att varken polisen eller de boende reflekterar över det avvikande läget i området (ibid.). Flertalet av de 19 Arvsfondsprojekten som står i fokus i denna rapport har på olika sätt kopplingar
till områden som kategoriseras som utsatta eller särskilt utsatta, och som vi ska se i den här studien är det en hel del boende som trots allt reflekterar över läget.
Normaliseringsprocessen av platser och bostadsområden som kopplas till ett utanförskap har
också medfört schablonmässiga och ibland tanklösa förhållningssätt. Sedan början av 2000-talet
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har undertecknad i olika sammanhang och under olika perioder forskat om segregationsproblematiken i Stockholmsregionen, och en återkommande formulering är ”ett sånt där område”. Den
har bland annat förekommit ofta när jag har intervjuat politiker eller tjänstemän som varit involverade i olika integrationsprojekt. Men vad innebär det egentligen att jobba i ”ett sånt där område”? Ytterst få av dessa politiker och tjänstemän bor ju där, så de kan förmodligen inte svara.
Normaliseringsprocessen av ”ett sånt där område” kan också återkopplas till de sista orden i det
inledande citatet från Lena Andersson: ”våldsbenägenhet kombinerad med likgiltighet inför de
demokratiska värdena”. Det är som att sjukdomen ”apatia violencia” existerar på riktigt, för hur
ska till exempel annars de fyra borgerliga partiledarnas besök i Husby i maj 2016 tolkas? Bilder i
tidningarna visar hur de vandrar de på en öde gångväg i Husby centrum i nordvästra Stockholm,
omgivna av poliser och livvakter, men inga boende syns. Inte heller i rapporteringarna från besöket hördes några boende. Syftet var att träffa polisen och prata trygghet samt att bilda sig en uppfattning om de problem som karaktäriserar Husby och ett femtiotal andra ”utsatta områden”, eller
i vissa fall ”särskilt utsatta områden”. Besöket berodde framför allt på den senaste tidens oroligheter i form av stenkastning mot polis och ambulans- och brandkårspersonal (så kallad blåljuspersonal) men också hot mot journalister. Det här var dock inte första gången som förtroendevalda besökte ett ”utsatt område” för att bilda sig en uppfattning om det utanförskap som blivit
alltmer påtagligt; under de senaste 30 åren har politiker, oavsett partifärg, med jämna mellanrum
och i olika sammanhang besökt förorter. Resultaten har varit blandade och det är svårt att
glömma dåvarande kulturminister Birgit Friggebos försök till att stämma upp i sång i Rinkeby
Folkets hus i början av 1990-talet. En annan återgiven händelse ett par år efter ”kalabaliken i
Rinkeby” är när riksdagen skulle besöka samma område en torsdag förmiddag. Själva besöket
klarades av på några timmar och en del Rinkebybor upplevde det som att riksdagsmännen var på
safari. Den kvinna som arrangerade besöket berättade att några hade ringt före besöket och frågat
om det verkligen var säkert att lämna bussen (Arnstberg 2000:104).
Retoriken om bostadsområden och utanförskap har också medfört att områden som ska ”integreras” per automatik ses som utanför. I medierapporteringen beskrivs ofta Rinkeby eller Tensta
som områden utanför Stockholm fast de ligger i Stockholms stad. Det sociala avståndet avspeglas i det geografiska. Ett annat exempel på detta var när den socialdemokratiske inrikesministern Anders Ygeman i SVT:s Agenda den 22 maj 2016 pratade om Araby utanför Växjö, ett
bostadsområde som ligger på sjätte plats på polisens lista över särskilt utsatta områden. Avståndet mellan stadsdelen Araby och Växjös stadskärna är drygt en kilometer, en sträcka som normalt tar tre minuter att cykla. Etiketteringen av Araby som utsatt område gör emellertid att det
tas för givet att det ligger utanför Växjö fast det geografiskt sett är väl inordnat med övriga
stadsdelar i den kronobergska staden.
Att veta sin plats ska i ses i ljuset av det som skrivs i de föregående styckena. Ökad delaktighet är
ett centralt perspektiv bland de undersökta projekten och även om inte alla är direkt lokaliserade
till förortsområden omfattas samtliga (en del mer, andra mindre) av den utanförskapsproblematik
som präglat den samhällspolitiska debatten under de senaste decennierna och som alltmer kommit att kopplas till specifika platser. Samtidigt finns det ett problem med kopplingen till plats och
detta med ökad delaktighet. I storstadssatsningen togs det praktiskt taget för givet att lågt valdel11

tagande innebar att invånarna i ett ”utsatt” område inte var delaktiga. Därför var demokrati och
delaktighet ett centralt målområde i satsningen, och kopplingen mellan ökat valdeltagande och
positiv områdesutveckling sågs som självklar. Emellertid är denna koppling inte självklar, inte
heller kopplingen mellan föreningsdeltagande och valdeltagande. Som Lisa Kings visar i sin avhandling Till det lokalas försvar (2011) präglas föreningslivet i ”utsatta” områden främst av gemenskaper som kan beskrivas som praktiska och vardagliga; de kan hjälpa medlemmarna med
olika former av service och kompensera för brister i den offentliga servicen. Andemeningen i
Kings resonemang är att civilsamhällets organisering i till exempel Stockholms ”utsatta” förorter
handlar om ett vardagsnära och sekulariserat föreningsliv i en nygammal föreningsdräkt. Civilsamhället i den urbana periferin är alltså egentligen inte är något nytt (eller exotiskt) inslag utan
snarare en förlängning av det föreningsliv som präglade stora delar av 1900-talets Folkrörelsesverige.
Alltsedan begreppet civilsamhälle introducerades under 1990-talet har det rått delade meningar
om hur relationen mellan stat och civilsamhälle bör se ut. Det står dock klart att civilsamhället
har fått ett allt större ansvar för att lösa frågor som tidigare låg på det offentliga samhället, till
exempel demokrati- och delaktighetsfrågor. I en delrapport från 2014 års demokratiutredning
konstateras att fokus alltför ofta hamnar på praktiska frågor såsom finansiering och lokaler i stället för själva verksamheten (Listerborn & Nilsson 2016). Detta förklarar också varför många av
Arvsfondsprojekten i den här rapporten för tankarna till tidigare kommunala och statliga integrationssatsningar där frågor om demokrati och ökad delaktighet stått i fokus. På ett sätt kan projekten ses som en förlängning av det försök till storstadspolitik som lanserades för snart 20 år
sedan, men i stället för ett samlat grepp kring frågor om segregation har vi att göra med en mer
endimensionell syn på utanförskap där civilsamhället i allt högre grad tagit över stafettpinnen
från det offentliga.

Rapportens disposition
Rapporten är indelad i fem kapitel, och i detta första kapitel har jag redogjort för de övergripande
ingångarna och rapportens syfte och frågeställningar samt för hur den har vuxit fram. I kapitel
två redogörs för efterkrigstidens snabba urbanisering och för hur stadens rörelser har ändrat riktning samt för hur detta ska förstås utifrån dagens alltmer segregerade stadslandskap. Det kapitlet
avslutas med en teoretisk modell som visar hur vedertagna bilder av och uppfattningar om platser
och grupper ska ses utifrån relationella aspekter. Kapitel tre innehåller rapportens fallstudie och i
kapitel fyra redogörs för de övriga projekten i korthet. I det avslutande kapitel fem drar jag ihop
trådarna och argumenterar för varför projekten behövs.
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2. Innanför och utanför i den stockholmska geografin
Den här rapporten berör det aktuella samhällsproblemet plats och utanförskap i Sveriges huvudstad, och då är det nästan nödvändigt med någon form av samhällshistorisk och samhällsteoretisk
inramning av frågan hur det har blivit så här. Det kan möjligen förefalla förvånande för en del,
men det fanns en tid då förort inte hade samma negativa klang som i dag och innerstad har inte
alltid oreflekterat sammankopplats med glamourösa livsstilar och dyra bostäder. Här gör jag en
elementär tillbakablick för att förstå de allt skarpare gränserna mellan olika stadsdelar och bostadsområden i Stockholm, med en allt distinktare uppdelning mellan välmående och ickevälmående invånare. Denna tillbakablick kopplas sedan till en teoretisk tankemodell om hur föreställningar om plats ska ses ur ett relationellt perspektiv som i sin tur framkallar ojämna maktbalanser. Som vi kommer att se kan många av de studerade projekten i den här rapporten förstås
utifrån det senare perspektivet.
Det var efter andra världskriget som det svenska välfärdsbygget tog fart på allvar, och med det
också urbaniseringen. Den svenska välfärdsmodellen manifesterades direkt i städerna och i synnerhet i Stockholm, som blev den fysiska symbolen för det svenska nationsbygget under efterkrigstiden (Kings 2011:45). Tanken var att bygga bort fattigdom genom att skapa moderna bostäder utanför den delvis nedgångna och förslummade innerstaden. Nybyggda, storskaliga bostadsområden erbjöd naturnära tre- och fyrarumslägenheter med en för den tiden förbluffande
materiell standard. För många var det här ett tecken på en ny och löftesrik tid som framför allt
manifesterades i boendet men också genom andra reformer såsom införandet av en tredje semestervecka och en allmän sjukförsäkring. Vidare kom tekniska innovationer såsom televisionen
samtidigt som allt fler hade råd att köpa bil, och det bidrog säkert också till den positiva stämning som kommit att känneteckna de här åren.
Den snabba demografiska strukturomvandling som präglade Sverige efter andra världskriget
innebar också stora utmaningar, och även om nya bostadsområden byggdes mycket snabbare än
tidigare var bostadsbristen i städerna ett akut samhällsproblem. I början av 1960-talet stod över
100 000 människor i bostadskö och ingenting pekade på att inflyttningen till städerna skulle avta,
utan tvärtom räknade man med en fortsatt expansion. En bostadsbyggnadsutredning tillsattes och
resultatet innebar att en miljon bostäder skulle byggas under de följande tio åren. Det som i dag
kallas för miljonprogrammet genomfördes åren 1965–1974 och innebar att det redan höga byggnadstempot höjdes ytterligare. Ett rationellt och effektivt byggande stod i fokus och till skillnad
från 1950-talets mer varierande bebyggelse övergick miljonprogramsbygget till ökad standardisering, täthet och storskalighet (Ibid.:59). Initiativet till att bygga en miljon nya bostäder togs till
en början emot med öppna armar och sågs som en ytterligare anhalt på färden mot en ny och
löftesrik tid. Den färden skulle dock snart ta andra riktningar.
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Stadens rörelse ändrar riktning
Den problembild som sedan länge förknippas med miljonprogramområdena växte fram redan i
samband med att de uppfördes, och upprinnelsen kan till och med spåras till ett specifikt datum
(se Franzén & Sandstedt 1981:19-20, Wirtén 2010:26). Den 10 september 1968, två dagar efter
invigningen av Skärholmens centrum, publicerade Dagens Nyheters ledarsida en kommentar av
Lars-Olof Franzén med rubriken ”Riv Skärholmen”. Denna kommentar utlöste en intensiv debatt
för och emot den pågående stadsförnyelseprocessen i allmänhet och miljonprogrammet i synnerhet, men den kan också ses som början på det förortsstigma som därefter format många områden
och deras invånare. Efter det följde artiklar och reportage om de nya ”betongförorterna” där problemet till en början personifierades av de isolerade hemmafruarna samt barnen som växte upp
på dessa, som de beskrevs, alienerade platser. Barn och ungdomar som leker i karga betongdominerande miljöer jämte isolerade hemmafruar var återkommande motiv bland alla de fotografer
vars uppdrag var att skildra människor i förorter eller sociala problem i allmänhet. Ett berömt
konstverk som illustrerar detta är Anna Sjödahls ”Vår i Hallonbergen” från 1972 som är en pastisch på Edward Munchs ”Skriet”: motivet är en kvinna som skriker ut sin ångest i en ödslig
förortslägenhet, och bakom henne på golvet leker ett ensamt barn. Det höga byggnadstempot
medförde också att många familjer flyttade in i halvfärdiga bostadsområden där service och
funktionella kommunala trafikförbindelser tillkom först i ett senare skede. Ett exempel är Tensta
där de första husen stod klara år 1967. Åtta år senare invigdes Tensta tunnelbanestation. Ett annat är Flemingsberg i Huddinge kommun där invånarna fick vänta i hela fjorton år på en pendeltågsstation.
Den positiva stämning som under 1950- och 1960-talet präglade samhället och de nya bostadsområdena var som bortblåst från och med 1970-talet och framåt. Förorten och stadsbyggandet
drogs tidigt in i en framväxande samhällskritik där sprickorna i det moderna samhällsbygget
skulle avslöjas. Det talades bland annat om ett nytt klassamhälle där statarlängor ställts på höjden
i städernas ytterområden. Bakgrunden till detta var bland annat 1970-talets lågkonjunktur som
gjorde att expansionen hastigt avstannande. Dock fortsatte byggandet i stor skala under miljonprogrammets sista år, vilket medförde ett bostadsöverskott i motsats till den tidigare bostadsbristen. Helt plötsligt blev en mängd lägenheter lediga i de nybyggda bostadsområden som producerats inom miljonprogrammets ram samtidigt som många fick möjlighet att flytta ifrån vissa områden, om de hade det lite bättre ställt (Franzén & Sandstedt 1981:32). Åtskilliga flyttlass gick
från de nybyggda miljonprogramområdena i storstädernas ytterområden till nybyggda villor och
radhus. Det blev oattraktivt att bo i flerfamiljshus, och villa- och radhusboendet kom under 1970talets mitt att framstå som det goda alternativet. Detta medförde i sin tur att många människor
med begränsade valmöjligheter hamnade i nybyggda och i flera fall halvtomma bostadsområden.
En del av dessa människor hade dessutom sociala eller psykiska problem. Bostadsöverskottet
hade lett till att en del kommuner erbjöd lägenheter till människor som av olika anledningar
hamnat utanför samhällsgemenskapen. Detta spädde på förortsstigmat än mer och den isolerade
hemmafrun, som några år tidigare personifierat problemen, ersattes vid 1970-talets mitt av det
utslagna ”socialfallet” (Wirtén 2010:137).
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Parallellt med de negativa förortskildringarna under 1970-talet förändrades de allmänna föreställningarna om innerstaden undan för undan, och med det flyttströmmen. Årtiondena innan
hade präglats av en ”från innerstaden till förorten”-anda men den riktningen vände successivt
under 1970- och 1980-talet. En del av detta förklaras av den framväxande kritiken mot rivningen
av Nedre Norrmalm under 1950- och 1960-talet där inte bara bostäder försvann utan också
många hotell, kaféer och restauranger för att – som punkrockbandet Ebba Grön cyniskt uttrycker
det – i stället ge plats för ”heroinister och kontorister”. Nedre Norrmalm, eller Stockholms city
som det nu kallades, hade byggts utifrån en arbeta i staden och bo i förorten-anda och alltfler
kritiska röster började ifrågasätta detta.
På bara några årtionden hade stadens rörelse, för att låna ett begrepp från historikern Hossein
Sheiban (2002), ändrat riktning och de stadsbyggnadsideal som nyligen var tidsenliga blev plötsligt otidsenliga. Från och med 1980-talet och framåt byggdes staden utifrån andra rättesnören och
en annan presumtiv framtid jämfört med under 1950- och 1960-talet. Det betyder inte bara en
förändring i hur staden byggs utan också, utifrån epistemologiska betingelser, i hur den betraktas.
Det var inte enbart attraktiva och nyrenoverade bostäder som lockade tillbaka människorna till
Stockholms centrala delar. Den senare delen av 1980-talet kan dock också ses som en startpunkt
på den glamourösa, urbana livsstil som nuförtiden sätter sin prägel på Stockholms innerstad. När
Sturegallerian vid Stureplan invigdes år 1989 blev den snabbt en mittpunkt för det sena 1980talets finansmarknad med tillhörande ”yuppies” – den tidens unga entreprenörer. Stureplan blev
en tämligen anonym plats efter spårvagnarnas försvinnande i samband med högertrafikomläggningen år 1967, men i skarven mellan 1980- och 1990-talet övergick den till att vara den självklara samlingsplatsen för stadens societet (Franzén 2005). Stadsdelen Södermalms förändring
under de senaste årtiondena är också betydelsefull utifrån hur synen på staden och stadslivet har
förändrats. Fram till 1980-talet förekom stundom en stigmatisk bild av Södermalm som nedgånget och delvis befolkat av människor med missbruksproblem. Omvandlingen av Södra stationsområdet och Hammarbyhamnen kan ses som viktiga brytpunkter och som symboler för de
gentrifieringsprocesser som sedan dess har präglat såväl stadsdelen som andra delar av Stockholm. Gentrifieringsprocesserna (som också omfattar delar av det som kallas för närförort och
gäller områden som Aspudden och Midsommarkransen) ska också ses i ljuset av hur en ekonomisk styrning (bostadsrätter) har ersatt en samhällelig styrning (allmännyttiga hyresrätter).

Problemområden blir invandrarområden
Med 1970-talets plötsliga bostadsöverskott sågs det som en passande lösning att erbjuda nyanlända flyktingar boende i de nybyggda miljonprogramområdena, och det dröjde inte länge förrän
”invandraren” hade ersatt hemmafrun och socialfallet som personifierat problem. Under 1980talet började platser benämnas som både invandrarområden och problemområden men det var
framför allt i samband med den ekonomiska krisen i början av 1990-talet som den negativa bilden av miljonprogramområdena fördjupades ytterligare. Under 1990-talets början försvann flera
hundra tusen industriarbetarjobb samtidigt som Sverige åren 1987–1995 tog emot över 200 000
flyktingar (Bunar 2001:78). De som drabbades värst av den ekonomiska krisen var de boende i
städernas miljonprogramområden: en redan låg förvärvsfrekvens sjönk ytterligare och dessa plat15

ser, som kom att kallas för invandrartäta ghetton, hamnade i krisdebattens centrum. Upprinnelsen
till att platser liknades vid ”ghetton” går att spåra till den så kallade rötmånadsdebatten som bröt
ut i svenska massmedier i augusti 1991. Arkitekter, familjerådgivare, bostadsdirektörer, planerare och lokala partiföreträdare fick komma till tals i ett stort antal tidningsreportage om den
eventuella slummen i de svenska storstäderna. Reaktionerna på denna debatt blev många och
häftiga, inte minst från de boende i de utpekade bostadsområdena som menade att mediernas bild
inte stämde överens med verkligheten (Olsson [numera Hort] 1992:16–17).
Statsvetaren Magnus Dahlstedt, som skrivit avhandlingen Reserverad demokrati (2005), ser likheter mellan den förhärskande tankelogiken i 1800-talets debatt om den farliga och förslummade
underklassen i de framväxande storstäderna och de representationer av förorten som har dominerat det offentliga samtalet under de senaste decennierna. Han redogör för hur vissa 1800talsbetraktelser byggde på koloniala tankegods, där storstädernas ”farliga” områden benämndes
som ”djungel” och där det togs för givet att dessa ”annorlunda” miljöer befann sig i en annan
utvecklingsfas än ”vi andra” och att de därför behövde formas, utbildas och disciplineras för att
nå upp till samma fas (Dahlstedt 2005:108).
Dahlstedt vill belysa parallellerna mellan metaforen djungel och det sätt som utpekade platser i
de svenska storstäderna har skildrats under de senaste decennierna. Förorten har beskrivits som
en exotisk och farlig plats någonstans långt bortom den trygga, välordnade och civiliserade världen. Åren efter rötmånadsdebatten följdes av artiklar och reportage som målade ett Sverige i
alltmer svartvita nyanser; förorten representerade det som var annorlunda eller avvikande, vilket
skapade såväl myter och schabloner som fördomar kring dessa platser.

Etablerade och outsiders
Normaliseringsprocessen av ”ett sånt där område”, och schablonerna om förorten, ska förstås
utifrån relationella aspekter, alltså något som den välordnade världen kan kontrastera och identifiera sig mot. I Stockholm har detta blivit extra påtagligt där motsatsparet förort och innerstad
kommit att renodla föreställningar om stadens olika platser. Detta går att förstå utifrån sociologen Norbert Elias resonemang om begreppsparet etablerade och outsiders. Teorin kommer från
en undersökning av tre bostadsområden i en engelsk förort, kallad Winston Parva (Elias & Scotson 2010). Denna numera klassiska studie från början av 1960-talet handlade ursprungligen om
att ett av de tre områdena i Winston Parva ansågs ha en högre frekvens av ungdomskriminalitet
än de andra två. Efter ett tag visade det sig att den lilla skillnad i brottsfrekvens som funnits mellan områdena försvann, men inte bilden av detta bostadsområde som brottsbelastat och sämre än
de andra. De som bodde där sågs också som sämre människor. Studiens mål blev i stället att på
ett bredare sätt undersöka relationerna mellan de tre områdena i Winston Parva och den kom
efter hand att handla om hur en etablerad grupp ställdes mot nykomlingar, inflyttare från London. Den senare gruppen (outsiders) sågs som ett hot mot etablerade normer, värderingar och
levnadssätt.
Det som skedde i Winston Parva är enligt Elias ett allmängiltigt fenomen, och kärnan i hans resonemang om etablerade och outsiders är att konstruerade motsatspar framkallar ojämna maktba16

lanser och spänningar såsom mellan vita och svarta i USA, mellan svenskar och invandrare eller
mellan män och kvinnor. Det handlar om att etablerade grupper har tolkningsföreträde både över
sig själva och över outsiders och att de senares självbild formas av att de tillhör en skambelagd
utanförgrupp (Olofsson i Elias & Scotson 2010:18). Det rör sig om ett relationellt perspektiv i
flera nivåer med det gemensamma att någonting hela tiden jämförs med någonting annat. Även
om det finns olika slags stigmatiseringar finns vissa konstanta och återkommande teman i synen
på hur gruppen etablerade föreställer sig gruppen outsiders, till exempel att de senare uppfattas
som laglösa, opålitliga och odisciplinerade. Resonemanget liknar Dahlstedts (2005:108) om att
en del grupper och platser pekas ut som annorlunda och att de befinner sig i en annan utvecklingsfas än de ”etablerade”. De här inslagen går att finna i såväl historiska skildringar av underklassen, den tidiga arbetarklassen, som dagens skildringar av de svenska storstädernas förortsungdomar (Olofsson i Elias & Scotson 2010:19). Poängen är att de symtom på mänsklig underlägsenhet som en makthavande grupp uppfattar hos en underordnad grupp är exakt de beteenden
och drag som skapas av själva utanförskapet. Maktskillnaden blir därigenom socialt och förståelsemässigt självlegitimerande. Att till exempel etikettera områden som ”utsatta”, såsom i fallet
med miljonprogramområdena, bidrar till det som Elias kallar för moralisk differentiering och
spelar en viktig roll för att bevara maktskillnader. I fallet Winston Parva tenderade den etablerade gruppen att tillskriva outsidergruppen som helhet de ”dåliga” egenskaperna hos dess
”värsta” del – dess anomiska minoritet. Den etablerade gruppens självuppfattning tenderade däremot att framställas utifrån sin mest ”exemplariska”, mest ”nomiska” del, dvs. den del som de
”bästa” medlemmarna utgör (Elias & Scotson 2010:31).

Associationsstrukturer
Jag menar att resonemanget om etablerade och outsiders förklarar det rumsliga särskiljande som
i allt högre grad satt sin prägel på Stockholm (och många andra städer) under de senaste decennierna, I detta relationella perspektiv definieras områden i motsats till varandra, så att till exempel
människor i hyreshus både ser sig och uppfattas som icke-villaägare och tvärtom. Detta får till
följd att människorna i hyreshusen befinner sig i det som den franske filosofen och sociologen
Henri Lefebvre kallar för ”boplatsens logik” medan de som bor i villaområden befinner sig i ”föreställningen om boplatsen”. (Lefebvre [1968] 1982:31–33). Vi kan även byta ut ordet hyreshus
mot förort, och förutom villaområden lägga till bostadsrätter i innerstaden, och då förtydligas
dikotomin ytterligare utifrån ett Stockholmsperspektiv. Bostadsrätter i innerstaden avser ett liv i
en behaglig och välordnad tillvaro avskilt från hyresrätter i förorten, som representerar något
dåligt, vilket leder oss tillbaka till Elias tankar om moralisk differentiering. Det som kallas för
utsatta områden framställs utifrån sina mest ofördelaktiga delar medan ”bra” områden framställs
utifrån sina mest fördelaktiga, vilket efter ett tag kan leda till att den här fabricerade dikotomin
ses som något givet, framför allt bland dem som inte befinner sig i ”boplatsens logik”. För att
tala med Franzén & Sandstedt (1981:31) har det skapats en associationsstruktur som är kopplad
till förorten och som knyter samman och associerar företeelser med varandra. I detta finns också
en bestämd värdering, en uteslutning av andra sätt att se.
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3. ”Man vill ju förändra samhället” – en fallstudie om ledarskap,
känsla av sammanhang och hållbarhet
I det här kapitlet belyser jag mina tre fall, det vill säga de tre projekt som jag valt ut att studera
lite närmare. Som jag berörde i det inledande kapitlet har dessa projekt explicita kopplingar till
platsperspektivet, och de följande avsnitten visar att det också finns en hel del likheter mellan
dem. Den främsta likheten är delaktighetsaspekten och målet att få barn och unga att tro på sig
själva och sina förmågor. De skillnader som finns handlar främst om organisering och upplägg
samt om hur platsens betingelser avspeglar sig. Projekten är lokaliserade till Stockholms stads
nordvästra, sydvästra och sydöstra hörn: Tensta, Skärholmen och Skarpnäck.

Järvas unga ska synas och höras
Det är en solig försommarkväll och jag är på väg till Husingeplan i Tensta för att för första
gången besöka projektet Järvas unga ska synas och höras som drivs av Verdandi Tensta. Jag har
aviserat att jag kommer med tunnelbanan och fått instruktioner av projektledaren Stig om uppgång Hagstråket, sedan trapporna mot biblioteket och därefter ta vänster och passera Tensta simhall och fortsätta cirka 100 meter. När jag har kommit fram till Husingeplan 18 undrar jag om det
verkligen är rätt adress. Jag står framför en port i ett vanligt hyreshus och ser inga som helst spår
av någon verksamhet. Jag ringer Stigs telefonnummer och han svarar att han kommer och öppnar. Efter några sekunder ser jag en man som visar sig vara Stig komma upp från trappan. Han
öppnar porten och hälsar mig varmt välkommen. Därefter går vi ner till lokalen som är en källarlokal i ett av Svenska bostäders hyreshus. Om det inte fanns några spår av verksamhet utanför
byggnaden råder motsatt förhållande innanför. På hallgolvet noterar jag uppskattningsvis 30–40
par skor och det sjuder av liv i lokalen.
Järva, eller Järvafältet som det också kallas, består av områdena Rinkeby, Tensta och Hjulsta
(Södra Järva) och Kista, Husby och Akalla (Norra Järva). Samtliga uppfördes under miljonprogrammets dagar, även om Norra Järva stod klart först år 1977. Tensta, som står i fokus i det här
avsnittet, ligger näst längst ut med tunnelbanans linje 10 i nordvästra Stockholm och har alltsedan 1970-talet pekats ut som ett ”dåligt” område (Ericsson, Molina & Ristilammi 2000). Siffror
från Stockholms stads statistikkontor (http://statistik.stockholm.se/) visar att Tensta, jämte Rinkeby, ligger i botten när det gäller jämförande kategorier såsom medelinkomst, andel förvärvsarbetande och högsta utbildningsnivå. År 2014 var medelinkomsten 201 900 kronor i Tensta för
ålderskategorin 20–64 år. I den angränsande stadsdelen Solhem (båda tillhör Spånga-Tensta
stadsdelsområde) var medelinkomsten 420 400 kronor för samma ålderskategori och år. Invånarna i Solhem tjänade alltså mer än dubbelt så mycket som invånarna i Tensta. Medelinkomsten för
hela Stockholms stad var 366 300 kronor år 2014. När det gäller förvärvsarbetande i åldern 20–
64 år var andelen i Tensta 54,5 procent samma år. I Solhem var motsvarande andel 83,3 procent,
och snittet för hela Stockholms stad var 78,1 procent förvärvsarbetande i åldern 20–64 år. Det
finns även skillnader i högsta utbildningsnivå för åldern 25–64 år: 26,8 procent av invånarna i
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Tensta hade eftergymnasial utbildning år 2013 medan andelen i Solhem var 57,7 procent. Snittet
för hela Stockholms stad år 2013 var 56, 9 procent. År 2015 hade 87,4 procent av Tenstas befolkning utländsk bakgrund jämfört med 26,6 procent i Solhem. Snittet för hela Stockholms stad
var 31,5 procent. När det gäller valdeltagande till kommunval år 2014 var det 57,5 procent av de
röstberättigade i Tensta som röstade. I Solhem var andelen 83,8 procent och snittet för hela
Stockholms stad var 82,1 procent.

Projektets syfte, mål och samarbetspartner
Det övergripande syftet med projektet Järvas unga ska synas och höras har varit att ge ungdomar verktygen att kunna påverka sin vardag och att skapa bra verksamheter genom en samsyn
bland alla aktörer i området kring unga och ungas uppväxtvillkor. Det handlar om att öka ungas
inflytande över sin vardag och förebygga social oro samt att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter
där unga leder yngre. Arvsfondens bidrag till projektet var 2 879 000 kronor och för de pengarna
var målet framför allt att metodutbilda ungdomar i att självständigt leda stora delar av ungdomsverksamheten och fungera som informatörer och uppsökare. Det senare betyder att de ska försöka fånga upp och hjälpa de barn och ungdomar som har det tufft. Målet har varit att metodutbilda cirka 12–14 ungdomar i denna roll. Ett annat uttalat mål har varit att stimulera minst ett 20tal ungdomar att delta vid nämndsammanträden eller i andra beslutande församlingar där ungdomsfrågor behandlas. Ungdomarna ska känna att de kan påverka och forma sin tillvaro och föra
ungdomars talan. Därför handlar det om att de ska ha egen central roll under hela projekttiden
och växa genom eget ansvar. Övriga mål har varit att tillsammans med samarbetspartner skapa
tryggare och trivsammare bostadsområden. Enligt projektredovisningen har tre lokala hyresgästföreningar samt skolor och föräldrar varit huvudsakliga samarbetspartner men projektet har
också samarbetat med stadsdelsförvaltningen, socialtjänsten, fältassistenter, närpolisen och en
lokalavdelning för BRÅ. Därtill ska alla deltagare i ungdomsverksamheten ha stor insikt i demokratifrågor och mänskliga rättigheter samt veta innebörden i FN:s barnkonvention och människors lika värde (akt 2015-09-08). Verdandi Tensta är sedan länge etablerade i området så Arvsfondens pengar har framför allt används till att utveckla och förfina arbetsmetoder i befintlig
verksamhet. Grunden är organisationen Verdandis ursprungliga tankar om att sociala problem
orsakas av missförhållanden i samhället såsom fattigdom och andra omänskliga levnadsförhållanden (www.verdandi.se).
I Verdandi Tenstas verksamhetsberättelse från 2013 (akt 2014-04-11) står att föreningen hade
1 327 medlemmar och fem lokaler i området samt att upptagningsområdet, förutom Tensta,
bland annat också omfattar Rinkeby, Rissne, Hjulsta, Akalla, Kista, Vällingby och Hässelby.
Lokalerna vid Gullingeplan och Husingeplan i Tensta är själva navet i verksamheten och den
förra är öppen måndag till torsdag kl. 16–20 samt fredag kl. 10–15, medan den senare är öppen
måndag till torsdag kl. 17–21 samt fredag och lördag kl. 17–22. Varje måndag kväll är det tjejkväll i lokalen på Husingeplan. Övriga verksamhetsinslag i Verdandi Tensta har varit: matlagning,
sagostunder, alternativ helgverksamhet, skapande verksamhet, läxläsning, spontanvandringar,
ungdomsprojekt, barnprojekt, integrationsprojekt, praktiskt kamratstöd, rådgivning, socialpolitisk opinionsbildning, läger, kurser, studier och temakvällar, akut jourverksamhet, drog- och
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brottsförebyggande arbete, nätverksarbete, skolsamarbete, föräldrautbildningar, uppsökande
verksamhet, skolinformationsverksamhet, dagkollo och sommarverksamhet, lovverksamhet på
övriga skollov och veckoslutsarrangemang.

Jourhavande diversearbetare i verkligheten
Det märks att projektet Järvas unga ska synas och höras har vilat på en stabil grund. Det beror i
mångt och mycket på projektledaren Stig som har varit verksam i Verdandi Tensta i över 30 år.
Detta betyder att han sitter inne med värdefulla erfarenheter och kunskaper om såväl ungdomar
som området, vilket också avspeglar sig i hans ledarskap. Vänlig men bestämd är min första
tanke efter det inledande mötet med Stig och det karaktärsdraget är nog en viktig förutsättning
beträffande projekt som detta. Tanken är visserligen att ungdomarna själva ska ta initiativ och
växa genom eget ansvar men det blir sannolikt svårt utan en tydlig ledning. Stig, som närmar sig
60-årsåldern, berättar att han sedan ungdomen haft ett stort intresse för politik och sociala frågor
och ser det som ett privilegium att jobba med barn och ungdomar och försöka bidra till ett bättre
och rättvisare samhälle. Att Tensta blev platsen där Stig kunde förverkliga sitt intresse för sociala
frågor var lite av slump.
Stig: – Allt började faktiskt för över 30 år sedan. I mitten av 1980-talet var jag på väg in i
LO:s utbildningspolitiska enhet. Jag var en sådan där politisk påläggskalv och tanken var väl
att jag skulle in riksdagen. Samtidigt var jag aktiv i Verdandis verksamhet i Järva och det
sammanföll med en ganska stor flyktinginvandring från bland annat Chile, Libanon och Syrien. Vi såg att det fanns ett behov hos dom som kom, dom bodde ju ofta på sådana här hotellförläggningar under ganska taskiga förhållanden och en del for illa så då startade jag med
en verksamhet där vi bjöd in flyktingar till Verdandis kursgård i Dalarna tillsammans med
dom som redan var etablerade i Sverige. Vi fick in dom ganska snabbt i ett bra sammanhang
och kände att det här var något vi ville bygga vidare på och utveckla. Sedan dess har jag jobbat med olika projekt i Verdandis regi här i Tensta och det som från början var tänkt som ett
år har nu blivit över 30 år. Det känns som att det här är socialpolitik på riktigt och det är en
ynnest att kunna se och följa barnen in i ungdomen och vidare ut i livet. Det var för ungefär
15 år sedan som vi började fokusera mer på det här med att ge ungdomarna verktygen att ta
ansvaret själva, det handlar om att ge unga människor inflytande. Vi har en som jag ser det
unik inriktning där barnen från sju års ålder och uppåt har rösträtt på möten. Det kan gälla
saker som vilket spel de ska spela eller om det är något som vi ska köpa in till verksamheten.
Det handlar om att via enkla medel få dom att inse hur viktigt det är med demokrati och möjligheten att kunna påverka.

Stig, som beskriver sig själv som jourhavande diversearbetare i verkligheten, berättar att han
under alla år har varit noga med att understryka att föreningen Verdandi Tensta är öppen för alla.
Visserligen har det varit en starkare koncentration av människor med bakgrund i Mellanöstern
och Turkiet men på senare tid ses också en del med somalisk bakgrund. Enligt Stig är det ”extra
kul då den gruppen kanske ses som en strykgrupp i dom här områdena”. Stig kommer in på detta
med etnisk bakgrund och hur det avspeglas i Tensta.
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Stig: – Att omkring 90 procent av Tenstas befolkning har invandrarbakgrund gör att en del
utifrån ser invandrare som en slags enhetlig grupp och tänker inte alltid på de skillnader som
faktiskt existerar mellan olika etniska grupper och hur befolkningssammansättningen förändras över tid. När jag kom till Järva för 30 år sedan var fördelningen kanske 50/50 mellan
svenskar och invandrare och det fanns knappt några alls här från den afrikanska kontinenten
då. Nuförtiden kallas Rinkeby för lilla Mogadishu och Rinkeby har tillsammans med Tensta
blivit som ett slags symboler för det här med invandrare och utanförskap.

Omkring 90 procent av befolkningen i Tensta har utländsk bakgrund, och det reflekteras naturligtvis i projektet Järvas ungs ska synas och höras, och de ungdomar jag har kommit i kontakt
med under mitt arbete har alla haft ”icke-svensk” bakgrund. Men det som gång på gång betonas
är den sociala problematiken, alltså att många av Tenstas barn och unga har föräldrar som är arbetslösa och står utanför det svenska samhället. I projektets slutrapport till Arvsfonden står att
över hälften av de aktiva ungdomarna i projektet lever i fattigdom, enligt ”svenska mått”. Många
har föräldrar som är beroende av försörjningsstöd och omkring tio procent har en förälder som är
analfabet. Därtill är det inte ovanligt att ungdomarna bor i stora familjer med kanske 8–10 syskon. För många blir det svårt att göra läxor eller ta hem kompisar och i stället blir gatan deras
rum för att träffas. Bristen på föräldrar som har koll och bristen på regler och respektfullhet gör
att en del av dessa ungdomar blir lättfångade byten för kriminella nätverk (akt 2015-09-08). Med
anledning av detta är förebyggande verksamhet – förutom delaktighet och inflytande – en viktig
del i projektet. Det är också en återkommande formulering såväl i projektredovisningar som under mina besök i verksamheten.
Stig: – Genom att jobba förebyggande försöker vi se barnen och försöka fånga upp dom innan dom dras till osunda nätverk. Många har det knasigt och tufft och en del tvingas att vara
ute och det förekommer tyvärr att 10–12-åringar lockas in som springpojkar åt kriminella
ungdomar och unga vuxna. Det kan handla om att bära en väska med narkotika från punkt A
till B och så får dom några hundra kronor som tack. Dom som vill tjäna pengar på att sälja
narkotika och sånt använder sig mer och mer av de yngre marginaliserade för att göra brott
och den biten känns jättejobbig tycker jag. Att de utnyttjar barn till att göra brott bara för att
dom inte kan lagföras är skit kort sagt, och med tanke på att många har fattiga föräldrar kan
dom få smak för snabba cash och i tidig ålder hamna på fel spår i livet. Därför är det så viktigt att jobba förbyggande, att synas och skapa en positiv social kontroll i området. Just detta
med att synas är kanske det allra viktigaste och att därmed finnas till för barn och unga.

