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FÖRORD 
Författarna vill rikta ett tack till alla i och omkring projekten i denna studie som ställt upp och låtit sig 
intervjuas och observeras. Det är inte lätt att göra det arbete ni alla lägger ner rättvisa, stort tack till 
er. Vi vill även tacka Annica Thomas på Arvsfonden som kommit med värdefulla kommentarer i 
samband med textens slutförande.  
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SAMMANFATTNING 
Den här rapporten handlar om tretton Arvsfondsprojekt som genomförts i Malmö. Projekten har stor 
spridning både vad gäller syfte och målgrupp, med det gemensamma att de är genomförda i eller 
omkring Malmö. Alla projekt syftar också till att skapa nya arbetssätt med barn och unga. Vi har 
använt ett av projekten som ett typfall och studerat det djupare efter önskemål från Arvsfonden. Det 
är projektet Barn i stan som tilldrog sig relativt stor uppmärksamhet då det pågick, eftersom det 
lyckades samla människor till möten i stadsdelen Seved i Malmö. Seved har kännetecknats av och 
social utsatthet och dragits med dåligt rykte. Ytterligare fem av projekten har vi följt under ett års tid 
och de sista sju är endast med översiktligt i studien.  

Syftet med utvärderingen är att tillvarata erfarenheter och kunskaper från dessa projekt. Arvsfonden 
har följande övergripande frågeställningar som kommer belysas i utvärderingen: 

• Vilka spår lämnar Allmänna arvsfondens pengar och under vilka betingelser lämnar pengarna 
spår? 

• Vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka hinder stöter de på? 
• Hur upplever målgrupperna insatserna? 
• Hur många har varit verksamma och deltagit i verksamheten? 

Därtill kommer vi försöka besvara två ytterligare frågor:  

• Vilka grupper når projekten och vilka når de inte? 
• Hur förhåller sig projekten till välfärdssystemets redan etablerade aktörer som exempelvis 

skola, fritidsgårdar, socialtjänst och polis? 

Frågorna besvaras i huvudsak genom material insamlat i form av intervjuer och dokumentstudier, 
samt observationer när det har varit möjligt. Rapporten visar att de flesta projekt lyckas med sina 
målsättningar och har relativt stor spridning, även om det kan ske vissa förändringar och 
anpassningar. Det kan innebära att delar av projekten överlever eller att de överlever i mindre skala. 
Man sprider vanligtvis projekten genom att ge ut böcker, filmer, eller genom att skapa utbildningar 
och verktyg, eller genom alla de möten som sker inom ramen för projekten. Samtidigt visar 
rapporten att det är ett tufft klimat för civilsamhället. Konkurrensen är hård om bidrag, deltagare och 
utrymme. I takt med att ansvaret för välfärden allt mer flyttas från det offentliga till civilsamhället 
ökar också kraven på projektmedarbetarna som tvingas möta en allt mer komplex social utsatthet.  

Ett sätt att etablera projektet på välfärdsmarknaden kan vara att samarbeta med redan etablerade 
aktörer från den offentliga sektorn offentliga aktörer, vilket de flesta av projekten gör. Oftast handlar 
detta om skola eller förskola. En fråga som följer på detta är om det alltid är en bra idé att samarbeta 
med skolor och förskolor och vad i så fall detta ger tillbaka till projektet och dess deltagare. 

Följande teman sammanfattar rapportens slutsatser 

• Den sociala entreprenören – Projekten och projektledarna har olika syn på hur projekten kan 
och bör utvecklas. Många av projekten bygger till stor del på nyckelpersoners engagemang 
och vilja, vilket också påverkar resultaten. 
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• Behovet av stödfunktioner i civilsamhället – En allt mer komplex och svårhanterlig social 
utsatthet i samhället påverkar projektmedarbetarnas möjligheter att genomföra sina 
arbeten. Projekten har ökade behov av stödfunktioner som processhandledning men också 
hjälp med ekonomi och arbetsrätt om de ska kunna överleva. 

• Lokal förankring och trygga rum – En av de absolut viktigaste faktorerna för projektens 
möjlighet att nå sina målgrupper är lokal förankring. Tre år för ett projekt kan se ut som en 
lång tid i projektsammanhang, men oftast krävs betydligt längre tid för att bygga upp en lokal 
förankring. De projekt som redan innan projektet startar har en lokal förankring har stora 
fördelar. Flera projekt arbetar vidare med att mycket konkret skapa olika former av ”trygga 
rum” för sina målgrupper. Ofta saknar målgruppen en trygg och öppen plats, vilket projekten 
på olika sätt försöker tillgodose. 

• Separatism eller förening? – Ska de trygga rummen vara avskilda för en viss grupp eller 
öppna för alla? Några av projekten arbetar separatistiskt vilket kan krävas för att tryggheten 
inte ska äventyras, samtidigt kan detta skapa problem i det långa loppet, speciellt i 
samarbeten med den offentliga sektorn. 

• Civilsamhället som välfärdsproducent – Slutligen diskuterar vi civilsamhällets roll i Malmö och 
Sverige som en av flera välfärdsproducenter mot bakgrund av rapportens resultat.  

Det finns några faktorer som tycks bidra till att projekten överlever, sprids och utvecklas vidare: 

• Projekterfarenhet: Att ha projektledare och projektmedarbetare med erfarenhet av att driva 
projekt. Detta innebär både att kunna projektlogiken och att vara medveten om rättigheter 
och skyldigheter. 

• Reflektion, utvärdering och stöd: Att organisationen tillåter reflektion, kontinuerlig 
utvärdering och stöd i olika skeden av projektet (stödet kan och bör ha både personlig och 
organisatorisk prägel).  

• Lokal förankring och kontinuitet: Att lyckas bygga upp eller att redan ha en lokal förankring. 
Detta kräver en kontinuitet i arbetet i föreningen, att bygga upp och under lång tid vårda den 
lokala förankringen.  

• Att arbeta med, inte mot och inte för: Att se målgruppen som medskapare i processen och 
projektets övriga delar underlättar förankringen av projektet.  

• Engagemang och intresse: Projektledare och medarbetare med ett stort engagemang för 
sociala frågor och social rättvisa betyder troligen mycket för projektens spridning. Även 
projektledare som har ett engagemang och intresse för en specifik metod eller ett sätt att 
arbeta på har stor betydelse. Många som är inblandade i de olika projekten dyker upp i en 
rad sammanhang utanför själva projektet, exempelvis debatter, seminarier, konferenser och 
manifestationer vilket ger möjligheter att skapa kontaktnät och utbyta idéer och råd. 

• Identifikation: Hur projektmedarbetarna ser på sig själva i relation till målgrupperna påverkar 
vilket arbete de kan utföra och vilka möjligheter deltagarna kan få. Här kan organisationen ha 
riktlinjer för hur medarbetarna ska relatera till arbetet. En medarbetare som arbetar med 
någon identifierar sig troligen i någon form med personen, en som arbetar för eller mot 
någon gör det troligen inte lika mycket.   

• Kommunikationen: Förmågan att informera om projektets resultat, syfte och arbete har stor 
betydelse för hur det tas emot och vilken spridning det får. Möjligheter till återkoppling till 
projektets medarbetare och målgrupp hör också hit. 
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• Social förmåga: Att lyssna och känna av situationer och anpassa arbetet efter dessa 
situationer är en form av social förmåga. En annan är att kunna tala med människor, både i 
målgruppen och från andra samarbetspartner och myndigheter. Förmågan att engagera, 
mobilisera och tydliggöra får stor betydelse för hur arbetet kan organiseras. 

Tre år är lång tid för ett projekt, längre än vad många andra finansiärer ger bidrag för. Samtidigt är 
tre år en väldigt kort tid för att bygga upp den förankring som många gånger krävs för att uppnå en 
social förändring. Det är också en kort tid för att säkerställa den framtida kontinuitet som detta 
kräver, vilket leder till att många projektledare och projektmedarbetare flyttar vidare till nya projekt. 
Hos många människor finns idag dessutom en projekttrötthet, en känsla av att någon reell social 
förändring inte sker. Men det betyder inte att projekten inte bidrar med något eller att det arbete 
alla projektdeltagare och projektmedarbetare lägger ner inte betyder något. Tvärtom, utan 
engagemanget och initiativet som alla dessa projekt uppvisar skulle vi inte få nya perspektiv och nya 
sätt att närma oss frågan om social rättvisa. När välfärdssamhället drar sig tillbaka från hela 
bostadsområden och tidigare målgrupper får civilsamhället en allt större betydelse. Civilsamhällets 
aktörer har här en viktig roll som ett komplement som kan driva på utvecklingen men också vara en 
röst för alla dem som oftast inte kan göra sin röst hörd. Här har civilsamhället en viktig roll även i 
framtiden. 
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1. Inledning 
 

I södra Sofielund, som tillhör stadsdelen Södra innerstaden i Malmö, ligger ett område som 
brukar kallas Seved. Området har länge dragits med dåligt rykte, så till den grad att 
taxichauffören om än skämtsamt varnar oss första gången vi ska dit. Kärnan i Seved är ett litet 
torg men det ser nästan ut som en något förfallen piazza, runt om ligger någon enstaka närlivs 
och olika verksamheter. En stor, karakteristisk muralmålning pryder en av väggarna på husen. 
Ungefär mitt emot den väggen hittar vi föreningen Hidde Iyo Dhaqan, en somalisk kulturförening 
som arbetar med att underlätta integration mellan ”den somaliska gruppen” och ”det svenska 
samhället” (Hidde Iyo Dhaqan, 2014). Lokalen har ett fantastiskt läge i hörnet av torget. Jag går in 
i lokalen och möts av ett större mötesrum med en bardisk där kaffemaskinen står på. Under mina 
besök på Hidde möter jag alla möjliga människor, från personer med somaliskt ursprung som blir 
intervjuade av TV4 med anledning av nya hatbrott, via pensionärer som spelar bingo, till Lasse 
Flygare som var projektledare för Barn i stan. Hidde är fortfarande en mötesplats för många och 
har en närmast självklar plats i Seved.  

När jag ska intervjua Warsame som är ordförande i föreningen får jag följa med bakom 
draperidörren in på hans lilla kontor. Lokalen är sliten tänker jag, den gör så mycket för folk men 
är så sliten. Egentligen ger den inte mycket intryck. Det är vinter och kallt och grått, kaffet värmer 
hjälpligt, men ändå är det här Barn i stan verkade. Projektet som fick så mycket uppmärksamhet 
bland forskare och andra kommuner, med kungabesök och politikerbesök, och som än i dag lever 
kvar som idé och erfarenhet hos så många människor. När jag ska gå säger Warsame till mig, 
”kom förbi om du är här och ta en kopp kaffe, även om du inte gör intervjuer”. Det varma, öppna 
och välkomnande klimatet drabbar även mig och helt plötsligt ser jag både på Seved och på 
lokalen i varmare färger. Kanske är det detta som bidrog till att Barn i stan fungerade så väl 
tänker jag, lite medmänsklighet? (Observationsanteckningar) 

Barn i stan är ett av de tretton projekt som ingår i denna studie, det var ett projekt som bedrevs i 
föreningen Hidde Iyo Dhaqans regi i Seved i Malmö. Projektet blev mycket omtalat, både lokalt och 
nationellt. Barn i stan hade lyckats etablera sig och mobilisera människor i ett område som hade 
stora problem med exempelvis kriminalitet och social utsatthet. I dag är projektet avslutat, men 
föreningen finns kvar och driver nya projekt i området. Delar av Barn i stan lever vidare i nya former, 
andra har försvunnit helt. För att förstå projektets betydelse för stadsdelen och varför det kan vara 
viktigt att försöka lära av Barn i stans erfarenheter krävs det att vi vidgar perspektivet något innan vi 
återkommer till de olika projekt som ingår i utvärderingen. 

De senaste två decennierna har den offentliga sektorn fått en annan roll i att tillgodose människors 
behov. Vad som tidigare har beskrivits som ett starkt offentligt finansierat välfärdssamhälle har nu 
snarare flyttats över på en rad andra aktörer. Inte minst är detta synligt i hur den före detta 
borgerliga regeringens starkt betonade det så kallade civilsamhällets betydelse för att kunna 
tillgodose människors behov (regeringsförklaringarna 2010–2013 betonar alla det civila samhällets 
betydelse). Parallellt med detta har vi sett en utveckling med minskade sociala uppgifter, en 
omfattande privatisering av offentlig verksamhet och en omfattande arbetslöshet. Socialstyrelsen 
(2010) talar i termer av att ”multipla välfärdsproblem” drabbar var fjärde vuxen i Sverige. 
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En följ av denna utveckling är att det i vissa områden i Sverige och övriga Europa är möjligt att tala 
om ett ”institutionellt underskott”, det vill säga att offentliga institutioner retirerat och lämnat över 
ansvaret på det civila samhället (Sernhede, 2009; Wacquant, 2008). Samtidigt har det vuxit fram 
sociala projekt som drivs av den frivilliga sektorn, eller civilsamhället som det kallas i dag. Dessa 
projekt arbetar ofta för att på olika sätt skapa integrerande möjligheter för sina respektive olika 
målgrupper. Även lokalt har detta uppmärksammats på olika sätt. I Malmö avslutade den så kallade 
Malmökommissionen sitt arbete 2013. Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö tillsattes för att 
ta fram vetenskapliga underlag för att kunna förbättra hälsan i Malmö, kommissionen skriver i sin 
slutrapport: 

Civilsamhället bär på en stor potential att skapa ett socialt hållbart Malmö […] Civilsamhället 
fyller i många lägen en roll som kommunen eller någon annan offentlig aktör inte förmår. Ideella 
organisationer når ofta människor som aldrig kommer i kontakt med kommunens beslutsfattare 
och/eller förvaltningar. Det kan till exempel handla om flyktingar och papperslösa som av olika 
anledningar helt enkelt inte vågar eller vill ha kontakt med en offentlig institution. Civilsamhället 
bär också ofta på en social innovationskraft som kommunen på grund av bristfälliga strukturer för 
ändamålet inte alltid kan ta till vara på. Civilsamhället bör därför beaktas i förberedelserna för 
många av de politiska beslut som syftar till att göra staden socialt hållbar (Kommission för ett 
socialt hållbart Malmö, 2013, s. 48). 

Å ena sidan lyfts civilsamhället fram som ett viktigt komplement till den offentliga sektorn, å andra 
sidan påpekas det specifikt på att det är civilsamhället som har möjlighet att skapa ett socialt hållbart 
Malmö. Perspektivförskjutningen från det offentligas ansvar till civilsamhället som skett på senare år 
skapar nya utmaningar och nya krav för föreningar och civilsamhälle. Ofta talas det om vad 
civilsamhället kan bidra med och vilka som ingår i det, men sällan handlar det om vad civilsamhället 
faktiskt gör. Barn i stan lyckades under några år bidra till ett mer socialt hållbart Seved, men 
förmådde inte fortsätta sitt arbete efter projekttiden. Vad som hände i, med och efter projektet tar vi 
upp mer i detalj i kapitel 6. Förutom Barn i stan består denna utvärdering av ytterligare tolv projekt 
som beviljats medel från Arvsfonden åren 2008–2015, med det gemensamt att de är förlagda till 
Malmö stad (Projekten presenteras närmare i kapitel 3). Projekten ger alla en bild av Malmö och dess 
invånare, och de ger en bild av relationen till offentliga verksamheter, organisationer och alla de 
människor som på olika sätt medverkat i projekten. 

En viktig roll för denna utvärdering spelar även staden Malmö eftersom projekten verkar inom ramen 
för Malmös utmaningar och möjligheter. Malmö är en av Europas snabbast växande städer och lyfts 
ofta fram som en stad fylld av problem med fattigdom och social utsatthet samtidigt som nya 
lösningar får utrymme och spännande möten sker. Malmö som plats eller socialt rum, samt dess olika 
lokalområden, spelar stor roll för hur projekten formuleras, var de förläggs och vilka som tar del av 
dem.  

Projekten försöker nå människor som vanligen kanske inte är aktiva i föreningar, men de försöker 
även synliggöra olika problem och hitta redskap och metoder för att lösa dessa. Tanken är också att 
projekten ska skapa mötesplatser, ge en röst åt och synliggöra människor och deras villkor. Flera av 
projekten är inriktade på konkreta samhällsproblem, exempelvis spelberoende, hedersrelaterat våld, 
diskriminering och utsatthet. Å ena sidan följer därmed projekten de krav och förväntningar som 
finns på civilsamhället i dag, att ta ett större ansvar för ”den socialt hållbara staden”, å andra sidan 
innebär dessa målsättningar att man i allt högre utsträckning möter ”multipla välfärdsproblem” 
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(Socialstyrelsen, 2010). Att man möter olika typer av mycket komplexa problem hos de målgrupper 
man arbetar med ställer stora krav på föreningar, projektledare och frivilliga.  

Arvsfondens uppdrag och kriterier 
Arvsfondens uppdrag består bland annat i att stödja ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande 
organisationer som vill pröva nya idéer och arbetsmetoder. Målet ska vara att utveckla och förbättra 
organisationernas verksamhet för Arvsfondens målgrupper – barn, ungdomar och personer med 
funktionsnedsättning. Projekt med ett jämställdhetsperspektiv och som verkar för etnisk och 
kulturell integration är prioriterade. Projekten som får bidrag ska ha en utvecklad plan för hur 
verksamheten ska kunna fortsätta och leva kvar efter projektets slut. Viktigt är också att den 
målgruppen som Arvsfonden vänder sig till genom projekten får möjlighet att göra sig hörd i 
samhället. Målgruppen ska medverka i hela projektet, från planering till genomförande och planen 
för fortsättningen. Tanken är att projekten i förlängningen ska fungera som inspirerande förebilder 
och att erfarenheter och kunskaper från projekten ska spridas i samhället. 

Arvsfonden ger pengar till projekt och så kallat lokalstöd, som bara kan sökas av ideella föreningar 
och icke-vinstdrivande organisationer. Det innebär att Arvsfonden inte ger ekonomiskt stöd till 
företag eller enskilda personer, men offentliga huvudmän kan få bidrag i nära samarbete med ideella 
föreningar. Denna utvärdering gäller bara föreningar som fått projektstöd. Tanken med Arvsfondens 
arbete är inte att projektet nödvändigtvis måste ”lyckas”, det är fullt möjligt att prova nya idéer och 
försöka utveckla verksamheten utan att uppnå det ursprungliga syftet och utan att projektet för den 
skull anses misslyckat. Men varje projekt hos Arvsfonden ska följa tre regler: 

1. Målgruppen ska vara med 
Målgruppen för projekten ska vara med på sina egna villkor och påverka projektens 
utformning, planering och genomförande. 

2. Nyskapande och utvecklande verksamhet 
Projektets verksamhet ska vara nyskapande och utvecklande, den ska innebära  

a. en ny metod eller verksamhet 
b. vidareutveckling av en metod eller verksamhet mot en ny målgrupp 
c. vidareutveckling av en metod eller verksamhet mot en ny riktning 
d. nya samarbeten, nya arbetsmodeller eller nya former av mötesplatser. 

3. Plan för överlevnad 
Ansökan ska innehålla en plan för hur projektet kan finnas kvar efter projekttidens slut. Det 
kan vara framtida samarbeten med kommunen eller annan finansiär, att projektet har en 
egen inkomst eller alternativt att projektet blir en del av föreningens ordinarie verksamhet.  

För att ett projekt ska få bidrag krävs alltså en plan som täcker in dessa kriterier. 

Syfte och frågeställningar 
Våren 2012 har Arvsfonden tjugosju pågående projekt i Malmö. Projekten hade vid inledningen av 
detta utvärderingsprojekt tillsammans beviljats närmare 80 miljoner kronor. Denna studie följer 
tretton av dessa projekt som alla samverkar i någon form med den offentliga sektorn, för att hitta 
nya metoder och former för arbetet med barn och unga.  
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Utvärderingen ska ta tillvara erfarenheter och kunskaper från tretton arvsfondsprojekt i Malmö. 
Uppdragsgivaren (Arvsfonden) har följande övergripande frågor som kommer belysas i 
utvärderingen: 

• Vilka spår lämnar Arvsfondens pengar och under vilka betingelser lämnar pengarna spår? 
• Vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka hinder stöter de på? 
• Hur upplever målgrupperna insatserna? 
• Hur många har deltagit i verksamheten? 

Till dessa har vi lagt ytterligare två frågor: 

• Vilka grupper når projekten och vilka når de inte? 
• Hur förhåller sig projekten till exempelvis skola, fritidsgårdar, socialtjänst och polis? 

Fokus ligger framför allt på två grupper kopplade till projekten: 

• De som arbetat med projekten, i synnerhet projektledarna, som kan uttala sig om hur 
arbetet organiserats, vilka övergripande resultat man uppnått, vilka mål som satts upp, samt 
hur deltagare har rekryterats och fått tillgång till projektarbetet. De spelar även en nyckelroll 
i arbetet med omvärlden och med Arvsfonden.  

• De som tagit del av projekten, projektets målgrupp. Hur har de upplevt sin medverkan och 
vad har de fått ut av den?  
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2. Perspektiv på studien 
Vi har tre nivåer i denna studie. Först och främst handlar utvärderingen om det civila samhället och 
de krav och förväntningar som i dag finns på det arbete som bedrivs i föreningsliv och bland 
organisationer. Nästa steg handlar om platsens betydelse eller möjligheten att skapa trygg rumslig 
förankring i Malmö. Slutligen kommer vi även analysera hur projekten arbetar utifrån en positionell 
nivå, det vill säga olika maktpositioner som kön, etnicitet, ras, klass och sexualitet (jfr. Herz & 
Johansson, 2012a). 

Medborgarnas engagemang i civilsamhället 
Sverige har en lång tradition av och ett högt deltagande i civilsamhället, inte minst genom den så 
kallade folkrörelsen. Civilsamhället är de verksamheter och organisationer som drivs ideellt på basis 
av medlemmars engagemang, volontärer och givare. Folkrörelsen var medlemsorganisationer som i 
stor utsträckning bedrev lobbyverksamhet, utbildningar och organiserade fritidsverksamhet, även om 
det också förekom annan verksamhet. Civilsamhälle är ett relativt nytt begrepp som fått ersätta 
begreppet folkrörelse, även om detta begrepp ibland fortfarande används (se t.ex. Söderman, 2011).  

Men en stor skillnad på dåtidens folkrörelse och dagens civilsamhälle är att välfärdstjänster i allt 
högre utsträckning har kommit att förflyttas från den offentliga sektorn till det civila samhället. En 
fördel som brukar påtalas med denna utveckling är småskaligheten, det vill säga möjligheten till 
förändring, nya arbetssätt och snabbhet. Samtidigt har det visat sig att många ”nya” organisationer 
anammar redan existerande organisationsformer och att starka etablerade aktörer tillsammans med 
offentlig styrning påverkar på vilket sätt detta tar sig uttryck. Gränsen mellan det offentliga och 
civilsamhället blir på så sätt allt mer oklar. Detta hänger ihop med traditionen av ömsesidighet 
mellan det offentliga och civilsamhället i form av ekonomiskt stöd och medverkan i statliga 
beslutsprocesser (Harding, 2012).  

Parallellt med att folkrörelserna och det ideella arbetet förändrats har det offentliga arbetet 
omorganiserats. Den kanske tydligaste förändringen är den marknadsanpassning av välfärden som 
skett i Sverige, så kallad New Public Management (NPM), och genom utförsäljning och 
konkurrensutsättningen av offentligt styrda verksamheter som följt i dess spår. Å ena sidan har detta 
lett till att offentliga aktörer centraliserats och därför mer eller mindre försvunnit från vissa områden, 
samt till att konkurrensen från privata aktörer har ökat (Björngren Cuadra, Lalander, & Righard, 2013; 
jmf. Sernhede, 2009; Wacquant, 2008). Å andra sidan har denna utveckling lett till att civilsamhället 
kunnat etablera sig som en allt tydligare aktör på denna ”marknad”.  

Samtidigt har civilsamhället alltid i någon mån fångat upp dem som av olika anledningar inte kunnat 
fångas upp av den offentliga sektorn, så arbetar exempelvis organisationer som Stadsmissionen. Den 
stora skillnaden i dag är att civilsamhället även blir en aktör av andra på en välfärdsmarknad. Detta 
kan tolkas både i positiva och negativa termer, dels finns det de som menar att civilsamhället är ett 
nödvändigt alternativ till de vinstintressen som gjort sitt intåg på välfärdssektorn, dels finns det de 
som menar att utvecklingen riskerar påverka organisationernas möjligheter till självbestämmande 
och innovationskraft (Harding, 2012).  
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Sammantaget skapar denna utveckling en rad utmaningar för civilsamhället. Bland annat finns det 
problem med att verksamheterna många gånger är projektstyrda, exempelvis för möjligheterna till 
långsiktighet och för möjligheterna till politisk påverkan (Civos, 2012). Det är också ett problem i 
relation till dem som projekten vänder sig till, då i termer av projekttrötthet (se bl.a. SOU2005:29). 
Andra utmaningar är att sektorer som näringspolitik, upphandlingslagstiftning och civilsamhällets 
finansiering behandlas var för sig utan ett helhetsgrepp (Civos, 2012; Harding, 2012). Slutligen har 
engagemanget i civilsamhällets organisationer förändrats, vilket skapar nya utmaningar för 
organisationerna. Engagemanget är fortsatt högt men det är inte lika långsiktigt (Harding, 2012). 

Stad, plats och rum 
Staden är en paradoxal plats, å ena sidan framställs den ofta som en samlingsplats för kreativitet, 
kultur och arbete, men å andra sidan beskrivs den minst lika ofta som farlig och opersonlig 
(Diderichsen, 1989). Inom akademin har på senare tid en allt mer pessimistisk syn på staden 
dominerat, inte minst vad gäller dess relation till människors olika socioekonomiska villkor. Ibland 
gränsar dock bilden närmast till något dystopiskt, i exempelvis beskrivningar av den moderna 
människan och dess avsaknad av nära, täta sociala relationer. En diskussion som går tillbaka till 
sociologen Ferdinand Tönnies på slutet av 1800-talet, som talade om Gemeinschaft – kan närmast 
förstås som flera täta relationer och Gesellschaft – som formella relationer. Vilken betydelse dessa 
olika relationer får och vad som är eftersträvansvärt skiljer sig dock åt, vissa forskare ser avsaknaden 
av Gemeinschaft i städerna som ett hot mot människan andra ser det som en form av trygghet. En 
trygghet i anonymiteten som präglar platser med många människor (Asplund, 1991; Elander & 
Åquist, 2001).  

Begreppen plats och rum är nära sammankopplade och svåra att reda i. Plats beskrivs ofta som mer 
fast och konkret än rum, som istället står för öppenhet och föränderlighet. Spatialitet är ett 
närbesläktat begrepp till platsen, men om platsen står stilla är det spatiala den konkreta rörelsen, 
vägen dit eller dess omfattning. Rumsliga aspekter rymmer mer än platsen, även om detta sällan 
stämmer fullt ut. Doreen Massey (2005) talar för ett användande av rum som begrepp. Hon beskriver 
rum utifrån tre punkter; rum är en produkt av interrelationer, det är en möjlighet till multiplicitet och 
är aldrig ett slutet system utan alltid en del i en process.  

För denna utvärdering spelar Malmö som stad stor roll, dels arbetar många av projekten med 
relationsskapande aktiviteter för att få människor att mötas och bygga upp något eget, dels finns 
bilden av ett segregerat och ibland till och med farligt Malmö med i många av berättelserna. 
Samtidigt finns det en bild av Malmö som ett hoppets stad parallellt med den mer negativa bilden.  

Men Malmö går både att förstå som en plats och rumsligt. Malmö finns på kartorna som Sveriges 
tredje största stad, platsen ligger där den ligger även om den förändras både innehållsmässigt och till 
ytan. Rumsligt tar sig Malmö konstant nya uttryck, det finns olika uppfattningar om Malmö som stad 
(Kommission för ett socialt hållbart Malmö, 2013). Man talar i politiken ofta om Malmös in- och 
utflyttning, det är stor omsättning på boende i Malmö. Ofta ser man detta fenomen som något 
negativt, men det kan lika gärna ses som något positivt, eller varför inte både och?  

Även i Malmö går det att finna olika platser och uppdelningar av staden i mindre kluster. Alla med 
sina berättelser, på så sätt är det möjligt att Rosengård rumsligt kan förstås som farligt och otäckt av 
vissa men också som tryggt och säkert för andra. Förståelser av Rosengård konstrueras och ges olika 
betydelser och tolkningar. Samma sak gäller centrum, Seved eller Limhamn, alla dras med sina olika 
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bilder av vad de är för platser. På så sätt är det möjligt att förstå hur centrum, som ofta är en plats 
med störst risk att råka ut för vissa typer av brottslighet, fortfarande ofta kan uppfattas som säkert. 
Det handlar inte om att platsen i sig är säker, men om att bilden av centrum konstrueras som mer 
säker än andra stadsdelar. 

Synen på staden, platsen och rummet finns ofta med i projektens arbete, allt från var projektet är 
placerat till människors uppfattning om den egna stadsdelen. Även när man talar om projekttrötthet 
brukar vissa områden lyftas fram mer än andra, nämligen områden där välfärdsarbetet i allt högre 
utsträckning kommit att landa på civilsamhällets projekt (SOU 2005:29). Platsens nuvarande position 
och dess möjliga utveckling och framtida position är alltså viktig. 

 

Intersektionalitet 
Intersektionalitet som begrepp myntades av Kimberlé Crenshaw (1989, 1991), men var egentligen 
långt ifrån ett nytt fenomen. Tvärtom har ”konceptet” använts och utvecklats långt tidigare av ett 
flertal forskare (Yuval-Davis, 2007). Poängen med ett intersektionellt perspektiv är att man kan 
analysera olika maktasymmetrier och hur dessa samverkar i människors liv, oavsett om det rör kön, 
klass, etnicitet, ras, sexualitet, ålder eller funktion. Det finns olika sätt att förhålla sig till 
intersektionalitet, i denna studie används ett socialpsykologiskt förhållningssätt (Herz & Johansson, 
2011; Herz, 2012). Vi låter verksamheterna och det som kommer ur materialet få styra analysen. Om 
kön är viktigt i en verksamhet är det detta som får styra, om ett klassperspektiv är viktigt får detta 
styra. Lika viktigt är naturligtvis om man bortser från eller osynliggör någon aspekt.  
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3. Metod 
Vi har studerat akter om projekten från Arvsfonden samt material som funnits på respektive projekt. 
Därtill har intervjuer och ibland också observationer genomförts på projekten. Observationer låter 
deltagarna i studien att verka i de sammanhang de befinner sig i medan intervjuer kan bidra med 
fördjupning och förtydliganden (Alvesson, Deetz, & Torhell, 2000; Kvale, 1997). De båda metoderna 
kan även användas för att berika varandra, observationerna kan synliggöra vad som förmedlats 
genom intervjuer och intervjuerna kan förtydliga observationerna och användas som 
diskussionsunderlag. 

Analysen har influerats av diskursteori och kritisk narrativ analys (Johansson, 2005; Laclau & Mouffe, 
1985). Det rör sig därför om en teoretisk läsning av vad som förmedlas av deltagarna, texterna och 
de ansvariga. Vi har intresserat oss för hur fenomen beskrivs, vad de förmedlar och inte förmedlar, 
samt hur vi kan koppla uttalandena till vårt teoretiska ramverk. Det samhällsvetenskapliga 
sammanhanget ger uttrycken en betydelse bortom de enskilda orden. Vad som är integration för den 
ene behöver inte betyda det för den andre, hur jämställdhet ska tolkas kan få konsekvenser för vilka 
målgrupper som nås. I fokus för analysen står hur deltagarna och de ansvariga för verksamheterna 
beskriver, förstår och upplever arbetet.  

Urval 
Arvsfonden har valt ut de projekt som studeras. De utförs alla i Malmö (ett var dock baserat i Lund) 
och består av de 13 projekt som inte vid studiens inledning ingick i någon annan utvärdering. Totalt 
hade Arvsfonden våren 2012 tjugosju pågående projekt i Malmö, men de övriga 14 projekten ingick 
redan i en utvärdering. De projekt som valts ut samverkar alla på något sätt med offentlig sektor för 
att kunna hitta nya former för arbetet med barn och unga i socialt utsatta situationer.  

Projekten i urvalet pågick vid utvärderingens början, under utvärderingen har flera projekt avslutats. 
Projekten befinner sig därför i flera olika faser och stöter på så sätt på olika typer av utmaningar. De 
har också olika inriktning och målgrupper, projekten utgör en minst sagt brokig skara. Dessutom har 
ibland projekten själva förändrats kraftigt, som i fallet med djupstudien. Förändringar som kanske 
kan innebära att målgrupp, uppdrag och inriktning förskjuts. Det kan därför vara svårt att följa dessa 
processer till punkt och pricka, men vi har låtit Arvsfondens mål styra insamling och analys.  

Arvsfonden valde också fördjupningsfallet. Det har haft stor framgång med att nå ut både till sina 
målgrupper och till samhället i övrigt genom bland annat medier och medverkan inom andra 
verksamheter. Ett slumpmässigt urval gjordes bland de andra projekten som fortfarande pågick och 
av dessa valdes fem ut som vi följde mer i detalj. 

Genomförande 
Först läste och analyserade vi de akter som finns om respektive projekt på Arvsfonden. Detta 
material innehåller allt från ansökan, beslut och redogörelser till tidningsurklipp, bilder och filmer. Vi 
har analyserat materialet utifrån våra frågor samt teoretiska begrepp. Därefter kontaktade vi 
respektive projektledare som fick presentera sin verksamhet. Intervjuer bokades därefter med 
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personal och representanter för respektive målgrupp. Dessa intervjuer transkriberades och 
analyserades utifrån frågorna  

• vilka begrepp används? 

• hur används de? 

• vad bidrar verksamheten med? 

• vilka svårigheter står de inför?  

 

I de projekt vi följde en längre tid kunde vi själva se hur verksamheten tog sig uttryck och vad den gav 
deltagarna.  

Etnografiska möten 
Jag tittar på kartan, försöker förstå varför jag enligt vägvisningen ska gå snirklande vägar i stället 
för rakt fram. Jag bestämmer mig för att snedda över den trafikerade vägen. Området som Rufs 
[Romska ungdomsförbundet] ligger i ser inte mycket ut för världen, men mycket människor rör 
sig i området. Busshållplatsen, som jag inser att jag kunde åkt till i stället för att gå så långt, är full 
av folk. Framför mig ligger vad som ser ut som en gammal industrilokal, jag öppnar dörren och 
ser att flera föreningar finns här, allt från de som sysslar med kampsport till föreningar med 
koppling till en rad olika länder. Jag börjar gå upp för trappan men hittar av någon anledning 
aldrig fjärde våningen. Jag bestämmer mig därför för att gå ner igen och ta den stora 
industrihissen. Väl framme öppnar jag dörren och en liten hund kommer springande för att hälsa 
på mig. Jag har hittat fram till Romska föreningens lokaler.  

Erland som är projektledare för två av projekten som ingår i utvärderingen, Vi är romer och All in, 
hälsar mig välkommen. På insidan byter den kalla, gråa lokalen skepnad. Här är det fullt av liv 
trots att det enbart är fyra personer där när jag kommer på besök. Jag blir visad runt i lokalerna, 
ett museum, ett bibliotek, en biograf och föreläsningssal, en studio, ett datorrum och en 
samlingslokal med kök och scen. Lokalen används både till aktiviteter för föreningens 
medlemmar och för att visa människor runt i museet eller för utbildningsdagar och filmvisningar. 
Biblioteket används bland annat av studenter som ska skriva uppsatser eller av andra 
intresserade. Vi sätter oss ner och tar en kopp kaffe och en smörgås i samlingslokalen. Erland 
berättar om projekten och om Rufs och Romska föreningen. I biblioteket finns bara tre svenska 
romska författare representerade, det är vanligare att folk skriver om oss och oftast går det att se 
att de använt samma text för att göra det, säger han. De skriver av varandra. Den äldre mannen 
som befinner sig i lokalen lutar sig lite fram och säger till mig: ”Ingen annan kan skriva vår 
historia, vi måste göra det själva.”  

Den här studien har använt ett etnografiskt perspektiv. Etnografiska observationer innebär att 
forskaren deltar i en verksamhet eller i ett sammanhang för att på så sätt försöka få förståelse för 
olika fenomen (Hammersley & Atkinson, 2007). Eftersom denna utvärdering genomförts under en 
relativt begränsad tid, innefattar ett flertal olika typer av sammanhang, samt består av projekt som 
pågår och avslutats är en renodlad etnografi svår att genomföra. Därmed inte sagt att det 
etnografiska perspektivet inte är möjligt att använda. Ett etnografiskt perspektiv underlättar att få ett 
fokus på människors vardag, att använda flera källor, och att inte utgå från en fixerad plan utan att 
även kunna följa undersökningsmaterialet. Etnografin handlar om att tolka den mening och de 
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konsekvenser som relateras till det mänskliga handlandet och institutionella praktiker (Hammersley 
& Atkinson, 2007). I det första mötet med Rufs var det viktigt att ta in vad som kunde vara viktigt att 
plocka upp i senare intervjuer. Vi återkommer till Rufs och detta möte senare, men först kort om de 
intervjuer som genomförts. 

Intervjuer 
Antalet intervjuer på respektive projekt är olika beroende på om projektet är pågår eller är avslutat, 
om det är ett av dem vi har studerat närmare eller ett som följs upp översiktligt, samt på hur lång tid 
vi har följt projektet. En översikt över intervjuerna vid respektive projekt finns i kapitel 5.  

Intervjuerna varade cirka en till två timmar och strukturerades delvis efter ett antal teman (bilaga 1) 
men de fick inte styra intervjun. Tanken var att det skulle ge mer spontana och utförliga svar och 
berättelser från de medverkande (jfr. Kvale, 1997). Intervjuerna genomfördes oftast i anslutning till 
respektive lokal men några intervjuer genomfördes på Malmö högskola, vilket kunde vara fallet då 
projekten avslutats. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant, för att sedan redovisas i 
citat. Analysen skedde kontinuerligt, från intervjutillfället, till ett antal genomlyssningar, via 
transkribering till genomläsning och då citat valdes ut. 

En grupp som visade sig svår att nå var tyvärr deltagarna själva, särskilt i de projekt som redan 
avslutats. Vissa projekt arbetade med grupper av människor som befinner sig i en mycket utsatt 
situation, ibland rent av farlig och det bedömdes därför inte vara möjligt att på ett säkert sätt 
genomföra intervjuer med dessa. Detta gällde i synnerhet projektet Bom som arbetar med 
våldsutsatta kvinnor. Ett annat problem var de projekt där människor kom och gick under 
projekttiden, man kanske deltog en stund och kom sedan tillbaka några dagar senare för samma 
aktivitet. Detta gällde exempelvis Barn i stan. Dessa barn och unga var därför svåra att nå i efterhand. 
Detta är naturligtvis ett problem då deras perspektiv på projektet är viktigt, samtidigt är det inte 
etiskt försvarbart att i efterhand leta upp barn som några år tidigare deltagit i ett projekt. 

Dokumentstudie 
Texterna ur arkiven har vi läst igenom ett flertal gånger för att skapa en bild av vad texten påstår och 
om vad som inte sägs. Vilka eller vad ges ingen position, benämns inte eller benämns indirekt 
(Boréus, 2011). Frågeställningarna har varit utgångspunkten för analysen och vad som förknippas 
med, bortses från eller tas för givet i relation till dessa.  

Etiska överväganden 
Samhällsvetenskaplig forskning brukar följa de etiska råd som sammanfattats av Vetenskapsrådet 
(CODEX, 2012) och gäller även för denna studie. Det vill säga att deltagarna informerats om vad som 
gäller för deras deltagande, det har varit frivilligt att medverka och att de har kunnat avbryta sin 
medverkan. Platser eller personer som kan avslöja deltagarnas identitet ska döljas (se CODEX, 2012). 
Detta är dock problematiskt eftersom det är möjligt att ta reda på vem som hör till vilket projekt och 
då är vare sig projekt eller förening möjliga att dölja. Deltagare har tilldelats ett slumpmässigt 
fingerat namn som använts genomgående i dessa fall, men de som varit projektledare eller på annat 
sätt ansvariga anges med namn, detsamma gäller projektets och föreningens namn eftersom allt 
detta redan är offentligt.  

Men för denna studie finns en rad problem. För det första går frivilligheten att ifrågasätta eftersom 
Arvsfonden har som villkor att projekten ska medverka i en utvärdering. På grund av detta har vi i 
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stället försökt vara lyhörda för deltagarnas behov i relation till intervjuerna och observationerna, det 
vill säga att så långt det varit möjligt har de fått vara med och bestämma när och hur 
materialinsamlingen ska ha gått till. För det andra finns det en risk för att projektmedarbetarna 
lägger fokus på det som fungerat för att inte riskera att framstå som ett misslyckat projekt för 
Arvsfonden, detta dilemma är dock svårare att förebygga. Även avidentifieringen är problematiskt 
framför allt när det gäller de som arbetar på projekten. Projekten benämns med namn och det går 
därför att trots avidentifiering av namn lista ut vem som sagt vad. På grund av detta har deltagarna i 
den mån det har varit möjligt fått tillfälle att kommentera våra texter, i de fall vi har haft olika 
uppfattningar har detta kommenterats i texten. I de fall det varit någon kommentar om att det kan 
skada person, har den delen plockats bort om det inte har betydelse för denna studies resultat. 
Citaten har även behandlats för att öka läsbarheten då detta har önskats av den som citeras, 
alternativt då det bedömts vara viktigt för att öka förståelsen. Men innebörden av citaten har inte 
ändrats. 
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4. Malmö 
Kraven på delaktighet i samhället har skärpts. Samhället har utvecklats till ett innanförskap vilket 
förklarar framväxten av utanförskap. Det har också lett till en form av segregation som 
sammanfaller med skillnaden mellan innanförskap och utanförskap. En fråga som vi har ställt oss 
är varför de stora skillnaderna i ohälsa inte har fått större konsekvenser. Ett av svaren på den 
frågan kan vara kulturlivet. Det har bidragit till att motverka effekterna av ohälsans 
grundläggande orsaker. Det har även civilsamhället gjort (Kommission för ett socialt hållbart 
Malmö, 2013, s. 45) 

Malmö präglas av vissa förutsättningar som är ovanliga i Sverige på både gott och ont. 
Malmökommissionens slutrapport presenterade 2013 rekommendationer för att underlätta ett 
socialt hållbart Malmö, och i rapporten återkom många av dessa beskrivningar. Malmö är en 
transitstad, Sveriges dörr mot kontinenten där människor stannar till i avvaktan på att flytta vidare. 
Samtidigt är Malmö naturligtvis även en plats att bo och arbeta i. En plats som präglats av allt större 
klyftor, både ekonomiska och sociala men även rumsliga och strukturella Men till skillnad från 
exempelvis Göteborg och Stockholm är Malmö en relativt sammanhållen stad. ”Förorter” som 
Rosengård eller Seved ligger inom gångavstånd till citykärnan.  

När det gäller de ökande klyftorna ligger Malmö i framkant, en klar majoritet av befolkningen bor i så 
kallade resurssvaga områden. Endast 2 procent av Malmös befolkning bor i resursstarka områden, 
jämfört med 15 procent i landet som helhet (Kommission för ett socialt hållbart Malmö, 2013). Det 
finns ett starkt samband mellan boende och etnicitet i Malmö. Förutom att Malmö ofta beskrivs som 
en klyftornas stad, talas det även om det dolda Malmö. Ett Malmö bestående av dels ca 15 000 
personer som står utanför välfärdssystemen och därtill de som vistas illegalt i staden.  

Den bild av Malmö som sprids i medier, bland politiker och mellan människor upprätthåller ofta 
denna bild av Malmö som en segregerad stad med fattigdom, utanförskap och brottslighet i ena 
änden. Men, Malmö beskrivs i den andra änden även som en kreativ och ung stad villig att prova nya 
lösningar och med ett stort kultur- och föreningsliv. Häri någonstans landar också 
Malmökommissionen, att detta kreativa civilsamhälle kan hjälpa Malmö på fötter och att det 
föreningsliv som redan i dag bedriver ett arbete som bidrar till att öka trygghet, sammanhållning och 
tillit till staden (Kommission för ett socialt hållbart Malmö, 2013). 

Att tala om innanförskap och utanförskap som Malmökommissionen gör är naturligtvis mycket 
problematiskt eftersom begreppen placerar vissa inom och andra utanför samhället. Det är dessutom 
två starkt politiserade begrepp (se t.ex. Etzler, 2013). Men om man bortser från det, beskriver 
kommissionen ett segregerat och bortglömt Malmö, där idéburna organisationer och föreningar 
spelar en stor roll för möjligheterna att förändra denna bild. Det borde alltså, åtminstone med 
utgångspunkt i kommissionens arbete, vara möjligt att finna stöd för alla de frivilliga insatser som 
görs i Malmö och de exempel på dessa insatser som vi kommer får stifta ytterligare bekantskap med i 
denna utvärdering. 
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5. Kort om projekten och studiens disposition 
Tretton projekt har ingått i denna studie, ett av dessa utgör själva typfallet, Barn i stan. Det har 
inneburit fler kontakter och mer utrymme för detta projekt jämfört med övriga projekt. Anledningen 
till att just Barn i stan valdes ut är då Arvsfonden själva önskade detta. Ytterligare fem projekt som 
pågick under materialinsamlingen följde vi cirka ett år. Här genomfördes intervjuer med 
projektanställda och projektdeltagare, samt observationer för att få en bild av projektens 
verksamhet. De sista sju projekten analyseras och beskrivs genom arkivmaterial och intervjuer med i 
första hand projektledare. 

1 Tagga/Habitat Q bytte projektledare efter materialinsamlingen men innan rapporten var färdig, eftersom 
detta bedömdes ha påverkat projektet genomfördes ytterligare två intervjuer. Detta går att läsa om i kapitel 5. 

NAMN MÅLGRUPP TEMAN OCH ARBETSSÄTT KATEGORI INTERVJU 

 Kultur Miljö Rättighet Historia Metod  

Barn i stan Barn och äldre  X  X  Typfall 8 

Tagga/Habitat Q hbtq-identifierade 
Ungdomar 

  X   Djupstudie 8+21 

Tusen serier Barn, unga och 
vuxna inte enbart 
med svensk 
bakgrund 

X     Djupstudie 4 

Vi är romer Barn och samhälle    X  Djupstudie 3 

Återskapa Barn X X    Djupstudie 4 

Drömkören Ungdomar X     Djupstudie 5 

Ringar på vattnet Barn, ungdomar och 
deras föräldrar, 
samt personal på 
skola och förskola 

  X   Översikt 1 

Projektet Bom Barn och mammor   X   Översikt 4 

All in Romska ungdomar     X Översikt 2 

Team Guran Barn, unga och 
deras familjer 

X X    Översikt 2 

Rösträtt Barn och förskole-
pedagoger 

X    X Översikt 2 

Träning för Ungdomar X    X Översikt 2 
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Tabell 1. Typ av projekt och deras kategori i studien.  

Alla projekt arbetar inom kultur, miljö, metoder, rättigheter och historia. Några renodlade teman är 
svårt att tala om men Tusen serier, Återskapa, Drömkören, Team Guran, Musikprojektet och Rösträtt 
rör sig alla inom skalan av kulturprojekt. Där kulturella uttryck används för att nå fram till och skapa 
tillsammans med barn och unga, exempelvis sång, skapande och teater. Återskapa är också ett 
miljöprojekt eftersom det har ett så tydligt uttalad miljöperspektiv, detsamma gäller i viss mån Barn i 
stan och Team Guran som alla arbetar med miljö, kost och odling. Människors och platsers historia 
arbetar Barn i stan med i form av lokalhistoria och Vi är romer, med romsk historia och samtid. Vi är 
romer har även ett rättighetsperspektiv genom att skapa möjligheter för unga romer att få lov att 
känna stolthet och tillhörighet med en romsk historia och kultur, även Tagga/Habitat Q och Projektet 
Bom arbetar med att skapa trygga rum för att kunna tillgodose människors rättigheter och 
identiteter. Slutligen finns det även med ett antal metodprojekt, som har en eller flera metoder de 
arbetar med och som de vill sprida vidare, men tre av projekten sticker ut såtillvida att själva 
projektet går ut på att sprida metoder. Det gäller Rösträtt, men framför allt All in och Träning för 
förändring.  

En mer detaljerad genomgång av projekten finns i bilaga 2 samt i faktarutan i respektive kapitel (6–
12). Projekten har befunnit sig i olika faser under studiens gång och de resultat som presenteras 
måste ses som utsnitt, det är exempelvis mycket möjligt att projekten förändrats, att fler eller färre 
personer engagerats i projekten än vad som planerats, att spridning fått mer eller mindre effekt efter 
att intervjuer, dokumentstudier eller observationer genomförts. Varje projekt presenteras genom en 
faktaruta som kort beskriver projektet, dess syfte, metod, spridning och målgrupp. Om inget annat 
anges är dessa beskrivningar hämtade från respektive projekts egen beskrivning i ansökan, akter, 
redovisningar och webbsidor. Därtill presenteras projektet i en längre text som lyfter fram resultat 
och diskussioner från intervjuerna och observationerna, samt i viss mån från respektive projekts akt. I 
del II redogör vi för Barn i stan, del III tar upp övriga projekt och i del IV diskuterar vi lärdomar från 
samtliga projekt och studiens övergripande resultat. 

 

förändring 

Musikprojektet Barn och unga 
flyktingar 

X     Översikt 1 
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DEL II – Barn i stan 
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6. Fjärilarna har kommit tillbaka till Seved 
”Nu har fjärilarna kommit tillbaka till 
Seved” ropar en äldre svensk man som 
citeras i redovisningen för år två (akt 
2002:13). Han stannar till vid Barn i stans 
kolonilott som kommit till medan 
projektet provat sig fram för att hitta sin 
form. Bakgrunden till att Barn i stan kom 
till var egentligen en annan än 
kolonilotten. Enligt vad som berättas var 
det efter att en pojke frågat sin far med 
ursprung i Somalia om han visste hur en 
äldre person de passerade hade det under 
sin barndom. Pappan kunde inte svara, 
och tanken med projektet var att skapa ett 
samtal mellan äldre svenskfödda i 
området och barn och ungdomar, oftast 
med invandrarbakgrund. Det fanns helt 
enkelt inga naturliga mötesplatser för 
människor boende i Seved. Barn i stan 
skulle bli en sådan mötesplats, där boende 
kunde mötas och där barnen kunde få svar 
på sina frågor. Warsame Yassin Osman, 
ordförande i Hidde Iyo Dhaqan, berättar 
hur föreningen kände att den på ett enkelt 
sätt kunde få barnen att komma dit, 
däremot visste de inte hur de skulle lösa 
kontakten med de äldre i området. För att 
lösa den biten kontaktade föreningen 
Lasse Flygare som Warsame träffat 
tidigare och bad honom bli projektledare 
för projektet. 

Det har varit en lång startsträcka, säger 
Lasse Flygare. Etableringen tog tid, på 
gott och ont. Vi var ute mycket och 
pratade med alla människor. Det 
handlar inte bara om att skapa tillit och 
ytor där seniorer och barn kan mötas. 
Först fick vi presentera oss för varje 

målgrupp: Hallå, det här är Barn i stan, vi har en idé (Åberg, 2011, s. 76). 

Projekt: Barn i stan 

Projektägare: Hidde Iyo Dhaqan 

Syfte: ”Att utveckla och använda en ny modell för möten, 
samverkan, kommunikation och gemenskap mellan barn med 
invandrarbakgrund och äldre personer med svensk och 
invandrarbakgrund i Malmö.” 

Bidrag från Arvsfonden: 6 833 000 kr (2008–2012, avslutat) 

Metod: Barn i stan provade ett antal olika arbetssätt för att få 
barn och äldre att mötas oavsett bakgrund. De provade bland 
annat matlagning, temaresor, historieberättande, ekologiskt café, 
använda Hidde Iyo Dhaqans lokal som mötesplats och odling. 
Vissa mötesplatser fungerade bättre än andra och odlingen kom 
att fungera mycket väl tillsammans med bland annat matlagning 
för att skapa mötesplatser. 

Målgruppens inflytande och deltagande: Projektet startade sedan 
barn i området velat lära sig mer om sin lokalhistoria, 
målgrupperna var sedan aktiva i alla delar av projektets 
utformande och genomförande. Det är svårt att beräkna hur 
många personer som nåddes eftersom många kom och gick i 
verksamheterna, men totalt nåddes enligt egen utsaga 
uppskattningsvis ca 2 600 barn och totalt ca 35 000 personer. 

Efter projekttiden: Barn i stan hade målet att finnas kvar i någon 
form efter projekttidens slut. Det fanns stort intresse från 
allmänhet, politiker, tjänstemän och medier för projektet och 
delar av det kom också att spridas vidare (i form av exempelvis 
odlingsnätverk). Det skedde inte i Hidde Iyo Dhaqans regi, även 
om föreningen fortfarande utgör en mötesplats både för barn och 
äldre. 

Spår och spridning: Projektet lämnade en rad spår, bland annat 
genom boken Flower Power (Åberg, 2011) men också genom 
utvecklandet av en rad arbetssätt som fått spridning i Malmö och i 
övriga landet genom medier.  

Grad av nyskapande: Projektet gick ut på att finna nya vägar för 
möten mellan människor och lyckades också med detta. Att låta 
människor själva bli en del av och delvis påverka sitt lokalsamhälle 
visade sig vara lyckosamt. 
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Lasse Flygare säger att de ”var ute och pratade med alla människor”, vilket visar en av metoderna för 
projektet. Att tala med människor, med de boende och att hela tiden ta in deras perspektiv och låta 
det förändra upplägg och planer. Dels handlar det alltså att under lång tid bygga relationer med och 
mellan boende och andra, samtidigt som det finns en förändringsbenägenhet och en möjlighet att 
relativt snabbt kunna utvärdera och förändra delar som inte fungerar. För Barn i stan har dessa 
utgångspunkter troligen stor roll i hur projektet kommer att utvecklas, kontinuerligt samtal och 
förändring.  

Man skapade kanske något trevande mötesplatser där barn och en grupp äldre kunde mötas. Barnen 
var nyfikna på de äldres historia och de äldre nyfikna på barnens frågor. På så sätt blev det möten 
mellan generationer och mellan svenskfödda och de med invandrarbakgrund eller med föräldrar med 
invandrarbakgrund, och Barn i stan var i rullning. 

Barn i stans vardag 
”Det är inte vi, det är deltagarna” säger Wahib som var anställd i projektet. Barn i stans dagliga 
arbete handlade mycket om att försöka skapa mötesplatser på de boendes villkor. Tidigt kom Barn i 
stan att handla om att försöka locka människor och på så sätt skapa mötesplatser, det blev mycket 
pyssel som det beskrivs i boken Flower Power (Åberg, 2011). I takt med att tiden gick 
utkristalliserades dock ett antal mer konkreta spår som projektet kunde arbeta vidare med för att 
skapa möten och möjliggöra deltagarnas berättelser om Seved och sin vardag. Det handlade bland 
annat om matlagning, temaresor, historieberättande, om att öppna ett ekologiskt café, om att 
använda Hidde Iyo Dhaqans lokal som mötesplats och om odling. Allt för att möjliggöra berättandet 
och mötet mellan barn och äldre i området. 

I intervjuerna med projektdeltagare, projektägare och projektledare är det svårt att utläsa en konkret 
metod som användes i arbetet med barnen och de äldre, det vill säga hur det dagliga arbetet gick till. 
De framhåller snarare ett förhållningssätt, precis som Wahib i inledningen, som tycks ha genomsyrat 
arbetet och som starkt bidragit till de resultat Barn i stan gav. Detta förhållningssätt har handlat om 
att skapa ett möte här och nu, ett möte mellan människor i vardagen i Seved. För att det ska bli 
möjligt har man byggt upp ett säkert och tryggt rum där människor känner sig delaktiga och som de 
känner sig ansvariga för. Det var detta som utkristalliserades allt eftersom tiden gick. I inledningen av 
projektet såg deltagarna såg Barn i stan mer som en avkoppling eller en plats för lek och spel, men 
senare förändrades detta genom att projektet arbetade med att lägga över ansvar och genom att 
arbeta tydligt med bekräftelse och kontinuerliga utvärderingar. Lasse Flygare: ”Vi försöker 
koncentrera oss på det som driver framåt och skapar gemenskap” (Åberg, 2011). Det kan handla om 
att diskutera vad som fungerade och vad som inte fungerade, eller att visa deltagarna att de själva 
kan och att det är möjligt, samt genom att bygga verksamheten på att deltagarna själva tar ansvar för 
den. 