De unga ledarna
Den med all sannolikhet viktigaste pusselbiten i Järvas unga ska synas och höras är ledarskapskurserna och möjligheten för ungdomar och unga vuxna att jobba som ledare. Jag har träffat
dessa ledare vid fyra olika tillfällen, genom tre gruppintervjuer och en enskild intervju med en av
dem. Samtliga är uppvuxna i Järvaområdet och flera har varit med i Verdandi Tensta sedan de
var små. Några beskriver det till och med som att de är ”födda” i verksamheten då deras föräldrar
tillhörde de flyktingar som kom till Sverige och Tensta under 1980-talet och som Stig bjöd in till
verksamheten. En av ledarna uttryckte det så här: ”Det känns så naturligt med Verdandi, jag
kommer inte ens ihåg när jag gick med, det har bara funnits där liksom hela tiden.”
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Ledarna jobbar både i Verdandis lokaler på vardagkvällar och helger och i skolorna på dagtid
som extraresurser, eller ”fritidsledare” som de själva kallar sig för när de är i skolverksamheten.
Man skulle kunna lägga till benämningen ”positiva sociala kontrollanter” för att återkoppla till
tanken om förebyggande verksamhet. Det handlar om att synas och finnas till för barnen, att vara
goda förebilder som barnen kan vända sig till på raster och lunchen. Det faktum att de själva är
unga och uppvuxna i området ses som en stor fördel, och allt som ofta kommer barnen till ledarna i förtroende och säger saker som de kanske inte vågar säga till ordinarie skolpersonal.
Samarbetet med skolorna i området är ett exempel på vad pengarna från Arvsfonden har resulterat i. Skolan är också sannolikt den plats där det är lättast att realisera en uppsökande verksamhet, eller ”slussning” som man skriver i slutrapporten till Arvsfonden (akt 2015-09-08). I rapporten omnämns samarbete med Askebyskolan, Enbackaskolan, Gullingeskolan, Hjulstaskolan och
Tensta gymnasium och att ledarna ska finnas till i skolorna som trygghetslänk och ”slussare” till
Verdandis verksamhet kvällstid. Såväl Stig som de unga ledarna poängterar att det inte handlar
om att ”tvinga in” någon i verksamheten utan att erbjuda barn och unga möjligheter till vettiga
sysselsättningar under kvällar och framför allt helger, då lokalsamhället i väldigt hög grad
stänger igen.
Ledare 1: – Det är därför vi ledare är så viktiga i skolorna, att vi finns där för barnen. Vi är ju
själva ganska unga och många av oss har varit med om en del och sett en del som kanske inte
delar av ordinarie skolpersonal har gjort, som är 40 plus och kommer utifrån. Jag tror vi har
lättare att se vad det här barnet eller ungdomen har för behov, speciellt om man ses nästan
varje dag och dom inser att vi är här för att hjälpa och stötta, vi är varken poliser eller vakter.
På så sätt tror jag en del känner sig lite mildare och kan slappna av. Och framför allt att inte
föra saker och ting vidare utan att det stannar så dom kan känna tillit. När vi jobbar på skolorna kan vi se barn som har det tufft och då brukar vi prata med dom och ofta kommer det
fram att det är jobbigt hemma och då kan vi bjuda in dom till Verdandis verksamhet efter
skolan och hjälpa till med läxor och sånt. Efter ett tag fastnar dom och märker att det här är
bra och att det finns något att göra och att det finns ett ställe där man kan vara med allt och
alla. Det är många föräldrar som är nyfikna och velat träffa oss och bara se hur vi gör, och de
tackar oss för att vi har tagit hand om deras barn. För några månader sedan fick jag ett sms
av en av killarna som tackade mig och några till för vår stöttning och han skrev att han inte
vet var han skulle ha varit utan oss, förmodligen i centrum i dåligt sällskap. Han skrev också
att ni har hjälpt mig med så mycket och gett mig hopp om en bättre framtid. Ett sånt sms är
otroligt glädjande och värmande och ett kvitto på att vi är på rätt väg i vårt sätt att arbeta.

Som framgår av citatet handlar det om att skapa förtroende hos barn och unga vars förtroende för
vuxenvärlden i många fall har fått sig en törn. Enligt ledarna kan man bygga sådant förtroende
med ganska enkel medel, till exempel genom att följa med någon av de yngre i verksamheten till
en hamburgerrestaurang eller bara finnas till som lyssnare en stund. Det handlar om att skapa en
socialiserande gemenskapskänsla där de unga ledarna ses som positiva förebilder.
Ledare 2: – Det som känns allra roligast med att vara ledare är att man inte bara är en del av
verksamheten utan också är med och påverkar den och utvecklar den. Alla har vi en gång
börjat med att delta i aktiviteterna men efter ett tag inspireras man av dom äldre som går eller
har gått ledarskapsutbildningarna och man vill kanske göra samma sak, man vill ju växa och
vara en förebild. Det är det som är så kul. Unga ser ju upp till förebilder, både positiva och
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negativa, och det som är så kul är att vi har skapat positiva förebilder som barn och unga i
Tensta ser upp till. Oftast är det ju dom sämre förebilderna i området som får uppmärksamhet vilket på ett sätt är fullt förståeligt. Många har det tufft och när man är barn, kanske 11–
12 år, så ser man upp till dom äldre coola killarna som har respekt och del kanske har pengar
osv, många får en identitet och känner att dom blir någon men det är ju ofta väldigt dåliga förebilder. Därför är det roligt att kunna vara en positiv förebild och hjälpa och stötta barn och
unga men också bidra till att göra området tryggt. Vårt arbete börjar uppmärksammas mer
och mer, mycket tack vare att vi ledare samverkar med lokala aktörer och är med på möten
och så. Jag har varit med på olika möten där vi pratat mycket om oroligheter och narkotikahandel i utsatta områden och dom har kartor över gator och kvarter med markeringar var det
är oroligt och brott och så, och där vi har vår verksamhet är det nästan tomt på kartorna. Där
finns det inte markeringar och det är ju för att vi har vår verksamhet och de kriminella vet
om det och det påverkar området. Det finns en medvetenhet i området kring vad vi gör men
tittar vi på media och utomstående och så utanför Tensta så är ju vår verksamhet inte känd
bland dom som har en skev bild av Tensta och Rinkeby och förorter i allmänhet. Ibland
känns det orättvist. Vi gör så mycket bra och sedan när man träffar folk från andra platser i
stan tror de att allt bara är skit här i Tensta.

Att ledarna känner av majoritetssamhällets stigmatiska bild av Tensta har varit ett återkommande
tema under mina samtal med dem. De lyfter fram problemen som finns i området men förklarar
att de står inte i proportion till den bild som existerar och som ständigt gör sig påmind.
Ledare 1: – Det är många som drar sig för att säga att dom är från Tensta eller Rinkeby för
det finns så mycket förutfattade meningar. I stället säger dom att dom är från Spånga, det låter mycket bättre och ligger bara några minuter härifrån och är delvis sant då Tensta har
Spånga som postadress. Det är synd att det ska behöva vara så, det här är ju vår hembygd och
tänk dig själv om du alltid får höra att det något fel på den plats där du bor, till slut tror du
själv detta.
Ledare 3: – När jag började på ett nytt jobb var vi flera som började samtidigt och alla fick
presentera sig. Någon kom från Södermalm, någon från Farsta osv. och när jag berättade att
jag kom från Tensta blev alla förvånande och tittade på mig och sa: ”Va! Är du från Tensta?
Det skulle vi aldrig kunnat tro med tanke på din klädstil och hur du pratar.” Och alla började
fråga mig hur det är att bo där och om det inte är farligt och läskigt där. Då fattar man hur
vanliga och utbredda fördomarna är.

Även Stig har flera gånger berört detta och menar att det är lätt att bli raljerande och cynisk över
majoritetssamhällets schablonbilder av Tensta och de andra stadsdelarna i Järva.
Stig: – För några år sedan arrangerades en bomässa i Tensta och det vallfärdade folk hit från
Kungsholmen och andra ställen och den förra stadsdelsordföranden sa till mig ”Stig, visst är
det fantastiskt, dom kommer från hela Stockholm” och jag svarade ”Visst är det så och inte
ett enda mord har skett än så länge”. Det finns så många som aldrig har satt sin fot här annat
än när det gäller problem. Det är så tröttsamt med alla förutfattade meningar, visst det finns
problem med mord och andra tråkigheter, det ska vi inte sticka under stol med och det är ju
därför som projektet Järvas unga ska synas och höras finns, för att ändra på en negativ schablonbild. Det finns så mycket kraft i området som aldrig uppmärksammas så därför är det
viktigt att man inte ger vissa personer tolkningsföreträde utan lyfter fram de positiva krafter
som finns. Men media och andra verkar ju inte något som helst intresse av de positiva krafter
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som finns. Dom kan ringa mig och fråga vad jag har för uppfattning om den senaste skottlossningen och så vidare, inga frågor om vår verksamhet och vad vi gör för att förbättra situationen för dom unga i Tensta. Dom söker bara det dåliga. En liten enstaka brand vid Risingeplan blir större än det folk faktiskt gör för varandra i område. Det som är beklämmande
är ju alla dessa unga som är marginaliserade och känner av detta. Många har det tufft hemma
med fattiga föräldrar som inte tar sig någonstans och för en del blir Tensta den enda plats
dom känner till. Dom tar sig ingen annanstans. Naturligtvis ska barn och unga känna sig
trygga och stolta över sin egen stadsdel men det är också viktigt att dom känner att dom är en
del av Stockholm. Det är därför vi gör så mycket utflykter runt om i Stockholm. Dom ska
känna att Stockholm är deras stad, inte bara här. Dom ska komma till Södermalm och Eriksdalsbadet och känna att det är en naturlig del och att det är en plats för dom.

Samtidigt har jag under mina samtal med ledarna kunnat observera hur allt prat om Tensta som
dåligt område också stärker dem i deras i arbete. Det är som att det skapar en ännu starkare vikänsla och vilja till förändring. Det här avspeglas framför allt när de lyfter fram vad de själva ser
som det allra viktigaste uppdraget: att vara positiva förebilder och att ge barn och unga liknande
chanser som de själva en gång fått via Verdandis verksamhet. En av ledarna uttryckte det så här:
”Att slussa barn och unga till vår verksamhet är förhoppningsvis också att slussa de vidare till ett
gott liv”. Viljan till förändring avspeglas också i ledarnas egna självbilder och kapaciteter. De
ledare jag har träffat har antingen jobb eller studerar (utöver jobbet som ledare) och de har flera
gånger understrukit hur deras roll i projektet bidragit till en drivkraft och målmedvetenhet.
Ledare 2: – Jag vill jobba med organisation och företag när jag är klar med min högskoleutbildning och där känner jag att Verdandi har gett mig jättemycket lärdomar och erfarenheter
som jag kommer att ta mig i mitt kommande yrkesliv, framför allt när det gäller mångfaldsfrågor och unga människor. Mitt val av inriktning grundar sig på mycket på var jag kommer
ifrån och vilka erfarenheter jag har genom projektet. Bara en sådan sak som att lära sig bemöta både ungdomar och föräldrar har varit oerhört lärorikt.
Ledare 3: – Jag jobbar på Migrationsverket, på id-enheten. Jag jobbade på ett bemanningsföretag först och då behövde Migrationsverket personal och av ett tiotal så plockade de ut två
stycken och jag var en av dom. Först var det två månaders projektprovanställning men förra
veckan så gick den tiden ut och nu har jag har jag fast anställning. Mitt mål är att bli beslutsfattare och det finns ett prov man kan göra varje år och testa om man kan bli granskare och
hålla på med ID-kontroll och fingeravtryck och sånt. Det här jobbet har jag fått utan högskoleutbildning och jag tror helt klart att min ledarskapsutbildning spelar in. Jag känner mig
trygg och självsäker och har en ledarroll i mig som gör att jag vet hur jag ska ta mig an vissa
saker och hur jag ska lösa vissa problem. Jag märker hur detta kan ge mig en bra framtid.

Att ledarna har jobb eller studerar på högskolor och universitet vid sidan om är naturligtvis en
betydelsefullt utifrån förebildsperspektivet, i synnerhet när det gäller erfarenheter av att studera
på högskola eller universitet. Många lever under fattiga förhållanden och en del med föräldrar
som är analfabeter, och då kan högskoleutbildning var en väg bort från utanförskapet. Som statistiken visade i inledningen av det här avsnittet har Tensta hälften så många invånare med eftergymnasial utbildning i åldern 25–64 år jämfört med snittet för hela Stockholms stad. Faktum är
att Tensta, jämte Rinkeby, har lägst andel invånare med eftergymnasial utbildning av samtliga
stadsdelar i Stockholms stad.
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Ledare 2: – När vi pratar om studier så är det en del som känner press, dom har fått höra
ända sedan dom var små att dom ska plugga och så, det har jag också fått höra ända sedan
jag var liten men aldrig fått veta varför egentligen. Min mamma är analfabet men säger att
jag måste plugga men jag har aldrig fått hjälp hemifrån. Många jag pratar med i projektet vet
inte vilka utbildningar som finns, förutom läkare och jurist, och vilka möjligheter som finns,
bara att dom ska plugga. Det här blir ett problem tycker jag. Läkare och jurist är ju svårt att
komma in på och hör man inget annat kanske man väljer att inte plugga alls. Just detta att
man aldrig får hjälp utan bara hör plugga till läkare är ett problem. Det handlar om att informera och prata om andra alternativ, det behöver ju inte vara en universitetsutbildning utan
det finns ju en massa yrkesutbildningar också. Jag pratar med både tjejer och killar om detta
och en del har gett upp på förhand så det gäller att informera och stötta och berätta om alla
vägar som finns ut i arbetslivet och karriären, för dom bitarna får dom ju inte hemifrån. När
jag berättar om allt man kan studera är det många som först blir förvånande och sedan inspirerade och motiverade. Information och kunskap är jätteviktigt.
Ledare 4: – Jag pluggar på Stockholms universitet där jag läser till grundskollärare. Det var
tack vare projektet och att jag varit ledare som jag kom in på tankarna att börja plugga till lärare. Genom att jag fick chansen att jobba som ledare i skolorna kände jag att jag ville skaffa
mig en utbildning och satsa på det här. Det som är så bra är att du kan förverkliga dina
drömmar genom att plugga, du kan plugga när du vill och det kostar inget. Du får till och
med studiebidrag. Det är sånt här som jag vill föra vidare till barn och unga i Tensta och få
dom att inse att det är inte så svårt att plugga.

Enligt ledarna är det ledarskapskurserna och Stigs engagemang som är grunden till att de känner
sig så trygga i sina roller. En del av den här tryggheten skapas på Verdandis kursgård i Dalarna
som, utöver lokalerna i Tensta, utgör en central plats för projektet. Stig berättar hur många ungdomar tycker det är skönt att komma dit och umgås, förutom att gå ledarskapsutbildningarna.
Han berättar hur det för många ses som en slags belöning att få följa med till kursgården och bara
umgås över en helg, eller för att tala med Stig: ”För många är den ett andrum i tillvaron och något de längtar till. Det är där vi lägger grunden för vår gemenskap”. I samband med ett av mina
besök i projektet fick jag se en film från kursgården och där framkom hur de jobbar mycket med
trygghet, gemenskapskänsla, demokratifrågor och allas lika värde. De genomförde också olika
praktiska övningar kopplat till såväl ledarskap som gruppdynamik. Därtill har kurserna haft olika
tematiska inslag såsom informations- och argumentationsteknik för att stödja det uppsökande
arbetet. Men deltagarna stärks också i ledarrollen när det gäller samverkan, bland annat i skolverksamheten och det lokala brottsförebyggande arbetet. Ett annat tema som har diskuterats på
kurserna är hedersrelaterade problem och radikaliseringens utbredning i Järva. Flera av ledarna
har berättat för mig att det är på kursgården i Dalarna som de får mycket av den trygghet som
behövs för att genomföra arbetet i Tensta. Samtidigt medger en av de kvinnliga ledarna att det
ibland kan vara svårt att som tjej styra upp en grupp stökiga killar. Hon låter förstå att en del
unga killar inte alls har samma respekt för de kvinnliga ledarna som för de manliga.
Ledare 2: – Om det är något som jag ibland kan uppleva problematiskt som ledare är det just
detta med könsroller. Om det är killar i lokalen som bryter mot våra regler eller är högljudda
och stökar omkring så är det svårare för oss tjejer att säga till dom. Ofta när vi jobbar en kille
och en tjej i lokalen så är det alltid den manlige ledaren som de lyssnar på och har respekt
för. Vi tjejer får ofta säga till flera gånger innan dom lugnar ner sig. Ibland gör vi så att vi går
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fram tillsammans och säger till. Det är trist att det ska vara så här och just detta med könsroller är något vi pratar om vi ledare och som också tas upp i ledarskapskurserna.

Det faktum att killar ibland tar för mycket plats avspeglar sig också i verksamhetsupplägget och
varje måndag är det tjejkväll i lokalen på Husingeplan. En av de kvinnliga ledarna berättar att de
har en Facebookgrupp där de lägger ut information om tjejkvällarna men också bilder från verksamheten.
Ledare 2: – Vi lägger ut bilder varje måndag och då kanske en del ser det via andra kompisar
och ser att vi sitter och spelar spel eller ser på film och har det mysigt, och då kanske andra
tänker att där vill jag också vara med. Facebookgruppen är viktig för oss. En annan viktig
sak är att fånga upp så många tjejer som möjligt när det lovaktiviteter och berätta om tjejkvällarna så att dom kan fortsätta att komma på måndagar när det inte är lov. Det är inte alla
som har koll på att det är tjejkväll varje måndag. En del tror att killarna är här hela tiden och
det är kanske inte är så konstigt med tanke på att en del killar verkligen tar plats. Vi vill verkligen förmedla att man kan komma ner i mjukisbyxor och bara vara, att man bara kan umgås,
prata och äta lite. Många unga tjejer behöver någon att prata med och när man är i tonåren
finns det ju en hel del att prata om. Ibland kombinerar vi med studier och så men det är den
här närheten som är det allra viktigaste och som många saknar. En del föräldrar har så många
barn och många andra bekymmer och en del som kommer till oss känner sig nog lite bortglömda ibland.

Sammanfattande kommentarer
Mina besök i Järvaprojektet tillsammans med projektredogörelser, slutredovisning och andra
dokument visar tydligt att detta är ett projekt som hamnat i god jord, det vill säga att verksamheten lever vidare efter projekttiden. Målet att metodutbilda cirka 12–14 ungdomar har med råge
infriats. Hösten 2015 hade totalt 24 ungdomar metodutbildats så att de självständigt kan leda
stora delar av verksamheten. Den ursprungliga tanken var att ungdomarna ska ha en egen central
roll i projektet; den har hela tiden varit transparent och är, enligt min bedömning, en viktig förklaring till att många andra projektmål har infriats. Exempelvis har ungdomarna fört ungdomars
talan vid olika nämndsammanträden och andra beslutande sammanslutningar där de bland annat
fört upp frågor om ungas inflytande över sin fritid, vilket i sin tur resulterat i mer stöd från stadsdelens budget till lovaktiviteter, feriejobb och så vidare. Vidare har man infriat målsättningen att
20 ungdomar skulle delta aktivt på nämndsammanträden och andra möten. Vid flera tillfällen har
omkring 30–40 ungdomar varit med och vid vissa tillfällen har de också informerat politiker och
tjänstemän om sina erfarenheter från projektet och vad som kan göras i stadsdelen.
Stig: – Allt fler aktörer börjar inse vilka resurser vi sitter på, och för ett tag sedan blev vi
kontaktade av socialtjänsten i Spånga-Tensta som tillsammans med familjecentralen ville ha
hjälp och rådgivning när det gällde oroliga föräldrar med barn som ska börja högstadiet.
Dom hade insett hur vårt arbete ser ut så vi bjöds in till ett möte och två av ledarna gick dit
och berättade, och dom blev jätteimponerade och ville verkligen veta allt och få tips och så
vidare. Det är inte ofta ungdomar står som experter och pratar på möten trots att det handlar
om ungdomsfrågor. Jag har varit på så många möten genom åren som handlat om barn, ung26

domar och ledarskap och så har det varit en gammal scout på 70 år som står och pratar och
det är just detta som vi vill komma förbi med projektet.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har också inrättat ett speciellt civilt råd med väletablerade föreningar som ska driva utvecklingen för ökad delaktighet och ökat inflytande bland invånarna i
området. I detta civila råd har Verdandi Tensta en framskjutande roll och tanken är att ungdomarna som metodutbildats inom ramen för Järvaprojektet ska vara med och arbeta fram fruktsamma samarbetsformer och varaktiga strukturer mellan stadsdelen och det civila samhället.
När jag frågar Stig om de stött på några hinder i projektet svarar han att så gott som allt har rullat
på planenligt, och betonar hur stolt och imponerad han är över ungdomarnas arbete. I projektets
slutrapportering till Arvsfonden (akt 2015-09-08) omnämns att ett fruktbart samarbete mellan
ungdomarna och brottsförebyggande aktörer såsom BRÅ och närpolisen förhoppningsvis kan
leda till positiva synergieffekter för hela området. Tack vare projektet har ungdomarna nu ett
reellt inflytande, och därtill poängteras att aktörernas olika roller har avdramatiserats genom alla
informella samarbetsmöten och erfarenhetsutbyten med stadsdelsförvaltningens ansvariga, närpolis och det lokala BRÅ.
Det enda mål som man, enligt slutrapporten, inte riktigt uppnått är det med att alla deltagare i
ungdomsverksamheten ska ha stor insikt i demokratifrågor och mänskliga rättigheter. Det förklaras av att de hela tiden fått in nya deltagare i verksamheten och att det därmed är en ständig pågående process.
Det råder inga tvivel om att Arvsfondens pengar har lämnat positiva spår efter sig. En viktig förklaring till detta är, som tidigare berörts, att projektet har en stabil grund och att Stig är en vänlig
men bestämd ledare. När det gäller det senare har Stig flera gånger påpekat vikten av seriositet
och att deltagarna måste mer ansvar ju äldre de är. Den som är över 18 år och vill vara med
måste också vara beredd att gå ledarskapsutbildningarna, eller som Stig uttryckte det: ”Vi kan
inte ha unga vuxna som bara glider runt och spelar dataspel”.
En fråga är dock om verksamheten är ”öppen för alla”. En av projektets styrkor är den påtagliga
gemenskapskänslan i gruppen, men den kan möjligen också bli en hämsko för en del. Ingen av
de unga ledare som jag har kommit i kontakt med har till exempel somalisk bakgrund; det finns
alltså inga ledarrepresentanter för den grupp som enligt Stig ”ses som en strykgrupp i dom här
områdena”. Det innebär inte att den somaliska gruppen stängs ute från Verdandi Tensta, utan
tvärtom har Stig påpekat vikten av att få in fler barn och unga från den gruppen. Men frågan är
hur detta ska gå till. Enligt Stig organiserar sig många somalier i de omkring 20 klaner som finns
i södra Järva. Detta kan möjligen leda till att gemenskapen i den egna gruppen cementeras och
det blir svårare att komma in i andra sammanhang och gemenskaper (jfr Johnsdotter 2010:13).
Våren 2016 var det dock tre ungdomar med somaliskt ursprung som genomförde en ledarutbildning och de praktiserar nu i ledarrollen, där de går parallellt med erfarna ledare som vägvisare.
Stig säger också de arbetar målmedvetet för att försöka nå föräldrarna i den somaliska gruppen
och få dem att känna sig trygga med vilka Verdandi är och vad de står för.
Slutligen, det här var inte det första Arvsfondsprojektet som Stig rodde i land. År 2014 fick projektet Utsatta barn blir insatta och drivande i fritidsverksamheten utmärkelsen Årets guldkorn
27

som är Arvsfondens hedersbevisning till lyckade projekt som överlevt efter det att Arvsfondens
finansiering upphört. Och uppskattningen tycks vara ömsesidig:
Stig: – För att citera Hans Andersson på Arvsfonden så är Arvsfonden Sveriges viktigaste
riskkapitalist.

Mitt 127 – ”Våra mål skapar trygghet”
– Hallå, vet du att Niklas Holmgren har samma revisor som oss. Vadå? Vår revisor? Ja,
snacka om att hon jobbar, hon har typ över 230 engagemang […] Alltså jag har hans mejl
någonstans. Vems då? Niklas! Alltså vet ni att han har snackat mycket om oss och han verkar gilla oss. Jag har ett mejl någonstans fast det stod inte Niklas utan typ Bo. Vem pratar ni
om? Vi pratar om Niklas Holmgren, du vet han sportkommentatorn som ställde upp och
kommenterade matcherna på förra årets festival. OK, men vad skrev han i mejlet? Han skrev
typ, får jag komma tillbaka och så och om ni vill det så gör jag det jättegärna. Skrev han det?
Fett schysst alltså, haja han har ju kommenterat fotbollsmatcher i Champions League i England, Spanien och Tyskland och så vill han komma till oss! Han lär ju inte göra det för para
(skratt) […] Okej (två snabba handklapp), välkomna till dagens möte. Det fattas några, vem
var det som gick iväg? Men vet ni vad dom som säger: Dom bästa är alltid där! Där? Ja, inte
här (skratt). Enkelt så här är det, schema för i dag: Vi kommer först ha dessa två från Landstinget, ni vet forskningen som dom har gjort. Dom har gjort ett grymt arbete och i dag ska
dom ha tjugo minuter, trettio kanske, där dom ska hålla en liten grej med er. Sedan har vi Jonas här från Södertörns högskola, ni vet han som studerar vårt projekt åt Arvsfonden […]
Sedan kommer vi att gå igenom alla planeringsgrupper och se hur vi ligger till med arbetet.
Nu gäller det att vi drar upp tempot för snart är det sommar och då ska allt vara klart. Se till
att alla inköpslistor är klara för NU… para har kommit in. Jag kan säga vi fick klart med
dom 700 000 kronor som vi ville ha från stadsdelen (lite wow och applåder). Det blev klart i
går. Och kulturförvaltningen är också klart, där fick vi 350 000 kronor. Det går bra nu!
(några skrattar). Och sedan går idrottsförvaltningen in med fyra miljoner… nej jag skoja bara
(alla skrattar).

Den citerade konversationen kommer från ett planeringsmöte för projektet Mitt 127 vars namn
anspelar på stadsdelen Skärholmens postnummer. Från år 2013 fram till början av 2016 bidrog
Arvsfonden med totalt 5 477 000 miljoner kronor till projektet och för de pengarna var målet
framför allt att skapa en verksamhet av unga för unga där frågor om demokrati och delaktighet
står i fokus. Därtill var planen att utveckla arbetet med den sommarfestival för barn och unga
som dragits igång några år tidigare. Det var inför sommaren 2010 som man fick idén att skapa en
arena av, för och med ungdomar i Skärholmen, och det blev senare projektet Mitt 127. Bakgrunden var bland annat att socialtjänsten i Skärholmen under flera år sett hur alltfler barn och unga i
stadsdelen levde under knappa ekonomiska förhållanden, vilket förvärrades under sommarlovet.
Det konstaterades också att det fanns lite att göra i stadsdelen under sommarlovet. Kombinationen barn och unga som levde under knappa ekonomiska förhållanden och brist på sysselsättning i
stadsdelen sågs som extra bekymmersam. Frågan ”vad gjorde du i somras” var för många barn
och unga känslig och enligt Mitt 127 ska inget barn behöva komma tillbaka till skolan i augusti
28

och skämmas för att deras föräldrar inte hade råd att åka på semester. Projektledaren Aseffa berättar hur det hela började:
Aseffa: – Jag jobbade som baskettränare i föreningen JKS här i Skärholmen och kom i kontakt med fältassistenten Krister som jobbade med uppsökande verksamhet, och vi började
diskutera vad som skulle kunna göras i området. Vi såg båda ett behov av aktiviteter och var
överens om att vi behövde engagera ungdomarna, framför allt dom som inte kom iväg på
några semesterresor under sommarlovet. Men vi var rörande överens om att det måste ske på
ungdomarnas villkor så därför bjöd vi in ungdomar från olika föreningar och lät dom berätta
vad dom skulle vilja göra och vad som saknades. Många undrade varför inte Skärholmen
hade en egen sommarlovsfestival likt Ung 08 i Kungsträdgården. Där och då föddes idén till
att skapa en egen lokal festival. Vi började ganska småskaligt med några basketkorgar och
lite musik på torget under två sommarveckor 2010 och sedan dess har vi vuxit för varje år
och vi har utvecklat en sommarfestival som under sex veckor sysselsätter flera hundra ungdomar i området. I somras (2015, min anm.) hade vi sammanlagt över 20 000 besökare.

Sedan år 2010 har Assefa och Krister drivit 127-festivalen med den förre som operativt ansvarig
och den senare som övergripande ansvarig för arbetet. När de år 2013 beviljades pengar från
Arvsfonden kunde de på allvar förverkliga tankarna om en arena av, för och med ungdomar. I
samband med pengarna från Arvsfonden fick Aseffa ett ännu större ansvar för arbetet (KFUM
JKS Stockholm står som projektägare) och han berättar för mig hur pengarna har varit guld
värda; tack vare projektstödet har de kunnat utveckla Mitt 127 till en heltäckande festival för
hela stadsdelsområdet under sex veckor i slutet av juni, hela juli och början av augusti. Undan för
undan har de också kunnat väva in delaktighets- och demokratifrågor i idrotts- och kulturaktiviteterna.
Aseffa: – Det handlar om att stärka barn och ungdomars självbild och identitet genom idrotts- och kulturaktiviteter och med det skapa en trygg miljö, i synnerhet för de som är särskilt utsatta. Den bild som finns av Skärholmen som ett utsatt område påverkar naturligtvis
och det handlar om att få de unga att tro på sig själva men också att känns sig stolta över sitt
område. När vi fick pengarna från Arvsfonden kunde vi på allvar förverkliga idéerna om en
arena för ungdomar att utvecklas men framför allt detta med delaktighet och känslan av att
kunna påverka sin närmiljö och sin livssituation. Sedan år 2013 har vi varje sommar kunnat
erbjuda feriejobb till över 100 ungdomar. Tanken är att alla barn och unga i Skärholmen någon gång på något sätt ska ha varit delaktiga i 127-festivalen. Genom att vara delaktig och
jobba med festivalen lär man sig förhoppningsvis också hur samhället och demokratin fungerar, förutom att ha kul och träffa kompisar vilket är det allra viktigaste förstås.

Skärholmen är ett intressant fall med tanke på att det betraktas som både känt och ökänt, vilket
jag berörde i föregående kapitel. Det är känt för sitt stora köpcentrum (som numera går under
beteckningen SKHLM) och för att det ligger i anslutning till Ikea och Kungens kurva, men också
ökänt som ”betongförort” med utanförskapsproblematik. I samband med ett av mina besök till
Mitt 127 noterade jag en stor tavla med text i köpcentrumet som fångade in detta:
”Här blomstrade nybyggaranda och framtidstro när Sveriges prins klippte invigningsbandet
1968. Här viskade betongen rykten om otrygghet under 1970-talet. Här togs revansch när
centrumet byggdes om till ljusa, luftiga stråk. Och genom allt detta är det människorna som
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har format oss. Vi står alltid rustade att möta framtiden med nyfikenhet och utveckling – då,
idag och i morgon” (Observerat i Skärholmen centrum den 26 maj 2016).

Frågan är hur väl själva stadsdelsområdet Skärholmen (som också inkluderar stadsdelarna Bredäng, Sätra och Vårberg) står rustat att möta framtiden med nyfikenhet och utveckling. På liknande sätt som med Järvas unga ska synas och höras ska Mitt 127 ses i ljuset av den marginaliseringsproblematik som drabbar barn och unga. Våren 2016 gjorde Aftonbladet en uppmärksammad artikelserie kallad ”Klassresan” om skillnaderna längs med tunnelbanans röda linje, och
i den framkommer en särskilt tydlig gränslinje mellan Skärholmens stadsdelsområde och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde (http://klassresan.aftonbladet.se/). Den senare slutar med
Mälarhöjdens tunnelbanestation och den förra börjar med Bredängs tunnelbanestation. Avståndet
mellan de två stationerna är 1,5 kilometer men socialt och inkomstmässigt är avståndet mycket
större. Enligt siffror från Stockholms stads statistikkontor (http://statistik.stockholm.se/) var medelinkomsten i Mälarhöjden 480 700 kronor år 2014 för ålderskategorin 20–64 år, jämfört med
238 300 kronor i Bredäng. Liksom i fallet Tensta/Solhem tjänar alltså invånarna i Mälarhöjden
dubbelt så mycket som invånarna i Bredäng. Medelinkomsten för hela Stockholms stad år 2014
var 366 300 kronor. Andelen förvärvsarbetande i åldern 20–64 år var 84,8 procent i Mälarhöjden
och 65,9 procent i Bredäng medan snittet för Stockholms stad var 78,1 procent. När det gäller
kategorin högsta utbildningsnivå år 2014 hade 68,2 procent av Mälarhöjdens invånare i åldern
25–64 år eftergymnasial utbildning, jämfört med 38,8 procent i Bredäng och 56,9 procent i hela
Stockholms stad. År 2015 hade 67,4 procent av Bredängs befolkning utländsk bakgrund medan
andelen i Mälarhöjden var 18,9 procent. Snittet för hela Stockholms stad var 31,5 procent. När
det gäller kommunvalet år 2014 var det 64,6 procent av de röstberättigade i Bredäng som valde
att rösta. I Mälarhöjden var det 87,1 procent och snittet för hela Stockholms stad var 82,1 procent. Övriga stadsdelar i Skärholmens stadsdelsområde (Skärholmen, Sätra och Vårberg) uppvisar liknande resultat som Bredäng när det gäller medelinkomst, andel förvärvsarbetande, eftergymnasial utbildning, utländsk bakgrund och deltagande i kommunval.

Projektets syfte, mål och samarbetspartner
Mitt 127 handlar om mycket mer än bara sommarfestivalen även om den utgör själva grundbulten i projektet. Det är ett samlingsnamn för fem förebyggande delprojekt som tillsammans bildar
ett preventionsprogram som erbjuder ungdomarna i Skärholmen möjlighet att förändra genom
delaktighet. Förutom Mitt 127 – Festivalen ingår också Mitt 127 – Skolprogram, Mitt 127 – Sisters, Mitt 127 – Young och Mitt 127 – Demokrati. Med nyckelord såsom delaktighet, långsiktighet, stolthet över området, dialog och samverkan har den övergripande visionen med Mitt 127
varit att främja ungdomars delaktighet, öka kultur- och idrottsutbudet i Skärholmen och öka
stoltheten och tryggheten hos de boende i stadsdelsområdet. Primär målgrupp för projektet har
varit barn och ungdomar 5–20 år och sekundär målgrupp har varit alla, oavsett ålder, kön, bakgrund och ekonomiska förutsättningar.
Mitt 127 omfattas av ett tiotal unga projektledare som samtliga är uppvuxna i Skärholmens
stadsdelsområde. Tillsammans med Aseffa (som överordnad projektledare med verksamhetsan30

svar för hela Mitt 127) har de organiserat och planerat arbetet, skrivit budget och aktivitetsplaner,
ansvarat för inköp av material, sökt sponsorer och kontaktat föreningar, föreläsare och artister.
Projektledarna har träffats en gång i veckan. Därtill har de ansvarat och planerat för en ”kick off”
för de cirka 40 arbetsledare som under de här tre åren varit delaktiga i arbetet. Den senare gruppen har gått teamledarutbildningar med bland annat olika värderingsövningar och på så sätt kunnat förbereda sig för arbetet med att leda feriejobbarna i samband med festivalen. Arbetsledarna
kan ses som en länk mellan projektledarna och feriejobbarna (de senare går i högstadiet och i
gymnasiet).
Mitt 127 har haft flera betydelsefulla samarbetspartner under de här åren, såväl myndigheter som
föreningar och organisationer, varav man framför allt lyfter fram fältverksamheten i Skärholmen,
kulturförvaltningen Parkteatern, fritidsenheten i Skärholmen jämte Slättgårdsskolan och JKS
basket. Andra huvudaktörer när det gäller samarbete har varit:
•
•
•
•
•
•
•
•

IFK Stockholm
FC Neworz
Sätra SK
Nattvandrarna i Skärholmen
Idrottsförvaltningen
Storstockholms brandförsvar
Projekt förort
Biblioteket i Skärholmen.

Därutöver omnämns bland annat ungdomsenheten i Skärholmen, Skärholmens poliskontor, ungdomsmottagningen i Skärholmen och Svenska kyrkan i Skärholmen som medaktörer (akt 201501-15).

Känsla av sammanhang
Projektets övergripande arbetsmetoder har utgått från Kasam (känsla av sammanhang), empowerment och motiverande samtal. Begreppet Kasam kommer från den medicinske sociologen
Aaron Antonovsky som försökte förstå vad det är som gör människor psykiskt friska, som ett
alternativ till den vanligare frågan vad det är som gör människor psykiskt sjuka. Fokus är alltså
mer på det fungerande i stället för det icke-fungerande. De som känner sig psykiskt friska upplever enligt Antonovsky en känsla av sammanhang som är uppbyggd på tre centrala beståndsdelar:
hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet (Gassne 2008). I en projektbeskrivning (akt 201501-15) redogörs för hur det praktiska organisationsarbetet med Mitt 127 genomsyras av Kasam:
•

Genom samverkan mellan föreningar, myndigheter och samfunden skapas en
plats med positiva möten mellan ungdomarna. Genom dessa positiva plattformar
bidrar alla till att skapa ett och inkluderande sammanhang som kan motverka
upplevt och faktiskt utanförskap.
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•

Genom täta samarbeten med föreningslivet medverkar Mitt 127 till att presentera
och lära ut demokratins beslutsprocesser. Det här beskrivs som en viktig faktor i
arbetet med att motverka ett växande demokratiförakt och en ökande misstro mot
myndigheter.

•

Beslutsprocessen inom Mitt 127 utgår från principer om ”deltagardemokrati”
som i det här fallet innebär att all verksamhet utgår från ungdomarna själva. Det
är de som beslutar vad för typ av verksamhet som ska genomföras och finnas,
och det är de som formar den. I projektbeskrivningen hänvisar man till en studie
från Ungdomsstyrelsen där det står så här: ”Att lära sig demokratins spelregler är
en essentiell del i förloppet.”