En mötesplats som fick stor betydelse för hur Barn i stan utvecklades och marknadsfördes är den 
odling som startades i anslutning till Hidde Iyo Dhaqans lokal. Eftersom denna del får så stor 
betydelse kommer vi lyfta fram den verksamheten lite extra innan vi går vidare med projektet som 
helhet. 

Odlingen 
Något så enkelt som att odla grönsaker, bär och kryddor ger väldigt starka och positiva känslor 
hos alla oavsett ålder eller ursprung. Ett intresse och engagemang för sin närmiljö skapades i 
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syfte att med små medel och på kort tid ville vi visa att man skulle kunna få ett bostadsområde 
att börja grönska och skapa ytterligare en funktion än bara boende (Akt 2002:13) 

Det var inte på något sätt självklart att Barn i stan skulle få ett så starkt fokus på odling, snarare 
tvärtom. Visserligen är det möjligt redan efter första året att se hur gemensam matlagning börjar 
dyka upp i texterna om Barn i stan som en möjlig väg att gå, men det var inget odlingsprojekt. Barn i 
stan lät sig dock ta vändningar och en framgångsrik sådan var arbetet med en stadsodling. Projektet 
tog då in hjälp utifrån, det behövdes någon som kunde odling. En sådan person var Linnea, som i dag 
driver en verksamhet inte långt från Hiddes lokaler men möjligen lite mer i skymundan. Den 
verksamheten heter Odla i stan. 

Marcus: Hur kom du med i projektet?  

Linnea: Ja det var ett fantastiskt sammanträffande. Nej men Lasse Flygare (LF) och dom startade 
projektet 2008 ju, så det var andra året på vintern där 2009 som jag träffade LF. Det är nämligen 
så att min bakgrund, jag håller ju på med stadsodling och permakultur och letade jobb och var 
arbetslös. Jag kontaktade ABF och hade en trädgårdskurs med ABF och jag pratade med dom om 
kan jag inte ha nån studiecirkel i stadsodling och dom bara nej den är redan tagen men däremot 
vet vi att vi har en man LF han har ett projekt på Seved och han vill hålla på med stadsodling så 
kolla med honom. De gav mig numret till Lasse och på så sätt träffade jag LF och Lasse ville ju ha 
igång stadsodlingen för att dom intervjuade ju dom äldre och om hur det var förr på Seved och så 
visade det ju sig att det var koloniområde här. En hel del av dom seniora hade odlat tidigare och 
att barnen blev nyfikna och tyckte det var ju häftigt kan man inte börja odla igen, och på så sätt 
alltså. Barn i stan-projektet var ju till för att hitta metoder i mötet mellan barn och äldre på Seved 
och gärna då över generationsgränserna men också kulturella gränser och bakgrunder. Och Lasse 
insåg att det här kunde vara en bra metod, odling, men ingen visste ju nånting om odling så att 
därav letade han efter någon som kunde hålla på med stadsodling. Så jag och Lasse vi, min 
bakgrund är att jag är miljövetare och antropolog och sen har jag jobbat som miljösamordnare i 
fastighetsbranschen på både MKB (fastighetsbolag i Malmö, författarnas anmärkning) och HSB så 
jag kände ju många fastighetsägare och marken här var ju MKB-ägd. Så när Lasse såg min CV så 
tyckte han att jag var som klippt och skuren för detta för jag hade ju väldigt mycket kontakter, jag 
hade jobbat mycket med miljöförvaltningen med ekostaden Gustavsborg, jag känner ju många i 
miljöbranschen, både i fastighetsbranschen men också i vad heter det, förvaltningsbranschen.  

Vi gick upp till miljöförvaltningen och frågade dom att ja men kolla här, vi har ett fantastiskt 
projekt, vi har Barn i stan, vi har den här målgruppen, skulle man kunna hitta nåt medel för en 
finansiering av min tjänst då, så att jag kunde utveckla och se kan stadsodling vara en metod för 
möte i bostadsområdet? De gick med på det så fick vi lite pengar så att dom kunde anställa mig 
och sen drog det igång. Så jag började i april 2009 då. Och barnen har ju redan liksom dragit upp 
solrosor både hemma och i skolan så att det, det var bara och köra på och marken utanför Barn i 
stan-lokalen tillhörde ju MKB så jag pratade med förvaltaren där som var min gamla kollega när 
jag var miljösamordnare. Och han var väl väldigt skeptisk och tyckte att kör på, vi testar, funkar 
det inte så är det bara att lägga gräsmatta igen och vi fick dom att betala jord och så där. Så att vi 
grävde upp gräsmattan la ny jord och så där, sen började vi pila in med pilestaket.  

Det funkade jättebra, det blev en succé direkt faktiskt, det var ju många som – nu bara jag 
babblar på här [skratt] nästan som autopilot – nej men många stannade till, barnen tyckte det var 
kul, det var inga problem, det var ju det som alltså behändigt för min del, jag behövde inte ragga 
barn som var intresserade. Barn i stan och Hidde har ju funnits där långt innan så barnen kom ju 
redan till Hidde eller Barn i stan-lokalen och hängde efter skolan. Och då började jag jobba i april 
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maj och då ja du vet vår och fint väder, då började alla hänga med mig ute också ju. Så jag hade 
på ett sätt väldigt förspänt att vissa som startar stadsodlingsprojekt, dom måste gå ut och ragga 
intresserade barn och så där, det är inte samma. Så det var ju väldigt enkelt på det viset. Och sen 
körde vi på och lät det vara kul och lät barnen plantera hur de ville nästan i princip, nej men, 
styrde upp det lite. Vi planterade en pilestaket runt om för att hitta, göra en naturlig avskärmning 
mot hundar som sprang omkring och pissade ner, ja men du vet försökte göra det fräscht, men 
ändå att det var öppet.  

Och många sprang omkring och sa ja men herregud, det här kommer inte och klara natten med 
pilestaketet. Och så kom de tillbaka nästa dag, ja men det klarade natten, ja men inte en dag till 
och så höll de på så, och så till slut så började dom bli engagerade och kom förbi och ja men du 
har ju klarat det, nu börjar det liksom komma, det gror och det är grönt och det spirar. Då börjar 
dom komma med plantor i stället och bidrog till att det skulle bli mer och mer etablerat. Ju mer 
etablerat och omskött, desto mindre risk för vandalism. Så det kom ju folk cyklande med 
rabarberplantor på pakethållaren från någons släktings koloni. Vi hade sex tomatplantor som 
stod på trappan en morgon när jag kom dit och i brevlådan låg det massa fröpåsar som nån hade 
anonymt stoppat ner. Så det var en väldigt positiv sommar där många var engagerade. Och jag 
var ute hela dagarna och fixade med barnen och lät dom vara med så mycket dom ville och det 
var liksom sporadiskt från fem minuter till tio minuter och så kom dom igen och så här. Vi lade 
gångar för att göra det handikappanpassat så att seniorerna också kunde gå in med rullatorer och 
så odlade vi pallkragar då för att få upp höjden lite grann. 

Linnea sammanfattar egentligen på egen hand det som kom att bli styrkan i hela Barn i stan, de tre 
aktörer som sammanstrålade med odlingens intåg i projektet bidrog alla med mycket viktig 
kompetens. Lasse bidrog med sin erfarenhet och kunskap men också med sitt nätverk i kommunen 
och med andra föreningar, Hidde och projektmedarbetarna bidrog med sin lokala förankring och sina 
kontakter med de boende i området och Linnea kunde bidra med kunskaper om odling och sitt 
kontaktnät i kommunen. Tillsammans har de vad ett lyckat projekt behöver: kunskap i att bedriva 
projekt, sakkunskap och lokal förankring.  

Utvecklingen mot ett allt mer omtalat och lyckat odlingsprojekt kom stegvis. Som Linnea beskriver, 
var barnen ändå ute och rörde sig i området och var, mycket tack vare Hiddes läge och rykte, lätta att 
engagera. Men det krävs mer för att få övriga intresserade att närma sig, kanske är det här möjligt att 
förstå den kraft odlingen har. 

Linnea: Och sen så började mammorna bli intresserade när barnen var där [...?] kom ner med lite 
fröer som vi också började så, koriander och lite allt möjligt. Så det blev en liten angelägenhet 
och när mammorna blev intresserade då började barnen också ta det lite mer på allvar kan jag 
tro. Så att jag tror, vad jag blev förvånad över att när jag började med det så var det mycket så 
här miljöperspektiv, man ska odla stadsodling lokalproducerad mat och liksom öka kunskapen, 
medvetenheten om det. Jag tänkte inte så mycket på dom sociala integrationsaspekterna, som 
jag nu i efterhand efter fyra år där jag har jobbat med detta. Det är ju det som är den stora 
vinsten med stadsodling, att det är så universellt att alla är intresserade av mat. Alla äter vi ju. 

Linnea pekar på vinsterna att just arbeta med odling eftersom mat berör alla. Något som hon menar 
leder till ”social integration” eftersom det skapas möten runt maten och odlingen av ingredienserna. 
Samtidigt måste detta sättas i rätt sammanhang, Linnea bedriver i dag ett företag som sysslar med 
just detta och det är därför inte särskilt konstigt att hon framhäver just odlingen som den viktiga 

32 
 



lärdomen. Detta är inte en bild som delas till alla av hundra procent, vilket vi ska återkomma till i 
nästa avsnitt där vi redogör för positiva erfarenheter av projekttiden.  

Positiva erfarenheter 
Den absolut viktigaste erfarenheten från Barn i stan är troligen betydelsen av den starka lokala 
förankringen. Hidde som förening är väl förankrad i Seved men också bland människor runt om i 
Malmö som har sin bakgrund i Somalia.  

Lasse: Så, förankringen har funnits i området på olika sätt och det är ju ett område där en hög 
andel av dom boende har bakgrund i Somalia också, så det föll sig ganska naturligt. Men eftersom 
de haft lokal i Seveds folkets hus och i Rosengård, cirkelverksamhet, så kom det människor från 
olika delar av Malmö med somalisk bakgrund till Hidde. Det faller inte heller så väl [ut] bland 
lokala tjänstemän och politiker som egentligen hade missat poängen med indelningen av 
stadsdelar, det handlar ju inte om att isolera människor, det handlar ju om att hantera, lättare att 
hantera logistik och så där, det är ju därför för att tjänstemännen skulle ha närmare, men att det 
skulle betyda att man inte skulle välkomna människor från andra stadsdelar, det låter ju väldigt 
apart kan man tycka. Men det är många som lever i den villfarelsen, fortfarande, oh nej detta är 
ett innerstadsprojekt. Jaha.  

Lasse betonar hur förankringen länge funnits i området, andra exempel är hur ordföranden i Hidde, 
Warsame, tidigare har bott i området och har länge fungerat som en representant för andra med 
somalisk bakgrund. Men Lasse pekar även på ett problem i att stadsdelens politiker har svårt att se 
värdet av att andra med somalisk bakgrund kommer utifrån Seved för att besöka föreningen. Lokala 
politiker och tjänstemän vill hellre se resultat direkt kopplade till de boende i Seved än att se 
uppkomsten av en mer generell mötesplats, där alla är välkomna. Den lokala förankringen har alltså 
två sidor, det kan gynna Hidde att etableras på en plats och det kan missgynna föreningen i kontakter 
med den egna stadsdelens politiker. 

Detta är ett problem generellt bland storstädernas stadsdelar att deras fokus ofta ligger på den egna 
stadsdelen och dess medborgare snarare än på ett större lokalt sammanhang. Olika budgetar och 
olika mål leder de olika stadsdelarna från varandra i vissa avseenden, kanske drabbar detta mindre 
välbärgade stadsdelar hårdare än andra. För ett projekt som Barn i stan kan det vara svårt att få stöd 
från de olika stadsdelarna utan att samtidigt fastna i att behöva begränsa verksamheten. Resultatet 
blir att Hidde gör ett jobb som gynnar Malmö stad, men att de inte kan få något tillbaka i form av 
resurser utan att behöva förändra projektet från grunden.  

Hiddes lokalen har ett perfekt läge mellan in- och utfart till centrala Seved och dess torg. Linnea 
påpekar detta flera gånger under vår intervju, bland annat i jämförelse med den lokal hon har tillgång 
till nu, där genomströmningen inte är lika stor. 

Linnea: Ja dom hade redan ett bra kontaktnät in i området och var en etablerad aktör som alla 
hade förtroende för så då var ju dom barnen där men jag tror det var nåt nytt och spännande och 
det är nåt som man är ute rent fysiskt och det var en fin sommar också, det var solsken hela tiden 
och barnen liksom, dom är ju trångbodda på Seved, ungarna springer på gatan och försöker hitta 
grejer och göra och då blir det en naturlig mötesplats, också vattenslangen ute då blir det kul och 
lek och vattenkrig och så där. 

Barnen rör sig redan i området när arbetet med trädgården tar fart, de leker på gårdarna och 
springer i området. Tack vare läget är det därför lätt att fånga upp dem och engagera dem i arbetet. 
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Det skapar också en möjlighet till reträtt eftersom området är så pass öppet, troligen är det därför de 
har så stor genomströmning på människor. Människor kan fritt komma och gå, bidra med det de kan 
och gå vidare om de känner för det. Även Linnea betonar Hiddes goda kontaktnät i området och att 
de var etablerade där. 

När Wahid och Lasse ska beskriva vad det var som var så bra med Barn i stan så tenderar de att landa 
i en form av tydligt demokratiskt aktörsperspektiv. Deltagarna är de viktigaste för projektet. Det 
handlar om att skapa en känsla av sammanhang och delaktighet, menar Lasse. Wahid är inne på 
liknande saker och menar att allt måste börja med deltagarna. Idéerna ska helt enkelt komma från 
dem. Det gör att det kanske inte alltid är just själva odlingen som är viktig, utan vägen dit.  

Lasse: Linnea och Göran kom ju in år två, och dom kom ju in med fantastisk kompetens kring just 
odlingen men också med egen drivkraft att åh det här ska svämma över i hela Malmö och att det 
då lite grann att det var dom ekologiska morötterna som var viktigare än dom sociala varelserna, 
lite grann va. Tappade lite fotfästet när det gällde barnen och dom äldre som dom möjliggörarna 
som gjorde att människor runt omkring flockades för det var verkligen det genuina mötet, lusten, 
glädjen över att vara inte bara odlandet och skördandet utan ätandet tillsammans, att träffas 
över olika gränser och sitta och smaka på varandras mat […] 

Betoningen av att det är deltagarna i projektet som är möjliggörarna visar hur viktig denna tanke var 
för de som arbetade med projektet. Lasse är även inne på att de åtminstone delvis tappade bort 
denna del under år två när fokus kom att förskjutas från deltagarna till odlingarna. De ekologiska 
morötterna blev viktigare, vilket vi återkommer till nedan. En annan sak som det tydliga 
aktörsperspektivet för med sig är risken att göra fel. Om allt ska utgå från deltagarna är det viktigt att 
som projektledare också kunna, åtminstone delvis, släppa på kontrollen. Något som kan leda till 
misslyckanden. 

Lasse: Blir det fel ibland? Ja, livet blir det. Det liksom ingår i konceptet, så att det är inte farligt. 
Det liksom blir resultat, men man kan hantera resultaten men dom måste ske först. Man måste 
tillåta dom att ske.  

”Man måste låta tillåta dom att ske”. Utan misstag, inga framsteg tycks Lasse mena. Undersökandet 
och utforskandet är viktigare än att inte göra något alls eller att låsa sig till en modell. Detta 
återkommer flera av dem vi intervjuar, det är just denna process som är det viktiga inte den enskilda 
praktiken oavsett vad den består i, inte ens när det handlar om odling. Det är viktigare att låta det 
växa och gro. 

Wahib är till och med obekväm inför att kalla det för ett projekt, han menar att Barn i stan är en 
process. Projektbegreppet låser mer än det öppnar upp, ”man kan inte ens köpa vatten utan att 
skriva det” säger Wahib. Warsame är inne på ett liknande resonemang. 

Warsame: Projektetet är inte nåt som är fast, man skriver och skickar men det kommer nånting 
ändring hela tiden för att ibland man kan inte alltid följa vad som står utan man liksom anpassar 
den här helt deltagare är viktigt att man, att dom styr, att det är inte vi som vill nånting utan att 
det är dom som vill nånting och det är dom som vill ändra nånting. Så det är viktigt att man tar 
hänsyn till deltagarna om det är barn och barnen säger så ja vi gör så. Vi har inte skrivit att vi ska 
börja odling men det har kommit från barnen och pensionärer att vad kan vi göra, yes varför inte. 
[…] det finns massa projekt där tror man att projektledaren är bäst, han är inte bäst. 
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Det var genom denna process en stor del av Barn i stan kom att handla om odling. Från början fanns 
inte dessa planer utan det hade att göra med att dessa önskemål fanns från barnen och 
pensionärerna. Lasse påpekar att mötena var det viktiga och att ”odlingen blev bara ett sagolikt jävla 
bra verktyg” (intervju). Detta arbetssätt inkluderar två saker som framkommer i intervjuerna, dels 
kontinuerliga och korta utvärderingar och dels förmågan att bromsa kraven på resultat. 

Warsame: Lite jobbigt men lite roligare och man ser direkt liksom att det är nånting som händer 
hela tiden. Oavsett om det är lite jobbigare eller så, man ser aha där kommer nånting. Så man 
måste utvärdera varje dag vad som händer, så man ser [till] att kanske det blir lite mer framgång. 
Om vi utvärderar varje vecka och ser vad som händer, vad var fel och vad var bra och vi gjorde 
detta som det bästa, vid alla aktiviteter vi gjorde tog vi bilder, jag tror Lasse sa 12 000 eller 
nånting så bilder. Men det är intressant, ibland glömmer man nånting men så ser man bilden och 
aha, nånting händer där. Så att utvärdera själva, innan en utvärderare kommer uppifrån. 

Regelbundna mindre utvärderingar blir tvunget att ha, även om det bara handlar om kortare 
avstämningar om vad som fungerat eller ej. Barn i stan satt ner och gick igenom vad som gjorts, vad 
som fungerat och inte ofta, väldigt ofta. På så sätt var det lätt att lägga om kursen om det skulle 
behövas men också möjligt att lyfta sådant som behövde justeras eller som fungerade dåligt. I takt 
med att framgången nådde projektet i allt snabbare takt med många intresserade blev det också allt 
viktigare att försöka bromsa farten. 

Marcus: Finns det något kvar att mötas kring i dag eller är det så att den ekonomiska föreningen 
exempelvis har sitt och. 

Lasse: Ja men så är det ju va och där är mycket studiebesök från utlandet och man liksom saluför 
nånting. Och för mig i stor utsträckning en vacker snittblomma, det är så jag ser det. Men 
odlingsnätverket Seved är mer delaktiga, är delaktiga. Nu var det skördefest, om det inte var i dag 
eller igår, igår kanske, som är på Sofielundsskolan och då är det massa dagis med och föreningar 
och Hidde är med också så där va. Dom lever ju vidare, dom mötena finns ju, det är en del av 
civilsamhället och det offentliga nu, det är jättebra, det lever vidare. Äppelmustningsfest på 
torget, äppelmustmaskinen står i Hiddes källare och den tas upp och honungsslungan står där 
och andra som odlar får komma dit och odla sin honung, byalaget och så här alltså. Så det lever 
vidare, många möten lever vidare. Och sen över ett år tillbaks så bekostar den somaliska 
föreningen alla vinster, allt kaffe och alla kakor för bingotanterna som fortfarande kommer till oss 
på onsdagar och sitter där och spelar bingo va. Det var nånting kommunen tidigare gjorde, nu är 
det en somalisk förening som betalar svenska tanters bingospel, deras sociala tillvaro, för det sker 
i en somalisk förening. Jättebra. Så det är också möten som fortfarande lever och som ger ringar 
på vattnet, sakta sakta men, det får lov och gå långsamt. Jag använde det ordet sakta sakta så 
många gånger i projektet Barn i stan, för det var många som ville ha kvantitativa resultat va, 
många runt omkring som ville ha kvantitativa resultat.  

Marcus: Kommunen och sånt då eller?  

Lasse: Forskning och journalister, alltså det är många som ser saker som spelteori.  

Sakta, sakta uppmanar Lasse oss att tänka, det måste få ta tid. Samtidigt är det också någonstans här 
som problemet för Barn i stan uppstår. Det är inte längre möjligt att bromsa farten, det går för 
snabbt och projektet kraschar så småningom in i väggen och lämnar kvar Hidde och många 
projektmedarbetare på ena sidan, samtidigt som snittblommorna ligger utspridda innan de plockas 
upp av andra intressenter. Men vägen dit, innan snittblommorna är det få som förmår att förstå 
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värdet i. Omvandlingen från odling till snittblomma ska vi komma in på alldeles snart, men först två 
korta avsnitt om Lasse Flygare och om Hidde. 

1 – Lasse, projektledaren 
I samtalen runt projektet och Hidde, inser man snabbt den vikt som läggs på Lasse Flygare. Han är en 
van projektarbetare och har ett mycket stort kontaktnät i Malmö med omnejd. Alla vet vem Lasse är. 
Eller kanske inte precis alla, men väldigt många. Han har också ett tydligt samhällsengagemang och 
patos och jonglerar vant både dokumentation och engagerande förmågor. En återkommande fråga 
under vår intervju var relationen mellan offentlig och frivillig, där han tycktes mena att det offentliga 
besatt en tröghet och en inkompetens som bland frivilliga byttes ut mot engagemang och snabba 
beslut.  

Warsame hade träffat Lasse tidigare då han arbetade som clown. Vid det tillfället hade det kommit 
en hel del barn men också många pensionärer. Warsame hoppades att Lasse hade lite kopplingar till 
pensionärer.  

Warsame: Vi kan fixa 100–200 barn till föreningen, men hur ska vi få svenska vuxna till 
föreningen, det var den biten vi ville att han ska lösa. Det var därför att han blev projektledare. 

Warsame såg ett potentiellt problem hos Hidde. Föreningen hade bra kontakter med den grupp 
människor med ursprung i Somalia och bland barnen i Seved, men de saknade kontakterna med 
projektets andra målgrupp för att möten skulle kunna skapas, svenska pensionärer. Warsame tänkte 
därför att Lasse kunde bidra med något här. Föreningen anställde därför Lasse som projektledare. 

Lasse: Min roll var att hela tiden vara på plats och make believe, klart att vi kan, ja men det är 
möjligt och så där. Det var viktigt att vara den där coachen hela tiden, inga stängda dörrar va utan 
bara nya vägar. Det var viktigt.  

[…]  

Man kan säga att jag blev en dörröppnare, både till mina nätverk och till mina kontakter, men 
också till det offentliga och till vissa delar till det privata också. […] jo men det spelar roll [mina 
kontakter] men det har inte varit avgörande, avgörande har varit närvaron på den specifika 
platsen över tid. Inte minst närvaro när det offentliga samhället är stängt och det är ju stängt 
ganska länge.  

Här beskriver Lasse sina två roller, dels en coachande roll gentemot deltagare och andra 
projektarbetare, dels som dörröppnare till andra kontakter och nätverk. På många sätt personifierar 
Lasse den moderna sociala entreprenören, en person med bra koll på projektansökningar och dess 
logik, han har mycket kontakter och ett stort socialt engagemang och patos. Tre kriterier anges 
ibland för sociala entreprenörer: ett socialt kall, vikten av uppfinningsrikedom eller innovationer, 
samt slutligen att underkasta sig marknadens regler (Lepoutre, Justo, Terjesen, & Bosma, 2013). Det 
kan särskilt med tanke på den sista punkten vara svårt att se projektledare för ideella projekt som 
sociala entreprenörer. Men i projektbranschen med ansökningar, processer, beslut och redovisning 
finns en konkurrens om resurser. Kunskap om dessa processer har Flygare samtidigt som han drivs av 
ett starkt socialt engagemang och en öppenhet för processen och nya idéer. 
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2 – Hidde, föreningen 
Trots att Lasse intar en central plats i projektet, går det inte att bortse från Hidde Iyo Dhaqan 
(ungefär Arv och kultur) och dess roll för projektet. Föreningen har precis som projektledaren lång 
erfarenhet av att bedriva projekt och av att söka medel. Det blir uppenbart i samtalet med Warsame 
att de olika projekten går ihop något och nästan bildar en enhet för honom. Det finns en stolthet i 
rösten när han konstaterar att ”det har blivit lugnare här [i området]” och att föreningen med hjälp 
av sina projekt kunnat bidra till denna utveckling. 

Föreningen bildades 1995, då människor från Somalia allt mer började komma till Sverige. Några av 
dem brukade sitta på café tillsammans och prata med varandra, men insåg efter ett tag att de 
behövde en föreningslokal. Man ville hitta någonstans att samlas och samtala med varandra. Så 
bildades till slut Hidde Iyo Dhaqan som en somalisk kulturförening. Till dags dato har föreningen 
genomfört ett tiotal större och mindre projekt med medel från en rad olika aktörer. Att arbetssättet 
från Barn i stan går igen i fler projekt råder det inget tvivel om, här talar Warsame om ett tidigare 
projekt i stadsdelen. 

Warsame: Ungdomarna som växer upp här och spelar fotboll, som har inget jobb, det var lite 
jobbigt att se dom som spelar fotboll här klockan 10 på natten på Sevedsplan. Varför spelar [ni] 
här, [det] finns ingen fotbollsplan? Så vi kollade lite noga om detta och sånt och sen vi har samlat 
alla ungdomar som var här i en källare på [namn]gatan, nästan 40 ungdomar mellan 12 och 25 
[år] och jag har bjudit några svenskar också som [jag] har jobbat med för att lyssna och samla 
vilka idéer dom har och anteckna kanske för att i framtiden göra projekt. 

Warsame betonar vikten av att ungdomarna själva får vara med och skriva ansökan, det är viktigt 
med ett ”underifrånperspektiv”, säger han. Att se ungdomar röra sig i Seved utan arbete mitt i natten 
ledde till att föreningen bjöd in dem och tillsammans skrev man en projektansökan på ungdomarnas 
villkor. Det dröjde åtta månader innan de fick det projektet beviljat, ”tänk så lång tid” säger 
Warsame. Trots att ungdomarna ibland kom förbi och undrade om Warsame och föreningen hört 
något om ansökan, höll de alltså ut så lång tid. Efter åtta månader kom slutligen pengarna och 
projektet kunde starta.  

Detta förhållningssätt säger något om föreningens sätt att arbeta. Det finns ingen vilja att tvinga på 
ungdomarna aktiviteter eller att komma med pekpinnar. Allt ska ske på deras villkor, men de 
inkluderas också och blir delaktiga i vägen fram till ett färdigt projekt. Detta är ett arbetssätt som går 
igen i arbetet med Barn i stan, processen fram snarare än resultat och att alltid utgå från deltagarnas 
vilja och behov i sitt arbete. 

Samtidigt som Hidde Iyo Dhaqan och Warsame spelar en stor roll för Barn i stan är det tydligt att 
projektet är en del av en större helhet för föreningen. Warsame påpekar detta flera gånger under 
intervjun, exempelvis genom att hänvisa till Lasse Flygare som projektledare eller genom hur 
föreningens arbete snarare handlar om en rad olika projekt. Det finns en intressant fråga som väcks i 
och med detta och det är hur man ska se på relationen mellan förening, projekt och deltagare. Hidde 
Iyo Dhaqan är visserligen projektägare men hur detta tar sig uttryck i projektets dagliga verksamhet 
är oklart. Som projektägare är föreningen också arbetsgivare för projektledaren och 
projektmedarbetarna, men mot slutet av projekttiden tycks arbetsgivaransvaret ha fallerat något. 
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Arvet och efterspelet 
Trots att Barn i stan inte finns kvar längre har projektet lämnat en rad spår efter sig. Bland annat 
producerades som tidigare nämnts en bok (Åberg, 2011) men idéerna nådde mycket längre än så 
genom all press Barn i stan fick och genom alla besöken hos Hidde Iyo Dhaqan. Dessutom skrev 
studenter uppsatser som ytterligare bidrog till spridningen (se ex. Lööw, 2010). På Seved fortsätter 
bingon i Hiddes lokaler och biodlingen har nyligen beviljats nya projektpengar av Arvsfonden. Några 
kvarter bort finns Odla i stan som är ett direkt resultat av Barn i stans verksamhet och som spridit 
delar av projektet vidare runtom i Malmö, även odlingsnätverket i Seved fortsätter sin verksamhet. 

På många sätt är Barn i stan typexemplet på ett lyckat projekt i en stadsdel som dragits med dåligt 
rykte, våld och fattigdom, men efter ett tag blir det tydligt att något måste ha hänt. Barn i stan 
försvinner och Hidde står kvar utan möjlighet att bedriva den formen av verksamhet längre. Vad 
hände när kungabesöken upphörde och kamerorna slutade blixtra? Två saker finns anledning att lyfta 
fram, dels att projektet växte för snabbt, dels att två anställda i Barn i stan startade en 
konkurrerande verksamhet. Var Barn i stan kanske till och med för inkluderande? 

Lasse: Ja det är ju jättesvårt och, det är ju så med arvsfondsprojekt, tredje året är ju ofta 
spridningsåret man ska sprida effekter, man ska berätta vad man gör och så där va, det var det vi 
gjorde. Och så glufsade olika förvaltningar och människor i sig väldigt mycket och tog bort 
kontakter som var knutna till Barn i stan som blev deras kontakter i nya konstellationer och sånt. 
Det var väldigt mycket som försvann över en natt va. Det var ju smärtsamt, jättesmärtsamt. Inte 
minst, vad fan det här är en väldigt isolerad invandrarförening som redan har det tuff målgrupp 
med medlemmar och sånt. Får inte behandla dom så, tycker jag.  

Marcus: Nej det är ju märkligt från en kommuns sida?  

Lasse: Det är lättare att jobba med Stina och Bertil och Claes och Eva. Det är ju så, minsta 
motståndets lag som får råda ofta.  

Marcus: Men även kontakter försvann från föreningen, från Barn i stan?  

Lasse: Ja alltså utan att vi, vi visste inte om nåt. Jag som projektledare och föreningen visste inte 
om att Linnea och Göran bildade en förening under projektets tid. Vi visste inte om det. Det kom 
till oss senare, dom hade bildat det där odlingsnätverket och redan startat den ekonomiska 
föreningen och sånt och tog med sig kontakterna från Alnarp och så som gav oss plantor och så 
där. Det var synd va, det var jättesynd, det hade man väl kunnat dela på. Tycker jag. Speciellt då 
som hon ändå uppburit lön och vart med och upparbetat något väldigt unikt, så unikt så man vill 
fortsätta jobba med det. Så det finns ju en brist på tacksamhet, som är viktigt att ha med sig i 
livet för att må bra som människa liksom. Det var lite så tråkigt det som hände där och det är 
många alltså John Taylor, han på miljöförvaltningen. Trevor Graham, många aktörer som var 
väldigt nära Barn i stan och som fortfarande är det, eller Hidde, sa det ”oj, det här hade vi ingen 
aning om när vi knöt kontakterna med dom, eller vi trodde alla var med på båten”, men så var 
det alltså inte. Det var ju synd, det där är inget bra alltså det blir aldrig några vettiga resultat av 
sådana handlingar.  

Som Lasse är inne på ägnas oftast tredje året i projekten till att sprida erfarenheter till andra, det är 
en del i uppdraget från Arvsfonden. Samtidigt är det viktigt att poängtera att pressen att sprida 
erfarenheter till den grad Barn i stan gjorde inte kom från Arvsfonden, som snarare försökte 
begränsa spridningen och varnade för effekterna av den (intervju, Lasse). Intressant att notera är 
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också att Lasse menar att kommunen valt att samarbeta med de med ”svenska” namnen snarare än 
med Hidde som haft en organisation igång. Trots detta var det många som pockade på 
uppmärksamheten. Forskare, journalister, politiker, skolor, tjänstemän, alla ville ha en del av kakan. 
Detta ledde till att föreningen öppnade för andra att ta över receptet och lämna smulorna kvar. 
Troligen åt uppmärksamheten upp Barn i stan, det växte och blev för stort. Suha, som arbetade på 
Barn i stan säger: 

Suha: Jag tänker tillbaka på det som något positivt, man träffas och odlar tillsammans, de som är 
invandrare och de som är gamla människor, från olika länder, svenskar och invandrare 
tillsammans. Jag känner mig glad och tyckte det var roligt faktiskt. Men jag är faktiskt negativ 
också, någon vi samarbetade med och som var en del av personalen, som vi jobbade tillsammans 
med. Den sista tiden fick de ett eget projekt, som heter Odla i stan 

Intervjuare: Odla i stan, ja  

Suha: Men vi känner, varför, varför, vi gjorde allt, vi samarbetar, vi är intresserade, vi själva hade 
kontakter (svårt att höra på inspelningen). När de öppnade i Rosengård, vi träffade folk som bor 
där. Vi själva kontaktade dem, du vet, många av araberna och somalierna bor i Rosengård. Det 
var vi som kontaktade dem och kopplade sedan in Linnea. Efteråt tänkte vi att Linnea, som en 
kontaktperson, att Barn i stan, vi samarbetar. Vi tänker inte så negativt. Vi kontaktade så många 
invandrare till henne, vi sa ja vi var som en kontaktperson. Men vi tror faktiskt att de i hemlighet 
under den sista tiden startade en egen… 

Intervjuare: det här andra projektet?  

Suha: Ja och jag sa ”Linnea vad har ni gjort och vad” ”nej, Suha, vi vet att du är en bra människa 
och vi samarbetade länge men”. Och sedan så läste jag själv, när de fick projektet, de sa att bara 
jag (Linnea) och Göran som anställda, vi kan inte göra någon som, inga pengar. Sedan så känner 
jag som, känner som… […]  

Intervjuare: Ja, men var det att du kände att de övergav er lite då, att ni inte fick vara med 
längre?  

Suha: Ja, ja. Men som vi tänkte, att samma personal ska jobba tillsammans.  

Intervjuare: Men det slutade då, för de började jobba med ett annat projekt?  

Intervjuare: Ja. Odla i stan. Men ibland är jag faktiskt glad att Odla i stan kom efter Barn i stan, att 
vi själva gjort det positiva, om vi inte gjort det positiva så kan man inte komma fram med Odla i 
stan. Ibland är jag glad, därför man måste göra något bra, och det spelar ingen roll om du har 
projektet eller jag har projektet, det är faktiskt inte det viktigaste. Det viktigaste är målet, att man 
gör något, framåt, som är positivt. 

Denna dubbelhet som Suha ger uttryck för, å ena sidan en stolthet att Barn i stan lett till att andra 
projekt kunnat arbeta vidare på deras arbete och å andra sidan denna kränkthet av att andra 
medarbetare gått bakom ryggen på projektet och startat en egen verksamhet. Förutom denna 
händelse förflyttades också fokus från process till resultat, det kom mer och mer att handla om själva 
odlingen och mindre om dem som odlade. 

Odlingen blev en snittblomma 
Marcus: Men du sa att fokus flyttades mot moroten, vad var det som hände då?  
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Lasse: Det var i slutet på projektet, då var det så jävla många. Det var ju hela [?] och hela den 
ekologiska maffian, alla haschtomtar, alla dom började liksom här händer det vi står och pratar 
om händer i Toronto och Havanna och var det nu händer New York, det händer här, det händer 
här på hemmaplan fy vad häftigt och så där va. Och vi var inte riktigt beredda vi hade något 
väldigt ömtåligt, det var det ju för det är ju så när människor får vara delaktiga, då är vi väldigt 
nakna och det är ömtåligt, det är som att gå på ägg och dom gick ju inte på ägg, ja det gjorde dom 
ju men dom gick med kängor va. Många som kom och tyckte åh vad häftigt, ni ska vara med här, 
och vi ska göra om i Rosengård miljöförvaltningen och så va som då var en förvaltning i mångt 
och mycket lever på projekt själva och som kunde då gå in i den projektvärlden och förstå den 
och se kopplingar liksom vi. Men som sagt det blev för mycket skyltfönster, för mycket ekologi 
och för lite social hållbarhet.  

Det är väldigt mycket ekologisk hållbarhet, det är väldigt lite social hållbarhet, väldigt lite kulturell 
hållbarhet, väldigt lite andlig hållbarhet. Nånstans kan jag, om jag ska göra en liknelse i den 
ekologiska världen så kan man säga att Barn i stan började som ett litet frö och det var många 
människor som hjälptes åt för att det skulle va rätt temperatur och rätt jordmån och byte och fixa 
och näring och allting till Barn i stan. Det var liksom ”wow kolla vad vi har gjort” och sen blev den 
fortsättningen lite grand ”åh vad fin den är, det är ju fantastiskt vad ni har lyckats med, titta!”. 
Förstår du? Nu är jag ledsen att det inte kom in på bandet, men alltså det blev plötsligt en 
snittblomma va. Rötterna, jordmånen, allt det försvann sen har man ju då försökt att återskapa 
delar, men jag tror att man måste börja från början.  

Jag sa det miljöförvaltningen, dom var på mig jättemånga gånger, kan ni tänka er att vara 
delaktiga Hidde Iyo Dhaqan i Rosengård, [nej nej nej], jag var tydlig och sa vi kan hjälpa till och 
identifiera civilsektorns aktör i området som möjligen skulle kunna va den som genomför, vi 
skulle också kunna hjälpa till och identifiera lokal yta och samarbetspartner i området för att 
bygga upp nåt navliknande. För det var det, det växte ju så organiskt va. Men man var inte 
intresserad, man ville ha snabbare ”ja men vi bygger det här cykelstråket, kan man ha 
hagtornsbuskar och lingon under och sen”. Ja det kan man säkert, man kan bygga det i lego också 
om man har tillräckligt mycket pengar, men det var inte där vi var, vi var verkligen så här 
underifrån. Närhets, underifrån och ömtåligt, och anser fortfarande vill man göra nåt liknande så 
måste det vara lika ärligt och ömtåligt. Det måste va det. Då kan man också släppa in människor 
som är i olika åtgärder utan att dom tar skada av det.  

Marcus: Vad tror du i dag gjorde att det blev en snittblomma?  

Lasse: Nej men jag vet ju vad som hände, har du pratat med [namn], som är ordförande i 
odlingsnätverket Seved, som ju är den mest demokratiska avknoppningen. Problemen lite grann 
är ju att stadsdelen försöker lite pumpa in pengar men samtidigt pumpar in krav bara så där. Och 
sen då Odla i stan då som odlar där bakom potatisåkern, det vita staketet. Det är ju en ekonomisk 
förening som flera förvaltningar har pumpat in pengar i och det är kopplat till ett privat företag 
som Göran har startat, det är rätt så komplicerat men demokratiskt det är det inte. Men den 
delen [nätverket] är den mest demokratiska, det som hände som var bra det var att väldigt 
många boende tog saken i egna händer, det fortsätter ju och det är ju fantastiskt, det flyttar 
ungdomar dit, människor ringer till MKB och säger vi vill gärna flytta till Seved. Ja, varför då? Ja vi 
vill odla. Och det är ju, det är ju jättefint, det är ju en häftig förändring av en stadsdel.  

Tyvärr så kan man inte mäta riktigt det genomslag som projektet har haft på lokalplanet därför 
att samtidigt under den tiden som Barn i stan förändrade väldigt mycket av offentliga rummet 
och känslan i det offentliga rummet och känslan mellan människorna i det offentliga rummet så 
gick Rikspolisstyrelsen in och sa nu ska vi satsa hårt mot knarket här på Rasmusgatan och buset 
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här. Och så gör dom sin statistik och säger att det var tack vare att vi [RPS] kom hit. Och sen 
kommer Hjalmar Falk [områdeskoordinator Seved], han är en vän till Hidde, en av dom få 
offentliga förvaltningar som ser helheten. […]   

Lasse menar att det inte fanns intresse hos politiker och tjänstemän att på allvar stötta ett projekt 
som bygger på den försiktighet och ömtålighet som Barn i stan gör. Samtidigt finns det anledning att 
påminna om att en kommuns inblandning inte alltid behöver vara av godo när det kommer till olika 
projekt eftersom detta för med sig en hel lagstiftning för exempelvis upphandlingar och 
anställningar. Här kolliderar alltså Hiddes frivillighet och möjlighet att faktiskt nå människor med en 
kommuns stelbenthet och ovilja att möta människor. När kommunen slutligen ser storheten i vad 
Barn i stan lyckats med är det endast det mätbara, det konkreta som följer med. Inte processen, 
odlingen utan resultatet, en snittblomma, för att använda Lasses ord. 

Lasse: Hidde var ju inte heller, den somaliska föreningen var ju inte heller redo för den enorma 
framgång som det var va. Alltså det fanns ju möjligheter att greppa tag lite överallt va, men lite 
godbitar lever kvar. Jag kommer ihåg fotbollsmatchen, den blandade fotbollsmatchen med polis 
och ungdomar från Hiddes förening och det resulterade ju i kramar och grejer men också att vi 
får polishästarnas bajs till våra odlingar. Jättekul va. Och odlingarna runt Hidde fortsätter ju och 
förskolor är med i där och förskolor och biodling, det lever sitt lilla liv. Och det var ju inte 
meningen att vi för all framtid skulle entusiasmera alla boende, vi var ju inte, det var ju inte det 
som var huvudpoängen med projektet. Vi har bevisat med all tydlighet att barn med 
invandrarbakgrund och alla med bakgrund i alla länder och svenska seniorer och seniorer 
överhuvudtaget kan göra bra saker tillsammans och förändra samhället tillsammans. Det tycker 
jag räcker långt va, och sen att det också har spridit sig och att vi har dom metodböcker och 
modeller som vi tog fram, dom lever ju delvis vidare i både det här kooperativet, ekonomiska 
föreningen och i odlingsnätverk på andra ställen där det odlas i stan. Hur många tog ju till sig 
delar av det i alla fall va. Man glömde bort lite saker, till exempel nu dom kör ju precis samma 
koncept som Barn i stan gjorde när man [..?] med skolor och man gjorde interaktiv fruktsallad och 
alla dom olika modeller och metoder vi plockade fram för lärande och närmandet till dom här 
frågorna, dom gör man ju. Men poängen, man har inte vågat plocka med det kulturella, vi hade 
med oss handdockor och sånt också. En som var fullständigt vidrig, en som såg förjävlig ut som 
hela tiden sa ”det här var ekologiskt, äckligt. Det är äckligt med ekologiskt, det är äckligt, det ska 
vara hamburgare och kebab”. Så vi lekte jättemycket med humor och sånt och så var grupperna 
som kom på besök väldigt vuxentäta va, och det var tjejer i slöja och det var kvinnor ifrån Irak och 
det var liksom från Afghanistan och dom var liksom pedagogerna, det var liksom wow. Allt sånt 
här som svenskt etablerat civilsamhälle och etablerad offentlighet tar till sig och försöker göra till 
sitt, det blir ju svennedominerat liksom, förr eller senare så tappar man det här som förr eller 
senare kan göra det till nåt spännande och bra. Det vill säga, ta in människorna som bor här och 
lever här, låt dom vara delaktiga och medskapare och så. Det blir bra om man gör det. Det finns 
ju en rädsla.  

Det finns en tveksamhet i rösten hos de flesta som intervjuas där man å ena sidan är stolta över vad 
som åstadkommits och vad som kunnat leva vidare, men å andra sidan är besvikna, som Suha i 
föregående avsnitt ger uttryck för. Men denna tveksamhet är inte alls lika tydlig hos Warsame och 
här kanske det också finns ytterligare en nyckel till varför projektet tog en sådan vändning. I intervjun 
med Linnea menade hon att styrelsen i Hidde inte var intresserad av att fortsätta med odlingen, eller 
åtminstone inte att låta odlandet ta så stor plats som Linnea ville. Warsame pekar visserligen liksom 
andra på att det finns problem i att Odla i stan vill ha betalt för att överhuvudtaget samarbeta vilket 
gör det omöjligt för Hidde. Han säger vasst: ”Vi har betalat när dom var anställda hos oss men vi har 
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inte mycket nu.” Men, bortsett från detta finns det en större acceptans hos Warsame för att 
projektet fortsätter i annan form, som kanske delvis kan förklara Linneas uppfattning om 
händelseförloppet.  

Marcus: Men odlingsnätverket har ni fortfarande samarbete med om jag förstod dig rätt?  

Warsame: Ja dom har vi fortfarande samarbete med. Dom fick nyligen projekt från tror jag 
Malmö stad och vi samarbetar så det, men inte den här Odla i stan den här Linneagruppen och 
så. Och för oss det spelar ingen roll om vi fortsätter eller om nån annan ska ta över som, vi vill 
gärna bara att man om man berättar historien om den här hur det kom upp, det räcker för oss ja 
det är vi som. 

För Hidde som förening är det viktiga att berättelsen om Barn i stan lever vidare, inte vem som sköter 
odlingen. Det tycks finnas tre olika mål och uppfattningar som lett fram till denna kollision. Den ena 
sidan har velat lägga fokus på odling eftersom detta uppfattades fungera väl och gav konkreta och 
tydliga resultat, för Malmö stad och Linnea med sin bakgrund och sitt intresse var det detta som 
lockade. För Hiddes styrelse och Lasse handlade det mer om processen och vägen fram tillsammans 
med de boende, där var odlingen inte mer än ett verktyg. Mitt i denna schism står några av de övriga 
projektmedarbetarna. De som lagt ner tid, kunskap och engagemang och använt sina kontakter, men 
som nu lämnats vind för våg. Två av dem vi möter tycks stå för en tredje uppfattning där odlingen är 
viktig samtidigt som de befinner sig inom Hidde. Båda är i dag fortfarande arbetslösa. De är stolta 
över arbetet de gjort, men de hade hoppats på mer.  

De som lämnades kvar 
Wahid: Vi skulle jobba till klockan fem stod det men jag minns att jag jobbade till klockan sju 
ibland när dom [andra] hade gått hem, det var ofta, ofta. 80–90 procent jag var den, den enda 
som satt kvar här när alla andra gått hem. Jag kollade över allt. 

Wahid beskrivs av många som projektets själ och centrum, han arbetade hårt och bidrog på alla plan 
i projektet. Deltagarna och de andra projektmedarbetarna tyckte väldigt mycket om honom. Han 
blev någon man kunde lita på helt enkelt, och han arbetade i enlighet med den bilden. Det var också 
Wahid som så småningom kom att sköta den biodling som blev en del av Barn i stan. När intervjun 
genomförs har han ännu inte någon ny anställning. Föreningen har ingen möjlighet att anställa någon 
utan projektmedel och Malmö stad vill inte bidra med pengar enligt Warsame. Samtidigt är Wahid 
delvis kvar i Barn i stan, även om projektet är borta arbetar han lite ideellt. Wahid satte sig ner med 
Linnea och bad henne visa hur han skulle sköta odlingarna, men det samarbetet rann ut i sanden då 
Odla i stan ville ha betalt. Men, arbetet med biodlingen fortsätter. Han vill inte släppa bina, de finns i 
hjärtat säger han. Trots att lönen uteblir finns engagemanget kvar, men Wahid är tyvärr inte ensam i 
att ha lämnats kvar efter Barn i stans avslutning. 

Suha: Ja. Vi väntar på Malmö stad nya projekt så man kan fortsätta, men vi har inte tur faktiskt, 
de har svarat nej. […] men vi är arbetslösa, sedan vi slutade med projektet så är alla arbetslösa, 
som är somalier [oklart på inspelning]. Vi sa till Linnea och Göran också ”vi är arbetslösa, men vi 
är fortfarande intresserade av odling” och innan visste vi ingenting om odling och sånt, men efter 
så har vi lärt oss mycket om hur man kan odla inomhus och utomhus, vi sa att det fortfarande 
intresserar oss mycket.  

Intervjuare: Finns odlingarna kvar som ni byggde upp då, under Barn i stan?  
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Suha: Jag menar som nej, när projekten är slut, så är vi arbetslösa. 

Intervjuare: Ja precis, men jag tänkte på odlingarna, finns de kvar. Odlar du fortfarande där eller 
andra människor i Seved eller?  

Suha: Ja det var fortfarande många som, du vet alla som du vet områden som, andra områden de 
tänker som ”vi behöver också odling” [ohörbart på inspelning][…]. Och sedan, Linnea sa faktiskt 
till mig ”ja men vi har inte så mycket pengar om du behöver praktik och sånt, välkommen och 
sånt”. Eller så sa hon att man kan kontakta henne på telefon när man fick pengar eller sånt, men 
ingen, ingen chans. Sedan började vi i arbetslöshet, 2010, sista 2011, ja 2011 arbetslös igen. 

Det finns något mycket problematiskt i Barn i stans uppbrott som tycks ha lett till att de som arbetat 
med projektet och som initierat det inte kunnat skörda frukterna av dess framgång. I stället har det 
gått till andra. Om det stämmer som Suha är inne på i intervjun, att det är somalierna som blivit 
arbetslösa efter ett projekt de själva varit upphovsmän till är det svårt att tolka det som annat än ett 
utslag av rasifierade strukturer (Molina, 1997). Lasse är också inne på detta ovan när han menar att 
det är minsta motståndets väg som fått råda när Malmö stad inlett kontakter med Odla i stan och 
inte med Hidde. Vilket kan tyckas hade kunnat vara den mest naturliga vägen eftersom projektet 
bedrivits i deras regi samt då de har den lokala förankringen. Suha är mycket besviken och förvånad 
över hur fortsättningen efter Barn i stan blev, hon var en resurs med sina kontakter och sitt 
engagemang, men det enda hon erbjuds i dag är eventuellt en praktikplats hos en tidigare kollega.  

För både Wahid och Suha har arbetet de lagt ner i projektet, resulterat i att de under tiden för 
intervjuerna står utan arbete. Hur värderas deras arbete i dag och vem får frukten av odlingen? 
Hidde och projektets anställda, med ursprung i Somalia, tycks inte få det. Sara Ahmed (2007) talar 
om förkroppsligandet av mångfald, där den svarta kroppen används som ett tecken för att visa 
mångfald men inte mer. Den blir ett utslag av den vita världen vi lever i och bekräftar de rasifierade 
ramar vi alla rör oss inom. Där vithet och svenskhet är norm och de andra avvikande. På något sätt är 
det detta vi ser i resterna av Barn i stan och det är nästan ironiskt att odlingen blev en snittblomma 
som bytte ägare. 

Sammanfattande kommentarer 
Lasse: Om jag hade fått drömma så är det att miljöförvaltningen hade förstått, det är mycket som 
ska stämma med deras projekt och, att miljöförvaltningen hade förstått att snittblomman är svår 
att plantera om. Att de hade förstått att låt den här, det här lilla lokala navet och alla dom 
lärdomar som finns där, låt oss sätta in lite medel där så att det kunde bli ett utav våra 
lärandenav som fler kunde kopplas till, SLU Alnarp, högskolan, universitet. Låt det få va i det lilla, 
låt det få vara ömtåligt och bräckligt, låt oss använda det som en lärandeplattform, det hade varit 
intelligent. Det hade varit jätteintelligent, vi hade haft stor nytta utav det. Malmökommissionens 
rapport hade sett annorlunda ut om dom hade, allvar alltså verkligen, det är ju tyvärr så att det är 
många i civilsamhället som kan vittna om det, många goda idéer modeller metoder som har 
kommit ur det här lustfyllda, otvungna mötet. Men som tjänstemän för egen ambitions skull 
karriärklättrande, välvilja ”oh det här kan vi ju göra”, tar över snittblomma än en gång, det funkar 
inte så. Hur gärna man än vill så måste man förstå att det är ömtåligt. Man måste ha ett annat 
förhållningssätt och inse sin egen brist på kompetens.  

För att kort summera upp detta kapitel om Barn i stan börjar jag med Lasses ord om det ömtåliga och 
det sköra i att bedriva ett sådant projekt som Barn i stan. En framgångsfaktor var att det under 
projekttiden fick vara så pass ömtåligt att det till slut paradoxalt nog inte förmådde leva vidare. Men 

43 
 



en framgångsfaktor såtillvida att det var nödvändigt att gå sakta framåt och att vara öppen för att ta 
en annan väg när det behövdes. En kontinuerlig utvärdering som Warsame är inne på är en viktig 
aspekt i att förstå hur detta arbete gick till. Den lokala förankringen som Hidde och Warsame har i 
Seved, samt lokalens placering, har troligen spelat en stor roll för hur väl projektet fungerade. Det 
möjliggjorde att kontakter kunde skapas och att människor lätt kunde passera och stanna till på väg 
till och från både jobb och skola. När odlingen tillkom fick projektet ytterligare en stark komponent, 
det var något både barn och vuxna, oavsett ursprung, kunde enas kring och lära av varandra. När 
Wahid, Suha, Linnea och Göran anställdes i projektet fick man tillgång till en rad olika kompetenser 
och en rad olika nätverk, alla kunde bidra med någonting.  

Dessa skilda kompetenser är nyckel för att förstå Barn i stans lyckosamma projekttid, en huvudroll i 
detta hade projektledaren Lasse Flygare. Hans erfarenhet, samt politiska och sociala övertygelse var 
troligen ytterst viktig för projektets arbete och spridning. En annan huvudroll hade Wahid, som av 
många lyfts fram som någon som nästan kommit att personifiera hela projektet. Wahid jobbade hårt 
och länge för att få verksamheterna att rulla under projekttiden. Föreningen Hidde Iyo Dhaqan hade 
med sitt nätverk och sin lokala förankring också en huvudroll i projektet. Även alla de som arbetade i 
projektet, som Suha, som med sina kontakter gav projektet en legitimitet. De människor som stod 
bakom projektet bidrog sannolikt starkt till dess framgång, genom att de kompletterade varandra väl 
och drevs av ett starkt engagemang.  

När projekttiden slutligen var över och alla utomstående intressenter i projektet roffat åt sig av kakan 
fanns små möjligheter för Barn i stan att leva vidare. Det är nästan en form av utbrändhetsprocess 
som slutligen tog ut sin rätt. Alla besöken, uppmärksamheten och det stora trycket utifrån under år 
tre var troligen en avgörande punkt för Barn i stans eventuella fortsättning. En annan sådan punkt 
var när Linnea och Göran brutit upp och startade egen verksamhet. Men, trots dessa motgångar 
lever projektet på många sätt vidare än i dag. 

Warsame: Bingotanter som fortsätter, det har kommit odlingar som fortsätter, Odla i stan efter 
Barn i stans projekt. Vi fortsätter med våran odling och biodlingarna är där. Allt efter Barn i stan. 

Projektet har gett ringar på vattnet, både i form av Odla i stan och i hur människor bemöter varandra 
i Seved och genom hur vissa kontakter kvarstår efter flera år.  

Det finns ytterligare lärdomar att göra av Barn i stan. Exempelvis pekar Lasse på att civilsamhället 
måste bli bättre på att skriva anställningsavtal, i likhet med privata eller offentliga arbetsgivare, för 
att undvika att sådana händelser som med Odla i stan upprepas. Warsame är inne på att stödet från 
Malmö stad måste bli bättre. 

Warsame: Malmö stad, vi stödjer, vi stödjer, vi stödjer, men det händer ingenting. Nånting jag 
har lärt mig under den här tiden är att man kan inte ta något från Malmö stad. Hela, från 95 tills 
nu, dom flesta projekt, vi gör hela projekt och sen när projektet slut vi tar annat projekt, vi samlar 
ibland lite olika stiftelser för att göra, varje sommar tittar vi i, vi gör barnen, familjer som har 
handikappade barn utflykter för dom. Så vi samlar lite olika stiftelser och gör fem familjer så eller 
hundra, det beror på hur mycket pengar vi fick. Vi har aldrig fått från Malmö stad. Och sen, andra 
projekt vi bedriver här det är utanför Malmö så vi samarbetar, vi samarbetar med 
områdesprogrammet och sånt men det finns inget stöd så, man tänker att Malmö stad satsar så, 
inte. Det finns inte så. Och vi väntar inte heller utan vi har levt med det här så lång tid utan att 
man får stöd från Malmö stad.  
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Marcus: Vilken typ av stöd skulle ni vilja ha från Malmö stad?  