De här tre punkterna ska ses i ljuset av de tankegångar som växte fram hos Aseffa och Krister för
sex år sedan. Det som är påfallande är att arbetet med demokrati och delaktighet har utvecklats
steg för steg, och att den ursprungliga tanken om ”av unga för unga” hela tiden varit levande.
Samtidigt har det täta och kontinuerliga samarbetet med socialtjänsten bidragit till ett professionellt genomförandearbete som kanske inte är så vanligt i sådana här sammanhang. Genom fältverksamhetens deltagande har socialtjänsten kunnat erbjuda platser för ungdomar som de anser
har ett behov av att delta. Även om del ungdomar självmant söker sig till Mitt 127 är det en hel
del som behöver en knuff i rätt riktning. Under mina samtal med Aseffa har han gång på gång
betonat att ungdomarna växer med uppgiften och att Kasam som övergripande arbetsmetod
skapar självförtroende och framtidstro för många ungdomar.
Aseffa: – Det kanske allra viktigaste med hela arbetet är att se hur arbetsledarna utvecklas.
Jag vill naturligtvis att festivalen ska finnas i många år framöver och den får inte bli beroende av mig eller någon annan enskild person utan det gäller att jobba en fram en struktur
där nya generationer kan ta över och leda arbetet. Därför är detta med demokratiarbete så
viktigt, att ungdomar ges en äkta chans att vara med, att dom känner att det är på riktigt. Det
handlar också om att försöka skapa en socialisationsprocess. Många barn som deltar på festivalen ser upp till både feriearbetarna och arbetsledarna och vår förhoppning är att dom ska
tänka att så där vill jag också bli om några år. Tänk att skapa en länk från att ha varit barn
och deltagit på festivalen, till feriejobbare och sedan arbetsledare och projektledare och sedan vidare ut i livet full med erfarenheter av ledarskapsarbete. Tyvärr är det så att många
ungdomar formas av dom bilder som finns om Skärholmen som utsatt område. Inga barn eller unga ska skämmas för att dom kommer från Skärholmen. Det här är något som vi jobbar
med hela tiden och som genomsyrar hela Mitt 127. Därför är det så viktigt att skapa både en
känsla av delaktighet och en stolthet över platsen och utgångspunkten för allt detta är av
unga för unga. Det kanske låter som en klyscha men en äkta känsla av delaktighet kan bara
komma underifrån. Jag har sett tidigare insatser där det pratats om underifrånperspektiv och
så vidare men det mesta har varit styrt uppifrån. Alltså att aktörer som inte kommer från området tror sig veta vad som är bäst för området. Därför är det så viktigt att få in unga som
kommer härifrån som kan leda och ena arbetet med att skapa en arena som omfattas av gemenskap, delaktighet men framförallt ansvarskänsla. Dom som jobbar med Mitt 127 ska
känna att dom ingår i ett team samtidigt som varje individuell insats är betydelsefull.
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Mitt 127 – Festivalen
Det var år 2012 som 127-festivalen på allvar blommade ut och för första gången genomfördes
under två veckor vardera i Bredäng, Vårberg och Skärholmen. ”Det var då vi verkligen insåg att
vi hade något stort och bra på gång”, berättar Aseffa. Att dela upp festivalen mellan tre olika
platser gjorde också att barn och unga i hela stadsdelsområdet kände sig mer inkluderade. Aseffa
berättar hur detta också bidragit till en större rörlighet mellan de olika stadsdelarna i området.
Aseffa: – Tidigare var det kanske så att dom i Bredäng kände sig lite åsidosatta jämfört med
Skärholmen. När det hände något i området så var det allt som ofta i Skärholmen vilket på
sätt och vis blir naturligt med tanke köpcentrumet och så. Men genom det här upplägget får
barn och unga både en stolthet för den egna stadsdelen samtidigt som en gemensam 127känsla stärks och det gäller inte bara under festivalveckorna utan under hela året.

Under de tre år som Arvsfonden finansierat Mitt 127 har uppskattningsvis 80 000 personer besökt festivalerna, enligt projektets slutrapport till Arvsfonden (akt 2016-04-14). Alla aktiviteter
ska vara gratis, och det har hela tiden varit en angelägen och självklar utgångspunkt, enligt
Aseffa. Festivalen ska vara en av sommarlovets höjdpunkter med en mix av idrotts- och kulturaktiviteter och en känsla av sammanhang. Detta är något som de flesta av de projektledare jag
talat med återkommer till.
Projektledare 1: – Jag minns när allt startade för sex år sedan och man såg upp till Aseffa och
något år senare så började jag jobba med festivalen och nu är jag projektledare med ansvar
för planering av budget och inköp och så vidare. Att någon tror och litar på dig gör att du vågar. Det ger jättemycket att jobba med det här, känslan att få vara med och skapa något positivt och se hur det uppskattas av deltagarna på festivalen är hur coolt som helst och vem vet,
en del barn och unga kanske ser på mig som jag såg på Aseffa för sex år sedan.

Projektledaren fångar här in en av projektets styrkor: ”trestegsraketen” från feriejobbare via arbetsledare till projektledare där den röda tråden är ”av unga för unga”. I samband med ett av
mina besök till festivalen sommaren 2016 framkom det också hur utvecklande detta är. Feriejobbarna som går i högstadiet och gymnasiet ansvarar för de olika aktiviteterna, och ansvaret gör att
de utvecklar egenskaper som att vara tydlig och beslutsam. Låt mig illustrera detta med ett exempel: Det var fredag eftermiddag och raden av väntande barn till den stora studsmattan på torget i Skärholmen växte undan för undan. Det var sedan tidigare bestämt att aktiviteterna på torget
skulle sluta klockan 17. När klockan passerat 17 var det fortfarande kö till studsmattan och de
två tjejer (uppskattningsvis i 13–14-årsåldern) som hade ansvar för aktiviteten började inse att de
sannolikt kommer att få hålla på till kvällen om inget görs. De tar beslut om att ”stänga” kön;
inga mer får ställa sig i den. Tämligen omgående kommer det fram föräldrar med argument i stil
med ”att vår flicka vill hoppa och hon blir så besviken om hon inte får”. De två tjejerna står dock
på sig och säger vänligt med bestämt att ”studsmattan är stängd, ni får komma tillbaka på måndag igen”. Till saken hörde också att några av föräldrarna var ganska påstridiga men, nota bene,
studsmattan var stängd.
En annan av projektledarna jag talat med lyfter fram mixen av aktiviteter som en av festivalens
styrkor, att det finns något som passar alla. Hon tillägger också att förr om åren när det ordnades
något för barn och unga i området var det ofta fokus på ”killaktiviteter”, men genom Mitt 127
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har alltfler flickor och tjejer känt sig delaktiga. Enligt projektets slutrapport (akt 2016-04-14) är
fördelningen av de aktiva deltagarna i projektet 46 procent tjejer och 54 procent killar. Med aktiva deltagare avses sådana som på något sätt haft inflytande över projektet. Att nästan hälften av
de aktiva deltagarna är tjejer avspeglas i festivalen, och enligt den kvinnliga projektledaren är det
”så det inte bara blir fotboll och basket”. Men den allra största styrkan med festivalen är, enligt
henne, att alla idéer och förslag till aktiviteter kommer från ungdomarna själva.
Projektledare 2: – Det finns säkert några saker som en del saknar i festivalprogrammet, vi
kan ju inte få med allt. Men det är inte många, eller kanske inte någon, som har ett sånt heltäckande program som vi. En annan sak som är kul är att allt detta sker i vårt eget område.
Bara en sån sak som att kunna gå eller cykla till festivalen. Det blir mer spontant på så sätt.

Exempelvis fanns det under vecka 27 (4–8 juli) år 2016 följande programpunkter i Bredäng:
spontanidrott, kampsport, dans, pyssel, lekar, tävlingar, barngruppen, skatetrix, mini-EM, dancebattle, lacrosse, parkteatern föreställning, friidrott och Stockholms brandförsvar. Den sista programpunkten är ett inslag i festivalen som Aseffa flera gånger lyft fram under mina intervjuer
med honom.
Aseffa: – Som i många andra områden som präglas av en utanförskapsproblematik har även
vi haft problem med sammandrabbningar mellan ungdomar och polisen som ibland resulterat
i stenkastning mot poliserna men i vissa fall också brandkåren. Det finns en utbredd misstro
mot myndigheter bland en del unga i området och för att försöka minska det här bjöd vi för
några år sedan in brandkåren att vara med på festivalen. Först tänkte vi att de kanske kan
komma hit någon timme eller så och visa upp sig och att många av festivalens yngsta deltagare säkert är intresserade att kolla på brandbilarna och så. Men brandkåren tyckte det var så
kul att vara med så de mer eller mindre stationerade sig på festivalområdet. De senaste två
åren har de varit med och hängt på festivalen, spelat fotboll med ungdomarna och så vidare.
Självklart har de åkt i väg om de fått larm men sen har de kommit tillbaka igen. Det här har
betytt jättemycket för oss och att barnen och ungdomarna ser att brandmännen tycker det är
kul att vara här men det viktigaste av allt är att de lär känna varandra och faktiskt så har problemen minskat de senaste åren.

Festivalens höjdpunkt är den avslutande konserten på torget i Skärholmen som samlar flera tusen
barn och ungdomar. Den är, enligt Assefa, ett sätt att fira av sommarens festivalarbetare och ett
sätt att manifestera stolthet över den egna platsen. Under avslutningskonserten år 2015 uppträdde
artister såsom Stor, Gee Dixon och Cleo samt Ison och Fille som huvudnummer och år 2016
hade man artister såsom RMH Sweden, Jireel Lavis Pereira och Ingenjören samt Linda Pira som
huvudnummer. Avslutningskonserten år 2016 samlade uppskattningsvis 4 000 barn och ungdomar (samt en del vuxna också).

Mitt 127 – Skolprogram
På liknande sätt som med Järvas unga ska synas och höras utgör skolan en viktig del för Mitt
127, i synnerhet som festivalens över 100 feriejobbare fortfarande går i högstadiet och gymnasiet. Därför har man startat ett delprojekt som handlar om att utbilda ungdomar att bli förebilder i
och utanför sin skola, vilket kan ses som ett sätt att hålla ”festivalandan” vid liv hela året. Skol34

programmet har utvecklats i samarbete med Slättgårdsskolan i Bredäng, med utgångspunkt i Mitt
127:s övergripande mål att alla som bor i området ska känna trygghet och stolthet. Syftet med
skolprogrammet är att:
•
•
•

motverka kränkande behandlingar, t.ex. mobbning
skapa positiva möten och känsla av sammanhang
utbilda ungdomar som ska bli goda förebilder i och utanför skolan.

Dessutom ska ungdomarna och skolpersonalen som deltar i programmet tillsammans skapa en
manual för att fortsätta arbetet efter projektets slut.
Det handlar om att uppmärksamma sådant som egentligen borde vore självklarheter, t.ex. att man
är schysst mot varandra, och för att sätta perspektiv på detta måste vi också, enligt Aseffa, förstå
och definiera vad som är kränkande handlingar och mobbning samt bestämma vad som ska göras
åt det. När ungdomarna själva får ta fram en manual kring detta skapas både reflektion och handling, menar Aseffa. En annan viktig poäng är det kontinuerliga perspektivet, vilket också uppmärksammades av Sveriges Radio (SR) P4 Stockholm, som den 8 april 2014 gjorde ett reportage
om Mitt 127:s skolprogram. I inslaget uttalade sig både Aseffa och Krister tillsammans med elever och en lärare:
– Många av eleverna som vi hade som jobbade på festivalen gjorde ett jättebra jobb under
festivalen men sedan tappade vi dom när skolan startade och vissa hamnade i lite destruktiva
miljöer och då sa vi att vi ska starta något på skoltid också. Då ställde vi frågan till Slättgårdsskolan om vi kunde starta upp ett projekt här i skolan där vi ville att eleverna själva
skulle ta fram en manual hur man kan jobba mot kränkande behandling, och att det inte
skulle vara någonting som vi vuxna bygger upp och säger här har ni ett koncept som ni ska
jobba efter, här har ni en manual, så här ser det ut i skolan. Eleverna ser ju en helt annan bild
av vad som sker på skolan än vad vi vuxna gör. (Aseffa i SR, 8 april 2014)
– Innan jag var med i det här projektet så tänkte jag inte på det, jag såg inte det jag ser i dag.
Jag tänkte inte på det överhuvudtaget men nu ser jag att fler blir liksom mobbade eller utfrysta så jag kan gå in och försöka göra någonting. Men det är ju bra att jag ser vad som händer så jag inte tror att det är bättre än vad det är, så att jag får reda på sanningen. (Alma från
klass 7A i Slättgårdsskolan i SR, 8 april 2014)
– Det är sorgligt att inte alla lärare får vara med i det här projektet och se eleverna, hur de
blommar ut och vilka kloka saker de säger och vilka värderingar framför allt som de har som
jag är jätteimponerad av. Att de vågar stå för saker, de vågar ge uttryck för vad de känner
och vad de tycker egentligen och många skulle behöva se hur kloka våra ungdomar är om
man börjar prata med dom. (Anna, lärare i Slättgårdsskolan i SR, 8 april 2014)
– Man vill ju förändra samhället. (Nahom från klass 7B i Slättgårdsskolan i SR, 8 april 2014)
– Det är otroligt när man tänker på att de är tretton år bara och hur otroligt mogna de är och
hur många nycklar de sitter på. Jag har ju gått åtskilliga kurser om mobbning och kränkande
behandling men jag har lärt mig själv jättemycket genom det här projektet, fast jag har jobbat
i nästan tolv år som socialarbetare så lär mig otroligt mycket genom att sitta och lyssna på
ungdomarna och det är väl det som är hela Mitt 127. Alltså den här delaktigheten, att det är
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ungdomarna själva som får skapa, vi ger inte dom något färdigt och jag lär mig mycket av
det. (Krister i SR, 8 april 2014)

Tanken är att arbetet på Slättgårdsskolan ska spridas till andra skolor i stadsdelsområdet men att
manualen på sikt också kan spridas till skolor i andra områden och stadsdelar samt andra städer.
Fram till början av år 2016 gick det lite trögt att få med andra skolor i området och enligt Aseffa
var en av förklaringarna att många skolor har det tufft att få ordinarie verksamhet att fungera och
en del rektorer kanske inte vågar dra igång ”externa” projekt. När detta skrivs verkar det emellertid som att satsningen har spridit sig och hösten 2016 har skolprogrammet också initieras i Bredängskolan och Sätraskolan.

Mitt 127 – Young
Delprojektet Young syftar till att ge stöd till ungdomar i åldern 12–19 år som befinner sig i socialt utsatta situationer. En del av stadsdelsområdets ungdomar (i synnerhet killar) löper risk att
hamna i vad som beskrivs som destruktiva miljöer och sammanhang, och för att minska den här
risken behöver ungdomarna erbjudas nya arenor för att stärka sin självbild samt få stöttning i
form av mentorskap. Det handlar om att skapa en positiv social kontroll i området (jfr ”Järvas
unga ska synas och höras”) och på så sätt försöka bryta unga människors stigmatisering och leda
in dem på rätt spår inför framtiden. Delprojektet har bestått av en grupp unga killar som tillsammans med ledare har träffats på helger och försökt skapa positiva möten och en känsla av sammanhang. Målgruppen ska själva skapa olika aktiviteter och få en chans att på sikt bli goda förebilder åt andra ungdomar (killar) med liknande bakgrund. Samtidigt hade Young-projektet, enligt
Aseffa, till en början en tydlig styrning genom bland annat workshoppar, föreläsningar och olika
övningar.

Mitt 127 – Sisters
Ofta hamnar killarna i fokus när det gäller förebyggande insatser för att förhindra att ungdomar
hamnar i utanförskap och destruktiva miljöer (jfr Mitt 127 – Young). Det är förvisso kanske inte
så konstigt eftersom det många gånger är killarna som tar plats och syns, och det är huvudsakligen de som bland annat kastar sten mot blåljuspersonal. Därtill finns en generell manlig dominans
i samhället som alltjämt avspeglar sig när det gäller aktiviteter utanför skoltid. Det här blir
många gånger extra påtagligt i miljöer som etiketteras som utsatta där delar av befolkningen
ännu inte kommit in i det svenska samhället (jfr Sernhede 2002). I samband med festivalen år
2014 lanserades idén att dra igång Mitt 127 – Sisters i vilket den ursprungliga idén ”av unga för
unga” vässades till ”av tjejer för tjejer”. Delprojektets uppkomst ska också ses i ljuset av Mitt
127 – Young och dess fokus på killar. I projektbeskrivningen från år 2015 (akt 2015-01-15) står
så här:
•
•

Många tjejer i vår stadsdel får inte delta i aktiviteter utanför skoltid för sina föräldrar.
Tjejer vill inte delta i aktiviteter utanför skoltid på grund av att de väldigt mansdominerande.
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•
•

Tjejers gemenskap och känsla av tillhörighet kan öka genom långsiktiga, psykosociala
aktiviteter.
Tjejers självkänsla ska stärkas och därmed få sina åsikter hörda.

Utifrån dessa punkter är syftet med Mitt 127 – Sisters att hitta goda förebilder, engagera och
skapa delaktighet hos unga tjejer i området. Ledarna för delprojektet är unga kvinnor i 20årsåldern som är stöttande förebilder för tonårstjejer. Tillsammans med ledarna träffas tjejerna i
grupp en gång per vecka. En grupp kan bestå av ett tjugotal tjejer i åldern 13–19 år som inte får
eller vill delta i andra aktiviteter utanför skoltid eller känner av ett utanförskap på grund av sin
identitet eller sexuella läggning. Träffarna har bland annat innefattat olika värderingsövningar,
samarbetsövningar och kognitiva övningar där målgruppen fått öva sig i att uttrycka känslor. En
del tjejer får inte delta i aktiviteter utanför skoltid för sina föräldrar, och därför har föräldrasamverkan utgjort ett viktigt inslag i Mitt 127 – Sisters, bland annat genom ett ”mamma/dotter-läger”
där syftet är att stärka relationen mellan mamman eller vårdnadshavaren och dottern genom olika
övningar och aktiviteter.
I juni 2015 uppmärksammades Mitt 127 – Sisters av Utbildningsradions (UR) programserie
”Skolministeriet” där ledarna och de unga tjejerna gav en röst åt unga tjejers situation, inte bara i
Skärholmen utan i hela Sverige.
– När tjejer är samlade bara med bara tjejer så tror jag att det skapar en miljö, en stämning
där dom faktiskt kan lätta på vad dom känner. Att dom kan vara ärliga kring vad om tycker
och tänker och jag tror det är samma sak med killar också när dom är själva, det blir en annan luft på något sätt. Med blandas dom ihop så uppstår det andra roller, det har jag själv sett
på fritidsgården att när vi har många tjejer där och när killarna kommer dit då händer det
någonting och dom gör saker och säger saker som dom kanske inte tycker egentligen. Tjejerna blir då mer tillbakadragna och vågar inte ta för sig på samma sätt som när dom är själva
och kanske inte heller vågar ta upp eller berätta saker. Det är som att de känner att det är någon som dömer dom när killarna är med. (projektledaren Dilan i UR, 16 juni 2015)
– Jag får gå på olika läger, jag får jobba, jag får vara med på något som är stort, jag får känna
att man typ är viktig. Att man hörs också, som nu i radio men också i tidning och tv och sånt,
att man syns. För att visa att vi tjejer också är speciella typ. Alltså från våran förort är det
mest killar som hörs och inte så mycket tjejer. De har ju själva en killgrej och det har alltid
stått där ute 127 Young och de har blivit kända av det. (Mahabat på Slättgårdsskolan i UR,
16 juni 2015)

Mitt 127 – Demokrati
Delprojektet Mitt 127 – Demokrati ska också levandegöra ”festivalandan” året runt, på liknande
sätt som med skolprogrammet och de andra delprojekten som vuxit fram i skuggan av festivalen.
Det övergripande syftet med demokratiprojektet har varit att tillgängliggöra det ”politiska samtalet” och att öka unga människors engagemang för samhällsfrågor för att deras röster ska bli
hörda. Som redan nämnts ligger Skärholmens stadsdelsområde klart under snittet när det gäller
valdeltagande i kommunvalet. Korrelationen mellan socioekonomisk utsatthet och lågt valdelta37

gande är en av orsakerna till att delprojektet har vuxit fram. Eller som Aseffa uttryckte det: ”De
som behöver demokratin mest får inte nonchalera den”. Mitt 127 – Demokrati handlar som sagt
om att lyfta fram unga människors röster och i projektbeskrivningen refereras till folkbildning
som en grund för föreningslivet och civilsamhället – som i sin tur är grunden för demokratiutveckling. I beskrivningen står också att delprojektet syftar till att bygga vidare på denna tradition
(akt 2015-01-15). Inom ramen för Mitt 127 – Demokrati har aktiviteten Café Betong inrättats
med målet att skapa ett debattforum för invånarna i Skärholmens stadsdelsområde. Tanken med
Café Betong är således att aktualisera och tillgängliggöra viktiga samhällsfrågor samt ett verktyg
för opinionsbildning och kritiskt tänkande. Detta har konkretiserats genom bland annat paneldiskussioner och föreläsningsverksamhet i Kulturhusets och Stadsteaterns lokaler i Skärholmen.
Därtill har det ”politiska samtalet” visualiserats genom bland annat teaterföreställningar. Ett exempel på det senare var i april 2014 när Café Betong arrangerade en samtalskväll där deltagarna
först såg teaterföreställningen ”Vårt förakt för svaghet” för att därefter samtala om dramats centrala budskap: de tankar och strukturer som utgör stommen i de nazistiska och fascistiska ideologierna.
En annan verksamhet inom ramen för demokratiprojektet är ”Min röst räknas” som är Mitt 127:s
interna utbildning för arbetsledare och projektledning inom opinionsbildning. Den är dock även
öppen för andra som är intresserade av att gå utbildningen. Målet med utbildningen är framför
allt att ge unga människor verktyg för att kunna påverka utan att nödvändigtvis gå med i ett politiskt parti. Utbildningen innehåller bland annat skrivarverkstad, retorikkurser och kurser i samhällskunskap samt att utifrån detta innehåll lära sig av olika medborgarinitiativ och kampanjmetoder. Enligt Aseffa är tanken att det här ska vara något som genomsyrar samtliga delprojekt i
Mitt 127.
Aseffa: – Med Mitt 127 – Demokrati har vi en grund att arbeta vidare på. Målet är att utbilda
våra unga killar och tjejer till insiktsfulla ledare och ta tillvara på all den positiva kraft som
har skapats i Mitt 127 och sedan föra den vidare ut i samhället.

Sammanfattande kommentarer
Kapitlet om Mitt 127 inleddes med citat från ett planeringsmöte, och där framgick det att Skärholmens stadsdelsförvaltning tillsammans med kulturförvaltningen bidragit med drygt 1 000 000
kronor för verksamhetsåret 2016. Det var dock inte helt klart förrän i maj 2016 och dessförinnan
var det några månader av osäkerhet. Tanken har hela tiden varit att implementera Mitt 127 i den
ordinarie verksamheten, och i samband med att pengarna från Arvsfonden började ta slut i årsskiftet 2015/2016 intensifierades arbetet med detta. När jag besökte projektet i december 2015
kunde jag notera att Aseffa var tämligen stressad över att pengarna från Arvsfonden var på väg
att ta slut samtidigt som den fortsatta finansieringen var oklar. Det jobbigaste var, enligt Aseffa,
att så gott som dagligen möta barn och ungdomar som frågade om det blir någon festival nästa
sommar. Han berättade att han svarar ”självklart” på den frågan fast det var långt ifrån självklart.
”Att säga vi får se hur det blir eller kanske var aldrig ett alternativ.”
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Ett halvår senare (maj 2016) träffade jag Aseffa och de andra projektledarna och arbetsledarna
igen, och då var läget mer avspänt trots att festivalen och ett allt intensivare arbete närmade sig.
Som framgått var finansieringen säkrad och Aseffa hade fått fast anställning som fältassistent för
att på heltid jobba med Mitt 127. Från och med våren 2016 ingår projektet dessutom i stadsdelsförvaltningens ordinarie struktur. Det här är en viktig förutsättning för hela Mitt 127:s fortlevnad
och för att de olika delprojekten ska kunna leva vidare, om än med nya ”ägare”. Till exempel har
IFK Stockholm tagit över ansvaret för Mitt 127 – Sisters, dock med samma grupp tjejer och
samma ledare. Aseffas fasta anställning gör också att han har kunnat börja blicka framåt och
skissa på presumtiva projekt, till exempel utbildnings- och skolprojekt för bland annat ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.
Varför har då Mitt 127 blivit så lyckat och hamnat i kategorin god jord? Till att börja med har
projektet lyckats hålla tanken ”av unga för unga” levande under hela projekttiden, och Aseffas
engagemang har smittat av sig av på övriga projektledare, arbetsledare och feriejobbare. Därtill
har samarbetet mellan Aseffa och fältassistenten Krister varit viktigt, både för den uppsökande
verksamheten och för att få en länk mellan själva projektet och stadsdelsförvaltningen. En annan
aspekt som inte ska underskattas är ”uppmärksamhetsperspektivet”, alltså att projektet får publicitet och når ut till allmänheten. Jag har tidigare nämnt att både SR och UR uppmärksammat Mitt
127, och förutom dessa informationskanaler har också tidningar såsom Dagens Nyheter, Mitt i
Söderort och Södra Sidan bidragit till att sprida Mitt 127 till allmänheten. De två senare exemplen är lokaltidningar som ges ut en gång i veckan och genom åren har de gjort en hel del reportage om Mitt 127 och dess verksamhet. Den här uppmärksamheten ska inte förringas när det gäller spridningseffekter. Visserligen är Mitt 127 och dess substantiella verksamhet den främsta
förklaringen till att fler orter och andra städer har inspirerats av projektet, men radio och tidningar har sannolikt bidragit med en extra knuff i rätt riktning. När detta skrivs har Angered i Göteborg sedan ett år tillbaka Mitt 424-festivalen och fler orter är på gång. Dessutom har Assefa
bland annat varit i Rotterdam och föreläst om Mitt 127.

Miljöverkstan – ett hållbarhetsprojekt
– Det handlar om att förstå naturens roll kopplat till identitet och hur delaktighet och hållbar
utveckling hör ihop. Hållbar utveckling handlar inte bara om natur och miljö, utan också om
hur vi uppfattar oss själva, våra grundläggande behov och att vi respekterar varandra. Det
handlar också om att se ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ihop och hur platser formar oss och hur vi formar platser. Med den här platsen vill vi ge barn och unga insikter och
kunskap om detta genom delaktighet och inte bara lära ut.

Orden är projektledaren Frances och platsen som avses är naturreservatet Flaten i sydöstra
Stockholm. Där finns projektet Miljöverkstan som ”ägts” av Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och
föreningen Nya Flaten. Projektets övergripande syfte har varit att fokusera på de processer som
uppstår när barn och unga får möjlighet att själva utforska vad hållbarhet är och därmed också
utveckla ett ansvar för en plats och för varandra. År 2015 tog Miljöverkstan själva över som
”projektägare” i samband med att de blev en ideell förening. Arvsfondens bidrag till projektet
var 8 251 000 kronor, vilket innebär att Miljöverkstan är det ”Stockholmsprojekt” som fått mest
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pengar. Detta är en förklaring till att projektet sedan det drogs igång år 2013 har kunnat anställa
fyra personer: en projektledare (100 procent), en projektkoordinator och ungdomsansvarig (80
procent), en biolog med inriktning mot utomhuspedagogik (80 procent) och en pedagog (80 procent). I den här redogörelsen för projektet är det framför allt projektledarens Frances arbete tillsammans med biologens (Lisa) och pedagogens (Nicole) som exemplifieras. Tillsammans har
dessa tre utvecklat arbetssätt och metoder som på olika sätt har påverkat projektets framväxt,
vilket jag utvecklar längre fram i detta kapitel. Utöver dessa fyra ingår också en ekonomiansvarig och en konstnärlig ledare i projektet jämte olika samarbetspartner.
Målgruppen har varit barn och unga i åldern 3–25 år från stadsdelsområdet Skarpnäck som omfattar bostadsområdena Hammarbyhöjden, Björkhagen, Enskededalen, Kärrtorp, Bagarmossen
och Skarpnäcks Gård, eller Skarpnäcksfältet som det också kallas. Dessa bostadsområden ligger
utmed tunnelbanans linje 17 med Skarpnäck som slutstation. Även om hela stadsdelsområdet
omnämns i projektbeskrivningen är det framför allt bostadsområdet Skarpnäcks Gård (hädanefter
kallat Skarpnäck) som står i fokus. Enligt siffror från Stockholms stads statistikkontor
(http://statistik.stockholm.se/) var medelinkomsten i Skarpnäck 315 100 kronor år 2014 för ålderskategorin 20–64 år. I det angränsade området Enskededalen, som tillhör samma stadsdelsområde, var medelinkomsten 457 700 kronor och snittet för hela Stockholms stad var 366 300
kronor. Andelen förvärvsarbetande i åldern 20–64 år var 75,5 procent i Skarpnäck år 2014, jämfört med 86,9 procent i Enskededalen och 78,1 procent i hela Stockholms stad. När det gäller
utbildningsnivå för åldersgruppen 25–64 år hade 52,1 procent av invånarna i Skarpnäck eftergymnasial utbildning år 2014 medan motsvarande andel i Enskededalen var 70,4 procent. Snittet
för hela Stockholms stad var 56,9 procent. År 2015 hade 39 procent av Skarpnäcks befolkning
utländsk bakgrund jämfört med 11,4 procent i Enskededalen och 31,5 procent i hela Stockholms
stad. År 2014 var det 78,3 procent av de röstberättigade i Skarpnäck som röstade i kommunalvalet. I Enskededalen var andelen 87,8 procent och snittet för hela Stockholms stad var 82,1 procent.
Dessa data visar att det finns skillnader mellan Skarpnäck och de två föregående fallen Skärholmen och Tensta. Skarpnäcks siffror ligger närmare snittet för hela Stockholms stad och jämförelsen med det angränsande området Enskededalen är inte alls lika framträdande som till exempel
jämförelserna mellan Tensta och Solhem respektive Bredäng och Mälarhöjden. Den mest framträdande skillnaden mellan Skarpnäck och Enskededalen var andelen invånare med utländsk
bakgrund. Likafullt har Skarpnäck sedan 1990-talet skildrats – i synnerhet av medier – som ett
problemområde (jfr Ferlander & Timms 2007). I en rapport från BRÅ år 2000 skrevs följande
om Skarpnäck:
Bostäderna på Skarpnäcksfältet byggdes i början av 1980-talet. Vid denna tidpunkt hade
stadsplanerarna lärt sig av misstagen från tidigare förorters betonggrå och likriktade miljöer.
Skarpnäcksfältet byggdes istället som en småskalig stad, med skiftande arkitektur […] En
stor del av befolkningen har invandrarbakgrund och befolkningsomflyttningen är hög. Eftersom endast en mindre del av bostadsbeståndet i området utgörs av smålägenheter kan inte
omflyttningen i första hand förklaras av trångboddhet, utan det måste finnas andra förklaringar till varför folk väljer att flytta från området. I nyckelpersonsintervjuerna påpekas att
det i första hand är personer från medelklassen som under de senaste åren har flyttat från om40

rådet. I intervjuerna sägs också att området ännu inte har stabiliserats och ”hittat” sin karaktär. Vidare anser flera nyckelpersoner att området har ett oförtjänt dåligt rykte, delvis till
följd av massmedias skildringar. Problemnivån i området beskrivs dock som relativt hög.
Nyckelpersonerna påpekar också att ungdomar står för en stor del av problemen i området
(https://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2000-08-02-brott-och-otrygghet-iskarpnack.html).

En intressant aspekt i citatet är detta med att Skarpnäck byggdes utifrån en tanke om att inte begå
samma ”misstag” som med miljonprogrammet men att det likafullt skapats en problembild kring
området. Det faktum att tunnelbanestationen Skarpnäck stod klar först tio år efter bostadsområdet kan möjligen ha påverkat, vilket återigen belyser dilemmat med stadsplanering och att det är
svårt att till fullo undgå tidigare ”misstag”.
Problembilden kring Skarpnäck är något som också Frances har kommit in på under våra samtal.
Hon menar att Skarpnäcks stadsdelsområde präglas av en stor blandning av människor när det
gäller åldrar, inkomst och bakgrund men att Skarpnäck sticker ut jämfört med de övriga.
Frances: – I hela stadsdelsområdet finns det omkring 9 000 barn i åldrarna 1–19 år och alla
har så klart inte samma förutsättningar. Om vi jämför stadsdelarna i området så skiljer sig
Skarpnäck från övriga, framför allt att det bor fler människor här som inte har sina rötter i det
svenska samhället. Detta innebär att en del barn och ungdomar har föräldrar som kanske inte
har kommit in i det svenska samhället och får därför inte samma förutsättningar att klara skolan och en del har det tufft hemma. Det är alltid svårt att jämföra men det finns skillnader
mellan till exempel Kärrtorp och Bagarmossen och Skarpnäck. Möjligen beror det på att
Kärrtorp och Bagarmossen är äldre områden än Skarpnäck. Hur som helst så finns det en bild
av Skarpnäck som problemområde jämfört med dom övriga, och även om projektet riktar sig
till barn och unga i hela stadsdelsområdet är det här en bidragande orsak till att det är barn
och ungdomar från Skarpnäck som ses som den viktigaste målgruppen.

Projektets syfte, mål och samarbetspartner
En viktig grundtanke med Miljöverkstan är, enligt projektledaren Frances, att stärka banden mellan bostadsområdet Skarpnäck och naturreservatet Flaten, som skiljs åt av motorvägen ut mot
Tyresö. Det tar en kvart att promenera från Skarpnäck till Flaten men Frances menar att avståndet upplevs mycket längre än så och detta är något som projektet Miljöverkstan vill ändra på.
Frances: – Vi vill blåsa liv i platsen Flaten och få barnen och ungdomarna i Skarpnäck att
inse vilken fin plats dom har i sin närhet och att dom ska känna att det här en naturlig del av
deras lokalområde. Flaten har behandlats lite styvmoderligt dom senaste decennierna och det
här är något som vi vill ändra på. Flaten är ju dessutom en plats med en intressant historik,
det var hit barnen från Södermalm bussades om somrarna på 1940-, 1950- och 1960-talet för
att bada och komma ut i naturen. På liknande sätt vill vi att dagens barn och unga i Skarpnäck ska komma ut i naturen och upptäcka den. Vi vill få hit barn och unga som av olika skäl
inte vistas i naturen. Vi tror att mötet med naturen kan spela en avgörande roll i barns utveckling där dom kan utveckla sitt språk, sin förståelse för mångfald och historia men också
sitt kunskapssökande. Platsen Flaten ska utgöra en slags grund för barnen och ungdomarna
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att utgå ifrån när det gäller deras självbilder och känslan av att vara delaktig men också förstå
hur ekologisk och social hållbarhetsutveckling hör ihop. Vår förhoppning är att väcka intresse för hållbar utveckling utan att belasta dom med allt för mycket uppgivenhet och ängslan. Vad jag menar är att vi lever i en tid som sänder ut dubbla budskap. Å ena sidan ett flöde
av berättelser om global uppvärmning, sociala orättvisor och konflikter och att vi måste ta
hand om varandra och vår jord. Å andra sidan lever vi i en kultur där vår identitet och tillhörighet handlar om vad du som individ konsumerar, vilket kan skapa en egoistisk kultur. Det
här är något som vi försöker uppmärksamma i Miljöverkstan och att barnen och ungdomarna
ska utveckla ett ansvar för både en plats och för varandra och förstå hur detta hänger ihop.
Det handlar inte om att skapa någon vanlig naturskola i stil med Mulleverksamhet utan målet
är en mix av äventyr, konst, lek, utforskande och en gnutta magi.

Projektet Miljöverkstan har till stor del handlat om de processer som uppstår när barn och unga
själva får möjlighet att utforska hållbarhetsfrågor, men förutom det har utvecklandet av ”resilience” varit ett övergripande syfte. Tanken är att målgruppen (barn och unga i åldrarna 3–25 år)
ska ha utvecklat en ”resilience”; ordet kan översättas till återhämtningsförmåga och ska i det här
sammanhanget förstås som förmågan att anpassa sig, hitta lösningar och blomstra även när livsvillkoren förändras. Det handlar om att utveckla nya insikter som ger barn och unga en djupare
förståelse för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Målet har varit att stärka förmågan att
samarbeta och lösa problem och att tillsammans utveckla Flaten till ett levande respektområde.
Det betyder att Flaten ska vara en plats som präglas av barns och ungdomars tankar och handlingar gällande respekt och ansvar. Miljöverkstan har fokuserat på att utforska detta utifrån tre
perspektiv: respekt för sig själv, respekt för andra och respekt för naturen (akt 2015-08-24).
När projektet startade år 2013 siktade man på att 40 procent av de drygt 40 000 invånarna i
Skarpnäcks stadsdelsområde vid projektets slut ska veta att Miljöverkstan finns och vad de gör.
När det gäller själva bostadsområdet Skarpnäck är målet att 70 procent i åldrarna 4–18 år ska ha
hört talas om eller kommit i kontakt med projektet. Ett annat mål var att minst 500 barn och ungdomar ska ha deltagit i projektet.
Miljöverkstan har samarbetat med olika organisationer och föreningar som på olika sätt stöttat
projektet och bistått med råd och idéer. En sådan aktör är den ideella organisationen Albaeco
som grundades år 1998 på initiativ av forskare i naturresurshushållning vid Stockholms universitet och en grupp människor från reklam- och mediebranschen. På deras hemsida går det att läsa
att Albaecos mål är att omvandla vetenskap till vetskap – alltså att översätta svårgripbara forskningsrön till kommunicerbara insikter om samspelet mellan människan, naturen, idén och samhället (www.albaeco.se). Organisationen har haft en betydelsefull roll och deltagit i utvecklingen
av projektet i workshoppar och möten med barn och unga. Förutom Albaeco har Miljöverkstan
också samarbetat med Sensus studieförbund, Stockholms Resilience Center, Skarpnäcks församling, Unga forskare Stockholmsdistriktet och sist men inte minst Nya Flaten och Skarpnäcks
stadsdelsförvaltning som “ägt” projektet och bland annat tillhandahållit lokaler för Miljöverkstans olika delar vid Flaten. Därutöver har Miljöverkstan samarbetat med enskilda personer som
varit inspiratörer och bollplank, till exempel Tommie Lindström, f.d. byråchef för enheten Sommarbarnsbyrån i Stockholms stad, och Kaj Török från Futerra Sustainability Communications.
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Den senare har deltagit i workshoppar och bidragit med insikter i hur hållbarhet kan presenteras
på ett lockande och engagerande sätt, medan den förra bland annat har hjälpt till med Miljöverkstans dagkolloverksamhet.
Det mest avgörande och konkreta samarbetet har emellertid varit med förskolor och skolor i området, och i det har man kunnat skapa en kontinuitet. Varje vecka under terminerna har olika förskolor och skolor besökt Miljöverkstan för olika aktiviteter. Frances berättar om ett ömsesidigt
samarbete med förskolorna och skolorna där Miljöverkstan har kunnat erbjuda aktiviteter för
barn och ungdomar som inte alltid har det så lätt, vare sig i skolan eller hemma.
Frances: – Samarbetet med skolorna har varit oerhört viktigt för Miljöverkstan och gjort att
vi kunnat nå dom barn och ungdomar vi vill nå i projektet. Efter att jag kontaktade skolorna
och bjöd in till samarbete har lärarna satt ihop olika grupper av elever som regelbundet
kommit till oss. Genom detta har vi kunnat introducera eleverna till verksamheten, en hel del
av dom som kommit till oss via skolorna har efter ett tag dykt upp på helg- och lovaktiviteter. Men det allra viktigaste är att vi genom samarbetet med skolorna har kunnat ge elever
som av olika skäl har det tufft en chans att komma ut i naturen och upptäcka den och förhoppningsvis känna välmående.

Improvisation genom rigorös förberedelse
Ända sedan starten år 2013 har projektet karaktäriserats av experimentlusta. Man började med
bågskytte för barn på helger, naturstigar och workshoppar för barn, och efter det har aktivitet
efter aktivitet vuxit fram utifrån tankarna om empowerment. Det betyder att barnen och ungdomarna ska känna att de är med på riktigt genom att de aktivt får utforska och skapa utifrån sina
egna idéer. Det här har bland annat resulterat i kojor, ett mobilt växthus, musiksymfonier och
konstnärliga insekter. Barnen och ungdomarna har också varit med och format lokalerna i Flaten,
som var rejält nedgångna när Miljöverkstan flyttade in.
Frances, Lisa och Nicole inte utgått från någon färdig teori kring hållbarhet utan det har mer
handlat om att vara en katalysator för att utveckla nya idéer genom barn och ungas eget utforskande i praktiken. En viktig del är just detta med att utforska vad hållbarhet egentligen är och
betyder. Tanken har därför varit att hjälpa deltagarna i projektet att hitta sina egna hjärtefrågor
och intressen under pedagogiska och inspirerande former. Detta har medfört att saker och ting
har fått ta sin tid och att de steg för steg hittat passande arbetssätt och metoder.
Frances: – Just detta med att vi inte bara vill lära ut utan nå kunskap och insikter genom delaktighet är förstås en utmaning som har tagit tid men jag tycker mig se att det ger resultat,
och det beror främst på att vi lyckats hitta en balans i verksamheten men också lyckats skapa
en syntes mellan personalen och målgruppen. Men allt det här har ju tagit tid och bara en sådan sak som det här med ekologiskt tänkande och social bakgrund har varit en ytterligare
utmaning för oss, framför allt när det gäller att inte hamna i ett fyrkantigt lära ut-format om
vad som är rätt och fel. Många av barnen som kommer till oss har det kanske inte alltid så
välbeställt hemma och med tanke på att ekologisk mat vanligtvis kostar mer blir det en klassfråga. I början av projektet när vi presenterade ekologisk mat för barnen tyckte dom att det
inte var så värst gott och en del började kalla maten för äckellogisk mat. Och det kanske inte
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är så konstigt, för många var det här någonting nytt, något dom inte kände till sedan tidigare.
Jag tror mycket handlar om hur man presenterar något och vi har lärt oss en hel del under de
här åren. Det är lätt att hamna i en slags fälla som handlar om att vi som anser oss medvetna
ska lära ut till dom omedvetna. Det är därför som vi har jobbat mycket med oss själva och
våra egna föreställningar och kanske ibland också fördomar. Både jag, Lisa och Nicole har
fått tänka om åtskilliga gånger när det gäller att hitta passande arbetsmetoder, att vi tillsammans växer med uppgiften och får själva insikter och kunskaper genom barnen och ungdomarna. Det är det här jag menar med syntesen mellan personalen och målgruppen.

Undan för undan utkristalliseras en bild av Frances, Lisa och Nicole som ett fruktbart arbetslag,
och även om Frances har haft det formella övergripande projektledaransvaret har de ett ickehierarkiskt arbetssätt. Jag har vid flera besök kunnat observera hur de alla tre kompletterar
varandra med olika ledaregenskaper som tillsammans skapat den syntes Frances pratar om. De
har ett sätt att kontinuerligt diskutera och reflektera kring frågor och problemställningar som kan
uppstå i mötet med målgruppen, och de vågar gå i klinch med sina egna föreställningar. Detta
avspeglar sig i såväl verksamheten som mötet med barn och ungdomar. Arbetssättet har resulterat i att de vågar ta initiativ och vågar experimentera, enligt Frances. Hon berättar hur alla tre
initialt var lite osäkra i sina roller, vilket också påverkade självförtroendet.
Frances: – Det handlar om att få alla som jobbar i projektet att känna att dom är med och
växer. I ett delaktighetsprojekt som det här blir det kanske extra viktigt. Det skulle ju kännas
lite märkligt att arbeta i ett projekt för ökad delaktighet och som har respektområden samtidigt som någon eller några i arbetslaget känner sig utanför. Är man trygg i sin roll så påverkar detta självförtroendet och jag kan bara jämföra med hur det var när vi startade projektet
då ingen av oss var i närheten av det självförtroende vi har idag. Det gäller både individuellt
självförtroende och kollektivt självförtroende. Alla som jobbar i projektet kommer från olika
bakgrunder och när man möts kanske det i början uppstår en osäkerhet, men för att komma
förbi detta måste man ju faktiskt våga mötas. En viktig del i projektet är att jobba tvärvetenskapligt. Vad händer till exempel i mötet mellan en biolog och konstnär? Jag menar att detta
är något som vi måste utforska tillsammans och som gjort att vi vågar tänka utanför boxen.

Det som Frances redogör för skulle kunna kallas för en miljöverkstan-anda och handlar om att
våga utforska och experimentera utan att för den skull tumma på vikten av struktur och planering. Prat om att våga experimentera och att tänka utanför boxen kan möjligen verka vagt och
flummigt, men inte i detta fall. ”Miljöverkstan-andan” påminner en del om det som många
ståuppare understryker: Ju mer förberedd du är, desto mer spontan kan du vara. Det som kan
framstå som spontana handlingar bygger alltså i själva verket på noggrann förberedelse. Det återspeglas i Miljöverkstans olika aktiviteter, vilket vi ska se i det följande.

Aktiviteter och åldersindelning
Tanken om kunskapsöverföring och möten mellan olika åldersgrupper har hela tiden varit ett
levande mål i verksamheten, men de flesta aktiviteter har av förklarliga skäl riktats mot specifika
åldersgrupper. Enligt Frances har det ibland varit svårt att veta exakt vilken åldersindelning som
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varit lämpligast och ibland har det skiftat utifrån aktiviteternas karaktär. Enligt Miljöverkstans
hemsida (www.miljoverkstan.se) finns det sex fasta aktiviteter:
•
•
•
•
•
•

Förskolebarn upptäcker Flaten
Öppen verkstad på söndagar
Spelet
Äventyrsgruppen
Musikalen
Dagkollo

Därtill har Miljöverkstan haft flera andra ”mindre” aktiviteter för barn och unga, varav många är
ett resultat av syntesen mellan personalen och målgruppen eller ett slags synergieffekter av de
fasta aktiviteterna. Det rör sig om temporära aktiviteter, i de flesta fall i samarbete med skolorna,
som präglats av improvisation genom förberedelse. Jag kommer i det följande att belysa några av
dessa.
I en projektredovisning till Arvsfonden (akt 2015-08-24) redogörs för åldersindelning och innehåll:
Målgrupp 5–8 år
Genom samarbete med förskolor och skolor har barnen i målgruppen 5–8 år fått komma ut i skogen kontinuerligt och tillsammans med Lisa och Nicole upptäcka naturen utifrån olika perspektiv. En viktig del i det hela har varit återkoppling; när barnen är tillbaka på förskolan eller skolan
ska de arbeta vidare med sina intryck av Miljöverkstans verksamhet. Frances lyfter här fram att
den konstnärliga ledaren tillsammans med biologen Lisa är betydelsefulla inslag för den här
målgruppen samt att den kemi som uppstår mellan dem är viktig, vilket i sin tur avspeglar sig i
verksamheten. Under ett av mina besök på Miljöverkstan fick jag möjlighet att observera arbetet
med aktiviteten Förskolebarn upptäcker Flaten, och det första jag noterade var den konstnärliga
ledarens engagemang och inlevelse som smittade av sig på barnen. Vid det här tillfället befann
sig en förskolegrupp inne i Miljöverkstans lokaler och målade på temat hur Flaten kom till, eller
hur en plats uppstår överhuvudtaget. Barnen visade upp fantasifulla teckningar som föreställde
hur vattnet kom dit och sedan växte det fram berg och träd. De visade också en bild på något som
de kallade för älgkvinnan. De berättade att hon hade blivit förvandlad till en älg för att hon knuffade och stampade på en kompis.
Målgrupp 9–13 år
Många av deltagarna i gruppen 9–13 år kommer från aktiviteten dagkollot som växte fram under
år 2013 när de, enligt Frances, ”testade allt möjligt”. Tanken med kollot var att skapa en verksamhet som påminner om ett ”vanligt” kollo fast med fokus på de tre respektperspektiven. Målet
var också att med lek och äventyr få barnen att förstå hur social och ekologisk hållbarhet hänger
ihop. Dagkollot, men också samarbetet med skolorna, förefaller ha väckt en nyfikenhet hos barnen och många har därefter kommit tillbaka till Miljöverkstans öppna verksamheter för att delta
samt kunskapsmässigt och konstnärligt fördjupa sig i frågor om hållbarhet. I samarbete med en
forskare från Albaeco har deltagarna bland annat utforskat vilka av naturens tjänster som behövs
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för att ge oss vatten, mat och kläder utifrån såväl lokala som globala horisonter. Det senare exemplet har i sin tur lett till att barnen har utforskat ämnet cirkulär ekonomi, och våren 2016 arbetade Frances med skolklasser om deras syn på pengar, hållbarhet och ekonomi. Omkring 60 elever har deltagit och tanken är att utveckla detta än mer. För tillfället håller de på att sammanställa
intervjuer med experter från Nederländerna och Sverige på temat cirkulär ekonomi.
Målgrupp 14–18 år
Även för målgruppen 14–18 år tycks samarbetet med skolor vara ett avgörande och välfungerande arbetssätt för att introducera denna målgrupp till Miljöverkstans verksamhet. En del kommer också till Miljöverkstan via bland annat stadsdelsförvaltningens ungdomsgårdar och Stiftelsen hotellhem i Stockholm (SHIS). Deltagarna i denna målgrupp har fokuserat på hållbarhet när
det gäller vatten, resursfördelning, transporter, energi, ekonomiska och sociala relationer. Det
centrala är att få ungdomarna att reflektera kring och förstå vilka möjligheter vi som individer
har att påverka. Även här sker en del av verksamheterna i samarbete med Albaeco, och det nyss
nämnda utforskandet av cirkulär ekonomi omfattar också den här gruppen. Aktiviteten Äventyrsgruppen är ett centralt inslag för denna målgrupp där ungdomar under helger och lov får möjlighet att prova på allt från överlevnad, tracking, paddling och lägerliv till parkour i skogen. Det
senare är en träningsmetod som går ut på att träna kroppen så att man på ett smidigt och kontrolllerat sätt kan forcera olika hinder i omgivningen med enbart kroppen som hjälpmedel. Flertalet
av deltagarna i Äventyrsgruppen kom till Sverige som ensamkommande flyktingungdomar.
Dessa har nåtts genom bland annat samarbete med ett boende för ensamkommande ungdomar i
Sköndal (strax väster om Flatenområdet) och språkintroduktionsklasser i Kärrtorps gymnasium.
Tanken är att introducera ungdomarna för den svenska naturen och genom olika aktiviteter utveckla nya sociala relationer, vilket i sig också innebär språkträning.
Målgrupp 19–25 år
För den äldsta målgruppen, ungdomar 19–25 år, har fokus legat på att ge dem möjligheter och
ansvar att utforma verksamheten och utveckla sitt ledarskap. Flera i denna grupp började som
feriejobbare i dagkollot för att sedan fortsätta i verksamheten som ungdomsledare. I det senare
ingår bland annat att både delta i och leda öppna samtalskvällar kring miljö- och hållbarhetsfrågor, men ungdomsledare ska också utveckla en uppförandekodex för området, tillsammans med
de övriga deltagarna i åldern 5–18 år.

Spelet
En av Miljöverkstans aktiviteter går under det något diffusa namnet spelet. Det handlar om ett
hållbarhetsspel som utvecklats i samarbete med den australienska performancegruppen Boho
som har tagit fram spelet ”The Best festival ever”. Det är ett interaktivt spel som samlar upp till
25 personer runt ett bord, och det går ut på att göra en musikfestival tillsammans. Tanken är att
det interaktiva spelet ska mana till reflektion och diskussion kring hur naturens resurser tas tillvara på bästa möjliga sätt och hur vi kan anpassa oss till dess begränsningar. I fokus står begrepp
såsom hållbar utveckling, systemtänkande och resilience. Boho har besökt Miljöverkstan två
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gånger och i samband med det har man anordnat workshoppar med ungdomar från Kärrtorps
gymnasium kring såväl spelet som hållbar utveckling och systemtänkande. Utifrån detta har man
alltså tagit fram ett lokalt spel om Flaten och Skarpnäck där eleverna bland annat har reflekterat
kring hållbarhetsfrågor. Under hösten 2015 testades spelidén på ungdomarna och vid ett tillfälle
gick spelet ut på att Flaten/Skarpnäck år 2027 var helt isolerat från övriga staden. Området omgärdades av murar och ett embargo hade införts. Eleverna ställdes inför frågor om det var möjligt
att överleva i området, vad som kan ta slut och vad som kan produceras. Tanken är att få eleverna att reflektera kring plats och ekologisk och social hållbarhet samt förhållandet mellan dem.
Om allt går enligt planerna kommer spelet att utvecklas till ett verktyg för lärande, skapande och
förvaltande av respektområde som kan spridas till andra aktörer och tillämpas på fler platser än
Flaten och Skarpnäck. Som ett led i detta samlades i februari 2016 representanter från bland annat Stockholms stad och näringslivet för att spela ”The Best festival ever” tillsammans med
Boho i Miljöverkstans lokaler.

”Titta is … håller … mycket bra”
I samband med ett av mina besök på Miljöverkstan fick jag möjlighet att se hur Lisa och Nicole
jobbade med gruppen nyanlända flyktingungdomar, i det här fallet en 8–9-klass med svenska
som andraspråk från Skarpatorpsskolan i Skarpnäck. När jag kom till Miljöverkstans lokaler höll
Lisa och Nicole som bäst på att förbereda. Just den här dagen skulle de pröva på att gå ut på Flatensjöns is samt genomföra olika pedagogiska uppgifter i naturen.
Nicole: – I dag ska vi träffa en grupp nyanlända ungdomar, några har varit här i ett par år och
kan svenska någorlunda ok, andra är ganska nyanlända och kan inte så bra svenska. Grundtanken är att genom naturupplevelser lära sig språket. Först ska vi gå ut på isen vilket i sig är
en utmaning då vi gissar att dom flesta inte varit ute på en is tidigare. Sedan ska dom få göra
olika uppgifter som binder samman språk med naturen men också hur dom tillsammans kan
upptäcka detta.

På min fråga hur de förbereder sig för ett sådant här besök svarade Nicole att det gäller att vara
väl förberedd och ha en plan B om det inte går som man tänkt sig. Precis när Nicole sagt detta
ringer den ansvarige läraren och berättar att de tagit fel buss och blir cirka 25 minuter sena, så
Lisa och Nicole sätter genast igång med plan B. De diskuterar huruvida de hinner med allt som
planerat eller om de ska stryka någon aktivitet. De kommer fram till att det bör gå trots allt men
att de får ta fikat i samband med någon av aktiviteterna.
När gruppen (en lärare och femton elever) anlänt samlas alla på strandkanten och Nicole välkomnar dem till Flaten och berättar om dagens aktiviteter. Alla står en i en ring (även undertecknad) och säger sitt namn och gör samtidigt en frivillig rörelse som alla ska imitera. Någon gör vtecknet i all enkelhet medan några andra väljer att hoppa på olika sätt.
Nicole: – Det handlar om att med enkla medel få dom att tro på sig själva och våga göra saker inför varandra. Bara en sådan sak som att säga åt dom att göra någon slags rörelse i samband med sin namnpresentation medför ofta dom börjar skratta, inte åt varandra utan med
varandra, och genom det så har vi bums avdramatiserat det hela. Med det gäller också att jag
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och Lisa är med på samma våglängd och att vi alla tillsammans bidrar till en känsla av gemenskap, och även om det rör sig om en gemenskap enbart för stunden ska vi inte underskatta styrkan i detta. Därför var det så bra att du också var med i namnpresentationen och
gjorde en rörelse.

Som Nicole varit inne på förstår en del av ungdomarna svenska någorlunda bra, andra mindre
bra, men samtliga lyssnar och försöker förstå när Lisa och Nicole pratar. En del är för årstiden
tunnklädda och många saknar vantar och mössor. Frances har vid ett tidigare tillfälle berättat att
många av barnen och ungdomarna som deltar i Miljöverkstans aktiviteter inte har ändamålsenlig
klädsel och att de därför köpt in kläder i olika storlekar att låna ut. Medan Lisa berättar om dagens aktiviteter delar Nicole ut jackor, mössor och vantar till de som behöver. Den första aktiviteten består i att gå ut på Flatensjöns is, som för dagen ligger blank i solskenet. Lisa går igenom
redskapen och visar hur ispiggar ser ut och vad de är bra för. Även om Lisa och Nicole intygar
om att isen håller är det flera av ungdomarna som inte vågar gå ut till en början, vilket kanske
inte är så konstigt då några av dem aldrig varit ute på en is förut. En av de som vågat sig ut på
isen försöker peppa de andra och ropar: ”Titta is … håller … mycket bra”. Efter ett tag befinner
sig samtliga på isen och den första övningen kan börja: det gäller att på mage och med hjälp av
ispiggarna ta sig runt en bana och tävla mot varandra. Efter att Lisa och Nicole visat hur de ska
göra är det dags för första paret ut. Ungdomarna skrattar och hejar på varandra och efter blott en
kort stund tillsammans verkar det som att Lisa och Nicole har lyckats skapa en känsla av gemenskap.
Nästa aktivitet handlar om att genom instruktioner upptäcka olika saker i området. Ungdomarna
delas in i olika lag som alla får ett uppdrag med tydliga och kortfattade instruktioner. Ett av uppdragen går ut på leta rätt på en tygpåse i ett träd. De får instruktioner om att följa en stig tills den
tar slut och där ska det finnas ett träd med en tygpåse i som de ska ta med sig tillbaka. Alla vet
inte vad slut betyder och någon förklarar då för de andra. När de kommer tillbaka med tygpåsen
får de instruktioner om att öppna den. I påsen finns det sex olika bokstäver och de ska försöka
bilda olika ord. De försöker sätta ihop bokstäverna så att ord bildas och efter en kort stund får de
fram ordet leta, och någon säger att det är just vad de har gjort. Därpå kommer de fram till fler
ord som tal, lat och fel. Nicole försöker få dem att bilda ett ord med alla bokstäver men det är
svårt. Efter någon minut är det en i gruppen som med upprymdhet börjar sätta ihop alla bokstäverna till ett ord: Flaten. En del är lite osäkra på vad det betyder och Nicole berättar att det är
namnet på platsen där de befinner sig just nu.
När ungdomarna åkt tillbaka till skolan pratar jag en stund med Lisa och Nicole om deras intryck
av dagen; de är nöjda med upplägget även om det blev lite tidspress. Framför allt är de nöjda
med att alla vågade ut isen och att de av allt att döma hade kul. Enligt Nicole handlar det om att
återerövra den lek som för många har blivit bestulen i barndomen.
Nicole: – Det var kul att se hur dom stöttade varandra och hjälptes åt och att dom verkade ha
kul. Det allra viktigaste är ju att dom ska ha kul och leka. Många av dom som var med i dag
har kanske inte fått leka som barn utan bär med sig traumatiska upplevelser så därför är det
viktigt att föra in i leken i övningarna. I leken går det att föra i detta med både språk, platsidentitet och delaktighet via ganska enkla medel men det gäller att hela tiden vara engagerad.
Barnen och ungdomarna märker fort av om vi inte är med 100 procent. Det gäller inte bara
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den här gruppen i dag utan samtliga grupper som kommer till oss på Miljöverkstan. Men
framför allt när det gäller barn och ungdomar som av olika skäl har det tufft är det extra viktigt att skapa förtroende och tillit och kanske allra främst när det gäller barn och ungdomar
som kommit hit som ensamkommande flyktingar. Om dom får förtroende för oss och platsen
kanske dom vill komma tillbaka till oss i andra sammanhang. Vi har till exempel fått med
flera till äventyrsgruppen på det här sättet.

Utanförskapets arkeologi
– Vintrarna var väldig kalla på den tiden och vi fick stiga upp om morgnarna och göra upp
eld för att värma oss. Vi bodde i en husvagn och det var kallt och fuktigt och mycket snö.
Visst, på somrarna var det ju enklare men det var ändå tuffa förhållanden då vi inte fick gå i
skolan utan i stället hjälpa till mycket hemma, en del av dom äldre barnen och ungdomarna
fick följa med och göra affärer. Man måste ju ha pengar för att kunna leva så vi försörjde oss
på att köpa begagnade bilar som vi sedan fixade till och sålde vidare. Vi kände tydligt av hur
vi var utanför och ibland på helgerna kom det hit folk som var nyfikna och en del ville bråka.
Det var framför allt vanliga Svenssons som kanske hade tagit sig några groggar för mycket
som ville provocera. Det fanns en hel del raggare runt omkring här på den tiden men dom
hade vi inga större problem med, utan ibland kom dom hit och ville kanske ha hjälp med att
fixa bilen så en del blev vi faktiskt lite bekanta med. Efter några år så erbjöds vi en lägenhet i
Hökarängen och det var ju rena rama himmelriket.

Orden är Allans; han står inför en grupp elever från Kärrtorps gymnasium och berättar hur det
var att bo i det så kallade Skarpnäckslägret som Stockholms stad anordnade för en grupp romer
under några år i slutet av 1950- och början av 1960-talet. När detta skrivs pågår en utgrävning av
platsen där lägret låg och förutom att uppmärksamma själva platsen är syftet också att belysa en
tid och en samhällsanda. Utgrävningen av Skarpnäckslägret utgör en viktig del av projektet ”I
stadens utkant” vars syfte är att få in ett nytt perspektiv på det som hittills har varit en ensidig
historieskrivning om romernas historia (https://istadensutkant.wordpress.com/). När romerna
under 1950-talet formellt blev erkända som svenska medborgare blev också bostadsfrågan central, men de flesta förvägrades bostad och hade ingenstans att ta vägen utan förvisades till lägerplatser. En av dessa var Skarpnäckslägret som ligger i norra delen av det som i dag är Flatens
naturreservat. Det som först var tänkt som en ytterst temporär lösning blev en fast punkt för romerna i flera år där de bodde i husvagnar, tält eller hemmabyggda stugor.
I november 2015 var jag med och observerade när pedagogen Nicole tillsammans med några
elever från Kärrtorps gymnasium besökte utgrävningsplatsen och fick möjlighet att ställa frågor
till Allan och hans fru samt en etnolog som dessutom var en av de ansvariga för i projektet ”I
stadens utkant”. Inför besöket på utgrävningsplatsen träffade Nicole eleverna i Miljöverkstans
lokaler och förberedde och peppade dem att ställa frågor, till exempel hur de hamnade där, hur
det var att bo där och vem som bestämde. Det märktes att det här var en grupp elever som hade
svårt med motivationen och de var bitvis ganska okoncentrerade när Nicole pratade med dem.
Hon fick flera gånger säga åt dem att koncentrera sig på uppgiften och försöka ta det här seriöst.
På väg till utgrävningsplatsen var eleverna fortfarande ganska okoncentrerade och jag fick en
känsla av att det här var något de inte hade intresse av. Det var först när de träffade Allan och
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hans fru och fick höra berättelsen om lägret samt ställa frågor till dem som de tog uppgiften på
allvar. Det märktes att det gjorde intryck på dem och att det var något som de aldrig tidigare hört
talas om.

Att få med elever
Det var som sagt våren 2015 som Frances kontaktade Kärrtorps gymnasium för ett samarbete
och därefter har gymnasieelever kontinuerligt kommit till Miljöverkstan. Det finns i detta sammanhang en del paralleller med både ”Järvas unga ska synas och höras” och ”Mitt 127” när det
gäller att försöka fånga upp elever som av olika skäl inte har det så lätt vare sig i skolan eller
hemma. Arbetet med eleverna har i många fall varit en utmaning, delvis beroende på deras fixerade sociala roller.
Frances: – För mig har det blivit mer och mer uppenbart hur deras sociala roller avspeglar sig
när dom kommer till oss och det är svårt att veta vad dom egentligen tycker och tänker. En
del är ganska svåra att anpassa till verksamheten, eller rättare sagt dom har dåliga förutsättningar på grund av det här med sociala roller. Dom kan vara distanserade och har i vissa fall
en ganska tuff fasad både mot mig och aktiviteterna. Jag kan ta ett exempel. För några år sedan var det en mellanstadietjej som inte sa så mycket och visade egentligen inget intresse av
att vara delaktig. Något år senare blev jag kontaktad av den här tjejen och hon berättade hur
hon känt sig säker och trygg på Miljöverkstan och undrade om hon kunde få komma tillbaka
och om hon kanske kunde jobba här i framtiden. Först blev jag paff men sedan började jag
förstå hur svårt det är att veta vad eleverna egentligen tycker och känner när de är här.

I samband med att Frances berättade om den här tjejen kom hon också in på att det generellt är
svårt att mäta resultat eller framgångar i ett projekt samt att följa upp resultaten: ”Det ju långt
ifrån alla som hör av sig efteråt och vi kan nog inte heller räkna med det men visst vore det roligt
om någon hörde av sig om tio år och sa att jag var med i Miljöverkstan och det har betytt jättemycket för mig”. Enligt Frances planerar de att lägga mer fokus på gymnasieelever från årskurs
1 för att på så sätt kunna följa upp bättre och få större möjligheter att forma gruppen, eller omforma de sociala rollerna.
Ett annat perspektiv på detta är samarbetet med skolor som har klasser med nyanlända flyktingbarn och -ungdomar. Jag har tidigare berört samarbetet med Skarpatorpskolan i Skarpnäck där en
del elever efter hand även har deltagit i äventyrsgruppens aktiviteter på helger och lov, bland
annat i kolloverksamheten men också särskilda lovaktiviteter. Äventyrsgruppen har steg för steg
kommit att fokusera på nyanlända flyktingungdomar, och ett e-postmeddelande till Frances fungerar som kvitto på att det gett resultat. Det skickades den 16 augusti 2016 och kommer från en
volontärarbetare på Stora Sköndals asylboende:
Bästa Frances, Lisa och Nicole (med kollegor)! Stort och hjärtligt tack för all den fantastiska
verksamhet ni ordnat med för barnen i sommar. Både kollot och fjällvandringen. Jag har fått
höra om så mycket glädje och om barn som fått ny livskraft. Detta har i sin tur gett föräldrar
ny kraft inför hösten och de är så enormt glada och tacksamma. Det ni gör betyder så enormt
mycket. TACK!
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Sammanfattande kommentarer
När jag första gången läste igenom projektbeskrivningen av Miljöverkstan och tog del av Caroline Tovatts insamlade material infann sig en känsla av skepsis. Det jag framför allt funderade
över var hur alla fina ord om delaktighet, experimentlusta och hållbar utveckling skulle omsättas
i praktiken. Möjligen var jag påverkad av tidigare erfarenheter från andra sammanhang där olika
projekt präglats av såväl en ”låt tusen blommor blomma” som en ”vi vet vad de behöver” innebörd som varit svåra att omsätta i praktiken. Därefter har min skepsis gradvis förändras till en
uppfattning av att det här är ett bra och genomtänkt projekt. Därmed inte sagt att allt är frid och
fröjd men intervjuerna och observationerna ger en positiv bild, framför allt på grund av Miljöverkstans arbetssätt med experimentlusta som röd tråd utan att för den skull tumma på vikten av
planering och struktur. Frågan är dock hur detta tas tillvara på bästa möjliga sätt. När jag träffade
Frances i mitten av maj 2016 utryckte hon en viss oro över hur Miljöverkstans metoder och arbetssätt kan påverkas när verksamheten ska införlivas i stadsdelsförvaltningen. Under de första
projektåren var det visserligen Skarpnäcks stadsdelsförvaltning som ”ägde” projektet, tillsammans med Nya Flaten, men det operativa ansvaret har hela tiden legat på Frances, Lisa och Nicole, tillsammans med övrig personal. När detta skrivs pågår diskussioner och förhandlingar om
Miljöverkstans fortlevnad efter att Arvsfondspengarna är slut. Sedan år 2015 är Miljöverkstan en
förening och i januari 2016 tog man över allt personalansvar, vilket måste ses som en klar fördel
när det gäller förutsättningarna att leva vidare efter Arvsfondens finansiering. Det råder heller
inga tvivel om att verksamheten kommer att fortsätta, frågan är snarare hur. Det som oroar Frances en smula är att Miljöverkstan övergår till att vara en ”kommunal skola” där experimentlustan
inte får lika mycket utrymme och att det blir en mer fyrkantig styrning av verksamheten.
Under hösten 2016 kommer diskussionerna och planeringarna för det fortsatta arbetet att intensifieras. I nuläget befinner sig Miljöverkstan någonstans mellan kategorierna rötter och god jord
men det mesta tyder på att det kommer att landa i senare kategorin.
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4. Övriga projekt i korthet
I detta kapitel görs en övergripande redogörelse för de sexton övriga ”Stockholmsprojekten”.
Skildringen är inte lika omfattande som av de tre projekten i de föregående kapitlen, men även
här finns det skillnader i hur och i vilken omfattning projekten beskrivs. De första elva projekten
som jag redogör för är projekt som jag har besökt eller genomfört intervjuer med. När det gäller
de fem efterföljande projekten har jag enbart använt dokument och annat tryckt material såsom
tidningsartiklar samt e-postkorrespondens i vissa fall. Detta medför att de fem projekt som skildras sist i detta kapitel inte får lika stort utrymme – men inte för att de skulle vara mindre intressanta. Anledningen är främst att platsperspektivet inte varit lika framträdande i dem men också
att det varit svårt att få kontakt med projektledarna i några av projekten. Dessutom har två av
dessa fem projekt haft sin huvudsakliga verksamhet i andra städer än Stockholm (även om det
var tanken från början).

Samordnat föräldrastöd i Järva
Projektet ”Samordnat föräldrastöd i Järva” har drivits av Studiefrämjandet i samverkan med
olika föreningar från Rinkeby och Tensta. Arvsfondens bidrag till projektet var 4 669 000 kronor
och med dessa pengar var målet att stödja och hjälpa invandrade föräldrar med just föräldrafrågor. Det övergripande syftet med projektet har varit att via föreningslivet i Rinkeby och Tensta
komma i kontakt med föräldrar som oroar sig över hur de ska förstå sina barn och sin nya roll
som förälder i Sverige. Många föräldrar i Rinkeby och Tensta står utanför den svenska samhällsgemenskapen och har bristfälliga kunskaper om vilka rättigheter och skyldigheter man har som
förälder i Sverige. Vanliga frågor och funderingar kan vara hur ofta barnen ska vara ute och leka,
om de måste vara ute och leka, varför barnen ska försäkras och varför man ska gå på föräldramöten på förskolor och skolor. En del är oroliga för att tappa kontrollen över barnen och för att
myndigheterna ska ta dem. Föräldrarollen för invandrade föräldrar är många gånger komplex och
det är vanliga är att barnen och ungdomarna i stället har kunskapen om hur det fungerar i det
svenska samhället; de kan systemet men inte deras föräldrar. Jämställdhet, demokrati och nya
skrivna och oskrivna normer och regler är frågor som projektet belyser genom folkbildning som
modell och studiecirklar som metod. Allt som allt har över 4 000 föräldrar i åldern 25–50 år deltagit i projektet.
Projektet började ta form när personalen från Studiefrämjandet i Stockholm kom i kontakt med
föreningarna i Rinkeby och Tensta. Idén kom från föreningarna själva och genom samarbete med
Studiefrämjandet identifierades behoven och därefter skrevs en ansökan. Utgångspunkten var att
starta studiecirklar, ta fram utbildningsmaterial, utbilda cirkelledare och ordna föreläsningar och
seminarier. Projektet har styrts av en projektsamordnare (Anna) och två projektledare (Abdibashir och Sonja) som i samverkan med ungefär 150 föreningar organiserat arbetet.
Anna: – Som alltid när det gäller sådana här projekt är det svårt att veta var och hur man ska
börja. Det tar tid att dra igång en sådan här apparat, att rekrytera och bygga upp förtroende.
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Vi märkte fort hur många i Rinkeby och Tensta var trötta på projekt och så kommer vi med
ett till. Att vi trots allt kom igång handlar om att de lokala föreningarna var de som var drivande i detta. Även om Studiefrämjandet har det genomförande ansvaret fick projektet ett
tydligt underifrånperspektiv tack vare föreningarna. Att projektledarna har lokal kännedom
sedan tidigare, aktiva i etniska föreningar och talar arabiska och somaliska har varit oerhört
viktigt.

Genomförande och metoder
Projektet har utgått från Studiefrämjandets vision om att genom folkbildning utveckla och förnya
demokratin och att vara en frigörande kraft för människors möjligheter. Det handlar, enligt projektbeskrivningen, om att skapa utrymme för människor att leva ett aktivt liv, lära och utvecklas
av egen fri vilja, på sina egna villkor och utifrån sina egna förutsättningar (akt 2015-02-26). Med
utgångspunkt i detta valde projektet ”Samordnat föräldrastöd i Järva” en etablerad demokratisk
inlärningsmetod på förhållandevis nya problem: studiecirklar. Som metod har detta framför allt
syftat till att:
•
•
•
•
•
•

få kunskap om och förståelse för de intryck och värderingar som påverkar invandrade föräldrars barn i Sverige
bidra till att minska klyftan mellan generationerna
våga diskutera hedersfrågor, könsroller och barns rättigheter
upptäcka nya möjligheter till förändringar och förbättringar
vara delaktiga och engagerade
på sikt bidra till social, etnisk och kulturell integration i samhället och till att barn
och ungdomar får en bättre uppväxt med ökad välfärd och livskvalitet.

Projektledaren Sonja är utbildad folkhögskollärare och har mångårig erfarenhet av att arbeta med
föräldrar, barn och ungdomar med invandrarbakgrund, men hon har aldrig tidigare har varit med
om ett föräldraprojekt där fler män än kvinnor har deltagit. Hon uppskattar att fördelningen har
varit ungefär 60 procent män och 40 procent kvinnor under de tre år som projektet varit i gång.
Förklaringen är att när de drog igång projektet och kallade till möten med föreningar var det i
stort sett bara män som kom, vilket kan ses som en följd av ett mansdominerat föreningsliv. Utifrån just denna enskilda aspekt kan det mansdominerade föreningslivet ses som ett plus.
Sonja kommer också in på de utmaningar som man i rollen som projektledare ställs inför.
Sonja: – Det är så mycket man ska tänka på och det är så mycket man inte tänker på när sådana här projekt dras igång. Bara en sådan sak som att samarbeta med så många olika föreningar har i sig varit en utmaning. En annan utmaning har varit hur mycket man som projektledare ska styra och ställa. Det här är ju ett slags folkbildnings- och demokratiprojekt som är
riktat till grupper som står utanför det svenska samhället och en fråga vi funderade mycket
på i början var hur informationen skulle paketeras. Vi hade ju inte så mycket att gå på då det
inte funnits något liknande projekt tidigare.

Även om projektet startade från noll, som Anna uttrycket det, upplever hon att det fungerat bra
trots allt. En viktig del i detta har varit projektledaren Abdibashir som genom sitt kontaktnät och
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sin lokalkännedom kunnat skapa det förtroende som ett projekt som detta behöver. Han har somalisk bakgrund och kom till Sverige som tonåring år 1994. I dag är han författare och har gett
ut tio böcker på somaliska samt översatt barnböcker från svenska till somaliska. Han berättar hur
det var när han kom med i projektet:
Abdibashir: – När jag blev anställd gick allt väldigt fort, man bara slängdes in och vi startade
med föreläsningar och först tänkte vi ha dem i Brygghuset (Studiefrämjandets lokaler vid
Odenplan, min anm.) men vi valde att ha dem här ute i Järva. Som projektledare har jag kunnat se sådant som kanske ses som småsaker men som i sammanhanget kan bli stora saker och
vi har försökt vara så neutrala som möjligt genom att vara anpassningsbara. Bara en sådan
sak som när vi ska bjuda på mat i samband med föreläsningar eller möten och det kommer
folk från föreningar från alla håll i världen så kanske det inte passar med musik eller röda dukar (som associeras med jul). På en avtackningsfest hade vi teater och det var inte alla som
gillade detta och en del gick. Det gäller att hela tiden vara på tårna och det förtroende som vi
bygger upp kan fort försvinna om det något går fel. En utmaning i Rinkeby och Tensta är att
det är så många olika föreningar och strukturer och om ett upplägg funkar bra vid ett tillfälle
kanske det inte alls funkar vid nästa.

Under de här tre åren har projektet arrangerat över 60 föreläsningar med bland annat läkare, socialsekreterare, polis, forskare och verksamhetsansvarig för Rädda Barnen. I de flesta fall har
föräldrarna och föreningarna kontaktat projektmedarbetarna med förslag på aktuella ämnen och
därefter har projektledarna kontaktat passande föreläsare. Ett mål har varit att synliggöra föreläsarnas kunskaper och expertis med det som har diskuterats i studiecirklarna, vilket kan återkopplas till tankarna om folkbildning. Föreläsningarna har som regel ägt rum i föreningarnas egna
lokaler, och man har samtidigt bjudit på mat för att locka folk. Föreningarnas medlemmar har
oftast lagat maten som de sedan fått ersättning för genom projektet. Föreläsningarna har bidragit
till givande diskussioner om sådant som oroar föräldrar såsom skolgång och barnuppfostran,
brott och narkotika, men de har också tillgodosett föräldrarnas behov av att kunna mötas utan
rädsla eller myndighetsutövande.