Warsame: Ekonomiskt för att kunna anställa folk som kan arbeta här, det kan vara vilket stöd 
som helst. Att man vara med, säger ah, här i den lokalen det finns en mötesplats. Andra har 
mötesplatser, vi sitter här han [anställd av kommunen på deras mötesplats] sitter där [ett 
stenkast bort], dom kan inte träffas, mötas. MKB i mitten. Så, hur kan man förvänta nåt. Man 
måste göra själv först. 

Det finns en besvikelse över stödet från Malmö stad eftersom föreningen vill driva sitt arbete vidare, 
men det är mycket svårt att göra detta på så små, knappa resurser. Därför fortsätter arbetet med nya 
projektansökningar och förhoppningsvis nya bidrag. Hidde är på ett sätt beroende av dem för att 
kunna fortsätta sitt lokala engagemang. Men stödet från Malmö stad saknas, i stället skapas det 
parallella verksamheter, som kommunens egen mötesplats på Seved eller samarbetet med Odla i 
stan där Linnea och Göran finns. Verksamheter som alltså har en direkt koppling till Barn i stan och 
Hidde, men där kommunen i stället tycks föredra att arbeta med alla andra än de som själva har 
koppling till stadsdelen. De lämnas i stället kvar, ensamma och utan arbete i väntan på att något nytt 
ska dyka upp. 

Intervjuare: Men hur kändes det när det tog slut då för dig?  

Suha: Ja, jag känner som, jag väntar som på annat, jag väntar, men jag. 

Intervjuare: Du hade hoppats att det skulle komma någonting som.  

Suha: Något, ja […].  

Projektmedarbetarnas situation är en tydlig lärdom som går att dra från projektet. Vilket ansvar har 
egentligen projektledning och projektägare för att motverka att de som byggt upp något försvinner 
ur projektet? Hur kan anställda starta konkurrerande verksamheter och ta med sig inarbetade 
kontakter utan risk? Båda dessa sidor av anställningen i projektet hänger samman med hur 
anställningsavtal skrivs och efterlevs.  

En annan del att reflektera över är den splittring som tyckts ha funnits mellan projektets ledning, 
dess anställda och de odlingsansvariga om vilken väg man ska gå vidare. Denna splittring sätter 
fingret på en sak som är gemensam med andra föreningar med relativt stark förankring: Är det 
föreningen eller projektet som ger resultat? Troligen spelar föreningens ställning stor roll och olika 
projekt kan därför avlösa varandra utan att föreningen tar skada, de olika projekten blir en del av 
föreningens ordinarie verksamhet. Men frågan är hur projektet stärker föreningen. Det är tveksamt 
om just det här specifika projektet leder till att föreningen kan arbeta vidare med det man startade 
under projektet, däremot är det troligen ekonomiska medel som kan användas som en del i en sorts 
”ordinarie projektverksamhet”. Projekten avlöser på så sätt varandra och blir själva verksamheten. 
En annan fråga som följer på detta är i så fall hur egna resurser skapas? Det vill säga hur projektet 
under projekttiden kan skapa egna resurser för att efter projekttiden fortsätta det arbete som 
initieras? Det är mycket oklart i flera av projekten i denna utvärdering, så också hos Barn i stan. 

Man kan kritisera att Malmö stad gett andra aktörer bidrag för liknande verksamheter, trots Hiddes 
förankring och erfarenheter. Malmö stad startar alltså en mötesplats ett kvarter bort och bygger upp 
visst samarbete med Odla i stan i stället för att försöka stötta Hiddes arbete som redan finns 
etablerad på platsen. 
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Men vilka spår gav då projektet? Barn i stan lyckades bygga upp och utveckla mötesplatser för barn 
och äldre, dessa tog olika form men odlingen var troligen det som på allvar satte fart på projektet. 
Delvis förändrades bilden av Seved, området framstod mer positivt, tryggt och optimistiskt hos 
många av de boende och genom den mediala spridningen. Många av de mötesplatser som skapades, 
exempelvis odlingar, bingo och biodling lever kvar och utnyttjas än i dag av de boende. Detta leder 
vidare till att föreningen genom rykte och erfarenheter stärker sin position ytterligare. Framför allt 
visar exemplet Barn i stan på vikten av försiktighet, öppen dialog, öppenhet för förändring och 
kontinuerlig utvärdering. 
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DEL III – Tre år i Malmö 
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7. Behovet av en trygg plats 
Insprängt i RFSL:s lokaler i Malmö ligger 
Tagga, rummet där projektets anställda 
Tommy och Sofie arbetar är litet och i 
stället för höj- och sänkbara skrivbord 
står datorerna upphöjda på lådor.2 Det 
är fullt med saker, två små soffor, pallar 
och ett litet bord. Sofforna är populära 
bland ungdomarna berättar Tommy för 
mig. Men under ”hänget”, Habitat Q, 
det vill säga de kvällar i veckan då 
ungdomarna besöker lokalen, används i 
stort sett hela lokalen och inte bara 
kontoret. Men lokalen är liten för att 
husera ett häng med en samlingsplats 
för ungdomar.  

Deltagare 2: Alltså det bästa hade ju 
varit om ett sånt här ställe inte alls 
hade behövt finnas för att det inte 
alls skulle vara konstigt att vara HBTQ 
på nåt sätt, så att man inte behövde 
samlas i en sån här grupp utan man 
kunde va sig själv överallt alltid utan 
att nån brydde sig. Fast nu är det ju 
inte så. Det är ju som att man ses 
som kille och har växt upp som kille 
så är det inte riktigt accepterat att ha 
en klänning på sig och folk tycker det 
är lite konstigt med folk som är homo 
eller bi, så än så länge behövs ju det 
här och det kommer behövas rätt så 
länge till. 

Deltagaren som intervjuas här sätter 
fingret på varför det finns ett behov av 

verksamheter som Habitat Q. Det bästa hade naturligtvis varit om alla hade accepterats och funnit 
sin plats inom samhällets ramar. Men så är inte fallet. Tagga och Habitat Q vänder sig därför till 
ungdomar som identifierar sig som homosexuella, bisexuella, transpersoner eller queer, och ska vara 
en mötesplats där dessa ungdomar kan vara som de är utan att behöva legitimera sin existens eller 
sin rätt. Habitat Q är en sådan mötesplats, en annan är de kollon som verksamheten anordnar.  

2 I detta arbetes slutskede drabbades RFSL ungdom syd av inbrott och skadegörelse tre gånger under mycket 
kort tid vilket bland annat föranledde en flytt till ny lokal.  

Projekt: Tagga/Habitat Q 

Projektägare: RFSL ungdom syd 

Syfte: ”Att skapa trygga mötesplatser för HBTQ-ungdomar för att 
förebygga ohälsa samt påverka redan existerande verksamheter för 
ungdomar för att dessa ska utgöra tryggare forum för HBTQ-
ungdomar.” 

Beviljade medel från Arvsfonden: 3 657 000 kr (2011–
Pågår/Avslutas 2014) 

Metod: Tagga handlar om att skapa mötesplatser för HBTQ-
ungdomar. Det kan handla om lägerverksamhet och 
informationsspridning, men det har framför varit fritidshänget 
Habitat Q som var öppen en gång i veckan.  

Målgruppens inflytande och deltagande: Projektet är initierat av 
RFSL ungdom syd och riktar sig till deras målgrupp, de ungdomar 
som deltagit har själva kunnat påverka och delvis styra projektet 
även om det funnits ramar kring exempelvis Habitat Q med tider 
och förhållningsregler. Hängen har haft ca 15–20 deltagare per 
gång, även om antalet gått upp och ner något har det varit ett stort 
intresse, på kollona har ca 20–30 personer deltagit. Dessutom har 
projektet spridits genom skolor och skolkuratorer. 

Efter projekttiden: Målet har hela tiden varit att i någon form 
kunna fortsätta med fritidshäng för HBTQ-ungdomar och kontakter 
med Malmö stad och andra möjliga finansiärer har funnits under 
projekttiden. Malmö stad har nyligen gått ut med en förfrågan till 
föreningar om att på stadens uppdrag upprätthålla en liknande 
verksamhet. 

Grad av nyskapande: Mötesplatser för HBTQ-ungdomar i en säker 
och välkomnande miljö har generellt sett saknats. RFSL ungdom 
syd har genom Tagga/Habitat Q kunnat genomföra en sådan 
verksamhet, som även visat sig vara eftertraktad av målgruppen. 
Att Malmö stad visar sådant intresse för framför allt Habitat Q 
tyder också på att det fanns ett behov som tidigare inte kunde 
tillgodoses. 
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Marcus: Finns det behov av en mötesplats för HBTQ-ungdomar? 

Tommy: Nej det gör det egentligen inte, det finns behov av tusen, tiotusen stycken i Skåne, 
mötesplatser. Så det finns inte bara en, det finns så många fler, vilket vi ju också märker. Så jag 
skulle säga skitstort behov. Hur stort som helst. Dom ungdomar vi möter är ju bara en liten, liten 
rännil liksom, det kommer folk från hela Skåne liksom. 

Ett annat sätt att belysa behovet av denna typ av verksamhet är det homofobiska mejl som ligger 
överst i högen av papper från Arvsfondens akt. Utav de tretton projekt som belyses i denna studie är 
det bara Tagga som föranlett någon att skrika ett långt ilsket mejl och kräva svar på varför 
Arvsfonden stödjer projektet (Akt 2013-02-22). Så, när deltagare 2 uttrycker en känsla av att inte 
kunna vara sig själv ”utan att någon brydde sig”, är det inte helt taget ur luften. Till och med själva 
skapandet av ett tryggt rum som Habitat Q väcker hos vissa detta ifrågasättande, vilket på ett sätt 
enbart bevisar hur stort behovet trots allt är. 

Hängen på Habbe 
Själva stommen i Tagga är hänget som kallas för Habitat Q på tisdagar en gång i veckan. Det är en 
social mötesplats för unga personer mellan 13 och 20 år som identifierar sig som homosexuella, 
bisexuella, transpersoner eller queer eller som har funderingar kring det. Tanken är att de själva ska 
vara delaktiga i utformandet av hängen även om de har en viss struktur. På hängen kan det handla 
om att pyssla, laga mat, umgås eller bara ta en fika. Projektet har spridit information genom skolor 
och skolkuratorer för att nå ungdomar, de har satt upp affischer och delat ut flyers för att synas. 
Ungdomar har rekryterats från hela Skåne och det kommer 15–20 per tillfälle (akt 2011-05-28; 
intervju deltagare). 

Deltagare 1: Det är rätt många som står utanför och väntar på att det ska öppna klockan fem, sen 
går vi in och trängs i korridoren och kramas och så hej hej och så sätter vi oss i soffan och äter 
delicatobollar och så kommer folk hit lite som dom kommer, alltså bara pratar liksom och sen så 
är det runda klockan sex. […] Ledarna börjar så lite kort information, detta är Habitat Q, vilket är 
rätt onödigt oftast för att det är rätt så stammiscirkel fast det är bra när det kommer nya. Och 
sen så har vi en pronomenrunda när vi säger vårt namn och vilket pronomen vi föredrar och 
ibland något annat hur vi mår och så, men oftast bara namn och pronomen. 

De deltagare jag träffar tycker alla att träffarna fyller sin funktion och är viktiga, det är något man ser 
fram emot. ”Jag har ju haft bra tisdagar i tre år nu” som en av dem säger. Hängen inleds strukturerat 
där syftet med träffarna tas upp, och en runda för deltagarna. Därtill talar man om vilket pronomen 
man för dagen identifierar sig med, vilket diskuteras ytterligare i nästa avsnitt.  

Marcus: Förutom själva rundan hur ser träffarna ut?  

Tommy: Dom här två sofforna dom är fulla med, där hänger kids i klasar på varandra i det här 
rummet. Och så hänger dom inne i det som vi kallar grottan och dom spelar musik på spotify och 
ganska högt och så där. Och det spelas spel och dom klipper och klistrar och pysslar och donar 
och springer ut på gatan och målar med gatukritor på asfalten och ja.  

Sofie: Poppar popcorn och sätter eld på stället, finns inget som dom inte gör kan man säga. 
Kurragömma eller ja, dom hänger runt liksom. Och sen så bryter vi för samling vid sex, så blir det 
mat och då brukar det ändå bli lite lugnare för det är ju ändå ett gäng i köket som lagar mat 
liksom. 
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Tommy: När dom käkar tillsammans så är det ändå rätt schyst fokus sådär.  

Sofie: Dom går iväg och hånglar också har jag sett.  

Tommy: Ja det gör dom också ja. Går iväg och hånglar, dom träffar varandra här och sen, det är 
fint. Och sen så går det bara snabbt och så är det dags för bussar hem och sånt då. Får vi försöka 
ha slutrunda rätt fokuserat men folk sticker hem och så. Och så där. 

Efter rundan styr ungdomarna till stor del själva och mycket fokus läggs på att det ska vara en trygg 
och säker plats för ungdomarna att vara sig själva på. Två ytterligare hållpunkter är den 
gemensamma middagen och avslutningsrundan. Middagen talar ungdomarna själva varmt om, 
eftersom det är ett sätt att bättre och något lugnare får lära känna andra i gruppen. I 
avslutningsrundan sammanfattar och utvärderar man dagen kort. 

Rundan, pronomen och kollon 
Rundorna är viktiga på Habitat Q, dels rundan generellt och dels pronomenrundan specifikt. Rundan 
skapar ett gemensamt sammanhang och ger deltagarna utrymme att både påverka hängens upplägg 
och att lära av varandra. Det skapar också en möjlighet för nya att presentera sig och välkomnas av 
gruppen. Pronomenrundan handlar i stora drag om att utgå från den enskildas identifikation och låta 
denna själv bestämma hur andra ska bemöta och bekräfta. 

Tommy: Och också gå in i nåt Habitat Q-mode tänker jag, det går, man kan komma hit lite 
stressad eller tankar på annat håll eller man är lite stressad i skolan och så kommer hit, och den 
här rundan är då, då har vi också en boll vi skickar runt, den som har bollen har ordet. Då är det 
också ett sätt tänker jag, nej men som du säger, samla energin och fokusera, inte prata i mun och 
liksom släppa vad du kommer hit med. […] Vi använder det jättemycket i alla sammanhang, vi 
tycker det är så bra. 

En runda är naturligtvis inget unikt arbetsredskap men skapar en känsla av sammanhang och 
gemenskap som jag tror är extra viktig för en grupp som vanligtvis hamnar eller lämnas utanför. Ett 
exempel är hur deltagare 3 beskriver hur det var att vara ny: 

Deltagare 3: Ja det är väldigt speciellt, det läggs väldigt mycket fokus på att vara inkluderande och 
öppna för nya för att det skapas en del band och sånt här, man hittar vänner man är närmare och 
så med, men just ledarna lägger väldigt mycket fokus på att det ska va en plats för alla, vilket är 
skönt. Och man lägger rätt mycket fokus på information liksom, så att det finns inga krav på att 
det här är kom hit och ska kunna allting om transsexualitet och respekt, man kan trampa fel 
liksom va. Alla kan begå misstag men man gör sitt bästa för att göra en öppen och trygg miljö. 
Både att man är trygg med sig själv och trygg med hur man agerar […]. 

Att samlas kring något gemensamt gör det möjligt för ledarna att uppmärksamma nya deltagare och 
även gemensamt diskutera frågor kopplade till HBTQ. Samtidigt är det viktigt att påpeka att 
deltagarna inte måste prata inför alla andra eller att det finns krav på att kunna tala i grupp. Hängen 
erbjuder också möjligheter att tala en och en med någon ledare om en deltagare skulle vilja det. Den 
kanske viktigaste delen av rundan är pronomenrundan. Den går ut på att deltagarna själva får 
bestämma vilket pronomen de vill ha för dagen. 

Marcus: Pronomenrundan, vad betyder den?  
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Deltagare 1: Det betyder jättemycket, det betyder att man får välja sitt pronomen för att det inte 
är alltid att det syns liksom, och det är jätteviktigt att man får lov att säga, jag är det här, detta är 
vad jag kallas och att folk ska respektera det.   

Deltagare 2: Han, hon, hen eller den eller nån kombination.  

Marcus: Vad händer om nån säger fel då?  

Deltagare 1: Vi kör på aj-och-oj-principen här. Typ om nån säger fel till mig så säger jag aj eller oj 
och så försöker man gå vidare ifrån det för alltså det är också jobbigt om man inte är van att säga 
till exempel hen eller den liksom så att det, det är inte en vardaglig. Man måste vänja sig vid att 
ha dom orden i munnen liksom och då är det inte jättekonstigt att det blir fel, det är väldigt 
många som blir ledsna ”shit, shit nu sa jag fel” liksom, dom vet att det är jobbigt för ... att höra fel 
pronomen. Så försöker vi göra så liten sak som möjligt liksom så att det inte ska bli så dramatiskt 
liksom. 

Det allra vanligaste sättet att bemöta människor är troligen att förutsätta vilket pronomen som gäller 
vilken person, men här väljer man den alltså i stället själv. Det gör att var och en kan avgöra sin 
identifikation i stället för att tillskrivas någon. Det skapar både trygghet i att inte behöva förställa sig, 
och makt i att kunna definiera sig själv. Pronomenrundan är en nyckel för att förstå Tagga och 
Habitat Q, men också för att förstå målgruppens behov av att få lov att själva definiera sig.  

Tommy: Ja det är en jätteviktig grej för vår målgrupp, ja men vilken könstillhörighet som är just 
nu liksom. Men i rundan har vi ju då, namn och pronomen, en i taget för att folk ska få presentera 
sig som den de är just i dag. Och pronomen kan vara flytande, och ändrar sig ofta och vår 
målgrupp är ju rätt mycket i en föränderlig tid, många av dem, tänker jag. Ja det är ingenting som 
är just utmärkande för målgruppen men, men dom är det. Och då är det viktigt att uppdatera det 
här ofta, att alla andra ska få lyssna på det. Så vi kör den i rundan och under kvällen så har vi en 
metod som vi försöker påminna om då också, då och då, som heter aj-och-oj. Och den metoden 
går helt enkelt ut på så här, att om jag blir felkönad av dig, du kallar mig för han, då säger jag ”Aj 
det där gjorde ont” eller bara ”Aj” och då säger du ”Oj, jag ber om ursäkt” eller nånting. Så den 
lilla metoden aj-och-oj är bara för att också kunna peka på att det kan bli fel ibland eller ibland 
glömmer man bort, lätt att det går snabbt och jag läser dig som han och han liksom, men det är 
också ett sätt att säga så här, nej men det är okej, vi går vidare.  

Marcus: Men, en ledande fråga kanske. Hur viktigt tror ni att det är för att nå målgruppen tänker 
jag? Det finns ju tendenser till att man lägger på människor identiteter men här får man själv 
svara för det.  

Tommy: Ja det är det.  

Sofie: Ja jag tror det är centralt att göra det. Eller vi får ju höra att det är superviktigt, vi får ju 
feedback på det. Och just det där med pronomen, att dom får identifiera sig själva, tänker jag 
fyller en funktion på så vis att dom blir, transpersoner kanske i synnerhet kanske blir bekräftade i 
sin identitet och kanske också belysta i den här lilla rundan. Och att det tänker jag kanske är enda 
gången på hela veckan, kanske, som dom får möjlighet att bestämma själva, hur dom vill bli lästa, 
hur dom vill bli tilltalade, och det är väldigt betydelsefullt för dom. 

Habitat Q-hängen handlar om att försöka skapa ett tryggt rum där ungdomarna själva får lov att 
identifiera sig som den de är utan att andra försöker låsa fast dem i en på förhand bestämd identitet. 
Även om själva ”hängandet” utgår mycket från ungdomarnas egna önskemål är det troligen viktigt 
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att sätta en relativt konkret ram för att kunna bibehålla en öppen miljö där det är okej att göra fel 
men att göra fel med respekt för varandra. Rundan och pronomenrundan bidrar till att skapa en 
sådan miljö och innebär också ett forum för nya deltagare att ta plats eller för att sprida information 
för nyfikna. 

Förutom hängen anordnar Tagga kollon för HBTQ-ungdomar och för unga som funderar kring kön 
och sexualitet. Där får ungdomarna möjlighet att träffas, pyssla och medverka i olika seminarier. 
Kollona är två dagar och tanken är att kunna skapa en trygg plats för ungdomarna. 

Sofie: Ja, sen har vi precis gjort vårkollot också, nu förra helgen igen nu gjorde vi. Det var kul. Då 
var vi på Lomma Beach höll jag på att säga, vi var inte på beachen vi var på Lomma scoutgård. 

[…]  

Tommy: Sen hade vi lite annat småpyssel för oss, och en skattjakt runt där vi var i skogarna och så 
där  

[…]  

Sofie: Vi har ju lite som kriterium att vi ska hyra ett helt ställe, för att göra det till en tryggare 
plats. Det ska inte springa massa folk där och det är lite svårare att hitta det liksom ett helt 
vandrarhem eller en hel gård som vi har råd och möjlighet att hyra och så men förhoppningsvis så 
blir det [sommarkollot] lite norr i Skåne för att synas där också men det kan också bli nåt helt 
annat, det kan liksom bli supersöder eller[…]. 

Kolloverksamheten bidrar till att projektet syns på andra platser än i centrala Malmö, vilket kanske 
öppnar verksamheten för fler, men framför allt till att ge ungdomar en trygg upplevelse där de får lov 
att identifiera sig som sig själva under två dagar. 

 

Segregering som medel 
”Vad skulle hända om en heterosexuell kom hit?”, slutligen ställer vi frågan till deltagarna som vi 
måste erkänna har följt oss något under tiden vi haft kontakt med Tagga. Anledningen är att det läggs 
stor vikt vid att inte bara ungdomarna utan också ledarna identifierar sig som HBTQ. Frågan kan 
tyckas banal på gränsen till provocerande men vi menar att det ställningstagandet inte bara behöver 
vara av godo utan att det också medför vissa problem.  

Deltagare 2: Dom är väl fullt välkomna, officiellt så är det väl så hbtq-personer och dom som är 
undrande, intresserade eller vill veta mer eller vad det heter. Så hur vet man att man är hetero 
egentligen, nån kanske tror sig vara hetero men kommer hit och kommer på att hen egentligen är 
bi eller nånting. 

Deltagare 3: Queerbegreppet är ju väldigt brett liksom och jag tänker om det bara är nån som, 
alltså man tar sig hit då kanske man ändå är normbrytande och tänker liksom kring dom här 
värderingarna och då passar man ju bra in här liksom. Om det hade kommit nån heteronormativ 
typ och varit jättestörig så hade folk säkert blivit jätteupprörda men ingen får ju bete sig på det 
viset som liksom och va, liksom såra andra här. 

När vi ställer frågan rakt ut är det egentligen inget som hindrar att någon som identifierar sig som 
heterosexuell besöker Tagga, ungdomarna tycks inte ha något emot det. Men frågan är mer komplex 
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än så. Tanken bakom att enbart tillåta HBTQ-identifierade personer besöka eller arbeta på Tagga 
hänger ihop med det överordnade syftet, att skapa en så trygg plats som möjligt. En plats där du inte 
behöver förklara dig eller känna att du avviker utan där du är en del av normen. Du och alla andra på 
Tagga delar liknande erfarenheter och preferenser, ni kan vara er själva helt enkelt. Tidigare under 
vårt samtal framgick detta tydligt. 

Deltagare 3: Men jag vet inte det är en svår fråga du ställer, för att det är klart att man vill ha den 
här platsen för alla liksom, men just många gånger känner många sig inte riktigt trygga med det 
om man är hbtq-identifierad för att man är ofta ganska utsatt och osäker liksom och här samlar 
man också en relativt liten grupp [..?] och jag vet inte riktigt, man vill ju ha queering för alla, att 
alla i samhället ska få diskutera, eller ska diskutera dom här frågorna jättemycket och tycka som 
man själv tycker liksom och att det ska tas upp i skolor och sånt också, men detta är en liten nån 
slags start där vi kanske får hitta våra identiteter mer och sen så att man också blir säkrare i sig 
själv på andra ställen som du sa. Och sen göra världsrevolution liksom [skrattar] (Deltagare 3, 
intervju).  

[…]  

Marcus: Ni nämner ofta trygghet, betyder det att ni är otrygga där [ute]?  

Deltagare 2: Det beror på var man är i sitt liv liksom, hur man är som människa. Jag var ju väldigt 
otrygg innan jag träffa kompisar här och blev helt accepterad här. Jag hade jättesvårt att komma 
ut för mina gamla kompisar, kom ut för nån som inte alls fattade mycket, hon hade väl inget 
problem med det egentligen men så här hon inte orkade med mina problem och samtidigt inte 
brydde sig kändes det som, så det var verkligen jättejobbigt livet i allmänhet. Det här var den 
enda trygga platsen (Deltagare 2, intervju). 

[…]  

Deltagare 1: Att alltid få normen påtryckt på en när man försöker komma bort från den […] såna 
saker händer inte här och det är det som gör det till en bättre plats än inte här (Deltagare 1, 
intervju). 

Att slippa känna sig otrygg eller ifrågasatt är en stor anledning till att alla som besöker Tagga ska veta 
att det är en plats för just HBTQ-identifierade. Därför tillåter man normalt inte att människor som 
identifierar sig annorlunda att besöka eller delta i verksamheten, inte heller jag i rollen som 
utvärderare. Å ena sidan är det här fullt logiskt, men å andra sidan innebär det att HBTQ-
identifierade för att slippa bli utsatta för segregeringsprocesser, som att bli ifrågasatt eller ses som 
den andre, måste använda segregeringen som verktyg. Var den här gränsen går är dock inte lätt att 
reda ut, inte heller hur länge detta behöver upprätthållas. Tagga skriver själva på sin webbplats: ”Vi 
tror att alla unga behöver och förtjänar sammanhang där de får vara norm ett tag, där en får vara sig 
själv (Habitat-Q, 2014)”. På Habitat Q är ungdomar som identifierar sig som HBTQ-normen och därför 
är en segregerande plats i dagsläget nödvändig. 

Men det kan få mer långtgående konsekvenser för hur en eventuell fortsättning i kommunens regi 
skulle kunna se ut. Man skulle exempelvis på grund av bland annat arbetslivslagstiftningen inte kunna 
särskilja sökande utifrån HBTQ-identifiering. Det finns en spänning mellan att bibehålla 
verksamheten som ett tryggt rum för en grupp unga som saknar detta och att öppna verksamheten 
för alla och riskera att tryggheten försvinner. 
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För även om det medför problem kan det vara en nödvändig strategi. Den postkoloniala teoretikern 
Homi Bhabha (1999) säger att vi måste synliggöra de två rummen innan det tredje rummet är möjligt. 
Det tredje rummet inbegriper både en partikularism och en universalism, ett rum för komplexitet och 
rörlighet eller kanske till och med för alla dom som inte platsar i samhällets ofta statiska normer och 
strukturer. Men, det är inte möjligt att nå det tredje rummet utan att först synliggöra och dra lärdom 
av de strukturer som låser fast och begränsar. Applicerar vi detta på Tagga krävs ett synliggörande 
och en förändring av heteronormen och konstruktionen av ”de andra” innan det är möjligt att 
inkludera alla sexualiteter under Taggas flagg.  

Extern handledning 
Marcus: Du nämnde att dom far illa i hemmet, är det vanligt bland dom ni möter?  

Sofie: I olika grader liksom av att fara illa. Ja, jag har träffat kids som blivit utslängda i hemifrån, 
det tänker jag är att fara illa om man inte ens är myndig eller långt under. Och sedan kan det 
också vara, ja du är välkommen att bo men då pratar vi inte om din partner eller då pratar vi inte 
om din identitet. Eller också att bli konsekvent avsiktligt felkönad eller inte få lov och använda det 
namn som man känner sig bekväm med och bära hela den här besvikelsen av att inte leverera 
och va den som ens föräldrar vill och hela den här biten. Det tycker jag ändå är vanligt och fara 
illa på den nivån. Sen är det också vanligt att dom mår bra och får stöd och kan sitta här och säga, 
jaja men det är inga problem, hemma hos mig så är det så här och så här, och det är ju en jäkla 
lättnad. Men jag skulle säga, det vanligaste är inte att dom blir utslängda, det vanligaste är att 
dom inte blir respekterade hemma, att dom blir osynliggjorda och ombedda att inte prata om 
den delen av sina liv (Sofie, intervju). 