Spår och lärdomar
De spår som projektet lämnat efter sig är framför allt den kunskap som spridits genom utbildningsmaterialet, cirkelledarnas aktiviteter, föreläsningarna och seminarierna. Därtill har projektet
fungerat som en informationskanal i två riktningar, dels mot målgruppen (över 4 000 invandrarföräldrar) och dels mot de aktörer (stadsdelsnämnden, BVC, MVC, polisen, skolan och ca 150
invandrarföreningar) som är aktiva i lokalsamhället och behöver kunskap om målgruppen invandrarföräldrar samt sprida information till dem. En styrka är naturligtvis att över 4 000 föräldrar har deltagit i projektet, och indirekt ännu fler barn.
En spinoffeffekt har varit att cirkelledarna, som själva har invandrarbakgrund, stärkt sin position
genom att de blivit motiverade och vuxit med uppgiften att utbilda, informera och sprida kunskap om föräldrafrågor. Det har blivit folkbildning i ordets rätta bemärkelse. Alla tre projektledarna har tillsammans utvecklat studiematerialet tillsammans med Studiefrämjandets riksförbund
så att det kan användas på nationell nivå och implementeras på flera platser än Rinkeby och
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Tensta. Anna berättar att de inom ramen för projektet och tillsammans med Studiefrämjandets
riksförbund utvecklat ett studiematerial som heter Älskade barn som har spridits till Studiefrämjandets övriga avdelningar i Sverige. Därtill är flertalet kommuner i Stockholms län intresserade
av att ta del av projektets erfarenheter, och fler utbildningar är på gång att erbjudas. Enligt Anna
är intresset fortfarande mycket stort bland föräldrar i Järva och andra socioekonomiskt utsatta
områden i Stockholm, men också bland familjecentraler, preventionssamordnare och andra som
jobbar med barn och unga i länet. Utifrån studiematerialet Älskade barn har ett nytt projekt startats i både Spånga-Tensta och Kista-Rinkeby som en fortsättning på projektet Samordnat föräldrastöd i Järva.
Cirkelledarna har dessutom erbjudits fortsättningskurser i bland annat ledarskap, ekonomi och
föreningskunskap hos Studiefrämjandet. Som ett led i att försöka få projektet att leva vidare initierades samtal med skola, utbildningsförvaltning, socialförvaltning och länsstyrelsen. Tanken är,
enligt Anna, att Studiefrämjandet har lättare än tjänstemän att nå föräldrar i utsatta områden eftersom man är en ideell organisation och har byggt upp ett förtroende under de här tre åren.
Anna: – Även om det första året präglades av mycket osäkerhet och att det var svårt att hitta
en grund att stå på tycker jag att en sådan har växt fram undan för undan och det nätverk och
de erfarenheter som det här projektet sitter inne med måste ju få leva vidare på något sätt.
Problemet är ju som så ofta att när saker börjar fungera så är pengarna slut och därmed projektet slut men en fördel för vår del är ju att erfarenheterna från just detta projekt kan leva
vidare och göras bättre genom Studiefrämjandet.

När det gäller problem nämner projektsamordnaren och projektledarna flera gånger projekttrötthet och en konkurrensrädsla. Det senare handlar om att projektledarna i ett initialt skede tog kontakt med andra projekt som erbjöd föräldrasatsningar i Järva, och flera blev oroliga för att ännu
en ny föräldrautbildning skulle konkurrera med de befintliga. Projektledarna bemöttes inledningsvis med skepsis trots att de var noga med att informera om att ”Samordnat föräldrastöd i
Järva” var ett komplement till övriga projekt och inte en konkurrent samt att de hade en annorlunda inriktning. I början var det också svårt att rekrytera cirkelledare, vilket främst berodde
på att många ville ha ersättning för att värva deltagare till cirklarna. En del cirkelledare såg det
som underordnat att detta skulle leda till utbildning och kunskap. Visserligen har cirkelledarna
fått en symbolisk summa för att rekrytera och leda studiecirklarnas deltagare men enligt projektets egen redovisning till Arvsfonden har dock många upplevt att summan varit för låg och
efterfrågat ”riktig” arvodering. Det redogörs också för att det efter projekttidens slut har varit
svårt att hitta finansiering för verksamheten eftersom rekryteringen måste göras av många personer och därför inte enbart kan rymmas i Studiefrämjandets egen verksamhet. Men likafullt kategoriseras projektet som god jord.

Unga Vox – Skärholmens ungdomsmusikal
Projektet Unga Vox – Skärholmens ungdomsmusikal har drivits av Vox Pacis – Fredens röst
som, enligt www.voxpacis.org, är en politisk och religiöst obunden förening vars syfte är att
konstnärligt, socialt, interkulturellt och interreligiöst arbeta för demokrati, fred och försoning
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genom konstnärliga uttrycksformer. Föreningen bildades som en reaktion på de debatter och
splittringar som utlöstes i samband med Mohammedteckningarna år 2006. Man tänkte att om
kultur har en inneboende förmåga till destruktivitet finns det kanske också en möjlighet till dess
motsats. Det ledde till idén att försöka väva samman olika musikaliska och konstnärliga uttryck
där tanken om fred och försoning stod i fokus. Föreningen har ordnat konserter och föreställningar i bland annat Sofia kyrka i Stockholm samt olika workshoppar, och på så sätt har man
skapat både nationella och internationella nätverk inom bland annat kultursektorn och olika religiösa institutioner. Konserterna och Vox Pacis arbete rönte framgångar och uppmärksammades i
medierna, och år 2010 började de vända blickarna mot ”förorten”. Skulle Vox Pacis koncept och
erfarenheter kunna möta den, enligt dem själva, ”mångfaldsbegåvning som också inkluderade
vilsenhet, splittring och utanförskap”? Kort därefter sökte de pengar från Arvsfonden för att försöka förankra Vox Pacis koncept i förorten. Arvsfondens bidrag till projektet var 4 541 000 kronor och med dessa pengar var målet att lokalisera Vox Pacis visioner om demokrati, fred och
försoning till en specifik plats: Skärholmen. Att valet föll på Skärholmen förklaras bland annat
av att en av Vox Pacis medlemmar bodde där sedan tidigare och hade ett nätverk. Det övergripande syftet med detta integrations- och kulturprojekt var att skapa olika musikaliska uttrycksformer för ungdomar i Skärholmen med omnejd utifrån ett mångfaldskoncept. Under ledning av
Vox Pacis konstnärlige ledare Gunilla drogs arbetet i gång att, som hon själv uttrycker det, ”med
musikens hjälp finna vägar som öppnar och inte stänger och att använda erfarenheterna från tidigare arrangemang i arbetet i förorten”. Totalt har 150 personer deltagit i projektet där majoriteten
varit i åldern 15–30 år.

Genomförande och metoder
Arbetet med att förankra Vox Pacis i Skärholmen startade hösten 2010 med att Gunilla tillsammans med stadsdelsnämnden och andra lokala aktörer såsom ABF Syd, biblioteket, Svenska kyrkan, Muslimska rådet och Skärholmens scengymnasium började skissa på avsiktsförklaringar
och ansökningar för projektet. Enligt Gunilla kontaktades Skärholmens scengymnasium i ett tidigt skede och projektplaneringen utgick ifrån ett samarbete med dem.
Gunilla: – Vi hade flera bra samarbetssamtal med Skärholmens scengymnasium och tanken
var att de skulle utgöra en slags bas för projektet men också att projektet skulle leva vidare
genom dem efter att pengarna från Arvsfonden tagit slut. Vi kände från allra första början att
scengymnasiet var intresserade av vårt projekt och att vi kunde använda deras lokaler. Även
stadsdelsförvaltningen visade intresse när vi drog igång och allt kändes positivt. Vi kom
igång med arbetet och bildade en ensemble med ett 20-tal ungdomar.

Utifrån metoden ”ett tredje scenspråk i rörelse” var visionen att skapa mötesplatser och föreställningar där alla kunde kände sig delaktiga över etnicitets- och åldersgränser, eller som projektet
själva skriver: ”Vox Pacis vill ta vara på den kreativa underground-/rappkultur som lever i förorten och förena den med ett vedertaget västerländskt och låta dem tillsammans korsbefrukta
varandra och transformeras till ett tredje scenspråk i rörelse” (En rese-dagbok från orten, slutrapport till Arvsfonden, 2015). Det handlar om ett ”brobygge” mellan olika kulturer och om att
hitta nya arbetsmetoder som i sin tur leder till att nya attityder växer fram. Med detta som ut56

gångspunkt utvecklade man en föreställningsidé som kom att kallas för ”Antigone i Skärholmen”
med anspelningar på Sofokles antika drama Antigone. Att omvandla detta motsättningarnas
drama till nutid och Skärholmen handlade främst om att lyfta frågor om svenskhet, fadersuppror
och unga utlandsfödda kvinnors kluvenhet gentemot tradition. Gymnasielever från kulturskolan i
Bredäng och scengymnasiet i Skärholmen bjöds in att vara med planeringsarbetet med föreställningen, och tillsammans med sex professionella skådespelare och fem musiker var detta ett första
steg i riktning mot ”ett tredje scenspråk”. Den grekiska kören i Sofokles drama ersattes av rappare från Bredäng och Skärholmen.
Allt förefaller ha gått väldigt fort under uppbyggnadsfasen och en möjlig förklaring är att Vox
Pacis-medlemmen, reggaeartisten och tillika Skärholmsbon Ismail med sitt nätverk blev en
”dörröppnare” i början av projektet. Hans medverkan tycks ha medfört att projektet fick legitimitet hos ungdomarna och har lyfts fram som en bidragande orsak till att Unga Vox kunde bildas.
En annan förklaring är att det fanns sedan tidigare ett koncept, om än oprövat, för just denna
målgrupp. På det hela taget verkar det har funnits en stor entusiasm hos projektledaren Gunilla
som anlitade sina etablerade nätverk i form av musiker och skådespelare, som i sin tur sedan
iscensatte det hela tillsammans med ungdomarna från ”orten”, som det uttrycks i projektets slutredovisning. Denna entusiasm och fart kom dock inom kort att förbytas mot förvirring och turbulens.
Gunilla: – Så plötsligt fick vi reda på att rektorn på scengymnasiet slutat och att skolan skulle
läggas ner. Det kom som en chock för oss. Ingen var förberedd på detta. Där stod vi med en
fruktbar idé, människor, artister och projektpengar men utan vare sig repetitionslokal eller
scen. Därtill gick stadsdelsförvaltningens kulturansvarige i pension och efterträdaren hade
inte inblick i det arbete som gjorts innan. Det fanns inga lokaler, förorten har inga Folkets
hus längre, bara gallerior.

Att i en uppbyggnadsfas bli av med den tilltänkta lokalen och i stället arbeta mobilt medförde
naturligtvis bryderier. Efter ett tag blev Riksteatern i Hallunda repetitionslokal och med stadsdelsförvaltningens hjälp kunde föreställningen genomföras i Bredängsskolans aula i april 2012.
Dock fick många andra delar av förberedelsearbetet med ”Antigone i Skärholmen”, såsom möten
och kostym- och scenografitillverkning, lösas på annat sätt, bland annat genom att ABF Syd upplät sina lokaler i Skärholmen två kvällar i veckan. Under alla omständigheter blev föreställningen
”en framgång där merparten av publiken kom från förorten, en teaterovan publik i alla åldrar”
(En rese-dagbok från orten, slutrapport till Arvsfonden, 2015). Emellertid medförde allt strul och
all osäkerhet med den mobila arbetsprocessen att de externa producenterna och ledarna lämnade
projektet. Kvar stod Gunilla med förhoppningsfulla ungdomar som just genomfört en föreställning för första gången.
Med erfarenheterna och insikterna från det första projektåret började Gunilla, bland annat tillsammans med Ismail, att skissa på en fortsättning och när det blev klart med fortsatt finansiering
påbörjades arbetet med en andra föreställning. Tanken var att fördjupa mötet mellan det västerländska teaterspråket och rappkulturen ytterligare. Förutom Ismail anställdes tre unga projektledare – två skådespelare och en rappare – med ambitionen att skapa en fastare struktur och ett
bredare nätverk. Därtill involverades Vox Pacis producent och egna ljussättare (Romateatern) i
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arbetet, och tanken var att skapa ett team från Vox Pacis som skulle handleda de fyra unga projektledarna. Det tillkom också en person som ansvarade för arbetet mot skolorna eftersom en av
insikterna från det första året var att detta måste fördjupas, framför allt mot gymnasieskolorna.
Tillsammans skulle de sedan formulera grunderna, leda och stödja arbetet med projektet: Vad
krävs för att bli en bra projektledare i ett konstnärligt projektarbete – i ett förortsprojekt? Till en
början träffades projektledarna och ”teamet” från Vox Pacis hemma hos Gunilla och grupperingen ”Unga Vox” började form. Efter ett tag flyttade de över till Medelhavsmuseets lokaler där
man utvecklade planerna på en ny ungdomsmusikal – ”Från ökenblues till hiphop”. Tillsammans
med ungdomarna skulle man sätta upp en produktion om rappens historia som, enligt projektledaren Ismail, föddes i Afrika och på Arabiska halvön för över 1 000 år sedan. Ett stort arbete
startade och denna gång satsades inte lika mycket på professionella skådespelare som i samband
med ”Antigone i Skärholmen” utan fokus var mer på presumtiva, unga artister jämte projektets
egentliga målgrupp: ungdomar i Skärholmen. Föreställningen ”Från ökenblues till hiphop” hade
premiär i april 2013 på Subtopia i Alby och även denna gång präglades det förberedande arbetet
av friktioner och turbulens, vilket jag ska återkomma till.
Förutom föreställningarna ”Antigone i Skärholmen” och ”Från ökenblues till hiphop” har projektet också genomfört föreställningen ”En hiphop kabaré i orten” som kastar ljus på händelserna
i Husby och Kärrtorp år 2013. Genomgången av projektets slutredovisning (En rese-dagbok från
orten) och intervjun med Gunilla visar tydligt att projektet började hitta rätt arbetsform i samband med ”En hiphop kabaré i orten”. De två tidigare föreställningarna byggde på att försöka
omsätta historiska händelser till ett nutidsperspektiv medan den tredje föreställningen var något
som ungdomarna i högre grad själva kunde relatera till. De två första föreställningarna från år
2012 och 2013 präglades också av ett ”utifrånperspektiv” även om de också kastade ljus på aktuella frågor såsom förtryck och utanförskap. I arbetet med en ”En hiphop kabaré i orten” skrevs
de flesta texter av ungdomarna själva och produktionen tycks ha varit mer anpassad till formatet,
det vill säga inte lika ”professionellt” styrd som de föregående föreställningarna. ”En hiphop
kabaré i orten” hade premiär i december 2014 på Teater Reflexen i Kärrtorp.

Spår och lärdomar
Det framkommer med all tydlighet att projektet ”Unga Vox – Skärholmens ungdomsmusikal”
har präglats av en alltför professionell styrning där målgruppen, det vill säga ungdomarna i Skärholmen, hamnat lite i skuggan. Trots avsaknaden av en fast lokal lyckades man sätta upp tre
olika föreställningar, vilket förklaras av att projektledaren Gunilla utnyttjat sitt nätverk och låtit
professionella artister styra utifrån vedertagna ”finkulturella” normer. Samtidigt behövs ”eldsjälar” såsom Gunilla som med en stor portion tålamod och välvilja försökt skapa en förortsteater.
Emellertid visar detta projekt, som så många gånger tidigare, svårigheterna med integrationsarbete som präglas av ett ”vi vet vad ni behöver”-perspektiv.
Gunilla: – När vi skulle repetera på Riksteatern i Hallunda insåg jag hur detta var en helt ny
miljö för ungdomarna. De visste inte hur de skulle bete sig och en del betedde sig som om
det var deras hus och tog över helt. Allt jobb föll på mig. Jag blev både förälder, polis och
någon slags barnmorska som försökte förlösa dem konstnärligt. Vi hade behövt fler projekt58

ledare, helt klart. Det var stora utmaningar och stora krockar. En del unga i projektet visste
inte ens om att det finns museum i stan. Samtidigt var det en helt ny miljö för mig. De ungdomar jag jobbat med tidigare kommer från en annan bakgrund än de i Skärholmen och har
ett annat förhållningssätt till kultur. Ta ungdomarna som växer upp i Enskede som exempel.
Många av dem har en relation till Enskedespelen som sätts upp varje år och på sätt blir de
bekanta med teater och kultur.

Under projektets gång har det uppstått flera ”kulturkrockar” som bottnar i dels bristen på delaktighet hos målgruppen, dels den olika synen på kultur. I slutredovisningen nämns ”en ovan teaterpublik i alla åldrar” och ”i den typ av förort som vi befunnit oss i står kultur och teater inte
högt på listan”, och sådana påståenden demaskerar förutfattade meningar om plats. Även om
publiken var ovan måste frågan ställas hur de projektansvariga kom fram till detta och hur de vet
att kultur och teater inte var prioriterat av de boende i ”förorten”.
Gunilla: – De fick 3 000 kr var för tio föreställningar vilket de bråkade över. Samtidigt kan
jag förstå dem. De är uppvuxna i en miljö där bristen på pengar gör att pengar blir extra viktigt. De fick en utbildning men såg frånvaron av pengar. Jag hoppas ändå att de inser värdet i
att tränas gratis och lära sig om konst, kultur och scenframträdande.

Projektet kategoriseras som en lök och det är svårt att avgöra hur erfarenheterna av projektet lever vidare, även om Gunilla skriver i frågeenkäten att några av de unga kommer att vara med i
Vox Pacis 10-års jubileumsföreställning i höst (2016). Projektet visar också svårigheterna med
att driva en sådan här verksamhet utan en fast punkt samt diskrepansen mellan retorik och praktik när det gäller att förankra projektet hos målgruppen.

Unga mot extremism
Projektet ”Unga mot extremism” har drivits av föreningen Galka utbildning och utveckling som
är lokaliserade i Rinkeby. Arvsfondens bidrag till projektet var 1 850 000 kronor och med dessa
pengar var målet att utveckla och pröva lokalt förankrade metoder för att förebygga att unga individer utvecklar sympatier för extrema religiösa åsikter. Projektet har drivits av tre projektledare
(en på 50 procent och två på 25 procent) som i samarbete med skolor, fritidsgårdar, moskéer och
föräldrar försökt kartlägga i vilken utsträckning unga killar och tjejer har sympatier med eller
ansluter sig till grupperingar som representerar dessa extrema åsikter. Målgruppen har varit somaliska ungdomar i åldern 15–25 år men även ungdomar med annan etnisk bakgrund har deltagit. Under de här tre åren uppskattar projektledarna att ungefär 350 ungdomar har varit delaktiga
på olika sätt i projektet (målet var att nå omkring 300 unga).
Det är, enligt projektledarna, svårt att få en helt klar bild av hur många som ligger i ”riskzonen”
och hur många som de facto anslutit sig till grupperingar såsom Islamiska staten (IS) eller Al
Shabab.
Mohammed: – Men vi vet att det förekommer och det var därför vi kände ett behov av att dra
igång det här projektet. Det var runt åren 2009 och 2010 som rykten började spridas här i
Rinkeby att några unga killar hade åkt till Somalia och Syrien för att strida för IS och att det
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fanns hemliga rekryteringsceller i området. Många tänkte först att sådant inte händer här men
efter ett tag började folk inse att det faktiskt händer.

Det övergripande syftet med projektet var att dra igång en diskussion kring den oro som många
unga kände över den växande radikaliseringen i Rinkeby och närliggande områden såsom Husby
och Tensta. Genom info- och dialogträffar, workshoppar och seminarier har man försökt nå ut till
så många som möjligt för att diskutera och reflektera kring detta. Avsikten har varit att ungdomar
med företrädesvis somalisk bakgrund ska få verktyg och kunskap för att argumentera mot extrema ideologier samt att projektet ska bidra med bra grogrund för demokratiska värderingar
såsom frihet och respekt för alla människor. Idén till projektet kom efter att ungdomarna själva
pratat om bekanta och vänner som begett sig i väg till Syrien eller Somalia och den oro som uppstod i samband med det. En av ledarna i föreningen Galka fångade upp oron och satte sig ner
med ungdomarna för att diskutera problemet. Därefter bildades en arbetsgrupp bestående av
ungdomarna som fortsatte diskussionen om hur arbetet kunde utformas.
Mohammed: – Vi tror på detta med att låta unga killar och tjejer komma till tals och reflektera kring det som händer just nu i området. Vi märkte ganska fort när vi drog igång projektet
att det fanns ett behov av att prata och diskutera. Inte minst med tanke på alla rykten som
sprids. Vi har haft regelbundna träffar tre gånger i veckan där ungdomar har fått prata och reflektera kring detta. Vi har också bjudit in olika föreläsare som till exempel imamen från den
lokala moskén som pratat om värdegrunder och sociala frågor, men också politiker. Det
flesta infomöten och seminarier har vi haft i Rinkeby Folkets hus men också i våra egna lokaler när det varit lite mindre grupper. Till föreläsningar och infomöten har det ibland kommit 60–70 personer men till de vanliga träffarna har det varit omkring 20–30 personer i snitt.
Det har ofta varit ganska livliga diskussioner, inte bara om IS utan också om islam och koranen och den bild som finns av muslimer i Sverige. Vi har också märkt av att det här är ett
väldigt känsligt ämne. Många av de som deltagit i diskussionerna har berättat hur de märkt
av att rädslan för muslimer har ökat de senaste åren och hur bilden av Rinkeby som problemområde ökat i och med detta.

Projektledarna återkommer flera gånger till kopplingen mellan utanförskap och det faktum att en
del unga lockas till IS. De berättar bland annat att en hel del barn och unga inte klarar av grundskolan och redan i yngre tonåren fångas upp av kriminella gäng, och att det är svårt att komma
tillbaka när man en gång har tappat fotfästet. Därefter är steget inte så långt som vi kanske tror
till att överväga att ansluta sig till extremistgrupper. Enligt projektledarna har så gott som alla
som lockas till extremistgrupper någon form av kriminell erfarenhet. Samtidigt försöker de tona
ner kopplingen mellan utanförskap och IS:
Mohammed: – Det är naturligtvis fel att skylla allt på utanförskap och att Rinkeby är segregerat men vi kan inte blunda för att det är lättare att rekrytera på platser där många ungdomar
med invandrarbakgrund går omkring och är arbetslösa, outbildade och arga. Somaliska ungdomar är en av de mest utsatta grupperna i det svenska samhället och många befinner sig i
utanförskap av olika anledningar och kan känna att livet saknar mening. Den psykiska ohälsan har ökat markant, självbilden är sämre och tron på framtiden är inte alls bra och det uppstår en förvirring hos många. Dessutom har det visat sig att föräldrarnas socioekonomiska utsatthet bidrar till att deras fokus hamnar på det allra nödvändigaste, som att klara av varda-
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gen. Därför har många inte koll på vad deras barn dras till. Hur föräldrar ser på världen och
samhället jämfört med ungdomar kan skilja sig jättemycket.

Genomförande och metoder
I projektet har man fokuserat mycket på att låta unga människor komma till tals och ventilera
sina tankar, bland annat genom samtalskvällar som genomförts flera kvällar i veckan. Där har
deltagarna diskuterat alltifrån pågående händelser till faktorer som bidrar till att unga människor
ger sig iväg på så kallade terrorresor. Enligt projektledarna handlar det om att synliggöra sambanden mellan förvirring, identitetssökande och utanförskap. De radikala grupper som lockar till
sig ungdomar ”erbjuder” något som dessa ungdomar saknar. I ett första skede blir de ”bekräftade” genom att de känner sig sedda och därefter hamnar de i klorna hos människor som lovar
dem ”ett bättre liv” än det nuvarande. En viktig del i projektet är att få unga människor att inse
vad för slags grupper det handlar om.
Mohammed: – Vi pratar mycket med ungdomar vad dessa grupper står för och att det inte
alls handlar om någon muslimsk frihetskamp utan om en våldsam och grym sekt som utnyttjar islam. De som ansluter sig är hjärntvättade och tror att de går med i någon slags frihetskamp mot en upplevd diskriminering här hemma när det i själva verket ofta handlar om en
enkel biljett mot döden och inte till paradiset som de tror. Så fort de unga kommer till Somalia eller Syrien blir de av med sina pass och sedan är det ingen återvändo. Det är inte alla
som inser detta när de beger sig iväg.”

Frågan hur de som trots allt lyckas återvända till Sverige ska hanteras är komplex och känslig
och det har varit många och ibland heta diskussioner om detta på infomöten och seminarier, enligt projektledarna. Många vill att de ska straffas medan några andra förespråkar ”mjukare” metoder såsom rehabilitering. Projektet har flera gånger varit i kontakt med Mona Sahlin, dåvarande
nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, och känner att de har fått uppbackning och
uppmuntran. Samtidigt kommer projektledarna in på de bryderier och diskussioner som utspel
från såväl Mona Sahlin som andra politiker medför.
Mohammed: – Allt prat och alla förslag om att kriminalisera terrorresor och att bestraffa med
hårda fängelsestraff eller utvisning samtidigt som andra tycker att fokus ska ligga på vård
och återanpassning påverkar oss också så klart. Det här är ju något som de flesta i Sverige
känner till och har åsikter om men vad är egentligen sant och vad är felaktiga bilder? Det är
så mycket som fortfarande är oklart kring allt det här. Visst, unga killar och tjejer reser till
Irak, Somalia eller Syrien för att ansluta sig till IS men hur många är de och hur går det till?
Den frågan är svår för oss i projektet att svara på i och med att rekryteringen sker genom
hemliga nätverk i lägenheter. Det är ju inte så att de går ut i sociala medier och säger hej vill
du följa med till Syrien och slåss för IS. Men vi vet som sagt att många av de som åkt iväg
har blivit rekryterade genom hjärntvätt. Vi vet också att de ljugit för kompisar och föräldrar
och sagt att de ska åka på semester när de i stället har åkt till Somalia eller Syrien och gått
med i IS eller andra liknande grupper.

Främst killar har varit delaktiga i projektet men också en ansenlig del tjejer. När det gäller den
senare gruppen har projektet anordnat sommarläger på Barnens ö där omkring 30 unga tjejer har
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träffats och diskuterat allt från genusfrågor och slöja till terrorism i religionens namn samt problembilden att unga invandrarkvinnor inte får göra saker själva. Den kvinnliga projektledaren
berättar att tjejlägret har varit mycket uppskattat:
– Bara en sådan sak som att dessa tjejer får byta miljö och under lite mer lugna och avslappnade former får ventilera sina tankar kring det som händer omkring dem har varit oerhört
värdefullt. De här tjejerna har starka åsikter gällande det mesta, alltifrån sexualitet och synen
på kvinnor till integrationsfrågor och det här med religiös extremism. Jag tror det har varit
viktigt för dem att också inse att alla deltagare inte tycker likadant. En del frågor har de varit
överens om, som till exempel problematiken med det övriga samhällets syn på Rinkeby, men
i många frågor kring till exempel kvinnligt och manligt har varit livliga diskussioner.

Inom ramen för projektet har man samarbetat med olika organisationer och föreningar såsom
Somaliska riksförbundet, Islamiska förbundet i Järva, Rinkeby Folkets hus, Afro-europeiska
riksförbundet, Qaran idrott- och kulturförening och Somaliska unga kvinnor i Sverige. Därtill har
man samarbetat med skolor, fritidsgårdar och församlingar i lokalområdet.

Spår och lärdomar
En av projektledarna berättar att projektet lever vidare på ideell basis, och trots att pengarna är
slut fortsätter verksamheten, även om den inte är lika omfattade som tidigare. Tanken är att projektets lärdomar ska integreras in i föreningen Galkas verksamheter, bland annat genom återkommande studiecirklar där ungdomarna får möjlighet att fortsätta att diskutera våldsbejakande
extremism och sätt att fortsätta och utveckla det preventiva arbetet. Projektledaren menar att projektet har gått bra utifrån ett helhetsperspektiv men att det var svårt i början, framför allt för att
en del uppfattade projektet som stigmatiserande och utpekande med tanke på att muslimska ungdomar stod i fokus. Med tiden verkar detta ha lugnat ner sig något och genom diskussioner och
föreläsningar har man också klarlagt de grundläggande skillnaderna mellan det muslimska och
de våldsbejakande grupper som sammankopplas med islam (vilket var ett projektets syften). Det
kvarstår dock en del oklarheter kring hur verksamheten är tänkt att leva vidare och hur de ska gå
vidare med dessa aktuella och komplexa frågor. En del svar kanske ges i en kommande utvärdering av olika projekt kring frågor om extremism, i vilket detta projekt ingår. ”Unga mot extremism” bedöms ligga i gränslandet mellan lök och rötter. Frågan är dock vilka förutsättningar rötterna har att växa på ideell basis.

Mitt kvarter
Projektet ”Mitt kvarter” har drivits av Kulturskolan i Solna och är ett klart uttalad projekt kring
platsens betydelse. Det övergripande syftet har varit att försöka få ner den osynliga mur som omgärdar stadsdelen Hagalund med övriga delar av kommunen. Katarina, projektansvarig för ”Mitt
kvarter” och tillika biträdande rektor på kulturskolan, förklarar att det finns en stigmatiserande
bild kring Hagalund, eller Blåkulla som det också kallas på grund av de iögonfallande blå höghusen som byggdes på en höjd i början av 1970-talet. Dessförinnan var Hagalund ett område som
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karakteriserades av trähusbebyggelse och många Solnabor (i synnerhet den äldre generationen)
har en romantiserad bild av den tiden, vilken förevigats genom konstnären Olle Olsson målningar.
Arvsfondens bidrag till projektet var 919 500 kronor och med de pengarna var syftet att genom
kulturell verksamhet ge barn i Hagalund som var underrepresenterade i kulturskolans verksamhet
möjlighet att höras, synas och mötas samt att ge samma målgrupp bättre självförtroende och
självkänsla. Även om projektet har drivits av Kulturskolan i Solna är det platsen Hagalund som
stått i fokus. Det faktum att Kulturskolan inte ligger i Hagalund är en av anledningarna till att
projektet kom till.
Katarina: – Kulturskolan ska finnas till för hela Solna men så ser det ju inte ut i verkligheten.
Tanken med projektet har varit att öppna upp kulturskolans dörrar till en grupp som vanligtvis inte söker sig hit och därmed minska glappet mellan Hagalund och andra delar av Solna.
Det finns massor med barn och unga som gillar dans och musik men som aldrig hört talas om
kulturskolan. Tanken är inte alla ska komma till kulturskolan men vi vill minska glappet
mellan de två världar som existerar mellan kulturskolans barn och unga och Hagalunds barn
och unga. Vår förhoppning är att detta också bidrar till att länka samman boende i Hagalund
och lokala föreningar med Solna stads olika samhälleliga strukturer, däribland kulturskolan.
En annan tanke med projektet, i synnerhet under dess första år, var att försöka få grepp om
Hagalund, undersöka olika sakförhållanden och föreställningar men även bygga relationer i
ett lokalt förankrat sammanhang.

Målgruppen var från början barn i åldern 4–12 år som bor i Hagalund eller går i bostadsområdets
grundskola men under projektets gång har också ungdomar upp till 18 år medverkat på olika sätt.
Totalt var det närmare 200 barn och ungdomar som deltog under åren 2012–2014. Samarbetspartner har varit föreningarna Blue Hill och Ett levande Hagalund, Stockholms dramatiska högskola, Fridhemsskolan, Hagalundsparkens fritidsklubb och dansgrupperna SoMad och BowDown.

Genomförande och metoder
För att kunna bygga relationer i ett lokalt förankrat sammanhang startades flera konstnärliga aktiviteter där metoden var att utgå från viktiga frågeställningar som barnen kunde relatera till men
också att låta barnen reflektera över det de skapade. Ju längre tiden gick och ju fler aktiviteter
som skapades i området, desto starkare blev relationerna och förankringen. Framför allt visade
det sig att den konkreta handlingen tillsammans med initiativen var mycket viktigare än själva
presentationen av aktiviteterna. Enligt projektets egen redovisning till Arvsfonden fick de ”till
stor del omvärdera de föreställningar om området som vi haft i början av projektet” (akt 201504-15). Detta citat återkommer jag till senare i den här redogörelsen för projektet.
Projektet har utgått från ett intersektionellt perspektiv som i det här fallet handlar om att ta tillvara de krafter som finns i Hagalund – enligt dem själva en diversifierande miljö. Så här står det
i projektredovisningen:
Hagalund utmärker sig på olika sätt. Här finns inte en homogen barngrupp utan snarare en
mängd olika. Det är barn som är vana att ”konsumera”´ kultur men inte deltar i staden sats63

ningar, aktiva barn och familjer som deltar, barn med begränsad erfarenhet av kulturella/konstnärliga verksamheter, barn från familjer med små ekonomiska möjligheter. Det
finns också många olika migrationshistorier att ta hänsyn till vilket ofta konkretiserats i mötet med barnen.” (ibid.)

Övriga arbetsmetoder har handlat om att
•

•

•

•

•

vara närvarande i området: initialt jobbade projektet mycket med att skapa lokal
förankring, vilket bland annat bestod i att lyssna, observera och ta kontakt med
personal i skolor och fritids samt hitta lämplig projektledare
stötta och utveckla barnens egna önskemål och inte erbjuda färdiga koncept;
grunden för arbetet är inte vad projektledarna kan eller vet, utan de ska ha en
förmåga att ställa frågor som sätter igång barnens tankar och engagemang
alltid låta praktik och teori åtföljas, vilket betyder att det ska finnas en grundad
tanke med det som görs som sedan följs upp och diskuteras samt problematiseras
om så är befogat
skapa konstnärliga projekt och utföra dem lokalt och platsspecifikt; projektet har
utgått ifrån att alla människor står i relation till något – rummet, historien, tiden
eller kroppen – och med hänsyn till detta har man fokuserat på barnens förmåga
att ta plats och använda sina egna erfarenheter i en skapandeprocess
lyfta fram förebilder och ledartalanger.

När projektet kom igång i början av 2012 anställdes en projektledare (Franciska) som, enligt
projektansvarige Katarina, betytt mycket för projektet och bidragit till att skapa ett engagemang
och en självkänsla hos de barn som deltagit. Framför allt verkar Franciska ha utgjort den länk
mellan projektet och andra aktörer (lärare och fritidspersonal osv.) som efterfrågades och har
utöver det hållit i föreläsningar och workshoppar (jfr att låta praktik och teori åtföljas). Därtill
har hon bidragit till att synliggöra projektets övergripande syfte med att skapa en identitetskänsla
och att lyfta fram platsens (Hagalunds) historia. Det senare har skett i samarbete med den ideella
föreningen ”Ett levande Hagalund” som bland annat vill skapa mer kontakt mellan de boende i
området och tillvarata och utveckla den mångkulturella miljön.
Under projekttiden har Solna kulturskola etablerat sig i området och nått nya målgrupper genom
framför allt aktiviteter som handlat om dans och rörelse. Katarina berättar att de provade sig fram
i början och var lyhörda för barnens önskemål och intressen, men ganska snart framkom ett engagemang för dans och rörelse i olika former. Detta avspeglar tanken med att inte erbjuda färdiga
koncept utan att stötta och utveckla målgruppens (barnens) egna önskemål. Även om de flesta
aktiviteter har varit inriktade på dans i olika former har platsperspektivet hela tiden varit närvarande, bland annat i aktiviteterna Dans på gården och Eldfågeln. Det förstnämnda var precis vad
det heter, och ett långt förberedelsearbete mynnade ut i en dansföreställning på en av gårdarna i
Hagalund en junikväll 2013. Tanken var att lyfta fram platsen, husen och gårdarna som en scenografi i syfte att gestalta det gemensamma i Hagalund. Balkongerna blev utmärkta läktare och
det krävdes inga biljetter eller förbokningar. I publiken, som bestod av alla åldrar, fanns flera
rullstolsburna som också kunde ta del av föreställningen (akt 2015-04-15). Den andra aktiviteten
(Eldfågeln) handlade om att undersöka rummet där resultatet blev en blandning av dans, teater
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och performance. De deltagande ungdomarna komponerade ljud med sina röster och mixade
ihop det musik och andra ljudeffekter, och ibland repeterade de i en gångtunnel mitt i området.
I början av 2014 slutade Franciska och en del av projektets aktiviteter avstannade under en kort
period innan två personer kunde ta över och med delat ansvar ro projektet i land. En av dessa var
Amal som i samma veva var projektledare för ett annat arvsfondsprojekt i Hagalund (”Drömplatsen” som drivits av föreningen Blue Hill) som vi ska stifta bekantskap med inom kort. Med
Amal som projektledare konkretiserades samarbetet mellan kulturskolan och Blue Hill ytterligare
och blev en viktig pusselbit när det gäller de verkliga relationer som är grunden för den lokala
förankringen. Av allt att döma har Amals och Franciskas insatser varit mycket betydelsefulla för
”Mitt kvarter” och de har i hög grad bidragit till att barn i Hagalund fått möjlighet att höras, synas och mötas, vilket var ett centralt syfte med projektpengarna.

Spår och lärdomar
Projektet ”Mitt kvarter” lever vidare efter projekttiden genom att Solnas kulturskola, i samarbete
med Blue Hill, startat danskurser i Hagalund. Det innebär att den dansverksamhet som i olika
former utvecklats i samband med projektet kan fortsätta att åskådliggöra relationerna mellan
dans och plats. En viktig del i projektet har varit egenhändig dokumentation genom film. Dessutom har film blivit verktyget för att skapa #ETTSAMTALOMDANCEHALL i samarbete med
Ellen Fiske, student på Stockholms dramatiska högskola. Det är en 20 minuter lång dokumentär
om vad dansen kan betyda för unga i Hagalund och om de diskussioner som uppstår kring dansformen dancehall. Film är också något som de kommer att fortsätta med efter projekttiden, vilket
betyder att barn och unga även i fortsättningen kommer att ha möjlighet att filma sin dans och
performance samt sprida detta i samarbete med Solna kulturskola, Blue Hill och Ett levande Hagalund.
Ett annat viktigt spår är att lärarna på Solna kulturskola fått nya insikter och erfarenheter via projektet. Som jag tidigare nuddade vid har många av lärarna på kulturskolan (inklusive Katarina)
fått omvärdera sina föreställningar om Hagalund och detta är kanhända det allra viktigaste spåret
som projektet lämnat efter sig. Under mitt samtal med Katarina kom hon flera gånger in de fördomsfulla bilder som övriga Solna har om Hagalund och menar också att det finns ett ointresse
hos lokala medier att lyfta fram de positiva krafterna i området.
Katarina: – Jag har kontaktat lokaltidningen Mitt i Solna flera gånger för att försöka få dom
att göra reportage om Mitt kvarter och det arbete som görs för barn och unga i området men
intresset är iskallt. Så fort det skrivs något om Hagalund så är det negativa händelser som
skadegörelse eller bilbränder och sånt, och det klart att sånt här kan skapa skeva föreställningar hos många övriga Solnabor. Jag hade själv föreställningar om Hagalund innan vi drog
igång projektet som jag sedan fick slänga i papperskorgen. Det är olyckligt att det har blivit
så här, det har blivit så normaliserat att prata fördomsfullt om vissa platser att vi inte alltid
tänker på det utan det sker av sig självt. Nu har vi fått en ny lokaltidning i Solna som heter
Vi i Solna och de har visat intresse för oss och att lyfta fram mer positiva bilder om Hagalund.
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Projektet kategoriseras som god jord.

Drömplatsen
Som jag nämnde i föregående avsnitt är projektet Drömplatsen närbesläktat med Mitt kvarter,
dels på grund av det är lokaliserat i Hagalund och dels på grund av att Amal från Blue Hill har
varit ansvarig projektledare för Drömplatsen. Arvsfondens bidrag till projektet var 550 000 kronor och för de pengarna var syftet framför allt att utveckla Blue Hills befintliga verksamhet och
skapa en demokratisk mötesplats för barn och unga som inspirerar till delaktighet och sammanhållning samt motverkar socialt utanförskap. Blue Hill, vars verksamhet startade i mitten av
1990-talet, har under åren utvecklats till en dansförening med fokus på bland annat hip hop/new
style och dancehall. Det senare är en från början en musikstil med rötter i Jamaica som kännetecknas av explosivitet och intensitet, men i Europa har den framför allt fått genomslag som
dans. Projektet Drömplatsen handlar om att stärka en känsla av delaktighet bland barn och unga i
Hagalund och att med dansverksamheten som utgångspunkt förverkliga idéer ”av unga för
unga”. Totalt har ungefär 300 barn och ungdomar (i åldern 10–20 år) på olika sätt deltagit i projektet, vilket också var den ursprungliga målsättningen. Samarbetspartner har varit Ett levande
Hagalund, Lava, Solna stad, Kulturskolan i Solna, dansgrupperna BowDown och SoMad samt
Mitt kvarter.

Genomförande och metoder
Med Blue Hill som bas har projektet från allra första början haft fokus på att förena barns och
ungdomars intresse för dans med ett socialt och samhälleligt delaktighetsperspektiv – alltså att
använda dansen för att stärka barnens och ungdomarnas insikter i att de själva kan vara med och
påverka. Projektledaren Amal berättar att hon hela tiden arbetat utifrån tanken om att vara en
”motor” för barnen och ungdomarna och att tro på deras kapaciteter.
Amal: – Det handlar om att växa genom ansvar. Om de unga känner att jag tror på dom så
stärker ju det deras självförtroende. Bara för att man är barn eller ungdom så ska man ju inte
fråntas rätten att vara med och påverka. Genom att släppa fram de unga och ge dom olika ansvarsroller kan vi också rusta dom för framtiden. En annan viktig sak har varit att också
lyssna på deras infall och inte säga nej, det går inte, utan i stället säga ja, det kan vi prova.
Till exempel så har vi två unga tjejer som undervisar yngre barn i dans och det har gått hur
bra som helst. Dom var bara elva år när de kom till mig och sa att de ville undervisa i dans
och jag tänkte väl först för mig själv att de kanske var lite väl unga men dom stod på sig och
dom fick chansen och som dom tog den. Trots sin unga ålder har tjejerna tagit uppdraget på
största allvar och visat ett engagemang utöver det vanliga. De hänger här sju dagar i veckan
och vi är så glada att via Arvfondspengarna kunna ge unga en sån här chans. Men först var
jag lite orolig att det kanske skulle bli för mycket av det goda, att dom skulle gå miste om
andra saker som elvaåringar gör för dom ville bara dansa. Men vill dom dansa så ska dom få
det. Däremot är jag noga med att se till att dom sköter skolan. Jag brukar säga skola och familj först, sen dans och det är vi överens om.
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Tillsammans med en fjortonårig tjej genomförde dessa två tjejer, under Amals vägledning, sitt
allra första event (ett så kallat dancehall battle där man dansar mot varandra som ett tävlingsinslag) på Blue Hill i maj 2012. I ett inlägg på Drömplatsens projektredovisning på Arvsfondens
hemsida beskrivs eventet så här:
Lördagen den 12 maj hade vi för första gången ett lite större event på Blue Hill, dvs i vår lokal, det gick super bra och det kom massa folk, det märktes tydligt att det finns ett behov att
få träffa andra ungdomar med samma intresse, Dancehall, vi räknade till totalt 97 besökare
under kvällen. FANTASTISKT med tanke på att trion aldrig tidigare gjort ett event, dom
skötte marknadsföringen helt själva + att vår lokal inte är så stor så fler hade inte fått plats,
eller det hade verkligen blivit ännu varmare och trängre! Med så mycket ungdomar i huset
och så fridfullt och positiv stämning, det visar verkligen att bemötande och dans verkligen är
ett positivt sett att jobba med (http://www.arvsfonden.se/projekt/dromplatsen).

Därefter har flera event genomförts av unga för unga och dessutom har flera gäster (inhemska
och internationella) bjudits in för att hålla workshoppar om framför allt dancehall och streetdance. Det handlar således inte bara om dans utifrån praktiska ingångar, utan också om teori,
vilket, enligt Amal, ska förstås utifrån projektets övergripande syfte om delaktighet och sammanhållning. Bland annat redogörs för hur en framstående dansare från New York har medverkat
i verksamheten och berättat för de deltagande ungdomarna om bakgrunden till streetdance och
dancehall battle och de sociala engagemang som kopplas samman med dansen. På liknande sätt
som i projektet Mitt kvarter har man strävat efter att förena praktik och teori, och enligt projektredovisningen har ungdomarna uppskattat detta.
Projektpengarna har använts för att finansiera dansverksamheten och projektledaren men också
för att skapa olika jobb till ungdomarna i Hagalund. Inte heller här har det handlat om färdigpackade lösningar utan ungdomarna själva ska komma med idéer och förslag som därefter kan
bli jobbmöjligheter. Amal pratar om ”Blue Hill-modellen” där tanken är att de unga ska försöka
skapa sina egna jobb genom intressen, idéer och drömmar. Det har framför allt handlat om att ge
ungdomarna jobberfarenheter via olika sommarjobb och tillfälliga jobb men också få dem att
inse att jobb är inget som kommer automatiskt.
Amal: – Det allra viktigaste är att börja någonstans och se detta som ett steg för steg-process.
Vi har i flera år jobbat med den här arbetsmodellen och genom pengarna från Arvsfonden
har vi kunnat utveckla detta ännu mer. Det kanske allra viktigaste, förutom att ge ungdomarna en chans att tjäna lite pengar, är detta med ansvar, att lära sig passa tider, ta egna initiativ
och vara aktiv. En annan viktig sak är detta med arbetslivserfarenhet, att de har något att
skriva i ett CV när de söker ”riktiga” jobb. Jag ställer också upp som referensperson för det
är ju oftast erfarenhet och referenser som arbetsgivare tittar på.

De jobb som skapats till unga inom ramen för Drömplatsen handlar bland annat om att sälja bär
och sköta en hoppborg. Initialt fanns det också idéer om att starta ett snabbmatsföretag men det
stannade på idéstadiet. Bärförsäljningen har fungerat bra; de köper in från en grossist och sedan
säljer ungdomarna jordgubbar och hallon på gatorna i Solna. De som säljer är från 14 år och
uppåt, vilket är en viktig poäng i sammanhanget då kommunens ”ordinarie” sommarjobb erbjuds
till ungdomar från 16 år och uppåt. Enligt Amal har bärförsäljningen gått över förväntan även om
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det är en del administrativa bestyr med ekonomisk redovisning och dylikt. När det gäller det senare har projektet tagit in en ekonom som hjälper till några timmar per månad.
Amal: – Det är tuffare än man tror med allt pappersarbete och eftersom vi inte har så mycket
erfarenheter och kunskaper om det här märkte vi ett tag hur mycket tid och fokus det tar från
annat så därför har vi tagit hjälp med detta. Men utöver detta med pappersarbete har det gått
jättebra och ungdomarna är så glada och tycker det är jätteroligt att sälja jordgubbar samtidigt som vi kan nå ut till Solnabor om Blue Hills verksamhet. Det är många som frågar om
Blue Hill och vad det är för något och då berättar ungdomarna om verksamheten. Jag ser det
också som ett sätt att få fler att öppna sina ögon och tänka till lite kring vad dom kan bidra
med för unga i Solna.

Beträffande hoppborgen är det, enligt Amal, ett ytterligare exempel på hur de jobbat i projektet.
Inför sommaren 2013 köpte de in begagnad hoppborg och gick sedan ut med information till
olika föreningar och fritidsanläggningar i Solna där de berättade om projektet och förklarade att
hoppborgen kunde lånas gratis vid olika event mot att arrangörerna betalade ungdomarna för att
sköta hoppborgen. Första eventet där hoppborgen användes var Valborgsmässoafton 2013 och
därefter har den använts vid flera olika event.
Det är dock dansen som har varit projektets ansikte utåt och verksamheten har spridits genom
bland annat Youtube (sökord: Blue Hill Solna). Jag har tittat på några av filmerna och ser hur kul
de har, hur duktiga de är och hur unga de är. På Drömplatsens projektredovisning på Arvsfondens hemsida står bland annat att de unga dansarna (12–16 år) har varit framgångsrika i olika
dancehall battle: två av tjejerna (tillsammans med en dansare från BowDown) kom exempelvis
tvåa i Sveriges största dancehall battle. Under projektets gång har dessa två tjejer blivit förebilder
i området och som tidigare nämnts håller de även i workshoppar om dans för barnen.
En februarinatt år 2013 drabbades projektet av en stor motgång. En anlagd brand i en intilliggande lokal som tillhörde en eritreansk förening spred sig också till Blue Hills lokaler. I projektredovisningen för Drömplatsen beskrivs lokalen som föreningens själ, och den var dessutom
nyrenoverad. Detta gjorde att Amal och de andra tog förlusten extra hårt, och även om de försökte köra på som planerat kom detta naturligtvis att påverka utgången av projektet.
Amal: – För många av barnen och ungdomarna var lokalen ett andra hem och en trygg punkt
i tillvaron. Dagen efter branden när vi gick in i lokalen insåg vi fort att vi inte kunde ha någon verksamhet där på ett bra tag, kanske aldrig mer. Samtidigt kände vi att vi inte kan ge
upp, för barnens och ungdomarnas skull måste vi fortsätta på något sätt. Vi kontaktade
kommunen och ganska omgående fick vi lov att vara i en gympasal tvärs över gatan. Det här
gjorde att vi kunde fortsätta projektet men inte med samma tempo som tidigare. Musikstudion i lokalen förstördes i branden och den var inte försäkrad så det var ett rejält bakslag.
Visst, med facit i hand borde vi ha försäkrat den men vi tyckte att det kostade för mycket. En
dator som stod på golvet blev också förstörd och det nya fina vita dansgolvet var kolsvart.
Det tog tid att komma över det här, framför allt med tanke på hur mycket vi hade slitit med
renoveringen innan branden.

Samtidigt verkar det som om branden också fick positiva följder för projektet. Efter branden
medverkade Amal tillsammans med några av ungdomarna från Blue Hills styrelse på flera möten
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med både kommunen och fastighetsägaren Signalisten som de hyrde lokalen av, och så här beskrivs utvecklingen i Drömplatsens projektredovisning:
Sedan branden har vi haft en del möten med Signalisten som äger fastigheten där Blue Hill
lokalen låg och även möten med tjänstemän från Solna stad. Jag har bokat varje möte eftermiddagstid så att ungdomarna alltid kunnat vara med, så att dom får på plats säga hur dom
tänker och vad dom tycker. Detta har varit en väldigt lärorik process för ungdomarna men
även för vuxna. Kanske mer för vuxna då vi i början mötte en dålig inställning mot ungdomarna., typ att ungdomar förstör, är högljudda och bryr sig inte om nåt. Dom sa det aldrig
rakt ut men det märktes klart och tydligt. Men allt eftersom fler möten varit så har dom
vuxna verkligen insett vilka fina ungdomar som är på Blue Hill och blivit mer och mer samarbetsvilliga. Nu börjar det se ljust ut och vi kan få tillbaka vår lokal … men det är ett rivningskontrakt så vi måste fundera på det … Men det känns verkligen bra nu när dom som
äger fastigheten tom berömde ungdomarna och vill verkligen ha tillbaka oss som hyresgäster. Med det finns en slags diskriminering mot ungdomar. Vilket var en obehaglig känsla när
jag upptäckte hur tydlig den var men det var en fin upplevelse att se hela processen med egna
ögon när dom vuxna ändrade uppfattning och visar nu respekt för ungdomarna
(http://www.arvsfonden.se/projekt/dromplatsen).

Sommaren 2014 kunde Blue Hills verksamhet flytta in i sin lokal igen, och mötena mellan Blue
Hill och Signalisten tycks ha lett fram till ett gott samarbetsklimat parterna emellan trots att de,
enligt citatet ovan, initialt stod långt ifrån varandra. Det beskrivs som en ”vinn/vinn”-situation
där ungdomarna lärde sig att lyssna, hantera känslor och prata lugnt samt upptäckte att det här är
ett bra tillvägagångsätt om man vill vara med och påverka. Signalisten insåg å sin sida att ungdomarnas röster inte går att negligera. Under mitt samtal med Amal kände jag av en frustration
hos henne som handlar om att de som representerar gruppen ”vuxna” har dålig inblick i vad som
försiggår ”där uppe på Blåkulla”. ”Vuxna” ska i detta sammanhang förstås som tjänstemän i
Solna vilka inte bor i Hagalund.

Spår och lärdomar
Ibland är det svårt att urskilja vad som är Drömplatsens och Blue Hills ordinarie verksamhet,
trots dokumentgenomgång och samtal med Amal. Dessutom är det svårt att skilja mellan Drömplatsen och projektet Mitt kvarter då flera av aktiviteterna har flutit in i varandra. Under senare
delen av projekttiden har Amal varit projektledare för både Drömplatsen och Mitt Kvarter, vilket
naturligtvis spelar roll. På så sätt blir det svårt att bedöma Drömplatsen utan att ta hänsyn till
Mitt kvarter (som jag kategoriserade som god jord). Men om vi bara utgår från Drömplatsen kategoriseras projektet som en lök, framför allt på grund av oklarheterna kring vad som varit projektverksamhet och Blue Hills ordinarie verksamhet (som dock fortsätter att frodas ”där uppe på
Blåkulla”).
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Lekträdgård
Projektet Lekträdgård har drivits av stiftelsen Rosendals trädgård och varit förlagt till Rosendal
på Djurgården. Arvsfondens bidrag till projektet var 4 669 000 kronor och syftet var att förskolebarn från Stockholms ”utsatta” områden skulle få upplevelser som leder till kunskap om natur,
ekologi, odling och trädgårdskultur. Tanken var bland annat att barnen tillsammans med sina
pedagoger skulle få odla grönsaker, frukter och blommor och sedan se hur de växer från frö till
färdig gröda och därtill även följa resten av årets kretslopp genom att kompostera och se trädgården gå i vintervila. Ett övergripande syfte var att få barnen att besöka en ny del av staden som de
(förmodas) inte har besökt tidigare (vilket i de flesta fall också inbegriper deras familjer). Samarbetspartner har varit Skansen, Åddebo ull, Sweden Green House och Organo Wood.

Genomförande och metoder
Projektet har samarbetat med stadsdelsområdena Rinkeby-Kista och Skärholmen och totalt var
omkring 350 förskolebarn och 90 pedagoger med i Lekträdgård år 2012–2014. Under år 2014
var deltagandet som allra högst och 16 barngrupper träffades sex gånger vardera (omkring 160
barn och 40 pedagoger), vilket innebar totalt 96 träffar. Initialt erbjöds pedagogerna att komma
till Rosendals trädgård för en odlingsinspirationsdag och på sätt se om det fanns intresse för ett
samarbete. Projektledaren Annelie berättar att det till en början var lite svårt att nå ut med information och att det svårt att ge respektive förskola den hjälp de behövde eftersom förkunskaperna och förutsättningarna var så olika.
Annelie: – Under de här åren har vi verkligen lärt oss att vara flexibla och lyhörda, och ingen
barngrupp är ju den andra lik och det som funkar bra för en grupp funkar kanske inte alls för
en annan. Vi har haft 15 förskolor från Skärholmen-Vårberg och 27 förskolor från RinkebyKista under de här åren och det är klart att ingen är den andra lik. Efter ett tag provade vi att
ge konsultation på respektive förskola i stället för att pedagogerna kom till oss och det gav
resultat. I den bästa av världar skulle vi kanske gjort både och men det är ju det här med att
tiden inte alltid räcker till.

Balans är ett återkommande ord i detta projekt. Det handlar dels om balans mellan spontanitet
och struktur och mellan lek och arbete, dels om balans mellan projektledarna och pedagogerna.
När det gäller det senare berättar Annelie att det emellanåt varit lite svårt med rollerna och att en
del pedagoger vid några tillfällen känt sig utanför.
Annelie: – Även om lek och spontanitet är viktiga ledord tror vi mycket på struktur och tydlighet och därför har vi försökt att vara tydliga med att när barnen är här är det vi som leder.
Barnen har tagit detta bra men vid några tillfällen har det framkommit att en del pedagoger
känt sig utanför och jag tror det handlar om en ovan situation, att någon annan leder och att
pedagogerna går ut sin invanda roll gentemot barnen. Vi tror att detta är nödvändigt för att
inte förvirra barnen. Vår intention är ju att se utifrån barnens perspektiv och att alltid låta det
komma i första hand. Samtidigt är det ju också viktigt att inspirera pedagogerna och detta är
något vi funderar över i det framtida arbetet, hur vi kan upprätta en god balans mellan de
olika rollerna.
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Spår och lärdomar
Projektet Lekträdgård har implementerats in Rosendals trädgårds ordinarie verksamhet som ”Lek
Odla Väx!” och enligt min bedömning finns det flera förklaringar till att projektet i sin helhet
lever vidare efter projekttiden. Framför allt handlar det om att innehållet och pedagogiken är
välförankrad och beprövad. Barnen gör samma sysslor som de ”stora” trädgårdsmästarna, med
riktiga redskap mitt i den redan befintliga odlingen. Lek Odla Väx! har också stöd i Rosendals
Trädgårds stadgar där det beskrivs att platsen ska ha en pedagogisk verksamhet med inriktning
mot barn. En annan nyckel till framgången är ”Rosendalsandan” som handlar om att våga tänka
nytt och bredare där underifrånperspektivet är synbart. Den spridning och uppmärksamhet som
projekt fått ska inte heller underskattas, framför allt genom boken Så ett frö men också genom
pedagoghandboken Lek Odla Väx! Den förra har fått stor medial uppmärksamhet med tre recensioner i tv (två på SVT och en på TV4), och både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har
skrivit om projektet. Därtill har facktidningar skrivit om projektet och recenserat Så ett frö. Annelie menar att all uppmärksamhet (jfr Mitt 127 och ”uppmärksamhetsperspektivet”) är en av
flera orsaker till att projektet lever vidare. Dessutom har olika institutioner hört sig för om tänkbara samarbeten, bland annat Stockholms universitet som bjudit in trädgårdspedagogerna Eva
Svensson och Klara Palerius att föreläsa på förskollärarutbildningen och diskuterat möjligheten
att de ska utarbeta en fristående kurs om odlingspedagogik inom förskollärarutbildningen. Därtill
har Stockholm Resilience Center valt ut projektet som en del i en internationell forskningsstudie
som undersöker hur lokala initiativ kan bidra till omställning och hållbar samhällsutveckling. Det
planeras också konferenser och inspirationsdagar på Rosendals trädgård för både pedagoger och
beslutsfattare för att öka långsiktigheten för verksamheten.
En genomgång av projektets egen utvärdering (akt 2015-05-27) gentemot målgrupperna visar att
Lekträdgård har varit ett mycket uppskattat inslag av såväl barn som pedagoger. Nedan följer
några svar på frågan om vad som varit det bästa med projektet:
•
•
•
•
•

Det har varit lärorikt och roligt för barnen och pedagogerna att vara delaktiga i ett projekt utanför närmiljön.
Personalens bemötande som alltid har varit suveränt! Barnen har bemötts med stor respekt och förståelse!
Att lära sig odla, plantera. Att få inspiration för at kunna jobba på förskolan. En upplevelse att åka ända till Rosendal.
Att alla barn har fått möjlighet att odla, som kanske aldrig gjort det tidigare.
Att barnen blivit intresserade av odling och växter. Barnen har tyckt att det har varit jättespännande. De pratar ofta om Rosendal. Och att barnen fick smaka olika saker, blommor och grönsaker.

En annan fråga gällde vad som saknats i projektet, och detta är några av svaren:
•
•
•

Vi fick aldrig något besök av projektledare och trädgårdspedagog på vår förskola.
Att barnen inte fick följa något eget projekt, frö – planta – växt (våra egna).
Skulle varit bra om pedagoger fick komma på en egen ”träff” (utan barn) för att höra lite
om verksamheten och vad/hur vi pedagoger ska stötta/delta.
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Slutligen presenteras några röster från den allra viktigaste gruppen (barnen):
•
•
•

”Varför vill ni att vi ska ha så roligt?”
”Jag önskar att alla barn kunde få komma tillbaka till Rosendal alltid”
”Är det ditt jobb att leka? Varför är du inte frisör?

Det nära samarbetet med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning under projektåren har resulterat i att
stadsdelen har valt att skicka alla sina förskolegrupper till verksamheten, nu som betalande kund
under två år (2015–2017). Det pågår också diskussioner om ett långsiktigt samarbete mellan Rosendal och Rinkeby-Kista. Under år 2016 har ”Lek Odla Väx!” utökats med två grupper från
Östermalms stadsdelsförvaltning. Projektet kategoriseras som god jord.

Järva familjeglädje
Projektet Järva familjeglädje har drivits av basketföreningen Shanta, som etablerades i Rinkeby i
slutet av 1990-talet. Merparten av Shantas medlemmar har somalisk bakgrund men som det står
på deras hemsida är ”dörren öppen för alla” (http://www.shantabasket.com). Arvsfondens bidrag
till projektet var 2 233 000 kronor och det övergripande syftet har varit att försöka bryta den isolering som många gravida kvinnor och nyblivna mödrar med somaliskt ursprung upplever i Rinkeby. Idén till projektet föddes när en ung somalisk kvinna, som var aktiv i Shanta basket, blev
gravid och fick hjälp och stöd av basketföreningen, bland annat när det gällde kontakterna med
mödravårdscentralen (MVC) i Rinkeby. Det var i anslutning till detta som föreningen började
diskutera de somaliska kvinnornas situation och det visade sig att många som var gravida eller
hemma med småbarn kände sig isolerade. När jag träffade projektledaren Saleeban i maj 2015
talade han om en dubbel problematik som handlar om utsatta kvinnor i ett utsatt område. Dessutom framkom det, enligt honom, att en del nyblivna mödrar i den somaliska befolkningsgruppen
hade skeva föreställningar om både graviditet och moderskap, till exempel att nyblivna mödrar
måste ligga stilla i sängen i 40 dagar efter förlossningen. Bland annat därför var personalen från
MVC med i projektansökan och de har hela tiden haft en viktig roll i Järva familjeglädje. Ett
övergripande syfte var att bryta en upplevd isolering och ett annat syfte var att främja hälsan
bland somaliska gravida kvinnor och deras barn. Konkret handlade det om att öka rörelseglädjen
och den fysiska aktivitetsnivån och att belysa kostens betydelse för hälsan, både under och efter
graviditeten. Dessutom var ett mål att öka deltagandet på MVC:s föräldrautbildningar om att
främja de nyfödda barnens hälsa. I en projektredogörelse till Arvsfonden (akt 2012-06-29) refereras till forskning som visar att somaliska kvinnor har mer komplikationer vid förlossning jämfört med kvinnor från andra befolkningsgrupper. Enligt den refererade forskningen beror detta
bland annat på kommunikationsproblem och på att kvinnorna misstror vården och uppsöker vård
alldeles för sent. I början av år 2012 började Shanta och MVC i Rinkeby diskutera ett eventuellt
samarbete, och kort därefter skrevs en projektansökan till Arvsfonden. Förutom MVC har också
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och lokala församlingar utgjort samarbetspartner för Järva
familjeglädje.
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Genomförande och metod
I projektredogörelsen till Arvsfonden (akt 2012-06-29) framkommer det att den inledande fasen
främst handlade om att hitta fungerande samverkansformer mellan Shanta och MVC. Enligt projektledaren Saleeban var steg ett att bygga upp ett förtroende för MVC hos de somaliska kvinnorna.
Saleeban: – Därför var det viktigt att starta med Shanta som utgångspunkt och några av de
allra första aktiviteterna var gemensamma promenader, som genomfördes fem gånger i veckan med olika deltagare från gång till gång, och gruppträning i Shantas lokaler en kväll i
veckan. Både promenad- och träningsgrupperna leds av somaliska kvinnor som själva har
barn som spelar basket i Shanta. En av ledarna är också medborgarvärd här i Rinkeby och
har ett stort kontaktnät. Den somaliska kulturen är en verbal kultur och genom att kvinnorna
pratar med varandra i de olika aktiviteterna kan vi sprida information om projektet, och på så
sätt får vi dom blivande mammorna att gå på informationsträffar och föreläsningar på MVC.
Det funkar inte att lämna ut lappar eller en annan skriftlig information utan det är mun till
mun-metoden som gäller här.

Många av de gravida kvinnorna framställs som osäkra och det framgår av projektredogörelsen att
de hela tiden behöver stöd: ”En förutsättning för att gravida kvinnorna har kommit till träffarna
[på MVC] är att promenadledarna har mött upp kvinnorna innan träffen och varit med under hela
träffen” (akt 2012-06-29). Det handlar om att informera och vägleda och att försöka hitta nyskapande arbetssätt. Ett sådant arbetssätt är att initiativet till projektet kommer från en lokal idrottsförening, som ser ett stort behov av stöd gällande kost och träning innan, under och efter
graviditeten.
Saleeban: – Samarbetet mellan Shanta och MVC var en form av samarbete som personalen
på MVC längtat efter. De har sagt till mig och andra i projektet att de länge funderat på hur
de ska nå ut med information om föräldrakurser. Visst, kvinnorna skrivs ju in på MVC när de
är gravida men sen är det många som inte går på de olika träffarna och det har varit ett bekymmer för personalen på MVC här i Rinkeby. Det har gjorts försök tidigare med föräldrakurser och föreläsningar men det har varit svårt att nå målgruppen och de som har kommit
har gått en eller två gånger och sen inte kommit tillbaka. Men nu har det hänt saker och samarbetet mellan Shanta och MVC har gjort att många fler somaliska kvinnor deltar på föreläsningar som anordnas av MVC.

När samarbetet med Shanta och MVC började ta form bjöd projektet in så kallade hälsokommunikatörer från Stockholms läns landsting. Hälsokommunikatörerna är en permanent verksamhet
inom Stockholms läns landsting i samarbete med ett antal kommuner i länet, däribland Stockholms stad. De samarbetar bland annat med SFI, stadsdelsförvaltningarna och arbetsförmedlingen. Inom ramen för Järva familjeglädje och föräldraträffarna har hälsokommunikatörerna föreläst
(på somaliska) om hälsa med fokus på kost, fysisk aktivitet och andra levnadsvanor. Inför varje
föreläsning har de aktiva i projektet kommunicerat med hälsokommunikatörerna för att kunna
skräddarsy ett upplägg för målgruppen. Enligt Saleeban har detta fungerat bra även om det tog
tid att bygga upp ett förtroende.
Saleeban: – Många av de somaliska mammorna i Rinkeby är ganska nya i Sverige och i en
del fall har dom ingen kontakt alls med det svenska samhället. Det här gör att en del har ett
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annorlunda sätt att se på samhället och dom svenska myndigheterna jämfört med dom som
bott i Sverige länge och som kommit in i samhället. Vi som jobbat med Järva familjeglädje
har hela tiden jobbat med att få kvinnorna att tro på det som sägs på föreläsningarna och informationsträffarna och att det är för deras skull. Att dom ska få det bättre. Vi har försökt att
få dom förstå hur saker och ting hänger ihop.

Spår och lärdomar
Det här projektet kategoriseras i gränslandet mellan lök och rötter, och erfarenheterna av projektet lever vidare i Shanta. Emellertid är det svårt att veta hur samarbetet med MVC ska fortsätta. En barnmorska som jag varit i kontakt med förklarar att de har gått förbi varandra efter
projekttiden och ännu inte haft något avstämningsmöte.
En sak som jag har funderat över är den flitigt förekommande beskrivningen av de somaliska
kvinnorna som isolerade, osäkra och i ständigt behov av stöd. Frågan är i vilken grad denna bild
stämmer. Visserligen fokuserades Järva familjeglädje på förhållandevis nyanlända somaliska
kvinnor (som möjligen upplever en tydligare isolering jämfört med mer etablerade) men i projektets egna redogörelser är det inte alltid klart om det är nyanlända eller mer etablerade kvinnor
som avses. Barnmorskan jag talat med upplever inte alls de somaliska kvinnorna som isolerade
och säger att många är mer självständiga än vad projektplanerna antyder.

Ungdomsråd för barn och unga med funktionsnedsättning
Projektet ”Ungdomsråd för barn och unga med funktionsnedsättning” har handlat om att barn
och ungdomar med funktionsnedsättning ska kunna utöva inflytande i den lokala demokratin.
Projektet har drivits av ABF Botkyrka-Salem och varit förankrat i Botkyrka kommun. Målgruppen var barn och unga (13–25 år) från Botkyrka kommun med kognitiva funktionsstörningar.
Arvsfonden bidrag var 1 901 000 kronor och målet var att arbeta fram metoder för att öka målgruppens känsla av delaktighet och att öka samhällsdeltagandet bland målgruppen. Man ville
bland annat skapa ett ungdomsråd för unga med funktionsnedsättning för att försöka hitta former
för politiskt inflytande och närma sig det ungdomsfullmäktige som funnits i Botkyrka kommun
sedan början av 2000-talet. Det senare är en instans som är öppen för alla ungdomar i Botkyrka
kommun och innebär att alla ungdomar som går i högstadiet eller gymnasiet i Botkyrka har rätt
att kandidera och lämna in motioner till ungdomsfullmäktige. Ett övergripande syfte med ungdomsfullmäktige, eller ”BUUF” (Botkyrkas ungdom under förändring) som det också kallas, är
att engagera fler ungdomar i samhällslivet och att vara idégivande, rådgivande, entusiasmerande,
demokratiskolande och samhällsuppbyggande (http://botkyrka.se/).
Det finns flera skäl till att jag tar upp ungdomsfullmäktige här: det första är att tanken om att
”alla ungdomar har rätt att kandidera” ska ses i ljuset av ungdomsrådets tillkomst, och det andra
är att man via projektet ungdomsråd för barn och unga med funktionshinder ville närma sig det
redan etablerade ungdomsfullmäktige. Samarbetspartner har varit Botkyrka kommun, FUB Bot-
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kyrka (en intresseförening för utvecklingsstörda och anhöriga), Attention (en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och ABF Botkyrka-Salem.

Genomförande och metod
När projektet startade hösten 2012 ägnade projektledaren Sebastian mycket tid åt att förankra
projektet i kommunen och hos funktionshinderrörelsen för att, enligt projektredogörelsen, ”det är
på
det
viset
som
rådet
ges
möjlighet
till
faktiskt
inflytande
(http://www.arvsfonden.se/projekt/ungdomsrad-for-barn-och-unga-med-funktionsnedsattning).
Ett led i detta var att bilda en arbetsgrupp som ett slags konsulterande grupp till Sebastian. Arbetsgruppen bestod av Barnombudsmannen i Botkyrka kommun, områdesutvecklare, barn- och
ungdomsvägledare, pedagoger från särskolorna, verksamhetsledare för aspergerstöd, Attention,
FUB Botkyrka, LSS-handläggare och representanter för kultur- och fritidsförvaltningen. I arbetsgruppen diskuterades bland annat vilka problem som kunde uppstå med att ha ett ”separat”
råd vid sidan av det befintliga ungdomsfullmäktige och hur man kan eller bör utveckla ett råd för
en grupp unga människor vars röster sällan hörs. Under en intervju förklarade projektledaren
Sebastian att man först fokuserade på en uppsökande verksamhet och att han försökte träffa så
många som möjligt från målgruppen för att ”sondera terrängen”:
Sebastian: – I arbetsgruppen pratade vi mycket om att en att viktig förutsättning var att ge
ungdomarna tydliga möjligheter att dom själva ska få välja hur de vill delta och hur ungdomsrådet ska utformas. Mycket av diskussionen handlade om att det är samhällsdeltagandet
som är det viktiga för målgruppen. Vi kom fram till att jag skulle börja med att vara med på
lektioner och raster och umgås med ungdomarna. Förutom att jag träffade olika representanter för funktionshinderrörelsen var jag därför ute mycket i skolorna i början och försökte
bilda mig en uppfattning om vilka frågor som var viktiga för målgruppen. Det var oerhört lärorikt att komma i kontakt med ungdomar som har varit och är åsidosatta på många sätt.
Samtidigt var just detta en utmaning för mig som projektledare. Jag menar, när det gäller
frågor som rör barn och unga med funktionshinder finns det ju egentligen bara en expertgrupp: de själva. Det allra viktigaste för mig som projektledare var att försöka få förtroende
hos de unga för att därefter kunna ta projektet framåt steg för steg.

Utöver projektets målgrupp hade Sebastian många möten med barnens och ungdomarnas pedagoger i skolan, och den senare gruppen har spelat en viktig roll för projektet. I projektredogörelen står det så här: ”Pedagogerna inställning smittar av sig på eleverna på ett tydligt sätt. Sedan
öppnas även möjligheter för naturliga mötesplatser med ungdomarna. Tack vare trevliga, engagerade och förstående pedagoger känns det som att projektet fått mycket medvind”
(http://www.arvsfonden.se/projekt/ungdomsrad-for-barn-och-unga-med-funktionsnedsattning).
En annan viktig grupp att få med sig var Botkyrka kommuns politiker och i samband med projektstarten hösten 2012 hölls en första hearing med politiker och sex elever som presumtiva rådsrepresentanter. Dessutom närvarade kommunens barnombudsman, områdesutvecklare och projektledaren Sebastian (som stöd för eleverna). Därefter har flera hearings med politiker och elever genomförts och de förefaller ha varit ett viktigt inslag för projektet, inte minst utifrån att de
som styr i kommunen fick inblickar i hur ungdomarna tänker inför framtiden och vad de vill
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jobba med och så vidare. För politikerna var dessa hearingars omedelbara möten och enligt Sebastian var frågornas konkreta karaktär en utmaning för politikerna.
Sebastian: – Bara en sån sak som att ungdomarna fick berätta om sig själva och ställa frågor
till politiker gjorde att dom kände sig synliga, det märktes tydligt. Det var intressant att se
hur politikerna svarade på frågor i stil med är det lätt att få jobb om man går i särskoleklass
och varför får vi inte vanliga jobb som andra eller varför måste vi gå i särskoleklass. En del
frågor kunde dom svara på direkt, andra sa dom att dom skulle fundera på och återkomma.

Efter åtskilliga möten med olika relevanta aktörer för projektet övergick planerna om ett ungdomsråd till konkret handling, och i början av år 2013 hade elva elever från Fittjaskolan, Björkhagaskolan, Kvarnhagsskolan och S:t Botvids gymnasium anmält intresse för att vara med och
bilda ett ungdomsråd. Kort därefter tillkom fler elever och det bildades mindre grupper, eller
”småråd”, som en slags förberedelse för det kommande ungdomsrådet. I projektredogörelsen
redogörs för hur Sebastian och de andra som jobbade med projektet blev överraskade av ungdomarnas diskussioner och att de så snabbt övergick till att börja prata om konkreta förslag och
prioriteringar. Samtidigt blev det uppenbart att de stod inför utmaningar:
Bland annat har en grupp pratat mycket om otrygghet i närmiljön. Ungdomarna hade massor
med förslag på lösningar. Ett förslag var att förbjuda alkohol helt, men efter att jag förklarade att vissa frågor kan vara svårare att driva igenom än andra, tog ungdomarna beslutet att
arbeta med otryggheten i närmiljön på ett mera lokalt plan. Inom en snar framtid ska dessa
ungdomar formulera ett förslag om hur Norsborgs centrum kan förbättras så att det upplevs
som mindre stökigt och farligt. Ungdomarnas konkreta förslag på hur man kan förbättra centrummiljön har fångat tjänstemännens uppmärksamhet, och ett dialogmöte mellan tjänstemän,
elever och förhoppningsvis även politiker planeras nu. Det som däremot fortfarande är en
stor utmaning, är att se hur vi kan föra ihop de olika småråden, och bilda ett sammanhållet
ungdomsråd. Där har ju ungdomarna självklart getts möjlighet att själva bestämma hur de
vill göra. En del av småråden har velat träffa andra ungdomar, vissa har velat träffa andra
ungdomar men inte enbart ungdomar från särskola. En av smågrupperna vill inte träffa några
andra ungdomar överhuvudtaget. Ungdomar har bland annat signalerat att de inte kommer att
våga prata om de ska ingå i ett större sammanhang med fler ungdomar. Nu försöker vi, tillsammans med ungdomarna, hitta nya former för ungdomsråd som inte nödvändigtvis behöver betyda enbart ”fysiska möten”. Kanske kan internet användas på något smidigt sätt för att
föra ungdomarna närmare varandra och kunna på distans fatta beslut i demokratisk ordning.
(http://www.arvsfonden.se/projekt/ungdomsrad-for-barn-och-unga-medfunktionsnedsattning)

Enligt Sebastian kan den första tiden (hösten 2012 och år 2013) sammanfattas med att det gick
både bättre och långsammare än vad de räknat med. Det här till synes lite paradoxala sammandraget förklaras av att de fått positiv respons från pedagogerna, vilket lyfts fram som en viktig
orsak till att så många ungdomar har engagerat sig i projektet, men också av att saker och ting
ibland tagit längre tid än planerat. Den senare delen av citatet ovan förklarar också varför det
utifrån vissa aspekter har gått långsammare än tänkt. Det är framför allt den tilltänkta övergången från smågrupper till ett ungdomsråd som tagit tid och en förklaring var att mötena med
smågrupperna (tillsammans med Sebastian) hölls på skoltid och därmed var relativt korta för att
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inte inkräkta på undervisningstiden. Inför hösten 2013 skrevs följande i projektredogörelsen till
Arvsfonden:
Vi vill föra ungdomsrådet och ungdomsfullmäktige närmare varandra genom att göra rådet
till ett utskott. Vi vill ha möten efter skoltid. Vi vill få medialt genomslag med projektet. Vi
vill formulera förslag och genomföra intensivt påverkansarbete. Vi vill mycket och ser nu
med spänning framemot nästa vecka då skolorna slår upp sina dörrar. På måndag lägger vi i
den högsta växeln vi har. (http://www.arvsfonden.se/projekt/ungdomsrad-for-barn-och-ungamed-funktionsnedsattning)

När det gäller medialt genomslag skrev Sebastian, tillsammans med ombudsmannen för ABF
Botkyrka-Salem, debattartikeln ”Särskoleelever trötta på ojämlikhet” som publicerades i Svenska
Dagbladet (SvD) i augusti 2013. I den efterlyser artikelförfattarna en nationell diskussion kring
den distinkta exkluderingen som särskoleelever känner av samt redogör för projektet Ungdomsråd för barn och unga med funktionsnedsättning och de insikter som kommit fram genom samtal
med de deltagande ungdomarna. Debattartikeln i SvD kan ses som att de ger röst åt en grupp som
upplever att de blir kategoriserade och placerade i fack: ”Att vissa elever behöver läsa enligt
särskolans läroplan förstår vi. Det vi däremot vill diskutera är om det automatiskt behöver leda
till att dessa ungdomar måste vistas i andra lokaler än andra elever, eller ha sina klassrum i avlägsna lokaler från skolorna. (http://www.svd.se/sarskoleelever-trotta-pa-ojamlikhet)
När jag frågade Sebastian om han trodde att målgruppen skulle uppleva ett sådant tydligt utanförskap gav han följande svar:
Sebastian: – Nej jag trodde faktiskt inte att det skulle vara så tydligt. Visst, när jag påbörjade
mitt arbete med projektet förstod jag att jag skulle jobba med en grupp som känner sig utanför men inte att fördomarna från övriga samhället skulle vara så uppenbara. Det känns som
att ingen, eller i alla fall ytterst få, tar den här gruppen på allvar eller ger dom en chans. Jag
kan ge dig ett exempel från S:t Botvids gymnasium. Vi har elever från projektet som går yrkesinriktade program där som är en del av dom nationella programmen. Alla elever på dom
nationella yrkesinriktade programmen ska ha rätt till 22 veckors praktik men när jag pratat
med eleverna i projektet säger dom att det i princip är omöjligt att få en praktikplats fast de
har rätt till det. Allt handlar om fördomar. Det här har påverkat mig som projektledare och
ibland har det varit att svårt att inte bli alltför engagerad eller att inte ta saker och ting personligt. Man brukar säga att alla projekt innebär olika utmaningar men i det här fallet har det
verkligen varit utmaningar. Ta bara en sån sak som att lyssna på alla ungdomars förslag och
ibland förklara att just det där är nog inte möjligt att genomföra och samtidigt behålla ungdomarnas förtroende för mig.