Precis som i många andra projekt får de projektanställda möta olika typer av problem eller dilemman 
som uppstår i relationen med de unga eller i de ungas vardag. I Taggas fall handlar det ofta om att 
ungdomarna inte respekteras i sin könsidentitet, men kan också bestå av andra saker. Det som skiljer 
Tagga från övriga projekt i denna utvärdering är att de har extern handledning med pengar från 
Arvsfonden. Men också en praktik som är nära kopplad till RFSL:s ordinarie verksamhet, eftersom 
handledning är en del i denna ordinarie verksamhet.  

Marcus: Nu nämner du att ni får höra om problem i skolorna. Hur hanterar ni det?  

Tommy: Alltså jag tänker vi har ju också vuxit upp i det här, så vi är ju inte förvånade är vi ju inte. 
Men i vår arbetsroll är det viktigt att vi kan och att det funkar med alla faktorer så är det viktigt 
för oss att, om vi hör nåt som är riktigt risigt så vill vi ändå göra nån slags orosanmälan och 
påpeka så här, ja men er skola sköter sig verkligen inte i den här frågan, det har vi hört. Komma 
med långa pekfingret. Så det vill vi kanske göra mer tänker jag så småningom.  

Marcus: Men är det tungt att bära tänker jag?  

Tommy: För ungdomarna? Ja, jo det är det  

Sofie: Nu har ju vi handledning också som räddar oss mycket, där vi har möjlighet, var tredje 
vecka, att prata om vad vi träffar på i verksamheten, vilka problem kanske vi inte ska kalla det, 
men ... vi kallar det dilemma i handledningen. Vi får lyfta dilemman i handledningen hur vi ska 
hantera vissa situationer med kidsen i hänget. För jag tänker att det räddar oss för då slipper vi, 
om vi två ska sitta och lösa nånting skitjobbigt om nån ung person i verksamheten vill ta det med 
nån extern person som är handledare och så får vi titta på det från olika håll och se vad vi ska 
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göra och vad vi ska gå vidare. Så det är supervärdefullt, utan det så vet jag inte hur jag skulle 
palla, ärligt, men nu gör jag det.  

Marcus: Innan du går vidare bara, vem står för den handledningen?  

Sofie: Det är pengar som vi har sökt det också, och jag är faktiskt osäker på om dom kommer från 
Malmö stad eller Arvsfonden. 

Av ansökan till Arvsfonden framgår att pengar sökts och beviljats för extern handledning. Precis som 
Sofie säger, finns det anledning att tro att många gånger tunga frågor inte behöver bli tyngre än vad 
de är. Att kunna prata med någon och få råd och stöd i hur dilemman ska hanteras har troligen stor 
betydelse i en annars relativt ensam och utsatt roll, som projektledare eller anställd i projektform. 

Platsen och sammanhanget 
Extern handledning är troligen relativt ovanligt i projekt, oavsett målgrupp, men ett skäl till att det 
blivit en del av Tagga är troligen dess kopplingar till RFSL. RFSL skapar på så sätt ett större 
sammanhang, som både kan ha fördelar och nackdelar. 

Marcus: Hur viktigt är RFSL, att det sker i RFSL:s lokaler?  

Tommy: Superviktigt på ett sätt och inte alls viktigt på ett annat sätt skulle jag säga.  

Sofie: Ja bra svar, så olika sidor av det myntet.  

Tommy: Jag tänker att nu ägs vi av RFSL ungdom syd och det är skitbra att ha den bryggan in i 
RFSL:s ungdomsmedlemmar och deras kanaler utåt och sånt, det är inte så viktig, som ägare 
kanske, eller ja de är väl inte så roliga så där.  

Sofie: Eller man kan till och med säga att det finns brister.  

Tommy: Man kan säga att det finns många brister och det är att det sitter väldigt unga mänskor i 
en styrelse som inte vet att dom ska vara arbetsgivare t.ex. och såna där grejer, men det kan man 
ju bara förvänta sig på nåt sätt. Så, det kan ju vara en klumpighet att det är en RFSL-organisation.  

Sofie: Nu när vi pratar om det, helt frankt, så vet jag inte om jag ser några fördelar med det i 
dagsläget som det ser ut nu. Att förknippas med RFSL är alltid lätt att säga, ja men vi kommer från 
RFSL och då trillar, då ser man så här, dom vi träffar får en koppling till regnbågsflaggan eller vad 
det handlar om. Men jag tänker att vi också skulle klara oss ypperligt utan att ens säga eller ens 
nämna nånting med RFSL faktiskt. Vi är så himla självständiga och har vart en lång tid och vi vet 
att folk känner till oss, för det hör vi och jag tror inte det är tack vare RFSL utan det är vi, hur vi 
sprider information och hur vi jobbar här. Så jag skulle säga att som det ser ut så just i dagsläget, 
så kan det kvitta. […] Det är ett bra ställe att börja på skulle jag säga, jag tycker det är helt gjutet 
att starta upp en sån här verksamhet i RFSL-regi men att det sedan behöver finnas en diskussion 
hur det ska leva vidare och vad som kan bli bäst så här. 

Ledarna i projektet tonar ner RFSL och dess innebörd för projektet. Anledningarna till detta är 
antagligen flera, men en är säkert projektmedarbetarnas egen relation till RFSL ungdom syd, vilket vi 
återkommer till senare. Att projektet är knutet till en större organisation som RFSL kan innebära 
svårigheter som annars inte skulle uppstå. Men det finns också vissa tydliga fördelar med det. RFSL är 
exempelvis en känd organisation som kan öppna andra dörrar, kanske också fler dörrar. De har 
lokaler och annat material som är möjliga att utnyttja. En större organisation kan oftast också bidra 
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med erfarenhet, exempelvis i form av vikten av extern handledning. RFSL skapar alltså ett 
sammanhang för projektet att gro inom, men nu menar personalen att projektet är redo att stå på 
egna ben. Ett sätt skulle kunna vara att flytta till nya lokaler. 

Tommy: Nej platsen är nånting vi har, vi har en jättebra ny lokal nu så tänker vi att platsen att det 
är ju inte optimalt att va mitt i stan eller så här mitt i smeten här.  

Sofie: Det är optimalt att va nära kommunikationerna och det är det här.  

Tommy: Men det kanske inte är optimalt ur ett klassperspektiv eller ur ett vithetsperspektiv, så vi 
har tänkt oss Möllan som är ett bra ställe att va på, som också är nära kommunikationer med 
triangelstationen och så där men som också ligger närmare Rosengård och dom andra förorterna 
och har mer genomströmning av människor, blandade människor och så där.  

Sofie: Där man skulle kunna föreställa sig att snubbla in lite mer. Alltså här får du ju göra det en 
liten omväg tänker jag om du ska glida förbi liksom.  

Tommy: Det ligger rätt undanskymt på nåt sätt ändå. 

Sofie: Ja det är många som inte hittar det här hörnet liksom, och vi är i jätte jättestort behov av 
en ny lokal så vi är lite intresserade av Möllan just för rörelsen som finns där. 

Den nuvarande lokalen finns i en källarvåning i en del av Malmö som får anses relativt undanskymd 
även om det fortfarande ligger centralt. Närheten till kollektivtrafik lyfts fram som extra viktigt, det 
ska vara lätt att ta sig till platsen. Man skulle kunna tänka sig att en något undanskymd plats också 
kan bidra till att skapa den trygga miljö som eftersträvas, men här tycks snarare det ses som ett 
problem. En plats på ”Möllan” (Möllevångstorget i Malmö) ses som attraktiv just på grund av 
genomströmningen. Samtidigt pekar de på att den nuvarande lokalen bidrar till en homogenisering 
av deltagarna ur ett klass- och rasperspektiv, då dess placering ligger långt från stadsdelar som inte 
förknippas med vithet eller medelklass. 

En annan sida av att tillhöra ett sammanhang är de samtal som projektet fört med Malmö stad. 
Troligen är Tagga det projekt i denna utvärdering som bäst lyckats bygga upp ett starkt samarbete 
med anställda och politiker på Malmö stad. Men det beror snarast på ett väldigt starkt personligt 
engagemang från både Tagga och Malmö stad. En av dessa på Malmö stad är Cecilia Bengtsson som 
är verksamhetschef på FOU Malmö, en annan är ett av kommunalråden i Malmö.  

När vi träffar Cecilia Bengtsson berättar hon att hon ibland upplevt sig vara någon sorts handledare 
för projektet under vissa perioder, speciellt när det varit rörigt på RFSL av olika anledningar. 
Projektarbetarna har ringt henne och sökt stöd för sin verksamhet. Hon har inte haft något emot det, 
utan pekar snarare på att det är ett viktigt projekt. På frågan om Malmö stad kan bidra till projektets 
fortsättning pekar Bengtsson på framför allt två saker. För det första att det finns ett problem i att 
enbart anställa personal som själva identifierar sig som HBTQ eftersom detta inte är förenligt med 
den lagstiftning som finns för kommunal verksamhet. För det andra att Tagga är inriktat mot hela 
Skåne och inte bara Malmö vilket gör att det kan vara svårt att motivera att Malmö stad ska bära 
kostnaderna.  

Projektet har ett starkt stöd hos flera personer inom Malmö stad vilket troligen betytt en hel del för 
projektets utveckling. Trots att det förs samtal både inom kommunen och mellan kommunen och 
projekt hur en eventuell fortsättning av projektet skulle kunna gå till finns vissa svårigheter. En risk är 
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att det inlemmas i andra verksamheter som fritidsgårdar, vilket kan leda till att funktionen som en 
trygg och säker plats för ungdomar som identifierar sig som HBTQ går förlorad.  

Under kupolen och när kupolen sprack 
Via omvägar får vi plötsligt under slutfasen av arbetet med rapporten information om att det har 
varit upprepade inbrott och skadegörelse i lokalen och att projektledarna har bytts ut. Jag träffar 
därför Lisa som är ny projektledare i projektet och Aaron som tidigare varit deltagare men som nu 
arbetar inom RFSL ungdom syd med projektet. De berättar att lokalen vandaliserats tre gånger och 
att de till slut var tvungna att hitta en ny lokal, vilket de nu lyckats med. De berättar också att Tommy 
och Sofie av olika skäl lämnat projektet. Även om det är omöjligt att helt veta vad som hänt i 
projektet, finns det några delar som kan vara värda att fundera över. 

Lisa och Aaron beskriver konflikter mellan projektmedarbetarna i Tagga/Habitat Q och styrelsen i 
RFSL ungdom syd som pågått under lång tid. De menar att projektmedarbetarna troligen som ett 
skydd för projektet byggt en mur runt det, en mur som kom att bli allt mer ogenomtränglig mellan 
projekt och förening. Även om det kan finnas skäl till att särskilja de bägge verksamheterna åt, menar 
de vidare, har detta särskiljande växt till något ogenomträngligt. Lisa kallar det för en sorts kupol eller 
en mur runt projektet som så småningom blivit skadlig för både projekt och förening.  

Ytterligare en konfliktyta ligger i hur RFSL ungdom syd är organiserat som en förening där alla ska ha 
samma makt, vilket kan bli problematiskt om det samtidigt finns ett arbetsgivaransvar. Under 
projektets gång, menar Lisa och Aaron, att det varit problem med redovisning och organisation. Men 
det har varit svårt att ställa några egentliga krav på projektmedarbetarna utan att samtidigt bryta 
mot RFSL:s organisation, något som skapat konflikter och satt gränsen mellan organisation och 
projekt på prov. Konflikterna har kommit och gått, redan 2012 skriver Sofie till Arvsfonden ”De [RFSL] 
har en relativt ny styrelse som vill Tagga väl. Inget ont blod där. Personerna som sänkte Tagga en 
gång i tiden är borta” (Akt 2012). Ett uttalande som tyder på tidiga konflikter mellan RFSL ungdom 
syd och projektet. 

Tagga/Habitat Q är fortfarande igång och ska snart slutredovisas, exakt vad som händer därefter är 
mycket oklart. På frågan om RFSL ungdom syd vill driva det vidare, är svaren från Lisa och Aaron 
något svävande. Å ena sidan pekar de på att RFSL fått en förfrågan från Malmö stad om de vill 
bedriva häng för HBTQ-ungdomar, tillsammans med andra möjliga intressenter. Å andra sidan svarar 
Lisa att de visserligen kan tänka sig att driva det vidare, men att de samtidigt skulle vilja att 
kommunen var arbetsgivare för att undvika liknande konflikter i framtiden. 

Sammanfattande kommentarer 
I mötet med deltagarna blev det trots konflikterna inom verksamheten tydligt hur Tagga lämnar spår 
hos dem, en känsla av sammanhang att ta med ut i en heteronormativ värld. Det går troligen inte att 
överskatta vikten av en sådan känsla, att ha ett sammanhang där du är välkommen som den du är. 
Men, projektet lämnar också andra spår, ett sådant är i Malmö stad. Tagga har tydligt pekat på ett 
problem i Malmö stads organisering av ungdomsverksamheter, även brister i skolhälsovården har 
synliggjorts. Oavsett om Tagga kommer finnas kvar som verksamhet efter projekttiden eller inte, har 
frågorna om HBTQ-ungdomars rätt kunnat lyftas bland politiker och tjänstemän, vilket inte minst 
visar sig i den förfrågan som gått ut om en fortsatt kommunal verksamhet. 
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Dessa politiker och tjänstemän drivs tydligt av ett personligt engagemang, men detta engagemang 
har mobiliserats av och genom Taggas verksamhet. Det visar hur viktigt det är att hitta rätt personer 
och kontakter, samt att kunna mobilisera dem. I relationen till Malmö stad uppstår dock problem 
med hur Tagga är organiserat. Eftersom en stor poäng med Tagga är att erbjuda en trygg plats 
konstruerad runt HBTQ vilket även innefattar personalen, kan eller får inte Malmö ta över 
verksamheten utan att samtidigt förändra den från grunden. Den strategi som valts med segregering 
som medel må vara nödvändig men passar inte en offentlig verksamhet eftersom den inte kan ställa 
dessa krav på personalen. 

Den maktkamp som tagit fart igen efter att ha legat på is en period mellan projekt och förening, visar 
på svårigheten att som ungdomsorganisation plötsligt befinna sig i ett läge av att vara arbetsgivare. 
Det är inte lätt att behöva fatta svåra beslut, ställa krav och följa upp när arbetet sker på frivillig basis 
i en liten ungdomsorganisation. Samtidigt är det, precis som med Barn i stan i föregående kapitel, 
projektägarens arbetsgivaransvar som inte tycks ha fungerat. 

Men, den kanske viktigaste lärdomen att dra av Tagga ur ett projektperspektiv är att man kan behöva 
extern handledning i arbetet med personer i utsatta livssituationer. Tagga har löst detta genom att 
ansöka om pengar för extern handledning, vilket kanske bör uppmuntras generellt. Speciellt 
eftersom handledning kan öka projektets möjligheter att överleva genom att risken för utbrändhet 
eller andra sidoeffekter minskar.  
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8. Du behöver inte ha svensk bakgrund 
Tusen serier är ett projekt som drivs av två serieaktivister, Mattias och Amanda, som arbetar med 
Serifrämjandet i ryggen. Framför bidrar Seriefrämjandet med administration, annars arbetar Tusen 

serier på egen hand. Projektet har två 
inriktningar, mot vuxna och mot 
ungdomar.  

För vuxna handlar det om utgivning av 
serier som personer med annan 
bakgrund än svensk skapar, i första hand 
serietecknare och konstnärer. ”I dag är 
ca 99 procent av Sveriges serietecknare 
av svensk bakgrund, vi vill ändra på det” 
säger Amanda. För ungdomar arbetar 
men med utställningar och tryck av 
fanzine. Denna del genomförs bland 
annat på bibliotek, fritidsgårdar och 
skolor. Tanken är att ungdomarna ska få 
upp ögonen för serier och 
serietecknande som ett nytt sätt att 
uttrycka sig på. Eftersom ungdomarna 
tillhör Arvsfondens målgrupper kommer 
denna del beskrivas först innan vi tar 
upp serieutgivningen. 

Ungdomsdelen – Amanda 
Amanda har ansvaret för de seminarier 
som genomförs på en rad olika platser 
och verksamheter. Projektet inleddes i 
Malmö med ett öppet seminarium, 
därefter har arbetet både utvecklats och 
spritts över landet. I huvudsak handlar 
det om kurser i serietecknande med 
ungdomar i samarbete med i första 
hand bibliotek och fritidsgårdar. 

Mattias: Biblioteken har blivit de nya 
fritidsgårdarna. På ett ställe, tror det 
var i Helsingborg, lade man ner 
fritidsgården för ungdomarna var för 

jobbiga. Nu hänger de på biblioteket som ligger i närheten i stället. Och där har personalen ingen 
utbildning för att jobba med dem. 

Projekt: Tusen serier 

Projektägare: Seriefrämjandet i samarbete med Apart förlag. 

Syfte: ”Att öppna upp den svenska seriekulturen även för 
människor som inte har sina rötter i Sverige. Dels genom 
workshops för unga för att på så sätt ge en introduktion till 
serieberättandet och uppmuntra till ökat självförtroende och att 
berätta sina egna historier, dels genom utgivning av seriealbum 
samt genomförande av utställningar.” 

Bidrag från Arvsfonden: 1 755 000 kr (2011–Pågår/avslutas 2014). 

Metod: Tusen serier arbetar dels med serieutgivning och 
utställningar, dels med seminarier. Serieutgivningen och 
utställningarna handlar om att öka utgivningen och synligheten i 
Sverige för i första hand serietecknare med annan bakgrund än 
svensk. Seminarierna ska skapa ett intresse för serietecknande 
som uttrycksform för barn och unga. 

Målgruppens inflytande och deltagande: Projektet tar sin 
utgångspunkt i att det finns få etablerade serietecknare med 
utländsk bakgrund i Sverige. Barn och unga har inte primärt 
inflytande över projektet, men kan dra nytta av det. Projektet 
bidrar till barns- och ungas möjligheter till att använda sig av olika 
uttrycksformer och i dessa aktiviteter är de i allra högsta grad 
delaktiga. Målgruppen deltar framför allt som läsare av ny 
litteratur, som besökare på utställningar och som deltagare i 
seminarierna (ca 200 per år enligt redovisningen), vilket i 
kombination säkerställt ett stort deltagarunderlag. 

Efter projekttiden: Tanken är att fortsätta Tusen serier och 
bredda serieutgivningen i Sverige men det är oklart i vilken form. 
Samtidigt har Tusen serier genom utgivningen och seminarierna 
redan lyckats öka tillgången till serier och serietecknande för 
”nya” grupper av barn och unga.  

Grad av nyskapande: Utgivningen av seriealbum och böcker i 
genren är ett sätt att tillsammans med workshops skapa intresse 
för serier och serietecknande. Detta kan i sin tur bidra till olika 
nya former av tillgängliga uttrycksmedel för nya grupper av barn 
och unga än de som redan nås idag.  
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Amanda: På ett ställe sa bibliotekarien att ”nu ska vi teckna” och ingen rörde sig. De satt kvar och 
sa: ”nej”. Då fick jag sätta mig med dem och försöka, att ”jo men kom igen, prova en gång. Det är 
bara att gå sen, det är ingen som kommer tvinga dig att vara kvar”. Till slut följde de med och vi 
tecknade i två timmar. 

Biblioteken har varit en bra arena för Tusen serier att etablera sig på, där finns ungdomarna och 
personal som många gånger saknar möjligheter att själva arbeta direkt med ungdomarna. Man har 
även genomfört seminarier på skolor, men där har det inte varit lika lätt att komma intill.  

Amanda: Läraren sitter med och säger ”Var tysta nu och rita”, och det vill inte jag. Helst skulle jag 
vilja att läraren inte var där, förutom för att sära på ungdomar som tar stryptag på varandra. Det 
har hänt. […] Det är inte så lätt att nå skolor. 

Projektet har inte prioriterat skolorna på grund av att det varit svårt att nå ”rätt person”, i stället har 
arbetet riktats in på bibliotek och fritidsgårdar då detta fungerat bra. Där har det funnits ett stort 
intresse från personal vilket lett till att ryktet spridit sig.  

Själva seminariet ska väcka intresse för serietecknande bland annat genom att presentera olika typer 
av serier. Sedan har man övningar för att väcka intresset för att själv teckna och för att skapa nya sätt 
att uttrycka sig på. Bland annat rör detta sig om historieberättande, lära sig rita olika typer av 
ansiktsuttryck och att rita sin egen serie. Ett inslag är så kallad stafettserie som innebär att en person 
ritar en del och skickar vidare till nästa som ritar nästa bild. Amanda och Mattias berättar att om 
ungdomarna till en början ritar relativt könsstereotypt, exempelvis att flickor ritar prinsessor, så är 
det möjligt att se en viss förändring när de ritar stafettserier. Då tvingas de ofta tänka ett steg längre 
för att deras teckning ska passa ihop med föregående teckning, vilket släpper loss kreativiteten. 
Detta skapar utrymme för vad som inom könsforskningen ibland kallas könsöverskridande (Herz & 
Wallroth, 2012). Det vill säga att flickorna och pojkarna rör sig bortom könsstereotyper när de 
tecknar. Detta arbetssätt leder även till andra effekter. Mattias berättar exempelvis om en gång när 
de som satt vid samma bord och gjorde en stafettserie i stället organiserade sig för att tillsammans få 
fram en gemensam berättelse. 

Serietecknande som en ingång 
Arbetet har utvecklats under projektet, från stapplande försök till vad Amanda menar är en egen 
pedagogik. ”Den enda kontakten ungdomarna har med svenskar är auktoritet”, säger hon. I sin 
pedagogik försöker Tusen serier vara icke-auktoritär, mer jämlik och att jobba med uppmuntran. 
Amanda pekar på att hon även kan använda sin bakgrund som visserligen född i Sverige men med 
chilenska rötter. Ungdomarna kan på så sätt känna igen sig och lättare relatera till Amanda, menar 
hon. Mattias menar att syftet med serietecknandet är ”Att öka antalet röster och [att] ge folk 
uttrycksmedel”. 

Förutom själva serietecknandet har arbetet med att ge barn och unga uttrycksmedel fört med sig 
andra effekter. Det icke-auktoritära förhållningssättet har fått ungdomar att ibland dela med sig av 
sina liv för Tusen serier när de varit på skolor, bibliotek och fritidsgårdar. Dessa samtal har kunnat 
handla om i stort sett vad som helst, om den gången några tjejer stannade kvar och ville tala om 
sexualitet till den gången en flicka frågade Amanda: ”Vad ska man göra när man är mobbad?”. 
Serietecknandet blir på så sätt ingång till att även tala om annat. 
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Amanda: […] vi satt och snackade en timma efteråt. Jag har ingen erfarenhet av att jobba med 
ungdomar. I början var det jättesvårt, ungdomarna har jättemycket socioekonomiska problem. 

På ett sätt är det naturligtvis i någon mening positivt att ungdomar känner att de kan och får prata 
om sina liv trots bekymmer, samtidigt sker det med frivilliga som saknar erfarenhet av att hantera 
den typen av frågor som kan komma upp. Amanda försöker hantera det genom att vara öppen och 
använda sig själv i samtalet med ungdomarna. Trots detta finns det anledning att fundera kring detta, 
dels hur man ska hantera det ungdomarna förmedlar och dels hur frivilliga ska kunna få stöd om det 
krävs för att själva hantera dessa möten och berättelser. 

Utmaningar och framtiden 
Amanda: Den lite bråkigare gruppen, de som inte går till fritidsgården eller biblioteket. De som är 
på gatan, där skulle man kunna göra mycket.  

En grupp av ungdomar som varit svåra att nå är de som inte rör sig i de miljöer som Tusen serier 
besökt. ”Den lite bråkigare gruppen”, som Amanda uttrycker det. Denna grupp hade möjligen varit 
lättare att nå i skolan resonerar Mattias och Amanda. Men, eftersom det har varit svårt att komma in 
på många skolor har man inte heller kunnat nå denna grupp. Samtidigt kan man fundera över om 
skolan alltid är en bra arena för att nå och arbeta med ungdomar, särskilt i de fall skolan har mycket 
lite att erbjuda vissa grupper av ungdomar (jfr. Sernhede, 2009). 

En annan utmaning för Tusen serier ligger i framtiden. Det finns ingen tydlig strategi för hur projektet 
ska kunna övergå i en permanent insats. Mattias har varit i kontakt med Malmö stad, men menar att 
de på grund av projektbeskrivningen och dess två delar (arbetet med utgivning och arbetet med 
ungdomar) hamnat mellan två stolar. Man har haft viss kontakt med Region Skåne som har avsatt 
pengar för efterföljande år. Projektet har också samarbetat med Kulturskolan men detta har framför 
allt varit lite seminarier och medverkan vid ett öppet hus hos dem. Men både Mattias och Amanda 
verkar ta relativt lätt på framtiden och tycks inte vara särskilt stressade över sakernas tillstånd. De ser 
gärna att andra grupper, organisationer eller individer för projektets idéer och metoder vidare, det 
behöver inte tvunget bli under Tusen seriers flagg. 

Det har varit en positiv utveckling för projektet inte minst 
då det redan har spridits till andra kommuner, exempelvis 
Stockholm där Tusen serier inom kort slår upp dörrarna. 
Samtidigt är det viktigt att ta tillvara erfarenheterna från 
Tusen serier i Malmö och de båda projektledarnas 
kompetens.   

Vuxendelen – Mattias 
Vid en första anblick kan denna kännas malplacerad – ett 
vuxenprojekt som en del i ett projekt som ska rikta sig till 
någon av Arvsfondens målgrupper (barn, unga, personer 
med funktionsnedsättning). Varför går Arvsfondens pengar 
gick till vuxna konstnärer och serietecknare? ”Det går ut på 
att vi hjälper författare med den hjälp de behöver”, 
berättar Mattias som håller i denna del. Vuxendelen av 
Tusen serier handlar alltså om att serietecknare med annan 

Bild 1 – Tusen serier på bokmässan i 
Göteborg, 2013. 
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bakgrund än svensk ska kunna ge ut sina serier i bokform .  

När vi träffades längst in på ett café vid Möllan i Malmö, frågade vi hur de delarna i projektet hängde 
ihop. Amanda säger att ungdomar med annan bakgrund än svensk ”har inget de kan relatera till”. 
Hon menar att det finns helt enkelt inga serietecknarförebilder. Deras utgivning tillsammans med de 
seminarier och utställningar som genomförs med ungdomarna kan ändra på detta förhållande. 
Mattias fyller i att de har god kontakt med bibliotek och tidigare erfarenhet av utgivning av 
seriealbum på så sätt kommer ”bibliotek[en] fyll[as] på med författare med invandrarbakgrund. 
Vuxendelen kan på så sätt indirekt gynna de ungas möjlighet att ta till sig serier och genom att 
presentera förebilder som delar liknande bakgrund eller upplevelser som de själva. Ibland har man 
även skänkt böcker till skolor. 

Mattias: Ja vi har ju skänkt några böcker till den skolan i Halmstad nu, till deras skolbiblioteket till 
exempel. Och eftersom vi har böckerna kan vi ta med dom så att folk kan titta på dom. Och sen är 
det väl också det, att även om det är jag som är huvudansvarig för böckerna och Amanda för 
skoldelen så byter vi om det är så att hon inte kan, så tar jag workshop. Första i K-stad så var vi 
där tillsammans. […] 

Mattias är också den som har erfarenhet av att söka pengar och sitter på ett stort kontaktnät i 
serietecknarvärlden. Dels är han serietecknare själv, dels var med och gjorde utställningar och gav ut 
en internationell serieantologi. Seriekretsarna är rätt små så man håller lätt kontakt med olika 
nätverk, berättar han. När vi frågar vad han har för betydelse för projektet säger han. ”Jag har en 
bredare ingång i vad det finns för serier, vad serier skulle kunna vara än vad andra har i Seriesverige, 
som inte tittar utomlands. Som jag uppfattar det är det väldigt få som gör det.” Han sökte mycket 
bidrag med Sebon, det förlag han tidigare jobbade med. Så också den erfarenheten finns. ”I stort sett 
finansierade vi utgivningen med att göra utställningar som vi sökte pengar för.” 

Erfarenheten av att arbeta i projektform och att söka pengar och Mattias erfarenhet av 
Serietecknarsverige har troligen av stor betydelse för projektet. Samtidigt skiljer sig Mattias från 
andra sociala entreprenörer i andra projekt, han verkar fullständigt ointresserad av någon ekonomisk 
vinst för att låta projektet växa.  

Mattias: Tanken är att varje bok ska generera tillräckligt med pengar att man kan trycka en 
upplaga till av den och ytterligare en bok. Så på det sättet lever det vidare, vad gäller 
bokutgivningen. Workshops kan man ju ta betalt för i vissa fall och göra ideellt i andra fall om det 
skulle behövas. Och nu har vi, lokalen här har vi finansierat året ut, efter det så har vi folk som 
har sagt att dom kan lägga egna pengar där för att dom tycker det är viktigt. Så då kan vi göra 
utställningar när som helst utan att det krävs jättemycket pengar för det. Så på ena eller andra 
sättet så kommer det fortsätta oavsett, oavsett pengarna men sen så kommer vi ju fortsätta 
söka. Det här skapande skola är också nånting som vi ska jobba mer aktivt med nu under våren. 

Även om det inte är tal om någon större vinst ser han positivt på framtiden, en del kan göras ideellt 
och en del kräver inte så mycket pengar. Om någon författare plockas upp av ett annat förlag är det 
bara positivt, säger Mattias. Han menar att han visserligen är bra på processen fram till produktion, 
men att andra är bättre på resten. ”Ingen av oss är bra på att tjäna pengar. Vi är bra på att göra saker 
men inte att ta betalt för det.” Om författare går vidare ger det honom och Amanda möjlighet att 
arbeta mer med andra och därmed fortsätta arbetet med att utöka antalet röster i Seriesverige. Här 
finns alltså ingen motsättning för projektet. 
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Att skapa yta för fler röster 
Bland feministiska och antirasistiska rörelser och forskare har man länge sett en spänning mellan 
individuell rätt och kollektiv rätt. Det vill säga att själv få utrymme att definiera vem man är kontra 
förtryck och rättigheter på en strukturell, kollektiv nivå. Nancy Fraser menar därför att denna typ av 
arbete måste parallellt riktas mot erkännande, omfördelning och representation (Fraser, 2003, 
2013).  

Erkännande motsvarar en individuell rätt (även om den också är kopplad till en strukturell nivå på 
olika sätt), och hur det ska var möjligt att tillgodoses rättigheter oavsett självdefinition. Omfördelning 
handlar istället om kollektivets rätt, exempelvis kan det handla om att kvinnor uppbär mindre lön än 
män för samma arbete. Projektet berör båda dessa nivåer. Erkännande i termer av att barnen får nya 
uttrycksmedel för att berätta sin historia och omfördelning av att förutsättningarna för att skapa 
serier förändras och att det förhoppningsvis så småningom blir mer jämnt fördelat.  

Men det intressanta är representationen, och här kommer alltså vuxendelen i projektet in. För att 
ungdomarna ska se sin rätt till representation måste tecknare med utländsk bakgrund finnas utgivna i 
serieböcker. Det är på så sätt möjligt att förstå den indelning mellan vuxna och barn som görs inom 
ramen för projektet. De vuxna visar barnen vad som är möjligt. 

Utgångspunkten är att skapa en yta för fler röster genom serietecknande och Tusen serier arbetar för 
barn och unga även genom sin satsning på att synliggöra andra röster bland vuxna. 

Sammanfattande kommentarer 
Tusen serier är ett projekt som får spridning genom sitt eget medium. Serieböckerna plockas upp, 
läses och distribueras och ger därmed en annan bild av vem som kan vara serietecknare i Sverige. På 
så sätt skapas ny form av representation som även ger efterverkningar hos barn och unga. Så länge 
en marknad som exempelvis serietecknandet förblir relativt låst för personer utan svensk bakgrund 
är det naturligtvis svårt att själv slå sig in på den banan.  

På en individuell nivå skapar projektet nya uttryckssätt för de ungdomar som deltar. För den som 
kanske har svårt för att uttrycka sig i tal eller skrift kan serierna vara ett viktigt komplement. Det går 
att se på den respons som skoleleverna ger på seminarierna, där det uppenbart väcker känslor 
bortom själva hantverket. 

Men, Tusen serier visar också hur svårt det kan vara för många projekt att få en ingång till kommun, 
stat eller landsting för vidare samarbete. De olika delarna i Tusen serier är svåra för kommunen att 
hantera inom sin organisations. Tusen serier hamnar därför mellan två (eller fler) stolar och får svårt 
att bygga upp den relation med kommunen som kan vara nödvändig för fortsatt stöd. Men Tusen 
serier har lyckats bygga upp ett samarbete med bibliotek som kan vara en väg framåt, eftersom 
dessa platser kan sprida både litteraturen och tecknandet som uttrycksmedel genom seminarier. 

Projektet har sammanfattningsvis uppnått sitt syfte att öppna Seriesverige för fler röster. Arbetet har 
följt planen med seminarier för ungdomar för att pröva nya uttryck och genom en kontinuerlig 
serieutgivning med människor som annars saknas i ordinarie utgivning i Sverige. Dessa båda delar har 
dessutom befruktat varandra väl, utgivningen skapar nya möjligheter för ungdomarna genom att de 
representerar bilder som annars inte syns och ungdomarna själva kan i framtiden bli en del i 
Seriesverige genom att de fått upp ögonen för ett nytt uttryckssätt. 
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Slutligen finns det dock anledning att fundera över vad det kan innebära för frivilligarbetare att 
hamna i situationer där förtroende byggs upp och där möjligheteter att uttrycka sig infinner sig. De 
situationer Amanda talar om där barn och unga öppnar sig och ställer frågor är inte alltid lätt att 
hantera inom ramen för ett frivilligprojekt. Som tidigare nämnts kan sådana situationer och hur de 
hanteras vara skillnaden mellan att fälla ett projekt och dess eventuella överlevnad. Här finns alltså 
en utmaning för projekten att fundera över. 
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Projekt: Vi är Romer 

Projektägare: Romska Ungdomsförbundet (Rufs) 

Syfte: ”Att upplysa samhället om romernas 500-åriga historia i 
Sverige med bl.a. en autentisk romsk vagn […], en virtuell 
utställning och genom föreläsningar och besök i skolor som 
redskap.” 

Bidrag från Arvsfonden: 6 705 000 kr (2012–Pågår/avslutas 
2015) 

Metod: Projektet använder sig av interaktiva föreläsningar och 
utställningar inklusive den romska vagnen, kläder, verktyg, 
musik, läromedel för skolor och en webbplats med information 
och övningar relaterade till romsk historia. 

Målgruppens inflytande och deltagande: Vi är romer är 
utvecklat med barn och unga i åtanke, metoden har utvecklats 
och förfinats allteftersom möten med målgruppen har skett. En 
målgrupp i projektet är Rufs egna medlemmar och andra 
romska barn och ungdomar som varit en del i projektets alla 
delar, från planering till genomförande. Projektet har haft stor 
spridning bland målgrupperna och besökt stora delar av landet, 
dessutom har unga romer deltagit i projektet både under 
utställningarna och i planeringen. 

Efter projekttiden: Vi är romer har utvecklat läromedel som 
skolor kan låna, deras webbplats kommer leva kvar och det 
finns förhoppningar om att vagnen ska finna en plats att stå på.  

Grad av nyskapande: Projektet är nyskapande genom hur de 
använder och förfinar olika former av material och metoder för 
att sprida kunskap om romers historia i Sverige och världen. De 
gör också detta i samverkan med unga romer som på så sätt 
kan berätta sin historia och känna stolthet för sin bakgrund. 

 

 

 

9. Vandringsutställning och pedagogik – Vi är romer 
 

Jag är på väg till Bergsjöskolan i utkanten av 
Göteborg, när jag kommit över krönet ser 
jag skolan ligga nere till vänster. Jag tar 
trappan ner. Idag ska jag besöka 
vandringsutställningen och Romska 
ungdomsförbundets (Rufs) besök i skolor. 
Jag har inte sagt vilken tid jag ska komma så 
jag virrar runt lite på skolan och letar efter 
vagnen. En del i utställningen är en 
originalvagn som restaurerats för 
ändamålet. Jag hittar den inte och börjar 

fundera på om jag trots allt hamnat fel, när 
jag ser flaggan som är hissad på skolgården, den är grön och blå och pryds av det röda vagnshjulet i 
mitten. Det är den romska flaggan som vajar majestätiskt mot den gråa göteborgshimlen, som att 
den gör sitt yttersta för att lysa upp. Jag går vidare och springer till slut på en vaktmästare som följer 
mig in i byggnaden där biblioteket ligger. Där inne ser jag Erland hålla en lektion tillsammans med ett 
antal elever som sitter på en matta och tre lärare som sitter lite i bakgrunden. Det är minst sagt ett 
litet bibliotek och förutom eleverna, lärarna och Erland är också Erlands föräldrar där och hjälper till, 
bakom katedern sitter bibliotekarien som tycks vara den som ansvarar för lektionen. Erland berättar 
levande om romernas historia, han arbetar vant med humor och interaktivitet. Barnen är delaktiga 
på flera sätt, dels slänger han ut frågor till dem, han använder barnens egen bakgrund för att få dem 

Bild 2 – Vi är romer på Bergsjöskolan i 
Göteborg. 
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att se likheterna med det romska språket. Barnen får en pryl i handen som alla symboliserar delar av 
romsk historia och romska traditioner. Det kan vara kort, eller ett hantverk eller en bucklig gryta som 
ska lagas. Erland spelar upp ett scenario genom att låta barnen och prylarna ta del av berättelsen. De 
är uppspelta och tycks tycka det är roligt, vilket inte är konstigt då det slår mig hur bra Erland är på 
att levandegöra sin berättelse och på att inkludera både barnen och sig själv. Det är dags för nästa 
del i lektionen, kläderna. Ett moment som tydligt visar hur roligt barnen tycker det är, då de springer 
upp från sin plats och ställer sig i två köer, en för pojkar och en för flickor, för att få prova kläder. När 
det visar sig att kläderna inte räcker till alla delar man upp dem så att alla får något. Sen tas det kort.  

Efter lektionen går jag med Erland med familj och äter lunch, under lunchen pratar vi om upplägget 
men också om Erland, som är ordförande i Rufs och den minst sagt stressiga vecka han haft. Under 
dagtid har de haft ett antal lektioner med olika klasser och under kvällstid har han träffat ministrar 
och journalister, spenderat tid på möten och besökt riksdagen. Anledningen är att det kommit 
uppgifter om att polisen i Skåne haft ett register bestående av romer, ett register baserat på ras och 
etnicitet. Vi pratar om vikten av ett sådant projekt som ”vi är romer”3 under en tid när till och med 
samhällets representanter visar sig vara fulla av fördomar mot romer. In i matsalen kommer två 
kvinnor, de visar sig vara skolans rektorer. De skrattar och pratar med Erland och hans föräldrar, 
innan en av dem uppmärksammar mig. Hon sträcker handen över bordet och säger sitt namn och att 
hon är rektor, precis innan jag ska presentera mig säger Erlands mamma snabbt: ”Han är ny rom, vi 
har kidnappat honom”. Hon anspelar på ett fall i Grekland som nyligen fått stor spridning i media där 
polisen gått in i ett ”läger” med romer och hittat en blond flicka som ”inte såg romsk ut”, hon 
omhändertogs därför och föräldrarna arresterades. Hon skrattar, jag skrattar, vi skrattar alla. Hon 
tittar på mig med trötta och uppgivna ögon. På något sätt blir jag lika trött och uppgiven jag. 
Samtidigt som jag inser hur viktigt det här projektet är och vilket jobb föreningen gör för att utbilda 
barn och vuxna i romers historia och nutida situation. Men, det är tragiskt att det ens behövs 
(observationsanteckning). 

Vi är romer, men vi är inte experter på romer 
Upplägget för projektet är att ha en flyttbar utställning som under projektets gång kommit att 
utvecklas i olika former. Dels är det en vagn som ställs ut över hela landet, i samarbete med bibliotek, 
skolor, museum eller andra former av aktiviteter. Dels är det ett pedagogiskt projekt för att sprida 
romsk historia och förklara romers situation i dag. Förutom själva vagnen har också en interaktiv sida 
skapats (se Romska ungdomsförbundet, 2014) och även studielådor med pedagogiskt material som 
skolklasser får låna. Den tydligaste målgruppen för projektet är troligen barn och unga eftersom det 
ofta är dit projektets verksamheter riktar sig, men också vuxna som exempelvis besöker vagnen eller 
på annat sätt tar del av verksamheterna. Men en annan målgrupp kan också sägas vara romska 
ungdomar, som antingen kan vara medlemmar av Rufs eller inte. Dessa ungdomar rekryteras lokalt 
för att sprida kunskap om lokala romers historia och situation, på så sätt aktiveras också ungdomar 
där projektet befinner sig. 

Marcus: Hur går samarbetet med de lokala föreningarna till rent konkret, är det kontakter du har 
sen tidigare? 

3 Inte att förknippa med utställningen ”Vi är romer – möt människorna bakom myten” på Stadsmuseet i 
Göteborg under samma period. 
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Erland: [D]et beror lite på vilken kommun man kommer till. Om förbundet finns representerat där 
så kommer vi naturligtvis att kontakta de lokalavdelningar som finns på plats. Om vi inte finns 
representerade så tar [vi] kontakt med de lokala föreningar som finns i kommunen eller 
kommunerna närmast […] Då tar jag kontakt med dom och oftast brukar det räcka med ett 
telefonsamtal, [där vi säger att] vi gärna vill samarbeta och [där vi] förklarar vad det är för 
nånting och dom blir väldigt glada. För att dom får ju möjlighet att visa upp sig själva också. Är 
det en liten förening som behöver stöd från kommunen så har dom ju ett intresse av att visa att 
dom kan ta ansvar, att dom kan prata för sig och så här. Vi går igenom det med dom tillsammans, 
alltså lägger upp en plan att så här [ser] den här veckan ut, så här ser veckorna ut. Och här kanske 
vi behöver ungdomar som pratar om i dag och här behöver vi nån som pratar om förr, här 
behöver vi lite musik, lite dans. 

Genom att arbeta på det här sättet tar Rufs tillvara initiativ från dess medlemmar eller andra 
ungdomar i det lokala arbetet samtidigt som deras engagemang och medbestämmande uppmuntras. 
Ett problem för ett projekt som arbetar för att sprida kunskap om romers historia och situation är att 
romer, precis som andra kategorier och grupper, inte är homogena. Inte ens själva kategorin romer 
är särskilt rättvis, exempelvis skiljs ibland på fem grupper resandefolket, svenska romer, finska 
romer, utomnordiska romer och nyanlända romer som alla talar olika varianter på romani chib 
(Regeringens proposition, 1998/99:143). Romanofolket särskiljs även ibland från resandefolket 
(Sametinget, 2014). 

Marcus: Är alla fem grupper representerade? 

Erland: Alltså i Uppsala hade vi samarbete med dom finska romerna. Så alltså det är inte säkert 
att alla grupper finns i [den aktuella] kommunen och det kommer aldrig finnas. Uppsala har en 
majoritet av finska romer och då blir det naturligt att dom finska romerna knyter an till 
samarbetet och dom fanns på plats även genom att dom hade en anställd på museet vi kom till. 

[…] 

Erland: Vi är romer, men vi är inte experter på romer. Vi kan inte allt om alla och det måste man 
också förmedla till dom man arbetar med 

Som Erland säger är det olika vilka romer som finns lokalt representerade och att detta delvis styr 
vilka som bjuds in eller som kan samarbeta med projektet på de olika platserna. Senare säger han att 
det är viktigt att poängtera att de själva inte är några experter som ska tala om hur det är för andra 
romer. Rufs får rollen som experter, de undervisar i romers historia och situation men menar 
samtidigt att de inte kan vara experter på romer. Lösningen på problemet blir att engagera och låta 
lokala romer komma till tals och berätta sin historia.  

Vi redovisar här projektets olika delar, först vagnen och dess betydelse, därefter internetprojektet 
och skolbesöken.  

Husvagnen rullar igen 
Det är ett helt projekt bara att förflytta vagnen, den ska lastas och köras till de olika städerna som 
besökts under projektets gång. ”Det kostar jättemycket bara att förflytta [sig] från A till B, det är en 
hel cirkus bara att flytta”, berättar Erland. Det gör att vagnen syns på vägarna, den syns när den ska 
ställas upp på sin plats och framför allt väcker den uppmärksamhet i samband med besöken. Vagnen 
har troligen stor betydelse för upplevelsen av projektet, dels har den naturligtvis en historisk 
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betydelse, den är byggd i trä, för hand och har använts som bostad, dels blir den en stark upplevelse 
för deltagarna. Det blir inte ”bara” ett föredrag om romer, utan det blir möjligt att titta, känna och 
lyssna till vagnens och romernas historia. Att vagnen är omtyckt vittnar den besvikelse hos rektorn på 
Bergsjöskolan, som intervjuas nedan, eftersom den vid det besöket tyvärr gått sönder och inte kunde 
tas med. 

 

Bild 3 – Vi är romers vagn (bilden är hämtad från romernashistoria.se). 

 
 

Vagnen har stått på skolor, på museum, varit i Oslo och i Norra Sverige. Deltagarna får möjlighet att 
gå in i den och lyssna till berättelser om romers historia. Många gånger har det blivit långa köer 
utanför den för att få en möjlighet att komma in och titta. På många sätt är vagnen det rullande i den 
rullande utställningen som Vi är romer till viss del är, samtidigt har det funnits ambitioner av att nå 
fler människor, även de som inte kunnat se vagnen på plats. Detta ledde till skapandet av en 
interaktiv vagn, möjlig att gå in i och titta runt i via internet. 

Romernashistoria.se 
Välkommen till denna hemsida som ger dig mer kunskap om romernas historia. Hemsidan är 
uppdelad i flera delar och du väljer själv vilket tema du vill läsa om genom att klicka på de olika 
temaflikarna (Romska ungdomsförbundet, 2014). 

Romernashistoria.se (fortsättningsvis webbplatsen) är ett sätt att nå ut både bortom den rullande 
utställningen och också ett sätt att fortsätta sprida projektet. På webbplatsen beskriver man 
romernas historia med bilder och information om allt från flagga till migrationsmönster och kläder. 
Här finns också intervjuer med ett antal romer. 

Erland: [A]lla dom här livsberättelserna, det är tio stycken ungdomar som har intervjuat 20 
stycken romer och resande i Sverige, så det är ungdomar som har skrivit alla dom här historierna. 
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Det är ungdomar som rekryterats från föreningen som genomfört intervjuerna som hörs på sidan. 
Webbplaten har en hel del interaktiva inslag. Det finns möjlighet att prova romska kläder och att se 
sig om i vagnen. Gör du detta kan du få vidare information om saker som finns i vagnen, exempelvis 
flaggan som står på ett bord. 

Flaggan är ett exempel som återkommer i de pedagogiska uppgifter som tillsammans med en rad 
frågor hämtade från hela webbplatsen återfinns under en flik kallad uppgifter. Här kan elever, lärare 
och övriga besökare testa sina kunskaper om romer. 

Idén bakom webbplatsen var att de skolor som inte hade möjlighet att kunna ta emot vagnen skulle 
kunna tillgodogöra sig den ändå via internet. Med hjälp av studielådorna och en lärobok kan 
skolklasser få en närmast komplett upplevelse av projektet ändå. Projektet får på så sätt både 
geografisk spridning och spridning över tid. Men, som Erland är inne på finns det också en tanke om 
att möta ungdomar där de är. 

Erland: Att göra en interaktiv utställning också, matcha det, alltså dagens teknik på det sätt som 
ungdomar tar till sig. 

Webbplatsen fyller alltså flera funktioner, spridning av projektet, som ett pedagogiskt verktyg och för 
att väcka intresse hos ungdomar genom att använda modern teknik. 

Besök i skolor 
En del av projektet handlar om att möta skolbarn i skolor runt om i landet, här har Erland ett upplägg 
där skolbarnen får se den romska vagnen, romska kläder och traditionella redskap. När vi besöker 
Erland och han håller en föreläsning på Bergsjöskolan i Göteborg saknas tyvärr vagnen då den är på 
lagning. I stället är Erland med familj där och håller en interaktiv föreläsning med bilder, prylar, 
kläder och berättelser. 

Bergsjöskolan har många romska barn och har även haft nära samarbete med det Göteborgs 
stadsmuseums projekt med samma namn ”vi är romer”. Anledningen är att en anställd på skolan 
med romsk bakgrund var tjänstledig för att jobba med projektet, via honom kom de i kontakt med 
Erland och bokade vagnen. När Erland sedan hörde av sig och berättade att vagnen gått sönder 
erbjöds skolan i stället en föreläsning som kom att utökas till en serie föreläsningar för alla klasser. En 
av rektorerna på skolan, som intervjuas i efterhand, var naturligtvis besviken över att vagnen inte 
kunde komma som planerat men var väldigt nöjd med upplägget. 

Rektor, Bergsjöskolan: Så kommer då familjen Erland med sin mamma och pappa och son, så jag 
var med där med andra och tyckte bara att det var så bra, så bra. Kanon, kanongrej var det. Och 
alla, alla här som var tyckte också, jag såg ju hur barn[en] tyckte detta var och hur man närmade 
sig, hur bra det var. Alltså jag har gett det högsta betyg, som lärare, 40 års lärarerfarenhet så ger 
jag det högsta betyg. Men det beror ju också på dom människorna som var där, hela deras 
framtoning. Alltså, vem som helst kan inte göra en sån grej, och mamman och pappan. Ja, nej 
alltså jag är så nöjd. Och sen frågade du om lärarna, och dom tycker också det var jättebra. 

Två saker återkommer hon till under intervjun, dels Erland med familj, att det är få som kan 
trollbinda barnen och göra historia intressant på det sättet som dom kan, dels det läromedel som 
spridits i samband med projektet. När rektorn slutligen ska sammanfatta vad skolan kan ta med sig 
efter detta, landar hon just i läromedlet. För även om hon inser vikten av romernas situation och 
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historia menar hon att hon har flera olika grupper av barn som alla måste få sina behov 
tillgodosedda. Vad hon försöker säga är att en föreläsningsserie kanske inte är möjlig att inkorporera 
i skolans vardag men att läromedlet kan vara ett bra bidrag. 

Erland och Romska kulturcentret 
Två saker är slående varje gång jag besökt Rufs eller Romska kulturcentret, vilket går att jämföra med 
andra projekt med liknande struktur. För det första är det tydligt vilken roll Erland spelar som 
projektledare. Han har lång erfarenhet av att driva projekt, det finns ett stort kontaktnät, men 
framför allt finns det ett stort engagemang. Konsekvenserna av detta blir troligen att väldigt mycket 
kommer att kretsa runt Erland, även om det ska påpekas att mycket av arbetsuppgifterna sprids 
genom lokalföreningar och ungdomar som är medlemmar. Samtidigt är det frågan om det ens skulle 
kunna fungera utan Erland, precis som i andra liknande projekt som många har sin Erland. 

Marcus: Hur viktig är du som person? 

Erland: Jo men alltså men kanske, vad ska man säga, som ett nav i hjulet så att säga alltså jag 
finns ju med lite överallt, sätter igång gärna en process och följer den, men alltså jag kan ju inte. 
Jag är ju inte alltid den som är drivande. Jag är väldigt engagerad i dom här frågorna och jag sitter 
gärna och berättar på skolorna. […] I den här rollen som sagoberättare för det är egentligen sagor 
man berättar. Alltså det livet romer lever i Sverige i dag jämfört med det livet mina föräldrar 
levde, då är det som [att jag berättar] en saga. […] det bästa som kan hända när man kommer till 
en skolklass och det är en lite äldre lärare som kan bekräfta och säga ”jag kommer ihåg när jag 
var liten att romerna kom till min pappa och bad honom, där får du, då ser man ansiktsuttrycken 
på dom här barnen hur dom [tänker], ”det är sant det han säger, han hittar inte på det här utan 
Lisa eller Camilla eller vad hon heter, läraren då, hon kommer själv ihåg det här”. 

Det är naturligtvis inte bara ett engagemang för frågorna som driver projektet framåt, det är också 
en kompetens att driva projektet framåt. Vad Erland försiktigt pekar på i citatet ovan och vad jag 
inledningsvis beskrev i kapitlet, är hans förmåga att berätta ”sagor”. Han har en kompetens inte bara 
att bedriva projekt utan också i att sprida kunskap vidare. Men, som tidigare påpekats det finns en 
annan sida av detta. 

Marcus: Hur hinner du med? 

Erland: Alltså vi arbetar ju lördagar och söndagar också, vi arbetar 24/7 kan man säga, men 
förbundet är ju stort, vi har ju två eller tre [ohörbart], och det är många som jobbar på fältet. Tio 
ungdomar har vi ju plockat från grupperingar och gett dom uppdrag att intervjua äldre 
människor. Och sen så har vi ungdomar som är ute och snackar om vagnen och historierna, det är 
hur många som helst. 

Varje gång jag ställer frågor om Erland själv kommer han snabbt in på förbundet eller andra som 
engagerar sig. Det tycks finnas en ovilja att prata om sin egen roll i att projektet fungerat så väl som 
det gjort. Trots det vill jag uppehålla mig vid hans engagemang och vad det kan betyda att arbeta 24 
timmar 7 dagar i veckan. Detta återkommer hos många engagerade projektledare, hög 
arbetsbelastning, vissa klarar det andra inte. Vissa projekt överlever det, andra inte. Även om Erland 
tycks vilja tona ner sin egen roll, är han samtidigt ”ett nav i hjulet” vilket naturligtvis ställer höga krav. 
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Det finns skillnader mellan de olika projekten och projektledarna, en sådan skillnad är kontexten. Vi 
är romer och Rufs agerar inom och med stöd från Romska kulturcentret i Malmö. Rufs kan bistå med 
stöd från lokalföreningar och dess medlemmar, Romska kulturcentret kan bidra med annat. 

Marcus: Hur stor del tror du Romska kulturcentret har för att ni ska kunna driva det här? 

Erland: Romska kulturcentret är ju de som har vagnen och som har byggt upp allt det här 
[lokalen, författarnas anm.], men sen är ju Romska kulturcentret en kulturinstitution, det är vår 
väg in till museerna, ett ungdomsförbund kommer inte in på museerna. 

Romska kulturcentret ger Rufs och projektet hjälp med vagnen och lokaler, men framför allt 
legitimitet. Genom att kulturcentret redan har ett uppbyggt kontaktnät och rykte bland andra 
kulturinstitutioner kan också Vi är romer dra nytta av detta och behöver inte börja från noll. 

Troligen har både Romska kulturcentret som kulturinstitution, Romska ungdomsförbundet med sin 
organisation och Erland själv som person stor del i hur väl projektet genomförs och även eventuell 
spridning det får. Det kan vara en utsatt position att vara engagerad projektledare, ett arbete som 
möjligen kan underlättas om projektet ingår i en struktur. 

Att få prata om sig själv 
Erland: Alltså målet här är att man fokuserar på att det är ungdomarna själva som berättar sin 
historia. […] men också att stärka ungdomarna att ikläda sig rollen till att prata om sig själv. För i 
dag är det väldigt, väldigt vanligt att man säger ”jag är INTE rom”, att man säger ”jag är alban, jag 
är bosnier, jag är nånting annat bara inte rom”. Så du kan ju tänka dig själv, den situation vi 
kommer från nu i Oslo, där man skriver varje dag, gå in på norska medier, varenda dag så skriver 
man om ”romfolk”, alltså romer då, ”romfolk – tiggeri”, ”romfolk – tiggeri”, det är dom här två. 
Hur många ungdomar vill då säga i skolan, ”jag är rom”? Ingen, det är som jag sa, man har gått 
från att vara matthandlare och bilhandlare till att vara tiggare på bara fem år. Det är ingen som 
vill vara rom längre. Och det är det här vi fruktar lite också här i Sverige när vi har en situation där 
väldigt många romer, eller unga romer, för att komma in på bostadsmarknaden och 
arbetsmarknaden [eller] för att bli accepterade [säger] ”äh men jag är inte rom, jag är kroat, jag 
är italienare eller grek, vad som helst bara inte rom”. 