I april 2014, nästan två år efter projektstarten, hölls det allra första officiella ungdomsrådet i Folkets hus i Hallunda. Ett delmål med projektet var därmed uppnått. Av cirka 40 medlemmar i projektet närvarade 22 stycken vid detta första stormöte där bland annat demokratiberedningens
ordförande deltog jämte en representant för kultur- och fritidsförvaltningen med ansvar för kultur
och fritid för personer med funktionsnedsättning (http://www.arvsfonden.se/projekt/ungdomsradfor-barn-och-unga-med-funktionsnedsattning).
Därefter har flera stormöten hållits och den högsta växel som lades i inför hösten 2013 (jfr tidigare citat) verkar ha gett resultat under år 2014. Det uppmärksammades bland annat i med77

borgartidningen ”Pejl på Botkyrka” (som ges ut som mittbilaga varannan vecka i tidningen Södra
sidan) där projektet lyfts fram som ett nyskapande inslag i den lokala demokratin under rubriken
”Förbisedd grupp får en röst”.

Spår och lärdomar
Utmaningar har varit ett återkommande ord i det här projektet och även om projektledaren Sebastian har haft olika samarbetspartner omkring sig framkommer det också att han har fått ge en
”röst åt de förbisedda”. Sedan starten hösten 2012 har han jobbat nära målgruppen, och särskilt
under det sista projektåret då Sebastian till exempel träffade elever från S:t Botvids gymnasium
mellan en gång i veckan eller två gånger per månad i stället för en gång per månad som innan.
Projektledaren har haft en annan roll och en annan relation till målgruppen jämfört med övriga
”Stockholmsprojekt”. Dessutom nämns ordet förtroende återkommande i samband med detta.
Intervjun visade att Sebastian medvetet har jobbat med att bygga upp ett förtroende hos de deltagande ungdomarna i Ungdomsråd för barn och unga med funktionshinder. De flesta av projekten
som jag har studerat kretsar kring olika försök till inkludering i olika former, men detta är ändå
av ett annorlunda slag och prefixet ”sär” är mycket svårt att kringgå. I debattartikeln i SvD förklarar Sebastian att särskolan cementerar exkludering, även om det inte är själva meningen med
verksamheten. Eller för att dra en parallell till Paralympics och dess inneboende paradox om
försök till inkludering genom fortsatt exkludering. Alltså hur det finns en tanke om att uppmärksamma lika villkor men på särskilda villkor.
När detta skrivs har Botkyrka kommun beslutat att arbetet med Ungdomsråd ska implementeras i
ordinarie verksamhet. Enligt Sebastian arbetar de fortfarande med det organisatoriska utformandet, men det tros bli en tjänst på 50 procent och tanken är att Sebastian under hösten 2016 ska
hjälpa den ansvariga tjänstemannen med att komma igång och se hur erfarenheterna bäst tas tillvara. I nuläget befinner sig projektet i gränslandet mellan rötter och god jord men det mesta talar
för att projektet kommer att hamna i god jord.

Kulturarvsagenter
Projektet Kulturarvsagenter har drivits av en projektledare (Cecilia) inom ramen för Kulturens
bildningsverksamhet. Syftet har varit att uppmärksamma hur mångfalden bidragit till det svenska
kulturarvet och att utbilda ”kulturarvsagenter” i målgruppen unga personer (17–26 år) som själva
har en bakgrund som nationell minoritet eller har utländsk bakgrund. Därtill ska projektet belysa
och problematisera hur föreställningar om olika grupper har konstruerats och representerats inom
kulturhistorien samt uppmärksamma hur detta avspeglar sig i det svenska samhället i dag. Projektet bygger på lärande och delaktighet med fokus på kritiskt tänkande, källkritisk medvetenhet
och en öppenhet inför varandra. Därtill vill man skapa en plattform för kulturpolitik och inflytande med unga kulturutövare som har utländsk bakgrund eller status som nationell minoritet.
Arvsfondens bidrag till projektet var 5 340 000 kronor.
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Cecilia berättar att det var efter hennes arbete med filmen Vi är som apelsiner som hon såg behovet av ett projekt som vände sig unga kulturutövare med annan etnisk bakgrund än svensk.
Filmen, som Cecilia producerade med stöd av Arvsfondspengar, beskrivs som den första i svensk
filmhistoria där en manlig huvudroll spelas av en afrosvensk utan att han skildras som annorlunda, asocial eller kriminell. Handlingen rör sig mellan dröm och verklighet; huvudpersonen
reser tillbaka i tiden och möter personer och företeelser som berör den svenska slavhandeln, rasbiologiska institutet och nutida afrofobi i Sverige. Utifrån detta föddes idén om projektet Kulturarvsagenter, framför allt för att uppmärksamma hur andra etniska minoriteter har representerats
inom kulturhistorien, ofta just som ”den andre”, men också för att visa hur det som uppfattas som
svenskt ofta har inspirerats av andra kulturer. Det handlar, enligt henne, om att reflektera över
och diskutera de bilder som konstrueras kring olika grupper, i synnerhet i filmens värld, men
också uppmärksamma hur detta avspeglar sig när det gäller representationsfrågan. Det senare
handlar om att verka för 25-procentsregeln som syftar till att öka representationen av personer
med nationell eller internationell minoritetsbakgrund i kultursektorn så att den speglar samhället
(namnet kommer från att cirka 25 procent av Sveriges befolkning har denna bakgrund trots att
det inte avspeglas i kultur- och föreningslivet, varken bland utövarna eller bland de som konsumerar kultur).
Enligt Cecilia står målgruppen i projektet inför stora utmaningar i det svenska samhället där den
ökande arbetslösheten, den strukturella diskrimineringen och en mer intolerant kultursektor har
negativa effekter för de presumtiva kulturarvsagenterna. Hon menar att Sverigedemokraternas
etablering, som under projekttiden ökat, och den rådande politiska situationen i längden kan bli
ett stort hot mot möjligheterna för etniska minoritetsgrupper att bli inkluderade som konsumenter, utövare och styrelseledamöter. Cecilia förklarar att detta också gjort det svårare för henne att
hitta deltagare till projektet. Det samhällspolitiska klimatet har, enligt henne, smittat av sig när
det gäller rekryteringsprocessen till projektet så att många i dag är rädda för att engagera sig i
mångfaldsfrågor.
Förutom Kulturens bildningsverksamhet har Mångkulturellt centrum varit en betydelsefull samarbetspartner, både när det gäller att hitta presumtiva projektdeltagare och som en resurspool när
det gäller att hitta intressanta föreläsare.

Genomförande och metoder
När projektet startade var ambitionen att informera så många som möjligt i målgruppen unga
personer med nationell eller internationell minoritetsbakgrund. Bland annat har man kartlagt alla
”invandrarföreningar” i Stockholms stad och enligt Cecilia rör det sig om ca 800 föreningar.
Cecilia: – Självfallet har vi inte lyckats få kontakt med alla, långt därifrån, men vi har byggt
upp ett nätverk och målet har varit att få tag i oetablerade ungdomar och att få de att mötas,
se platser och miljöer, bara det att våra lokaler ligger mitt på Östermalm kanske innebär
någonting. Jag vill komma förbi detta med att etniska minoritetsgrupper ofta är med som
slags alibin i svensk kultursektor. Tanken med projektet har från början varit att få målgruppen att se möjligheter och inte hinder men det är samtidigt svårt då många känner sig utan79

för. Jag har suttit på möten när ungdomarna säger att det är ingen idé att vara med för ingen
vill ha oss.

Kulturarvsagenterna har utgjorts av en grupp ungdomar (25 stycken) i åldern 17–26 år, och det
övergripande syftet har varit att syna fördomar inom kulturen, framför allt i foto och film, och
med hjälp av detta arbeta fram metoder för att förändra detta. Projektet har därför handlat om att
ge dessa unga människor analysverktyg för att bättre förstå hur saker och ting hänger samman
och genom detta också stärka dem och inspirera dem till förändringsarbete. Projektet ska framför
allt ses som ett utbildningsprojekt som innefattar såväl kritiskt tänkande som ledarskap och skrivande.
Cecilia: – Ett av målen med projektet har varit att skriva en bok tillsammans med ungdomarna om svensk filmhistoria och hur bilder av etniska minoriteter har skildrats i svensk film.
Film är någonting som de flesta kan relatera och filmens värld speglas både föreställningar
och fördomar kring grupper och människor. Man kan säga att vi tar upp hur bilder i form av
film genererar bilder i vårt medvetande. Jag tror att de flesta inte har koll på hur fördomsfulla
svenska filmer från första hälften av 1900-talet är. Tanken är att projektdeltagarnas reflektioner ska vara underlag och att boken ska bidra till aha-upplevelser men också vara utbildningsmaterial.

Varannan lördag har gruppen träffats i Kulturens bildningsverksamhets lokaler på Artellerigatan
på Östermalm. Dessa träffar har sett lite olika ut; ibland har de diskuterat olika teman kring
mångfaldsfrågor och maktstrukturer, ibland har Cecilia undervisat och ibland har de bjudit in
externa föreläsare. Det har varit en frivillig verksamhet som möjliggör nya nätverk men också
ger deltagarna tillfälle att berätta om sin situation och sina erfarenheter. Förutom rollen som projektledare har Cecilia också varit mentor till många av projektdeltagarna. Det betyder att hon har
varit pådrivare och bistått ungdomarna på olika sätt, till exempel genom att skriva referensbrev.
Rollen som mentor och pådrivare har varit en styrka för projektet men också lite av ett dilemma,
vilket jag ska återkomma till.
Arbetsmetoden har utgått från att försöka se möjligheter snarare än hinder, och förutom lördagsträffarna har Cecilia tagit med projektdeltagarna till olika kulturinstitutioner, bland annat Sveriges Television (SVT) och Utbildningsradion (UR). Besöken var inte traditionella studiebesök
utan snarare försök att påverka och sälja in projekts idéer samtidigt som kulturarvsagenterna
skulle få in en fot i olika svenska kulturinstitutioner.
Cecilia: – En viktig del i projektet är att utmana etablerade kulturinstitutioner kring detta
med retorik och praktik. Under lördagsträffarna har vi skissat på idéer om både filmer och
texter kring kultur och mångfald som vi sedan presenterat för bland annat SVT. Inför besöket
förberedde sig alla kulturarvsagenter och kom på egna ungdomsprogram med fokus på etnisk
mångfald. De kom på fantastiska program. När vi sedan var hos SVT var det först mycket
fint prat om mångfald och så och ungdomarna fick presentera sina idéer som arbetats fram
under träffarna och det framgick helt klart att SVT blev tagna på sängen. Vi ville till exempel
göra ett program om religion men de på SVT sa bara krasst att ni får gå journalisthögskolan
och sedan komma tillbaka så får vi se. Ingenting om att vi ska fundera över era intressanta
idéer eller så. Luften gick ur en del i samband med det här. Det känns som om hela den
svenska film- och tv-kulturen är reserverad för vissa grupper.
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Som projektledare har Cecilia ett karismatiskt driv och tveklöst har hon både entusiasmerat och
inspirerat deltagarna i projektet. Hennes cv innefattar bland annat filmproducent, författare, musiker, pol.mag. i statsvetenskap, fil.kand. i etnologi, politisk sakkunnig, språkgranskare och översättare. Därtill har Cecilia tilldelats olika utmärkelser, till exempel ”Women Inspiring Europé
2014” av EU:s jämställdhetsinstitut. Priset fick hon först och främst för ett kulturprojekt som
ökade afrosvenskars kulturella delaktighet i Sverige men också för projektet Kulturarvsagenter
som pågick då. Cecilias driv och erfarenheter avspeglas också i arbetsuppgifterna som projektledare. I en ansökan från år 2014 om medel för ett tredje projektår står att hon har följande uppgifter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skapa och verkställa projektet ”Kulturarvsagenter”, det vill säga rekrytering av ungdomar, utbildning, handledning, vidareutbildning samt samordning.
Ansvara för framtagning av handlingsplan, budget och verksamhetsplan samt årlig rapportering av verksamheten.
Bygga upp och leda arbetsteamet. Rekrytera de personer som behövs för arbetet, fastställa deras roller, se till att tidsramarna hålls och att samordna insatserna.
Huvudansvarig för olika former av möten, konferenser och utbildningar.
Fungera som huvudförfattare och redaktör för boken ”Mångfalden i det svenska filmarvet”.
Utbilda deltagarna i textförfattande och coacha dem för att sammanställa sina verk.
Forma Kulturarvsagenternas agenda och syfte.
Skapa, upprätthålla och utveckla kontakter med samarbetspartners.
Vara ansiktet utåt och ansvara för externa kontakter och informera allmänheten och media om projektets verksamhet.
Förmedla kontakter mellan grupper och organisationer, bidra till uppbyggandet av olika
nätverk och vara inspiratör till samarbete.
Verkställa projektets mål och samordna och informera målgrupper för den löpande verksamheten.

Det ska tilläggas att Cecilia inte har styrt skutan helt på egen hand. I projektet har det också ingått en projektassistent som i samråd med projektledaren bistått att hitta lämpliga kulturarvsagenter. Övriga arbetsuppgifter för projektassistenten har, enligt ansökan från 2014, varit att:
•
•
•
•
•

samordna medlemslistor/intresse för erbjudna utbildningar, kvittoredovisning och fotorättigheter till boken
bidra med innehåll till Kulturarvsagenternas hemsida samt Facebook och Twitter
medverka i att sammanställa boken och rapporten om 25-procentsregeln
medverka i marknadsföring av boken samt föreläsningar i skolor, det svenska föreningslivet och invandrarföreningar
medverka i bokreleasen och bjuda in gäster.

Spår och lärdomar
Även om programidéerna fick kalla handen från SVT har projektet Kulturarvsagenter under Cecilias outtröttliga ledning uppnått en hel del av de mål som sattes upp (akt 2015-11-02). Rappor81

ten om 25-procentsregeln och boken ”Mångfalden i det svenska filmarvet 1890–1950” (som publicerades i mars 2016) är de två mest konkreta spåren av projektet, jämte hemsidan
www.filmarvet.se där det går att läsa om projektet och deltagarna samt om boken och 25procentsregeln. På hemsidan finns också ett övningsmaterial kopplat till boken med frågor där
man får kryssa i olika svarsalternativ. Det rör sig om frågor av typen ”Vad menas med ’Vi och
dom’ i förhållande till etniska relationer?” eller ”Hur skildras afrikaner i svensk film under 1940talet?”. Dessutom finns kontaktinformation om man vill boka en föreläsning. I och med det kan
hemsidan ses som en plattform som gör att erfarenheterna från projektet lever vidare och kategoriseras som rötter med gynnsamma utsikter.
Frågan är dock i vilken grad själva projektet tillsammans med målgruppen (kulturarvsagenterna)
lever vidare, för även om projektet är bra och framgångsrikt är det Cecilia som är ”stjärnan” i det
hela. Så här skriver hon själv på hemsidan: ”Genom Kulturarvsagenterna hittade jag ett sätt att
använda mina färdigheter som statsvetare, etnolog, musiker och manusförfattare för att skapa
spännande kulturprojekt tillsammans med ungdomar som annars inte brukar få möjligheten att
delta i utvecklingen av det svenska kulturlivet.” (http://www.filmarvet.com)

Integrationsdetektiver och berättare
Vad ser invandrare när de kommer till Sverige? Hur upplever de det svenska samhället och i vilken grad skiljer sig detta mellan de invandrare som kom till Sverige under 1960-talet och de som
kommer i dag? Det här några exempel på centrala frågeställningar i projektet Integrationsdetektiver och berättelser. Projektet har drivits av den serbiska ungdomsorganisationen i Sverige och
Arvsfondens bidrag var 1 148 000 kronor. Det övergripande syftet har varit att genom olika berättelser kasta ljus på invandringen och invandrarfrågan och det svenska samhället över tid. Projektnamnet ”Integrationsdetektiver” ska förstås utifrån tanken på att låta unga personer (20–25
år) intervjua både unga och äldre människor som av olika skäl har kommit till Sverige sedan
1960-talet. Integrationsdetektiver kan ses som ett utforskande projekt med fokus på människors
redogörelser om hur det var att komma till Sverige. Tanken är att via olika metoder upplysa om
detta och bidra till reflektion kring hur olika föreställningar kan förstås utifrån olika kontexter.
På så vis finns det också en del beröringspunkter med projektet Kulturarvsagenter som jag berörde i det föregående avsnittet. Samarbetspartner har varit de lokala föreningarna inom den serbiska ungdomsorganisationen, Kulturens hus i Eskilstuna, Fredens hus i Uppsala och olika organisationer som arbetar med flyktingar och integration. Projektet hör till ”Stockholmsprojekten”
och har kopplingar till Stockholm (serbiska ungdomsorganisationens kontor ligger på Södermalm i Stockholm) men det har också varit förankrat i olika delar av Sverige, t.ex. Eskilstuna,
Göteborg, Linköping och Uppsala.

Genomförande och metod
Enligt projektledaren Jeremija fanns det initialt en massa idéer kring detta med föreställningar
om och intryck av Sverige ur invandrares perspektiv. Det fanns planer på att filma, skriva böck82

er, spela in musik och så vidare med den övergripande tanken att låta detta utvecklas till någon
form av undervisningsmaterial för till exempel skolor. Den huvudsakliga arbetsmetoden var därför från allra första början att samla in stoff till det presumtiva utbildningsmaterialet. Detta skulle
ske genom att integrationsdetektiverna intervjuade invandrare som bott länge i Sverige men
också invandrare som nyss kommit hit. För att en intervju skulle accepteras som godkänt material var integrationsdetektiverna tvungna att gå igenom definierade frågor i ett framtaget frågeformulär. Dessutom skulle intervjun hållas under goda intervjuförhållanden och bidra med ett värdefullt innehåll för projektet.
De många idéerna i början medförde att projektet uppfattades som lite oklart av deltagarna. Kort
sagt, hur skulle berättelserna paketeras? Därtill var kanske inte alla integrationsdetektiver på det
klara med vad som förväntades av dem i projektet, vilket också lyfts fram i projektredovisningen
på Arvsfondens hemsida:
Den stora utmaningen vi stött på var problemet kring hur man engagerar ungdomar för ett
projekt som pågår under så lång tid, och där det krävs av deltagarna att delta i många olika
aktiviteter (möten, studiecirklar, intervjuer, uppträdande/föreställningar osv). Ungdomarna
har visat intresse att delta i vissa delar av projektet, men det blev svårt att behålla samma
personer i alla faser (http://www.arvsfonden.se/projekt/integrationsdetektiver-och-berattare).

Utifrån de här insikterna tycks arbetssättet ha ändrat riktning en aning, då den ursprungliga tanken att arbeta med samma ungdomar från början till slut inte gick att realisera men att detta nödvändigtvis inte har varit avgörande för projektets utgång. Enligt projektredovisningen på Arvsfondens hemsida kan det till och med vara en fördel att ha engagerade och inspirerade ungdomar
som jobbar under vissa perioder eller i vissa delar av projektet, och sedan samarbeta med andra
och nya om så behövs. Där redogörs också för att man valde bort ett fördefinierat arbetssätt som
var påtvingat ”uppifrån” så att samtliga deltagare skulle jobba på exakt samma sätt. I stället lyfter
man fram ett arbetssätt som bör anpassas till lokala förhållanden på olika platser.
Detta ”icke-rigida” arbetssättet ledde till ett samarbete med olika lokala partner i de fem städer
där projektidén fick bäst respons: Eskilstuna, Göteborg, Linköping, Stockholm och Uppsala. I
projektredovisningen ges exempel på hur arbetssättet kom att anpassas till lokala förhållanden:
I Linköping t ex var det äldre som var drivande kraft. De ville gärna berätta sina historier och
jobbade själva med att engagera unga. I Stockholm har det varit tvärtom: det var unga som
“jagade” äldre för intervjuer, och äldre har varit mer tveksamma och visade viss obehag att
’exponera sig för allmänheten’. Vi var tvungna att ha personliga möten med vissa personer
för att försäkra att man kan behålla anonymitet om man så vill samt att bättre förklara huvudsyftet med projektet. I Eskilstuna t ex har vi haft ett bra samarbete med Sensus och vi har
kunnat rekrytera mycket duktiga och motiverade ungdomar från olika och redan befintliga
ungdomsaktivitetscenter. Å andra sidan, ungdomar i Eskilstuna har visat intresse att involvera musikskapande i projektet (t ex ett par ungdomar ville skriva hip-hop texter och rappa
berättelserna). Det var nytt för oss, men vi tyckte idén var lysande och vi väntar med spänning på resultaten. (http://www.arvsfonden.se/projekt/integrationsdetektiver-och-berattare)

Under projektets första år fanns tankar om att ungdomarna (integrationsdetektiverna) skulle uppträda med berättelserna (vilket förklarar varför några ungdomar i Eskilstuna kom med idén att
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rappa berättelserna), men det verkar ha varit en hämsko för en del som var långt ifrån lika intresserade av att uppträda som ungdomarna i Eskilstuna. De flesta var intresserade av att intervjua
men tveksamma inför idén om att uppträda själva på scenen. Tanken om att låta ungdomarna
uppträda med berättelserna nådde således inte ända fram. Överhuvudtaget verkar det ha varit
svårt att få ungdomarna att engagera sig under längre perioder. Under en telefonintervju förklarar
projektledaren Jeremija att detta gjort att saker och ting tagit längre tid än planerat och indirekt
ledde till att hans företrädare blev utbränd.
Jeremija: – Det är en stor utmaning att dra igång projekt och de flesta projektledare har ett
stort engagemang och vill väldigt mycket. Den projektledare som startade integrationsdetektiver gick in i väggen och blev utbränd på grund av att han hade kanske alltför vidlyftiga
idéer med projektet. Men det berodde ju på att han brann för det här och ville så mycket. Det
är därför jag menar att det här med projekt är svåra saker, framför allt vägen från idé till resultat. Projektledaren före mig blev mer och mer stressad när han märkte hur saker och ting
tog längre tid än planerat. Jag vet att han hade visioner om något utöver det vanliga men när
han märkte att de inte fick in så mycket information via intervjuerna som de hade hoppats
höll det inte längre. Jag menar, tänk själv om du kontaktar över flera hundra ungdomar och
så kanske det kommer ett tjugotal som verkligen visar engagemang. Jag tror inte detta är
unikt för vårt projekt. Det har vuxit fram en projektkultur som blivit alltmer professionaliserad där det inte finns så mycket utrymme för att våga prova nytt eller våga misslyckas
med idéer och projekt. Projektledaren före mig vågade både prova nytt och tänka om när saker och ting inte gick som planerat men det blev samtidigt en krock med verkligheten.

Efter ett tag kom man fram till att integrationsdetektivernas arbete och berättelserna skulle presenteras i en utställning. Med 36 ”godkända” intervjuer som utgångspunkt skapades ett nytt
material, vilket betyder att de valde ut de mest typiska, mest värdefulla och mest intressanta delarna ur intervjumaterialet och skapade nya berättelser. I delrapporten 2013/12 till Arvsfonden
motiveras detta enligt följande:
•
•
•

De kan skapa bättre dramatik i berättelserna när de förkortar och fokuserar bara på det
mest intressanta.
De har inte möjlighet (varken tid eller format) att återberätta alla historier, särskilt inte i
sin helhet. Men de kan använda delar av historier från samtliga intervjuer.
I vissa fall önskade de intervjuade att vara anonyma, och de är skyldiga att skydda deras
identitet.

I delrapporten 2013/12 står att utställningen är tänkt att bestå av åtta dubbla utställningsmodulpaneler där baksidan på varje modul täcks med ett storformat arkivfoto från den stad som berättelsen utspelas i (Eskilstuna, Göteborg, Linköping, Stockholm eller Uppsala) samt årtionden med
stora bokstäver (från 1960-talet fram till nu). På framsidan av varje modul ska det bland annat
finnas en videoskärm där en ung berättare (fyra tjejer och fyra killar) återberättar i jag-form och
under skärmen en text med olika fakta om Sverige och staden i fråga från den tiden. Dessutom
ska det på framsidan finnas en mindre skärm med SVT Rapport från den tiden, en ”radio” som
spelar de svenska och internationella låtar som då var mest populära i Sverige samt tidstypiska
reklambilder med kända, tidstypiska svenska varumärken. Utöver allt detta, och för att knyta
ihop med den ursprungliga tanken, planeras också ett ”tittskåp” med allmänt tidstypiska föremål
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eller privata ägodelar som illustrerar berättelsen (t.ex. personens första anställningsavtal, uppehållstillstånd i passet, privata bilder från den tiden, ett föremål man tog med hemifrån vid flykten
från hemlandet osv.).
Enligt delrapporten 2013/12 skulle utställningen öppnas på Fredens hus i Uppsala första veckan i
april 2014. Nu blev det inte så på grund av att den första projektledaren gick in i väggen. Premiären ägde rum drygt ett år senare, den 6 juni 2015, med Bathina Philipson som invigningstalare.
Enligt Jeremija fanns det emellertid fördelar med förseningen:
Jeremija: – Till att börja med blev det väldigt lyckat med Bathina som invigningstalare. Hon
är ett känt ansikte för många och hon kan relatera till de perspektiv som vi vill lyfta fram
med projektet. Dessutom fick vi möjlighet att under lite mer lugnare former slipa på detaljerna. Det tempo som tidigare präglade projektet var nog ohållbart med facit i hand. Bara en sån
sak som att bearbeta all information genom intervjuer tog mycket mer tid än vad vi från början räknade med. Men vi är nöjda med resultatet och nu finns det ett färdigt utställningspaket
som kan användas av till exempel skolor. Förutom själva utställningsmodulerna har vi också
tagit fram arbetsmaterial och en trycksak som ser ut som ett magasin och där har vi sex dubbelsidor, ett för varje decennium, som visar mer om varje decennium än vad själva utställningen gör. Nu under sommaren (2015, min anm.) har vi kommit i kontakt med två kommuner som är intresserade av utställningen.

Spår och lärdomar
Föreningar i Göteborg har planer på att använda utställningen till nyanlända för att presentera det
svenska näringslivet och få dem engagerade men också få perspektiv på invandringen till Sverige. ”Vi får se om det blir av men det ser ljust ut”, sa Jeremija i början av september 2016. Det
är emellertid lite oklart vad som hände med de deltagande integrationsdetektiverna efter projekttiden. Kategoriseras i gränslandet mellan lök och rötter.

Growing Rights
Projektet Growing Rights har handlat om att barn och unga ska få insikter och kunskaper om
FN:s barnkonvention och vad den innebär för barns möjligheter till inflytande i samhället samt
att hitta sätt att pragmatiskt överföra dessa insikter och kunskaper till målgruppen. Enligt artikel
42 i FN:s konvention om barns rättigheter är det nationsstaternas ansvar att se till att alla barn
och vuxna vet vad konventionen innebär. I projektets rapportbeskrivning på Arvsfondens hemsida refereras till en rapport från 2008 där man var kritisk mot att endast 20 procent av Sveriges
barn kände till sina rättigheter (http://www.arvsfonden.se/projekt/growing-rights). Det är bland
annat med bakgrund av detta som Growing Rights har vuxit fram. Projektet har drivits av Boo
Folkets hus i Orminge i Nacka kommun med projektledaren Bitte som operativt ansvarig. Hon är
verksam som kultursamordnare inom kulturskolan Nacka Dans och Teater (som drivs av Boo
Folkets hus där de också har sina lokaler) och har bland annat en bakgrund som museipedagog.
Idén till projektet fick Bitte efter en studieresa till Senegal där kunskaper om demokratisering
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och kvinnors rättigheter förmedlades genom dans och drama. En central fråga som Bitte tog med
sig hem var hur man gör en grupp människor medvetna om de rättigheter som de har men inte
känner till. Den här frågan har sedan överförts till Sverige och Nacka kommun men med fokus
på barn och unga och FN:s barnkonvention i stället för kvinnor som i fallet Senegal.
Arvsfondens bidrag till projektet var 1 580 000 kronor och för de pengarna var syftet att använda
estetiska lärprocesser för att ge barn kunskaper om barns rättigheter. Ett övergripande mål har
varit att ge deltagarna (barn, ungdomar och lärare) ökad kunskap och förståelse om vad barns
rättigheter innebär i praktiken och att alla deltagare ska ha fått med sig den insikten. Ett konkret
mål var att 80 barn och 25 ungdomar ska ha deltagit under projekttiden. Samarbetspartner har
varit Stockholms musikpedagogiska institut, Nacka kommun, Boo Gårds skola och Vittra skola i
Orminge samt Tostan i Senegal. Det senare är ett utbildningsprogram som i över 20 år undervisat
bybor i mänskliga rättigheter på det egna språket (wolof), genom egna kulturella traditionella
uttryck såsom dans, berättande och uppträdanden.

Genomförande och metod
Enligt projektledaren Bitte har Tostan varit en viktig inspirationskälla och utgångspunkt för projektet, i synnerhet när det gäller att tänka annorlunda och försöka hitta nyskapande och effektiva
arbetsmetoder. Som en inledande fas grundutbildades ett antal pedagoger i estetiska lärprocesser.
I samarbete med Stockholms musikpedagogiska institut och genom olika workshoppar fick de
prova på en mängd olika övningar som var tänkta att leda till dansliknande performance som
sedan kopplades till både känslomässiga upplevelser och barnkonventionen. Därefter har dessa
”Growing Right-pedagoger” överfört sina nyvunna kunskaper till gymnasieungdomar som i sin
tur, och i rollen som ”Growing Right-ledare”, ansvarat för olika övningar (estetiska lärprocesser)
för barn i tioårsåldern.
Bitte: – Det handlar dels om att låta ungdomar inspireras och växa genom att de leder och
undervisar barn i detta med rättigheter och dels om att utveckla metoder som sedan kan spridas vidare. Det finns en röd tråd från pedagogerna från kulturskolan via ungdomarna till barnen. I början var det lite experimenterade och det är något som vi ser som ett viktigt inslag i
projektet, att man tillåts testa nya saker och nya arbetsmetoder. Genom kreativa, nyskapande
och lustfyllda arbetssätt har vi sedan riktat ljuset mot barn och deras rättigheter. Samtidigt
har det varit en utmaning att dra igång det här och även om kulturskolan har stått som bas har
projektet medfört att vi ibland gett oss på okända vatten och ibland har vi fått tänka om när
något inte funkat som vi trott. Till exempel under första året när vi skulle utbilda de första
ungdomsledarna så gjorde vi ett försök att ha det på kvällstid men det funkade inte. Då kom
det som förslag från några ungdomar att lägga undervisningen i form av ett feriejobb på
sommaren och då gick det bättre.

Jag frågade hur de kom i kontakt med barnen som varit delaktiga i projektet och Bitte förklarade
att de under projektets inledande fas kontaktade olika grundskolor i Nacka kommun och efter tag
inledde ett samarbete med Boo Gårds skola och Vittra skola i Orminge. I projektets rapportbeskrivning på Arvsfondens hemsida beskrivs hur dessa två skolor fick rollen som ”pilotskolor”,
vilket innebär att de deltagande barnen fick agera ”försökspersoner” för de praktiska inslagen i
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pedagogernas grundutbildning i de estetiska lärprocesser som nyss omnämnts. Bitte berättar
också om att det var svårt att få lärare från de kontaktade skolorna att vara med och att flera sa
ungefär samma sak: ”Det låter bra och jättespännande men jag/vi har inte tid tyvärr”.
Projektets rapportbeskrivning på Arvsfondens hemsida och intervjun med Bitte visar tydligt att
det är ungdomsledarna som stått i fokus i projektet. Därmed inte sagt att de vuxna pedagogerna
och de deltagande skolbarnen har haft en underordnad roll men det feriejobbarnas roll som lyfts
fram. Så här sa Bitte: ”Det allra viktigaste spåret har varit att utbilda ungdomsledare som kan
jobba vidare. Det märks också på barnen att de uppskattar ungdomarna och att detta leder ju i sin
tur till att ungdomarna växer i rollen som ledare”.
Arbetet med Growing Rights har intensifierats i samband med sommarloven och åren 2013 och
2014 genomfördes ett så kallat sommarläger där man förfinade arbetsmetoden att unga ska lära
ut till yngre. Totalt har 20 gymnasieungdomar deltagit och haft detta som feriejobb under en treveckorsperiod. Under de två första veckorna fick ungdomarna lära sig om Tostans verksamhet
och om barns och ungas rättigheter och hur detta kan reflekteras i praktiska övningar i dans, teater och bild. Den tredje veckan fick de sedan realisera sina nyvunna kunskaper och insikter medan de ansvarade för lägerkurser för barn i tioårsåldern. Tillsammans med barnen, och med
handledning från pedagogerna på Nacka Dans och Teater, har ungdomarna planerat och genomfört olika dansövningar. Bland annat har barnen fått prova övningar såsom ”makthanden” vilken
handlar om att den ena personen måste följa den andras handrörelser med hela kroppen. Efter
dansövningarna har barnen och ungdomsledarna pratat om vad de gjort och hur detta kan kopplas
till makt och möjligheter att påverka. I samband med lägerkurserna har barnen också fått visa
upp sina färdigheter för föräldrarna.
Enligt Bitte rekryterades de flesta feriejobbarna via Nacka kommuns feriejobbsmässa, och några
av de som jobbade under sommaren 2013 kom tillbaka som avlönade medhjälpare till den nya
kullen feriejobbare sommaren 2014. Inför den andra sommaren hade man också inlett ett samarbete med projektet ”Ungt inflytande”. Det är ett projekt inom Nacka kommun som funnits sedan
år 2008 och syftar till att unga människors engagemang, tankar och idéer ska ses som en resurs
för samhällsutvecklingen. Så här står det på Nacka kommuns hemsida: ”Istället för ett traditionellt feriearbete får ett antal ungdomar mellan 15–18 år lära sig mer om hur man arbetar med inflytande och innovation. De får under tre veckor arbeta med kreativa utvecklingsprocesser för att
ta fram lösningsförslag på Nacka kommuns utmaningar.” (http://www.nacka.se/) Det var på initiativ från Growing Rights som kontakten togs med ”Ungt inflytande” och samarbetet har inte
fortsatt efter projekttidens slut.

Spår och lärdomar
I projektbeskrivningen på Arvsfondens hemsida står att såväl fortbildning för pedagoger som
feriejobb ska leva kvar efter projekttiden och att man via seminarier ska sprida informationen om
Growing Rights och dess arbetsmetoder. Det senare var också tänkt att ske genom en metodbok i
syfte att ”sälja in” utbildningen. När jag träffade Bitte våren 2015 var manuset till metodboken i
stort sett klart men därefter verkar den ha hamnat i träda. Det är också oklart i vilken grad
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Growing Right lever vidare i samma form som under projekttiden. Vid en genomgång av alla
sommarlovsaktiviteter i Nacka kommun år 2016 syns heller inga spår av Growing Right. Däremot finns FN:s barnkonvention inskriven i projektet ”Ungt inflytande” om hur ungdomarna ska
ges insikter och kunskaper om barnkonventionen utifrån såväl teoretisk som praktiska horisonter,
vilket ska ses som ett resultat av projektet (http://www.nacka.se/). Det är oklart varför Growing
Rights och ”Ungt inflytande” inte utvecklade ett samarbete efter projekttidens slut. Här finns
nämligen goda möjligheter till ett sådant samarbete, och om inte annat borde det ligga i projektens intresse att dela med sig av erfarenheterna kring detta med inflytande och kreativa utvecklingsprocesser. Men som Bitte påpekar: ”Ungt inflytande är det projekt för ungdomar som
Nacka kommun satsar på själva så de ser nog inte behovet att etablera ännu ett projekt. Däremot
tycker jag fortfarande att det vore värdefullt att projekten delade erfarenheter och möjligheter till
samverkan.”
Det finns alltså en del oklarheter kring projektets fortlevnad och de mål som sattes upp vid projektstarten, men också konkreta spår. Ett viktigt sådant är att Nacka Dans och Teater etablerat
Growing Rights som ett ”skapande skola-projekt” som erbjuds till skolor som vill jobba med
barnkonventionen. Det är pedagogerna på Nacka Dans och Teater som ansvarar för projektet och
när detta skrivs har två sådana projekt genomförts på Da Vinci-skolan och Sigfridsborgsskolan i
Nacka. I det senare exemplet finns det dessutom en intresseanmälan om uppföljning.
Ett generellt problem som Bitte lyfte fram, och som tidigare nuddats vid, var svårigheterna att få
olika aktörer att vara delaktiga i projektet. Många tyckte att Growing Rights var intressant och att
det inrymde viktiga frågor men ofta stannande det där. Hon berättade också att hon ibland känt
sig lite ensam i rollen som projektledare men att det trots allt fungerat bra, mycket beroende på
att hon har en fast anställning i Boo Folkets hus vilket underlättat när det gäller nätverk och lokaler. Projektet kategoriseras som en lök.

Fokus i förorten – utbildning för somaliska föräldrar och barn
Projektet ”Fokus i förorten – utbildning för somaliska föräldrar och barn” har drivits av Somali
Center for Water and Environment och har varit förlagt till stadsdelarna Rinkeby och Tensta i
Järva. Arvsfonden bidrag var 2 488 000 kronor med syftet att öka de somaliska föräldrarnas förståelse för det svenska samhällets system och ge mer stöd och motivation till barnen och ungdomarna när det gäller tron på sig själva och framtiden. Idén till projektet kom efter möten och en
förundersökning som bekräftade den bild av utanförskap som präglar många i den somaliska
gruppen. Somali Center for Water and Environment visste sedan tidigare att många somaliska
föräldrar och familjer har ytterst begränsad tillgång till och kunskaper om det svenska samhället
och samhällsfrågor, men man upplever att problemen har ökat under de senaste åren. I projektredovisningen står bland annat att den somaliska gruppen är extra utsatt och har stora behov av
olika slag (bl.a. analfabetism) som det formella samhällssystemet har svårt att tillgodose (jfr
Johnsdotter 2010). Det viktigaste målet har varit att ge föräldrarna utbildning för att bryta negativa samspelsmönster och i stället förstärka positiva beteenden samt för att ge barn och ungdomar
möjligheter att få en bättre utveckling och framtid. Uppskattningsvis har projektet nått omkring
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800 personer på olika sätt under de här tre åren med ca 100 aktiva – främst barn och ungdomar i
åldern 7–25 år även om en del föräldrar har deltagit. Samarbetspartner har varit närpolisen, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Folkets hus i Rinkeby, lokala skolor, jobbtorget och kommunala bostadsbolaget Stockholmshem.

Genomförande och metoder
Projektets mål har varit att sprida kunskap och kännedom om det svenska samhällssystemet i
allmänhet och utbildningssystemet i synnerhet, och därför har mycket krut lagts på aktiviteter
som på olika sätt syftat till att informera och hjälpa målgruppen. Exempel på detta är:
•
•
•
•
•
•
•

föreläsningar och seminarier
gruppdiskussioner och träffar
studiestöd
läxhjälp för barn och ungdomar
besök till lokala föreningar
besök till jobbtorget, SFI-skolor och Kista folkhögskola
besök till skolor i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.

Enligt projektredovisningen (akt 2015-02-16) har de anställda i projektet utvecklat både öppna
och slutna aktiviteter för att nå ut till målgruppen och genomföra de olika delarna utifrån syfte
och mål. Med öppna menas uppsökande aktiviteter såsom att besöka skolor, föreningar, jobbtorget, SFI-skolor och socialtjänsten. Enligt projektledaren Abdullahi har det handlat om aktiviteter
där de antingen har informerat om projektet inför presumtiva samarbetspartner eller sökt upp
målgruppen för att driva projektinnehållet. Med slutna aktiviteter avses föreläsningar, gruppdiskussioner, informationsträffar och studiestöd.

Spår och lärdomar
Mitt intryck från projektredogörelser och slutrapporten är att projektet kanske har utgått från ett
för brett perspektiv när det gäller både syfte och målgrupp. Visserligen har projektet varit lokaliserat till Södra Järva men i slutrapporteringen talas det om den somaliska gruppen som helhet
utifrån ett snarare nationellt perspektiv. Det är svårt att säga om detta har påverkat projektets
möjligheter att leva vidare efter projekttiden och det finns också en del oklarheter i slutrapporteringen till Arvsfonden när det gäller detta:
Projektet lever nu i minnet av båda målgruppen och andra som fick delta på ett eller annat
sätt. De som fått mer information och kunskap samt de som fått stöd och hjälp kommer ihåg
hur mycket projektet bidragit till deras förståelse och uppfattning av olika frågor som projektet handlat om. Erfarenheterna man fått genom projektet sitter kvar hos många (akt 201502-16).

Projektet kategoriseras som en lök.
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Information och stöd till somaliska föräldrar till barn och ungdomar med autism/funktionshinder
Projektet ”Information och stöd till somaliska föräldrar till barn och ungdomar med autism/funktionshinder” har drivits av Somali-Swedish Development and Relief Association och
har varit ett informationsprojekt med syfte att informera och stötta somaliska föräldrar till barn
och unga med funktionsnedsättningar, framför allt inom autismspektrat. Arvsfondens bidrag var
2 230 000 kronor och för de pengarna var målet att genom information och utbildning öka förståelsen för och kunskaperna om stödet och hjälpen som det svenska samhället erbjuder. På liknande sätt som med projektet ”Fokus i förorten – utbildning för somaliska föräldrar och barn”
handlar detta om att försöka bryta det utanförskap som präglar den somaliska gruppen och att
sprida kunskap om rättigheter och möjligheter för föräldrar till barn som diagnostiserats inom
autismspektrat. Detta uppmärksammandes bland annat i en artikel i Dagens Nyheter år 2011 där
det framkommer att autism är fyra till fem gånger vanligare bland somaliska barn än bland
svenska barn. I artikeln spekuleras det om kopplingarna mellan brist på D-vitamin och autism.
Det framkommer också att oklarheter och brist på information och rapporter kring detta har
skapat oro och rykten i den somaliska gruppen (http://www.dn.se/nyheter/sverige/somaliskabarn-kartlaggs/). Samarbetspartner har varit Autismcenter för barn och ungdom i Stockholms
läns landsting, Autism- och Aspergerförbundet och Rinkebyskolans särskola.

Genomförande och metod
De ansvariga har genomfört olika informations- och utbildningsaktiviteter såsom informationskvällar och seminarier. Det är dock oklart hur detta har gått till. I projektredogörelsen till Arvsfonden står främst att man har informerat om projektet på Öppna kanalen (en lokal tv-kanal där
föreningar och andra organisationer sänder egna program) och att detta varit lyckat. Anna Calissendorff från Autism- och Aspergerförbundet har tillsammans med barnpsykiatern Harald
Sturm medverkat i TV-inspelningar för Öppna kanalen på somaliska. Autism- och Aspergerförbundet har också medverkat i sammanlagt fyra möten med pappor respektive mammor i Rissne
(Sundbybergs kommun) samt tillhandahållit lättlästa texter med information om funktionsnedsättningarna, LSS med mera för översättning till somaliska (http://www.autism.se/). Allmänt sett
har informationen kring detta projekt varit bristfällig och jag har inte heller fått svar på frågeenkäten som skickats ut.

Spår och lärdomar
Det är också oklart om projektet lever vidare efter projekttiden, eller som det står i slutredovisningen: ”Projektet kommer avsluta efter projekttiden. Föreningen har inte själv resurs/pengar för
att kunna finansiera verksamheten vidare. Men kunskapen och erfarenheterna som organisationen fick under projekt finns hos organisation och hos våra samarbetspartner som till exempel Aut90

ismcenter för barn och ungdom i Stockholms läns landsting och Autism- och Aspergerförbundet
kan projektet leva vidare i framtiden” (akt 2015-06-04). Förutom denna formulering finns ingen
ytterligare information om hur det är tänkt att projektet ska leva vidare. Dock kan möjliga spår
skönjas. I april 2015 (två månader före slutrapporteringen till Arvsfonden) arrangerade Somali
Swedish Development and Relief Association ett informationsseminarium tillsammans med Autismcenter för barn och ungdom. Detta verkar ha satt spår för ett år senare (april 2016) uppmärksammades världsautismdagen i Rinkeby och Tensta. På Autism- och Aspergerföreningen i
Stockholms läns hemsida står följande att läsa: ”I Rinkeby/Tensta har privatpersoner engagerat
sig från Somaliska Autism- och Aspergerföreningen. Det är ett initiativ av föräldrar med syfte att
skapa medvetenhet kring autism. Deras mål är att minska stigmat kring diagnosen och att öka
förståelsen för olikheter i somaliska gruppen. De kommer att ha ett informationsbord på Rinkeby
torg under lördagen.” (http://www.autism.se/) Oklarheterna kring detta projekt gör det svårt att
följa upp resultatet, men av allt att döma kan det kategoriseras som en lök.

Jag ställer upp
”Jag ställer upp” (JSU) är ett värdegrundsprojekt som drivits av Stockholms basketbolldistriktförbund (StBDF) med syftet att förstärka de positiva attityder som basketen (och idrotten) inrymmer och på så sätt motverka de negativa diskurser som kan förekomma kring barn- och ungdomsidrott. Upprinnelsen till projektet finns i spänningar och bråk i samband med matcher, och
en konkret händelse som omnämns var när en domare fick sitt bildäck punkterat av en upprörd
förälder efter en basketmatch mellan två barnlag (http://www.stockholmsidrotten.se/). Projektet
har inte varit bundit till någon specifik plats i Stockholmsregionen förutom att projektledaren
varit placerad på StBDF:s kontor i Nacka. Arvsfondens bidrag till projektet var 2 214 000 kronor
och målet med de pengarna var att hitta arbetssätt för bättre dialog och kommunikation kring
värdegrunder och förhållningssätt i samband med matcher. Samarbetspartner har varit SISU idrottsutbildarna.

Genomförande och metod
Under första året (2011) låg fokus på att skapa förankring och struktur samt att marknadsföra
projektet. Dessutom gick projektet ut med en uppmaning till alla domare att de inför säsongen
2011/2012 skulle anmäla samtliga händelser som inte stämde överens med JSU:s värderingar om
sportslighet och positivitet, god kommunikation och ömsesidig respekt – kort sagt, förseelser
såsom hot, våld, nedsättande kommentarer och könsord. Anledningen var framför allt att man
ville skapa sig en bild över problemets utbredning. Dessutom fanns misstankar om ett stort mörkertal, så att den som blivit utsatt inte anmält händelsen utan i stället låtit det passera och valt att
sluta döma, coacha eller spela. För att stärka relevansen i den här uppmaningen fick domarna
löfte om att samtliga anmälningar skulle beaktas och att Stockholms basketbolldistriktförbund
skulle agera med hårdare påföljder och föra en dialog med inblandade parter (akt 2012-12-19).
För att få ett bättre helhetsgrepp om läget administrerades anmälningarna och inrapporteringarna
av projektledaren för JSU. Enligt projektredovisningen från år 2012 ökade de disciplinära ären91

dena under säsongen 2011/2012, vilket ses som en direkt följd av uppmaningen om att anmäla
händelser (ibid.).
JSU har arbetat mot en mycket stor målgrupp (omkring 13 000 aktiva basketspelare i Stockholmsregionen) och ett förhållandevis stort geografiskt område, och därför har organisering och
delegering varit viktiga inslag när det gäller genomförande och metodarbete. Projektet har organiserats enligt följande:
•

•

En styrgrupp bildades med projektledaren, styrelserepresentanter från StBDF och
tre handplockade representanter från olika föreningar i distriktet. Styrgruppen har
träffats fyra gånger per år och har använts som projektledarens bollplank; gruppen har reflekterat över det som gjorts samt bidragit med nya tankar kring projektets utveckling.
Språkrör från olika barn- och ungdomsföreningar i distriktet har fungerat som en
länk mellan projektledaren och föreningen. Tanken med språkrören har varit att
få barns och ungas synpunkter på möjligheter och svårigheter i verksamheten.
Samtidigt skulle de bidra med önskemål om utbildningsinsatser och stöttning
samt försöka bryta barriärer och skapa samarbeten och erfarenhetsutbyten mellan
de olika föreningarna.

Därtill har så kallade ambassadörer från olika ungdomslag medverkat i projektet. Ambassadörerna har uteslutande varit spelande ungdomar medan språkrören har varit ledare, föräldrar eller
liknande. Efter år ett föreslog språkrören att man skulle dela in de medverkande föreningarna i
geografiska zoner för att skapa ett närmare samarbete i framför allt värdegrundsfrågor. I zon norr
återfinns representanter från föreningar såsom Djursholm Indians BK, Solna Vikings och Täby
Basket. I zon öster fanns klubbar såsom Polisen Basket, Skuru IK och Tyresö Basket. I zon söder
fanns klubbar såsom JKS Basket (jfr Mitt 127), Södertälje BBK och Tumba GOIF, och i zon
väster klubbar såsom Alvik Basket, Akropol Basket, Blackeberg Basket och Shanta IF (jfr Järva
familjeglädje). En genomgång av alla medverkande klubbar visar att det finns en blandning av
”gamla” klubbar såsom Alvik, Södertälje och Solna tillsammans med ”nya” såsom Shanta IF och
FUBB (föreningen Upplands Bro Bålsta Basket). Detta lyfts också fram som en av styrkorna
med språkrören, att allas röster hörs i arbetet med värdegrunder och förändring.
På hemsidan Jag ställer upp (http://www.basket.se/) finns material tillgängligt att ladda ner,
bland annat ett generellt metodhäfte om värdegrundsarbete och om att vara en förebild men
också foldrar riktade till spelare, ledare, förening, domare och föräldrar och annan publik. Den
senare målgruppens folder finns också översatt till engelska, finska och spanska.

Spår och lärdomar
Förutom informationen på webbsidan ”Jag ställer upp” syns också spår i form av en app. som
skapats för att sprida kunskap om den gemensamma värdegrunden. I appen finns bland annat
övningar som ska ge en ökad förståelse för de egna och andras tankar. I första hand är appen ett
informations- och utbildningsverktyg för spelare, ledare, domare, föreningar och föräldrar, men
92

den fungerar också som en basketguide där men kan hitta basketplaner, nya mötesplatser och
uppmuntran till spontanidrott. Enligt projektets slutredovisning till Arvsfonden har domarna varit
lättast att nå medan föräldrarna varit svårast att få kontakt med. Domarna är en jämförelsevis en
relativt liten grupp (ca 200 personer) och har direkt anknytning till distriktet, medan föräldrarna
är så många fler och ofta saknar kopplingar till distriktet. Ett annat resultat är att det generellt sett
har blivit lugnare i samband med matcher efter att ”Jag ställer upp” drogs igång. Projektet kategoriseras som rötter.

Vara, Vilja, Kunna
Projektet ”Vara, Vilja, Kunna” har handlat om att inspirera och motivera ungdomar med somalisk bakgrund att satsa på sitt drömyrke genom utbildning, förkovring och strävan efter att avancera på arbetsmarknaden. En stor del av den äldre generationen står utan arbete så det är många
som frågar sig varför de ska satsa på skola och utbildning när det ändå inte verkar leda någonstans (akt 2014-12-30). Det övergripande syftet har varit att försöka förändra den stigmatiserade
bild av somalier som förekommer såväl bland de själva som i det övriga samhället. Arvsfondens
bidrag under åren 2010–2013 var 4 806 000 kronor, vilket är en ganska ansenlig summa jämfört
med många av de andra projekten i den här rapporten. Förklaringen är bland annat att projektet
har haft ett nationellt fokus och inte varit begränsat till ett särskilt område. Visserligen har det
hela tiden funnits en stark koppling till Göteborg men målet har varit att unga somalier ska få
större möjligheter att påverka sin livssituation och bli mer delaktiga i det svenska samhället samt
att öka gruppens tillträde till arbetsmarknaden och öka förståelsen för allas lika värde. Initialt
drevs ”Vara, Vilja, Kunna” av paraplyorganisationen Göteborgsinitiativet men sedan den organisationen försattes i konkurs har projektet drivits av stiftelsen KFUM Fryshuset. Samarbetspartner
har främst varit somaliska föreningar runt om i Sverige.

Genomförande och metod
Kan en bok bota fördomar? Det är åtminstone tanken med boken ”Vara, Vilja, Kunna” som gavs
ut under projektets första fas. Den har tryckt i 5 000 exemplar och har varit ett bestående inslag i
projektet samt fungerat som marknadsföringsmaterial. På så sätt började det här projektet i ”fel
ände” jämfört med många andra Arvsfondsprojekt där slutprodukten varit en bok eller liknande.
Med boken som stöd har ”Vara, Vilja, Kunna” åkt runt i Sverige och arbetat upp ett samverkansnät med somaliska föreningar för att därefter förverkliga olika projektaktiviteter. De flesta samarbeten utanför Göteborg har inletts med en inspirationskväll och därefter har projektet steg för
steg förankrats på den aktuella orten. För att sprida projektet till olika delar av landet har man
också haft så kallade inspirationsambassadörer – 20 ungdomar som efter en tvådagarsutbildning
(på Fryshuset i Göteborg) bidragit till att kompetensutveckla och stärka kapaciteterna i det
svensk-somaliska civilsamhället. Tanken med tvådagarsutbildningen var att skapa en plattform
för aktiva ungdomar att nätverka, utbyta kunskap och inspireras av varandras idéer. I projektredogörelsen (akt 2014-12-30) står bland annat att en sektionschef på Skatteverket, tillika en av
profilerna från boken, har delat med sig av sina erfarenheter och gett tips på hur man kan arbeta
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mot sin yrkesdröm. Det berättas också om lektioner i normkritiskt ledarskap och vägledning i hur
de presumtiva inspirationsambassadörerna kunde projektleda sina förberedelser inför det egna
arrangemanget på den lokala orten eller i den egna staden.
Vidare har man marknadsfört ”Vara, Vilja, Kunna” via Facebook, genom en grupp i vilken målgruppen har kunnat följa de olika aktiviteterna, ge kommentarer och få kontakt med de projektanställda. Också här har det handlat om att sprida projektet och skapa synergieffekter. Ett resultat av det senare är att de samverkansnätverk som upprättats inom ramen för projektet har medfört praktiska fördelar; till exempel har inspirationsboken kunnat förvaras och distribueras på en
fysisk plats i varje stad efter genomförd projektaktivitet. En annan synergieffekt av samverkansnätverken är att aktiviteterna har kunnat anpassas utifrån de lokala behoven i och med att de har
planerats i samråd med de lokala föreningarna. De positiva resultaten förklaras bland annat av att
projektet i Fryshusets regi (till skillnad från Göteborgsinitiativet som gick i konkurs år 2011) har
letts av en projektledare som själv har migrationsbakgrund från Somalia. Detta har ökat förutsättningarna att skapa förtroende, framför allt när det gäller de privata nätverk som har använts
för att generera möjligheter för ”Vara, Vilja, Kunna”.

Spår och lärdomar
Det övergripande syftet med projektet har varit att komma förbi eller åtminstone försöka förändra vedertagna föreställningar om somalier som arbetslösa, bidragsberoende eller religiösa
extremister. Det är dock svårt att i nuläget bedöma i vilken grad detta har realiserats, särskilt som
projektet också haft som utgångspunkt att alla ska få vara fria att drömma på sitt sätt och sätta
egna mål. Kanske ser vi resultatet om tio år? (Jfr projektledaren Frances reflektioner kring Miljöverkstan.) Under alla förhållanden har ”Vara, Vilja, Kunna” varit ett normkritiskt inlägg i den
offentliga diskussionen, och en styrka med projektet i allmänhet och boken i synnerhet är dess
interna och externa riktningar; genom att lyfta fram förebilder från den somaliska gruppen har
man inte bara riktat sig till unga svensk-somalier utan också till majoritetssamhället eftersom
generaliserande fördomsbilder produceras i båda grupperna. Det här projektet bedöms tillhöra
kategorin rötter. Efter projekttiden har nämligen metoderna som vuxit fram i projektet tillämpats
av Fryshuset där man skapat en ny grund för strategiska insatser till svensk-somaliska ungdomar.

Skapa min värld
Projektet ”Skapa min värld” har varit förankrat i Stockholm, Göteborg, Malmö och Kalmar. Det
övergripande syftet har varit att med kreativa och skapande verksamheter försöka fånga upp barn
som lever i socioekonomiskt utsatta familjer, och i synnerhet barn som lever med en ensamstående förälder. Aktiviteter riktade till barn med ensamstående mammor har därför varit en stor del
av verksamheten, som ”ägts” av Fryshuset. Arvsfondens bidrag var 7 679 000 kronor och för de
pengarna var syftet att dels få till samarbete med olika kulturinstitutioner för att ”öppna upp”
möjligheter för en grupp som man antog inte hade råd med olika kulturaktiviteter, dels starta
verksamheter med fokus på skapande och delaktighet. Den förhållandevis stora summan förkla94

ras av att projektet varit förlagt till flera städer men den här redovisningen gäller endast Stockholmsdelen av projektet. Samarbetspartner har bland annat varit Naturhistoriska museet, Unga
berättar, Fanzingo, BonnierCarlsen, Skärholmens stadsdel och olika verksamheter inom Fryshuset samt olika personer som har kunskaper inom till exempel film, fotografering och skapande
verksamheter.

Genomförande och metod
Projektledaren Anna har jobbat med ”Skapa min värld” i både Malmö och Stockholm, och enligt
henne har det från allra första början varit viktigt att jobba med de fördomar som finns kring socioekonomiskt svaga grupper och kultur, alltså ett slags ”vi vet vad ni behöver”-perspektiv. En
central del i projektet har varit att försöka nå ut till grupper som inte har möjligheter att regelbundet delta i skapande verksamheter. Fryshusets verksamhet och nätverk har spelat en viktig
roll för att få kontakt med målgruppen. Enligt frågeenkäten framhävs den skapande delen av projektet där målgruppen fått spela teater och vara delaktiga i olika skaparverkstäder och utställningar. De mindre barnen har till exempel fått lyssna på sagor och sedan skapat utifrån vad de
hört. En genomgående arbetsmetod har varit att i så hög grad som möjligt låta barnen vara drivande och att inte komma med alltför mycket ”kulturella pekpinnar”. I projektet hänvisas till
artikel 31 i FN:s barnkonvention: ”Alla barn har rätt till kultur, delaktighet i kulturlivet, eget
konstnärligt skapande och en meningsfull fritid”. Ekholmens parklek i Skärholmen omnämns
som en betydelsefull samarbetspartner, bland annat när det gäller den uppmärksammade föreställningen ”Barnens Migrationsverk”. Det var en tvåtimmars föreställning som genomfördes i
november 2015 genom ett samarbete mellan Skapa min värld och Mossutställningar under ledning av Stella d´Ailly, som haft ett kontinuerligt samarbete med projektet. Under hela hösten
2015 förberedde de arbetet med Barnens Migrationsverk som tog upp frågor om migration och
de maktstrukturer som finns och hur de gör skillnad på människors rättigheter till ett värdigt liv.
Föreställningen involverade 28 barn och 14 volontärer, och den ska ses i ljuset av all uppmärksamhet kring migrationsfrågor och de tragiska livsöden (jfr bilden på den döde pojken Alan
Kurdi) som nådde oss under sommaren och hösten 2015. SVT:s Lilla aktuellt har gjort ett reportage om Barnens Migrationsverk.

Spår och lärdomar
I Göteborg och delvis Kalmar har projektet implementerats, vilket också framkommer vid läsning av Skapa min världs hemsida (https://skapaminvarld.wordpress.com/). Stockholmsdelen av
projektet har dock inte gått som planerat, vilket har två förklaringar: För det första har det varit
svårt att hitta finansiärer till en verksamhet som vänder sig till yngre barn, speciellt inom den
skapande, konstnärliga leken, och för det andra har flera projektledare blivit sjukskrivna på
grund av stress och utmattning. I en mejlkonversation med projektledaren Anna från mars 2015
framkommer att det personliga engagemanget blev för mycket: ”Tyvärr har jag personligen fått
betala ett mycket högt pris och även om jag både har kunskapen och passionen för detta uppdrag
så måste man sätta en gräns för hur mycket det får kosta en själv, familj, nära och kära. Man ska
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kunna brinna för det man gör utan att brinna upp”. Skapa min värld med utgångspunkt i Stockholmsdelen kategoriseras som en lök, men det verkar som att Skapa min värld i Göteborg hamnat
i god jord.
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5. Avslutande reflektioner
I detta avslutande kapitel kommer jag dels återknyta till frågeställningarna i inledningen, dels
göra några övergripande reflektioner kring de så kallade Stockholmsprojekten. Men först vill jag
återvända till de tre projekten i fallstudien som, enligt min bedömning, tydligt visar vad som
händer när goda krafter i så kallade utsatta områden kanaliseras på rätt sätt. Alla tre projekten har
syftat till att förändra en rumslig problembild som inte har formulerats av dem själva, eller som
en av ledarna i Järvas unga ska synas och höras uttryckte det: ”Tänk dig själv om du alltid får
höra att det något fel på den plats där du bor, till slut tror du själv detta”. Frågan är bara hur
denna schablonbild kan ändras. Segregationen bryts inte med 19 projekt och nästan 66 miljoner
kronor, men det är ett steg på vägen. Det kanske allra viktigaste resultatet av min fallstudie är att
målgruppen har lyfts fram på olika sätt. I Tensta har projektet bland annat resulterat i ett civilt
råd där de unga ledarna sitter med som experter, i Skärholmen har unga människor fått verktyg
för att kunna påverka och ta egna initiativ, och i Skarpnäck har barn och unga fått en förståelse
för hur ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet hör ihop. Det som också har slagit mig är hur
projekten lyckats organisera arbetet på egna villkor, vilket kanske var allra tydligast i Mitt 127 i
Skärholmen med ”av unga för unga” som en röd tråd. Samtliga tre projektledare har i olika
sammanhang och på olika sätt uttryckt samma sak: Det behövs arbetsmetoder där unga människor får växa med uppgifterna och förstå att de kan vara med och påverka och göra skillnad.
Tanken med detta är också att de unga en dag ska ta över stafettpinnen från projektledarna, att de
processer som satts igång via projekten inte ska stå och falla med projektledaren. Det senare bedömer jag som en viktig nyckel till framgång, inte bara för dessa tre projekt utan också generellt
när det gäller projekt i ”utsatta områden” som syftar till ökad delaktighet. Det handlar om att
hitta personer som kan leda och ena arbetet inifrån i syfte att förändra associationsstrukturer som
kommer utifrån.
Samtliga nitton projekt har lämnat någon form av spår efter sig, och inget projekt kategoriseras
som sand. Nio projekt kategoriseras som lök eller i gränslandet mellan lök och rötter. Tio projekt
kategoriseras som rötter, i gränslandet mellan rötter och god jord samt god jord. Sammanlagt
har fem projekt hamnat i god jord medan två projekt är på god väg dit, vilket måste ses som godkänt med tanke på Arvsfondens inställning att ett projekt inte behöver vara misslyckat för att det
inte når ända fram. När projekt har hamnat i gränslandet mellan rötter och god jord beror det
framför allt på att implementeringsprocessen har tagit tid. Ungdomsråd för barn och unga med
funktionshinder är ett exempel på detta. Projektet avslutades år 2015 och hösten 2016 diskuterar
man fortfarande det organisatoriska utformandet, att det tros bli en halvtidstjänst och tanken om
att den tidigare projektledaren ska hjälpa den ansvariga tjänstemannen att komma igång med
arbetet. Botkyrka kommun har visserligen bestämt att Ungdomsrådet ska implementeras men
ännu kvarstår frågor kring detta, och uttalanden såsom ”det tros” eller ”det finns en tanke” kan
därför tolkas som att allt ännu inte är i hamn. Jag tycker mig dessutom se en generell problematik
som handlar om tid, för erfarenheterna av ett projekt är sannolikt som mest märkbara under en
begränsad tid efter det att Arvsfondspengarna tagit slut. En implementeringsprocess bör komma
igång ganska snart efter projekttiden, för annars finns risken att erfarenheterna stannar som allmänna erfarenheter och inget annat.
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Tidsaspekten är också intressant när det gäller synergieffekter och vid vilken tidpunkt dessa gör
sig märkbara. Frances (Miljöverkstan) tror att synergieffekterna i vissa fall kan komma långt
senare, vilket är tänkvärt utifrån flera perspektiv. Till att börja med visar det på svårigheterna att
fullt ut kunna bedöma ett projekt när det tagit slut, till exempel projekten Growing Rights och
Skapa min värld som inte nådde ända fram. De utgick båda från barnkonventionens grundprinciper om barns rätt till inflytande och delaktighet, och det är möjligt att de bär frukt först om tio år
när målgruppen är på väg ut i vuxenlivet. Samtidigt finns det ingen garanti för att projekt som för
närvarande bedöms som god jord kommer att frodas om tio år, även om jag ser goda utsikter för
framför allt Järvas unga ska synas och höras och Mitt 127.

Projektledarrollen
Som framgått i den här rapporten har projektledarnas röster utgjort ett centralt inslag i min studie
och det har funnits två skäl till detta. Först och främst har jag velat få en inblick i hur de organiserat arbetet med projektet men också hur de ser på sig själva i rollen som projektledare. Angående det första perspektivet är tid åter ett genomgående ämne. Många projektledare berättar att
det tar tid att komma igång och att tiden sedan går alldeles för fort. Under intervjuerna har de
sagt att tre år är för kort tid för att kunna lyckas fullt ut med ett projekt. Några anser att det borde
vara fyra år i stället med motiveringar av typen ”när vi väl kom igång och saker och ting började
rulla på, då var det dags att packa ihop och skriva slutrapport”. Andra har efterfrågat möjligheten
att söka pengar för ett extra fjärde år om man kan visa att man har en implementeringsplan och
behöver lite extra tid. Det senare ställer jag mig dock frågande till eftersom det skulle ta tid i
anspråk att skriva en sådan plan. Dessutom kan det bli svårt för Arvsfonden att i så fall bedöma
ansökningar av den typen.
Flera projektledare har också erfarenheter av att detta har varit ett ”ensamjobb”. De har inte jobbat ensamma per se, utan de flesta har haft någon form av medverkande arbetsgrupp. Men flera
projektledare har kommit in på relationen mellan projektet och den organisation som det varit
förankrat i, och nämnt att den inte varit helt friktionsfri och att de emellanåt känt sig ensamma.
En sannolik förklaring är själva projektarbetets karaktär som något som surras fast på organisationen för att sedan surras av igen. Det här gäller inte bara Arvsfondsprojekten utan är ett generellt fenomen att förhålla sig till när det gäller civilsamhällets organisering och de senaste decenniernas framväxande projektkultur. En tjänsteman som jobbade med storstadssatsningen i början
av 2000-talet talade om satsningen som en ”bygghiss på stadshuset”, det vill säga något som går
utanpå snarare än inne i huset samt lätt kan monteras på och av (Lindström i Hajighasemi
2006:54). Ett liknande resonemang förs i Arvsfondsrapporten Projektledaren, organisationen
och projektet där författarna bland annat belyser att projekt som ligger vid sidan av organisationens löpande verksamhet kännetecknas av att projektledaren behöver hitta sin plats i organisationen och att det saknas givna strukturer för hur projektet bör drivas i organisationen (Einarsson,
Sjöstrand & Wijkström 2016). Därutöver listar författarna ytterligare tre drag som ofta tycks utmärka den organisatoriska inramningen och som jag känner igen utifrån mina egna iakttagelser
(ibid.:66):
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•

•

•

Projektet är en del av organisationens ordinarie verksamhet vilket ofta för med sig att det
finns en stor vana av att driva projekt och att det finns en färdig struktur för hur projektet
ska drivas samt att projektledarrollen är fördefinierad av organisationen.
Projektet ”är” organisationen, eller organisationen tas över av projektet, vilket kan innebära att det är svårt att skilja organisationen från projektet och att projektledaren blir liktydigt med organisationens ansikte utåt.
Organisationen som ett verktyg för projektledaren vilket kan medföra att projektledaren
personifierar projektet och därmed formar sin egen projektledarroll och att projektledaren är ensam bärare av projektet och dess idé samt ha en egen agenda vid sidan av organisationens mål.

Dessa drag kan, menar jag, kopplas till frågan om vem som egentligen ”äger” projekten. Jag har i
denna rapport redogjort för vilken organisation (eller vilka organisationer) som formellt äger
respektive projekt, men under arbetet med rapporten har jag i flera fall noterat att en del projektledare blir så engagerade att de ser projektet som ”sitt”. En del av detta kan förstås utifrån Einarssons, Sjöstrands & Wijkströms tankar om olika organisatoriska inramningar och deras avspegling i hur projektledarna ser på sig själva och sin roll. Personligt engagemang är ofta en betydelsefull utgångspunkt för ett projekt men det kan också bli en hämsko om vi ser till relationen
mellan till exempel projektledaren och målgruppen. Det här menar jag kan bli särskilt påtagligt
när det gäller projekt som handlar om utanförskapsproblematik och om att integrera grupper till
någon form av definierad gemenskap, vilket ofta mynnar ut i ett ”vi vet vad ni behöver”perspektiv som i sin tur styr projektens inriktning.
Flera av projekten i denna rapport har en sådan ”vi vet vad ni behöver”-karaktär över sig, vilket
också avspeglas i projektledarrollen. I vissa fall har det lett till att projektledarens förhållningssätt till målgrupp och plats blir en avspegling av den problembild som projektet syftar till att förändra. Unga Vox – Skärholmens ungdomsmusikal är ett exempel på när goda intentioner landar
lite snett och genererar uppfattningar i hur ”outsiders” behöver formas, utbildas och disciplineras
för att nå upp till samma nivå som ”etablerade” (jfr Dahlstedt 2005, Elias & Scotson 2010). Det
här gäller inte bara Unga Vox, även om det var där som spänningarna mellan ”etablerade och
outsiders” framkom som allra tydligast, utan flera andra projektledare har också tämligen tanklöst talat om ”ett sånt där område” eller sagt att delar av målgruppen ”bor i stan också och har det
bra”. Förvisso erkände den projektansvarige för Mitt kvarter att hon fått tänka om när det gäller
förhärskande schablonbilder av Hagalund i Solna, och projektledaren för Lekträdgård var inne på
ett liknande resonemang som Frances på Miljöverkstan om hur lätt det är att hamna i fällan ”vi
medvetna som ska lära ut till de omedvetna”. Samtidigt är det varken förvånande eller egendomligt att detta sker. Den normaliseringsprocess kring platser som ”utsatta” har under de senaste
decennierna lagt sig som en blöt filt över samhället.

Därför behövs projekten
Jag inledde denna rapport med att belysa varför projekten finns och avslutar med att konstatera
att projekten behövs, inte minst utifrån de senaste decenniernas systemskifte som inneburit att
civilsamhället har fått ett allt större ansvar för demokrati- och integrationsfrågor. Kanske är det
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som Stig från Järvas unga ska synas och höras var inne på, att Arvsfonden är ”Sveriges viktigaste riskkapitalist”. Det kanske är så att vi står inför en utveckling där Arvsfonden i allt högre
grad har tagit över Regeringskansliets uppgift att finansiera olika demokrati- och integrationsprojekt i den urbana periferin. Men i så fall finns några frågor som bör diskuteras. Till att börja med
bygger Arvsfondsprojekten på att föreningar och organisationer själva söker projektbidrag, och
när det gäller att söka bidrag för projekt i ”utsatta” områden ser jag en överhängande risk för att
man i projektansökningarna överdriver problembilden. Jag har tidigare nuddat vid detta i samband med projektet Järva familjeglädje där de somaliska kvinnorna i projektplanen beskrevs på
ett sätt som inte riktigt stämde överens med hur andra medverkande aktörer uppfattade dem som
grupp. Samtidigt kan detta förstås utifrån den projektkultur (eller snarare ”projektmarknad”) som
har skapats där olika projektidéer konkurrerar om pengar, vilket gör att en del troligen drar på
lite extra beträffande ”eländesbilden” för att därmed öka chanserna till finansiering. Det här innebär inte att problem i samhället ska förringas i samband med projektansökningar, men jag vill
”varna” för att tolkningsföreträdet från de som inte bor i ”utsatta områden” riskerar att smitta av
sig. Normer ovanifrån kan lätt bli vedertagna sanningar underifrån, och för att ”charma” Arvsfonden är det sannolikt att föreningar och organisationer från vissa förorter dras med i de ojämna
maktbalanser som skapats utifrån majoritetssamhällets stigmatisering av vissa specifika platser.
De ojämna maktbalanserna kan också ligga inbäddade i projekt som karakteriseras av ”vi vet vad
ni behöver”-perspektivet och leda till att projektet stjälper mer än vad det hjälper. Min bedömning är att åtminstone ett par av projekten i denna rapport befinner sig i riskzonen för detta. Att
vinna målgruppens förtroende har varit ett återkommande tema bland projekten och de som karakteriseras av ett ”vi vet vad ni behöver”-perspektiv får sannolikt kämpa lite extra för att vinna
detta förtroende. Som framkommit i den här rapporten är många boende trötta på projekt och
misstänksamma gentemot det samhälle som sätter stämpeln på platser såsom Tensta och Skärholmen.
Till sist har många av projekten gjort intryck på mig. När jag tog över uppdraget efter Caroline
Tovatt var jag inledningsvis skeptisk till många av dem, och jag var framför allt tveksam till om
de skulle kunna realisera sina ganska omfattande planer. Den här studien visar dock att många av
projekten är både genomtänkta och förankrade i ett lokalt sammanhang. Det senare var tydligt i
min fallstudie, och förutom Järvas unga ska synas och höras, Mitt 127 och Miljöverkstan skulle
jag också vilja lyfta fram Lekträdgård, ett projekt som dessutom inrymmer de ingredienser som
ofta ligger till grund för en ojämn maktbalans och ”vi vet vad ni behöver”-perspektivet: Det är ett
projekt förlagt till Rosendals trädgårdar på Djurgården som drivs av vita, välutbildade kvinnor
och som riktar sig till ”utsatta” barn i Rinkeby och Skärholmen. Det är dock ett gott exempel i
sammanhanget, tack vare de styrkor som lyfts fram i projektskildringen (se sid. 70–73) men
också tack vare det ömsesidiga mötet mellan två världar. Ömsesidiga möten är till syvende och
sist en viktig förutsättning för att demokrati- och delaktighetsfrågor ska tas på allvar.
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begränsningar. Erfarenheter från FIB-projektet 2005 – 2008. Karin Göreskog, Uppsala
universitet.
Förortens sociala kapital – En utvärdering av Lugna Gatan i Göteborg och Malmö.
Thomas Öhlund, Per Oskar Gundel och Michael Klaus, Stockholms universitet.
Kulturell och språklig revitalisering bland romska barn och ungdomar – en väg till
självorganisering. Christina Rodell Olgac, Södertörns högskola.
”Stackars flickor” i en bristfällig skola. Utvärdering av projekt åren 1995 – 2008 var
avsedda att utveckla skolans arbete om sexualitet och samlevnad. Birgitta Sandström,
Stockholms universitet.

2008
Arvspolitik och sociala frågor. Allmänna Arvsfonden och ett samhälle i förändring.
Roger Qvarsell och Annika Sandén, Linköpings universitet.
Barn och migration. Utvärdering av projekt riktade till barn och ungdomar med
flykting- och invandrarbakgrund. Zofia Nestler.
Barn och rasism. Utvärdering av regeringsens satsning på insatser mot rasism,
främlingsfientlighet, diskriminering och homofobi riktad till barn upp till 12 år.
Jenny Malmsten, Malmö högskola.
Barn och ungdomars kulturengagemang. En utvärdering av Arvsfondens
kultursatsning. Ambjörn Hugardt, Kungliga Musikhögskolan.
Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 – 2006.
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Stödet efter flod vågen. Utvärdering av frivilligorganisationernas stödinsatser efter
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Systrar förena er! Utvärdering av Unitet Sisters, en tjejverksamhet i Stockholm,
Göteborg, Uppsala och Malmö. Sara Högdin, Stockholms universitet.
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Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn. Magnus Karlsson, Ersta Sköndal högskola.
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Brukarstödscentera – verktyg till empowerment och full delaktighet. Utvärdering av
regeringens satsning på brukarstödscentera finansierade av Allmänna arvsfonden.
Jamie Bolling, Örebro universitet.
Delaktighet, Diskriminering, Demokrati. Utvärdering 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,
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Utvärdering av Arvsfondens satsningen Nyanlända barn och ungdomar. Anna Lundberg,
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Projekt i glesbygd. Johan von Essen. Ersta Sköndal Högskola. Slutredovisning hösten 2019.
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Slutredovisning hösten 2019.
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