När projektet reser runt tar Rufs kontakt med lokala romska föreningar för att låta lokala ungdomar 
delta och berätta sin historia eller bidra med andra aktiviteter. Tanken är att de ska få berätta sin 
historia och känna stolthet över den. Å ena sidan kan man hävda att det faktum att en del inte vill se 
sig själva som romer inte behöver vara negativt, om det är ett eget val. Å andra sidan pekar Erland på 
att många inte vill vara rom då de är rädda för, eller de facto blir, diskriminerade på exempelvis 
arbetsmarknad och bostadsmarknad. Det är det sistnämnda som naturligtvis blir ett problem. Även 
rektorn på Bergsjöskolan är inne på att många romska barn inte vill bli sedda som romer. 

Rektor, Bergsjöskolan: I och med att vi har många barn på den här skolan med romsk bakgrund, 
frågar man mig så tror jag vi har 60–70 barn på denna skolan, men frågar du nån annan så säger 
dom 30. För jag har ju samtal, många vill, dom säger så här till mig, jag vill inte att du pratar att 
jag är rom, jag vill inte vara rom. Sen kan det ändra sig för att man säger ”ja det här är min kusin, 
dom är romer”, så att det kan ändra sig. Jag säger att då gäller det att få deras stolthet att vara 
romer och deras förtroende. 

Uppenbarligen är detta ett problem, eftersom många romska barn inte har möjlighet att tala om och 
definiera sig själva som romer på grund av diskriminering och utsatthet. Vi är romer kan genom att 
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visa upp unga förebilder tillsammans med en romsk historieskrivning bidra till att på sikt förändra 
bilden av romer för alla barn i allmänhet och förhoppningsvis dessa romska barn i synnerhet.  

Vår historia och framtiden 
Det är fortfarande oklart hur ett projekt som Vi är romer skulle kunna finansieras framöver, men 
delar av projektet har säkrats genom webbplatsen och läromedlen. Därtill har naturligtvis romsk 
historia spridits vidare till andra som kan fortsätta sprida den vidare, men det kanske mest 
uppseendeväckande med projektet är kanske svårast att hitta en plats för – vagnen. Tiden och 
finansieringen är de största problemen med att driva detta som projekt. Att förflytta vagnen kostar 
och troligen blir det svårt att fortsätta utan projektmedel. 

Marcus: Har ni funderat nånting på hur det kommer se ut framöver? Vad kommer hända med 
vagnen? 

Erland: Det finns ju många funderingar och det finns ju ingen direkt given plats där man skulle 
kunna. Vi har ju snackat mycket [om att] en bra plats skulle vara skansen, ett friluftsmuseum helt 
enkelt där man kan visa på att, ”nej men så här bodde torparna, så här bodde adeln, så här 
bodde romerna”. Att det blir en naturlig del av guidningen av folk som kommer dit från hela 
världen. 

Romernas historia är naturligtvis egentligen allas vår historia, när Erland pekar på att vagnen kanske 
skulle kunna ställas upp någonstans där den hamnar i ett större sammanhang, som på skansen, är 
det detta som händer. Den romska vagnen och den romska historien skulle på Skansen få en plats i 
den ”svenska” historien, ”att det blir en naturlig del”.  

Sammanfattande kommentarer 
Under vårt besök på skolan lyser det i barnens ögon när Erland berättar och ställer frågor, det är 
tydligt att undervisningsdelen kommer lämna spår hos barnen och lärarna. Intervjun med rektorn på 
skolan bekräftar denna bild. Projektets goda spridning över Sverige och till viss del Norden har 
troligen sin förklaring i den kunskap och förankring som finns hos Rufs och det romska kulturcentret. 
Utan denna förankring hade det varit svårare att få tillgång till museerna och andra 
kulturinstitutioner. Men Erland och Rufs spelar också en stor roll för att projektet lyckats så pass bra. 
Erlands erfarenhet av att driva projekt ska inte underskattas, han tycks dessutom vara en van 
pedagog och uppskattas av barn och lärare. Men en stor del i projektets spridning har troligen 
kreativiteten varit. Projektet har använt en rad olika former av medier och andra inslag för att sprida 
projektet vidare, webbplatsens uppbyggnad, vagnens restauration, böcker och pedagogiska lådor 
fulla med material och ljudinspelningar. Dessa olika verktyg leder till att det finns flera parallella 
möjligheter att tillgodogöra sig projektet. 

Både Erland och rektorn på skolan tar upp att det finns barn med romsk bakgrund som inte vill se sig 
som romer. Detta måste inte vara ett problem, men blir det om de känner att de inte får, vågar eller 
vill på grund av exempelvis diskriminering. För dessa barn kan projektet spela stor roll, de lokala 
föreningarna har rekryterats för att berätta om sin lokala situation och de barn som lyssnat har 
kunnat få fler perspektiv på att var rom. Vi är romer kan spela en viktig roll även efter projekttiden 
genom boken, lådorna och webbplatsen, men också genom de barn som tagit del av projektet både 
kan bära det med sig och sprida kunskaperna vidare. På dessa sätt har projektets syfte uppnåtts. 
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10. Från L.A. till stapelbädden 
 

På vägen in till Stapelbädden tänker 
jag på vädret, det kanske är den 
varmaste dagen på länge och solen 
ligger på. Synd, tänker jag då det 
säkert innebär att få personer 
besöker Återskapa en dag som denna, 
särskilt då verksamheten ligger längst 
in i ett gammalt parkeringshus. Jag 
svänger runt hörnet och mycket 
riktigt där sitter ett antal ungdomar 
utomhus, i solen. Jag går in i 
Stapelbädden, ett band spelar musik, 
några sitter och tittar på. 
Caféverksamheten är öppen och allt 
skiljer sig kraftigt från när jag var där 
sist då det mer eller mindre var tomt. 
Jag går ner en trappa, där jag springer 
på Cia som med ett leende hälsar mig 
välkommen. Det är fullt med folk 
säger hon, jag nickar förvånat. Väl 
inne i lokalen får jag det bekräftat, 
det är verkligen fullt med folk. Det är 
ett behagligt liv i lokalen, inte särskilt 
högljutt men levande. Där är fullt med 
barn, vuxna, pojkar, flickor, äldre och 
yngre. Jag rör mig försiktigt i lokalen, 
vid ett tillfälle håller jag på att sparka 
till en liten pojke som sitter på golvet 
när jag kryssar mig fram och tillbaka 
mellan bord, prylar, barn och vuxna 
(Fältanteckning, 2013-05-05). 

Återskapa sysslar med kreativt 
återbruk där spillmaterial från 
industrier används för att skapa 
nytt. Barn och vuxna får använda 
materialet i sitt skapande. Lokalen 
är fylld av olika typer av material, 
allt snyggt uppradat i hyllor, lådor 

och rör som tidigare använts till att sälja godis i butiker. Verksamheten bjuder in skolklasser för att 
arbeta med materialet kopplat till något projekt på skolan. Dessutom har man öppet hus för 
allmänheten som det är då jag besöker dem. Många barn som deltagit med sin klass tar med sig 

Projekt: Återskapa 

Projektägare: Föreningen Stapelbädden och Återskapa 

Syfte: ”Återskapa arbetar med kreativt återbruk och lekfulla 
skapandeprocesser för att främja miljötänkande, jämställdhet, kreativitet 
och entreprenörsanda hos barn och unga. Att skapa med spillmaterial 
inspirerar alla, stora som små. Det ger fler möjligheter och stimulerar 
kreativiteten. Att arbeta med oformat material tvingar oss att tänka i nya 
banor och får uppfinnaren att växa inom oss! Materialen väcker också 
naturligt frågor om hur vi på ett bättre sätt kan ta tillvara på jordens 
resurser och arbeta för en hållbar utveckling. Återskapa vill förändra 
människors syn på skräp, hitta nya användningsområden och förlänga 
livslängden hos olika material. Vi vill också stimulera den egna förmågan 
att skapa, uppfinna och lösa problem.” 

Bidrag från Arvsfonden: 3 048 000 kr (2012–-Pågår/avslutas 2015) 

Metod: Skapande med spillmaterial från industrier, det sker antingen i fri 
form under öppet hus eller med olika teman i samarbete med skolklasser 
eller förskolor som en del i deras pedagogiska arbete. Man har också 
inspirationsdagar för exempelvis företag, fortbildning och olika 
evenemang. 

Målgruppens inflytande och deltagande: Målgruppen har stort inflytande 
över processen och inkluderas även i samarbetet med skolorna genom att 
vara initiativtagare till ett eventuellt samarbete mellan skolklass och 
projekt. Projektet har haft stor spridning både genom arbetet med 
skolorna och förskolorna, men också genom att ha öppet hus dit både nya 
barn och barn som tidigare besökt återskapa med skolan hittat. Ett stort 
antal klasser har besökt Återskapa och Öppet hus lockat mycket folk. 
Enligt ansökan beräknas det uppgå till totalt ca 2 000 elever och lärare. 

Efter projekttiden: Återskapa har planer att hitta fasta samarbeten med 
skolor och förskolor samtidigt som det kan få intäkter från 
företagsevenemang och den miljövinst som görs för de företag som bidrar 
med spillmaterial. Återskapa har därmed möjligheter att få intäkter från 
flera håll efter projekttidens slut. 

Grad av nyskapande: Återskapa vill skapa något nytt av något gammalt 
samtidigt som det främjar barns och ungas (samt vuxnas) 
uttrycksmöjligheter och bidrar till kunskaper om miljö, jämställdhet och 
kreativitet. 
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Bild 4 - Infarten till Stapelbädden 

mamma, pappa, morfar eller mormor på ett öppet hus för att skapa. Tre ledord för verksamheten är 
miljötänkande, jämställdhet och kreativitet (infomaterial).  

Cia: Återskapa är en materialbank och en skapandeverkstad. Vi samlar in spillmaterial från 
industrier och företag och väljer då ut det material som vi tycker är laborativt och kreativt och 
fungerar som ett skapandematerial för barn och unga. Och vår skapandeverkstad är ju mycket för 
att ”displaya” det materialet på ett liksom lockande sätt för barn och unga och också vuxna. Det 
är väl det Återskapa är. Att jobba med kreativt återbruk.  

Spillmaterial samlas in från olika industrier och företag, vilket Carin sköter på sin cykel. Materialet 
behandlas därefter för att bättre passa in och kunna skyltas upp rent och snyggt, det kan vara att 

vissa delar behöver klippas till eller tas bort. 
Därefter används det i arbetet med barn och 
unga till deras eget skapande eller till arbetet 
med skolklassers olika teman. Jag träffade 
Anna som är doktorand på Medea vid Malmö 
högskola och har följt projektet under en tid. 
Hon några av projektets fördelar: 

Anna: Min bild av Återskapa är att det är 
väldigt intressant [ur] många olika 
aspekter. Det är såklart miljöaspekter och 
pedagogiska aspekter, som [jag] tror […] är 
väldigt viktigt därför [att] man får lära sig 
om miljö genom att göra saker men också 
att förstå vad material är, vad spill är. Och 

sen skapar det delaktighet därför att man också jobbar proaktiv med material och frågor och 
miljö. Och sen, jag tror Återskapa är viktigt inom den här marginaldiskussionen om alternativ 
produktion, därför hon hittar på nya sätt som vi kan hantera material och spillmaterial som kan 
bli resurser inte bara på ett pedagogiskt sätt utan även dom som arbetar på fabrik och på ’do-it 
yourself’ perspektiv. Det har blivit väldigt intressant att se hur de integrerar det här. (Anna, 
Medea, intervju) 

Anna talar alltså även om möjligheten till någon form av egenmakt eftersom projektets arbete leder 
till ökade möjligheter för människor att själva till viss del ta kontroll över spillmaterial, konsumtion 
och miljö (Adams, 1996). En viktig del i Återskapa är materialets historia, det vill säga var det kommer 
från och vad det har använts till, projektets bakgrund och slutligen vad som är möjligt att göra med 
ett material som ofta anses som skräp. Det är runt detta som verksamheten formar sitt arbete med 
skolorna. 

Cia: Alltså om vi har en drop-in för allmänheten mellan tolv och fyra då kan ju barnen komma lite 
hur som eller dom kommer med sina familjer, just drop-in då får man ju försöka fånga dom. Om 
dom har varit här tidigare så pratar man lite men är det första gången så kan man ju behöva, 
alltså det behöver ju förklaras en del, man vill ju att de ska få med sig hela historien tillsammans 
med materialet så det inte bara blir ett skapande ställe. Utan man behöver ha med hela historien. 
Så dom nya barnen och familjerna försöker man ju alltid fånga lite grand, men så efter det så får 
dom ju vara helt fria, de får en liten korg som dom får ha materialet i och just på drop-inet så styr 
vi dom faktiskt inte alls utan låter som bara gå runt och känna och ta och andan faller på. Och just 
med skolor då berättar vi ju om allt, om materialet, om återskapa och ja men en inledande 
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berättelse och sen så, det här vill ju Carin göra dom här skräddarsydda workshopen, där vi knyter 
ihop det med nånting som dom jobbar med i skolan så då gör vi ju det också när dom är här, 
inledningsvis när dom sätter igång – och då när skolorna är här då är dom ju lite mer styrda i vad 
dom ska göra. 

Berättelsen om är nästan lika viktigt som materialet i sig, att sätta handlandet i ett sammanhang där 
verksamhetens ledord får liv, hur miljön vinner på att spill tas om hand och möjligheterna till 
kreativitet. Idén om Återskapas verksamhet väcktes i Los Angeles där Carin bodde under en tid, men 
tog sin egentliga början hos en ideell förening i Malmö som heter Stapelbädden.  

Carin: Jag gick förbi Stapeln och blev nyfiken på vad som fanns i huset för att jag hade aldrig sett 
det innan vi åkte härifrån, så jag gick in så stod det ett stort plakat, har du några kreativa och 
skapande idéer och så tänkte jag ”det har jag”. Så kontaktade jag dem här på Stapeln och dom 
skickade mig vidare till henne som är verksamhetsansvarig. Och då nappade hon på idén och 
tyckte att vi skulle söka mer pengar så jag kunde hålla på ett tag i så fall gemensamt. 

Carin tog alltså med sig idén från sin tid i Los Angeles till Stapelbädden, en verksamhet som är till för 
att stötta kreativitet och nya idéer. Vi återkommer till samarbetet med Stapelbädden i nästa avsnitt, 
men det är viktigt att här förstå den roll som Stapelbädden hade för möjligheten att starta upp 
projektet. Stapelbädden eller Stapeln (STPLN) som den också kallas ligger i ett gammalt 
parkeringshus mellan det nybyggda Västra hamnen i Malmö och varvets gamla lokaler. Genom denna 
verksamhet fick inte bara Carin stöd med ansökan, hon fick även tillgång till lokal och ett startkapital 
för att kunna utforma de första seminarierna som genomfördes i avvaktan på eventuella pengar från 
Arvsfonden. 

STPLN och andra partner 
Samarbeten är en viktig del av verksamheten, dels för att nå barn och unga, dels för att få tillgång till 
material. I dokument om projektet är det möjligt att utläsa att skolor och industrier tillgodoser dessa 
behov. Förutom dessa finns även ett samarbete med Malmö högskola och samtal pågår med Malmö 
stad. Vi börjar med samarbetet med Stapelbädden. 

Marcus: Vilka är Stapelbädden?  

Carin: Det är föreningen Stapelbädden, så det är en förening.  

Marcus: En ideell förening?  

Carin: Ja det är det. Så att uppdragsgivaren är oftast Malmö stad men det ger ju större frihet 
egentligen just att dom är sin egen. Så det är ju en ansökan av oss, vi är ju anställda av Stapeln 
[…]. Under tiden som jag väntade på besked från Arvsfonden så höll jag tre drop-in här tror jag 
(Carin, intervju). 

Stapeln beskriver sig själva som ett ”makers place”, som en plats för kultur, skapande och kreativitet 
där ”användaren sätter agendan” (STPLN, 2014). Verksamheten finansieras genom bidrag från bland 
annat Arvsfonden och Malmö stad. Det finns anledning att fundera på Stapelns betydelse för hur 
Återskapa kommit att formas, dels i anställningen som Carin pratar om, dels i platsens betydelse och 
att det var möjligt att prova projektet i liten skala innan ansökan till Arvsfonden gav pengar. Slutligen 
skapas troligen även ett ”safe haven”, en miljö där olika projekt kan ge varandra stöd, råd och tips. 
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Anna på Medea är inne på något liknande och menar att olika initiativ kan stötta varandra på 
Stapelbädden men trots det bibehålla sin självständighet (Anna, intervju). 

Anna är precis som Stapeln en viktig samarbetspartner och ett bollplank för verksamheten, 
åtminstone var hon det under projektets inledning. Genom att knyta till sig ett samarbete med 
Malmö högskolas avdelning Medea och doktoranden Anna Seravalli fick Carin och Cia möjlighet att 
bolla idéer, få feedback och i viss mån bli utvärderade under projektets gång.  

Men de kanske viktigaste samarbetena, förutom med Medea och Stapeln, är troligen möjligheten att 
knyta industrin och skolorna till sig. Industriföretagen ska känna att de tjänar på att lämna 
spillmaterial till Återskapa, något som varit svårt att genomföra. Företagen bör kunna använda 
Återskapa för att stärka sin miljöprofil genom att låta spillmaterial gå till barn och unga, men oftast är 
det enbart enskilda på respektive företag som tycks ha tagit budskapet till sig. Det händer ofta att en 
enskild anställd valt att spara något nytt material för Carin när hon kommer för att hämta. Carin 
berättar exempelvis om en strumpfabrik som numera lämnar allt sitt spill till Återskapa, vilket i 
praktiken innebär att deras skräp troligen minskat drastiskt och därmed också deras påverkan på 
miljön. Detta är något Carin vill utveckla framöver och försöka tydliggöra för företagen de 
samarbetar med (Carin, intervju). 

Cia: Vi har ju nästan lite suttit med, nu finns ju inte gula sidorna längre, men lite så plöjt igenom 
industrier i Malmö vad det finns vad de kan tänkas tillverka sen ringer man dom och frågar oftast 
om man får komma dit och titta för dom säger ju oftast nej det har vi inte. Men det är bara för att 
dom inte vet vad vi är ute efter eller så. Så vad man helst vill är att få komma dit och titta. Och så 
hämtar man det materialet som finns. Vi hämtar ju material var fjortonde dag, fast man åker ju 
dit. Vi ska åka och titta på ett nytt ställe i morgon till exempel som vi hörde av oss till i dag. Bara 
för att se om det är intressant, det måste ju va, det måste ju funka liksom för barn. Och så när det 
kommer hit till oss så är det ju ibland i det skicket att man behöver bearbeta det innan det är 
klart, som t.ex. att sortera upp det. Vissa saker kommer ju direkt från en soptunna liksom då 
måste man ju rensa bort vad som är överflödigt. Och vissa saker kommer på såna stora rullar så 
man vill skära upp på lite mindre rullar så det blir mer lätthanterligt. Så det är ju ett stort arbete. 

Materialet som samlas in var fjortonde dag bearbetas sedan och sorteras, allt för att passa barnens 
behov. Det här gör att det krävs en hel del arbete för att få materialet att se tilltalande ut, vilket som 
tidigare nämnts är en del av idén med Återskapa. Materialet samlas alltså in på företagen som lagt 
undan antingen vad man kommit överens om eller ibland också vad de själva tror kan passa. Carin 
hämtar upp materialet och sedan bearbetas det i Återskapas lokaler och sorteras innan barn och 
vuxna tillsammans skapar nya saker av materialet. 

I samarbeten med skolorna skapar man skräddarsydda seminarier som är kopplade till de ämnen 
klassen för närvarande arbetar med.  

Carin: Det beror mycket på skolan, hur tydligt dom ger mig riktlinjer på vad dom vill ha. Vi hade ju 
besök av Kunskapsskolan i lund, som är en 6–9-skola, förra året. Dom har fyra av varje årskurs, 
och dom var här med sina sexor, åttor och nior. Och dom var väldigt tydliga att, när det var nog 
sjuorna som var här så sa dom, nej men vi jobbar med arkitektur vad gör en stad till en stad, vi 
ska jobba med att fotografera staden, hur man ser en stad framifrån – vi ska kunna gå in i husen 
och titta hur det ser ut där. Kan vi göra nåt sånt? Kan vi bygga nåt hos er? Så då fick vi ju tänka till 
och se vad, hur kan vi göra det här? Så det var ju väldigt tydligt. Sen kan det ju vara nån som 
säger, nej men vi jobbar med vänskap och tolerans, kan vi göra nånting kring det och då får man 
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kanske bara försöka tänka efter och försöka så ett frö som dom bara kan spinna vidare på. […] Jag 
har ju förberett nånting man kan göra, men det ska ju kännas som man gör det tillsammans. 

Detta ställer relativt stora krav på Carin och Cia i förberedelser och genomförande. Materialet, 
historien och kreativiteten blir som ett sorts medel för att även lära sig om andra saker, allt från så 
vitt skilda ämnen som arkitektur och vänskap. Samtidigt, som Carin betonar, det inte ska ske på 
bekostnad av barnens egen kreativitet. 

Målgruppen 
För Arvsfonden är barnens delaktighet viktig, det är från barnen initiativet ska komma. När jag 
besökte ett Öppet hus var det tydligt att så var fallet, barnen fick vägledning och tips men det var de 
som hade initiativet. I arbetet med skolorna är det dock svårare att se hur barnen skulle kunna vara 
de drivande, men när jag frågade Carin om detta visade det sig att de söker sig direkt till barnen just 
för att undvika att tappa dem på vägen. 

Carin: Men det var ju en av anledningarna förra året att jag vände mig till miljöråden i stället för 
att vända mig till pedagogerna. Så att själva brevet vi skickade ut var till miljörådet. Och tanken 
var att om jag träffade barnen där, att dom sen blev budbärare och tog med sig informationen till 
sina klasser och berättar där och sen vill man tävla om en gratis provworkshop här. Så den 
gången, i stället för att man skickar ut ett reklamblad och säger att, ja ”kom hit, vi skräddarsyr en 
workshop’, så var det barnen som själva kunde känna att ”det här är kul, ska vi inte göra det här” 
och berättade om det och fick prova. 

Genom att vända sig direkt till barnen och i stället låta dem ta med sig frågan till sina kamrater 
aktiveras de och får själva fatta beslut om det är intressant eller inte. Barnen erbjöds att prova en 
gång för respektive klass om de ville, de som var intresserade informerade och lyfte frågan i sin klass 
innan man hade kontakt med pedagogerna. På så sätt fick barnen vara med i besluten. 

De flesta grupper har nåtts av projektet. Under fältarbetet var det tydligt att män, kvinnor, mammor, 
pappor, äldre och yngre, nyinflyttade och gamla Malmöbor, invandrarbakgrund och inte, samt 
människor med olika klassbakgrund, alla var där. En grupp Cia nämner att man saknar är särskolan, 
då bara en klass varit där. Hon menar att det troligen kräver en specifik satsning på särskolorna för 
att få med dem mer (Cia, Intervju). En annan fördel med arbetssättet är att uttryckssättet inkluderar 
fler barn än att rita eller annat som ofta används i skolan. 

Carin: Sen för barn också, man lär sig på så himla många olika sätt. Det är väldigt många som lär 
sig av att känna och av att bygga. Och det känns som att ingen, ingen kan misslyckas här. Och i 
skolan har man exempelvis haft bildämnet så har man alltid, så har jag alltid försökt hitta 
uppgifter så att alla kan lyckas, men det är ju vissa som har motoriskt svårt som ritar jättedåligt 
som inte kan hitta proportionerna eller som inte kan få rätt på saker liksom. Som behöver en hel, 
jättemycket hjälp, det känns som om man skalar undan, skalar bort liksom pennan och färger och 
penslar och bara har det här. Det kan inte gå fel. Alltså dom kommer härifrån nöjda för att det, ja 
de klarar av det här. Det blir alltid fint. Så det känns som det är en jätteviktig grej, man gör 
nånting och man går iväg med nånting som man är nöjd med och som man har klarat av. Det är, 
så jag tycker att det är svårt att hitta dom uppgifterna alltid i skolan så att man kan få med alla, 
det känner jag nog liksom att det har vi nog lyckats bra med. För jag kan, nu har vi haft så himla 
många åldrar och grupper, att det funkar liksom. Det funkar på alla. 
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Det öppna arbetssättet och det icke kodade materialet gör det möjligt att möta nästan vem som 
helst, det gör att det går att tala om en inkluderande pedagogik. Även Anna från Medea är inne på 
ett liknande resonemang. Hon menar att genom att barnen inte styrs utan i stället guidas, blir det 
inte tal om rätt och fel utan i stället kreativt (Anna, intervju). Genom att även kombinera det med 
aktuellt skolarbete, finns det anledning att tro att det kan ge ytterligare ringar på vattnet. Exempelvis 
får man möjlighet att kreativt använda olika typer av material i lärandesituationer.  

Kön, klass, etnicitet och rum 

 

Bild 5 – Materialbanken på Återskapa. 

 
 

Jag tittar ut över rummet, kan inte se något mönster. Tveksamt om det är fler kvinnor än män, 
kanske något. Flickor och pojkar överallt. En enorm kreativitet med folk som rör runt i lådorna 
och högarna efter nya saker att skapa. Jag förvånas över ordningen. Cia säger att ”ja men det är 
en del att plocka när det är över, men borden är så bra”. ”Ja man slänger ner skräpet i mitten 
va?”, säger jag. ”Ja, precis”. Men ordningen är också en del av idén, det ska vara ordning och lätt 
att hitta. Jag går runt hörnet och får kontakt med en äldre kvinna. Egentligen är det en figur som 
står på bordet som jag beundrar. ”Har du gjort den här frågar jag?” Kvinnan skrattar. Hon 
berättar att hon är där med ett av sina barnbarn, de andra är inte där i dag då det krockade med 
annat (Fältanteckning 2013-05-05). 

Återskapa tycks locka mer eller mindre samtliga grupper även från områden med olika status och 
rykte. Oavsett ålder, kön, klass, etnicitet eller bakgrund möts människor mellan olika material på 
Återskapas öppet hus. En av anledningarna bakom detta kan vara det faktum att materialet inte 
uppfattas som manligt eller kvinnligt, eller som avsett för äldre eller yngre, det blir vad man gör det 
till. 

Anna: Ja, det är inget förutbestämt vad du ska göra, för det är saker du aldrig såg det som förut. 
Men det är superintressant och inspirerande eftersom det kan fastna, det är lite mjukt, och det är 
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inte... Såg du vad folk där byggde? Det är inte det att de gör abstrakta saker, de gör vet du, de gör 
[konkreta] saker (författarnas översättning). 

Genom att materialet inte uppfattas vara kodat öppnar det för uttryck som inte uppfattas vara 
förenligt med den könskategori man placeras inom (se Herz & Wallroth, 2012). Men det är inte bara 
materialet som bidrar till detta, även den inställning och medvetenhet som finns hos Cia och Carin 
bidrar till att skapa ett öppet och välkomnande klimat. 

Cia: För att det är många killar som inte vill pyssla, att det är en ”tjejig” grej att göra. Alla tjejer vill 
pyssla men det är det inga killar som vill göra. Det var det jag skulle säga med grupper, med 
pojkar och flickor, kan jag tycka, från början. Tjejer kommer alltid hit och säger åh jag älskar att 
pyssla, då kan pojkarna muttra lite men så fort materialet visar sig för dom försvinner 
uppdelandet mellan pojkar och flickor. För vi pysslar inte vi bygger och skapar och sätter ihop och 
ja. 

För att inte skapa en situation där verksamheten på förhand döms ut av pojkarna används inte 
begrepp som att ”pyssla”, man kallar det för att skapa eller bygga eller sätta ihop. Begrepp som inte 
är så starkt kopplade till ett kön framför ett annat. Detta leder också till att det inte går att se 
skillnader i resultat mellan exempelvis killar och tjejer, det de skapar är snarare könlöst. 

Marcus: Vilken betydelse tror ni platsen och området har för era möjligheter att nå ut?  

Cia: Ja det är jätteintressant, för platsen är jätteviktig. Vad ska jag svara på det. En konstig sak är 
att när vi har varit drop-in och öppet för allmänheten så är det inte Västra hamnen som kommer 
hit. Alltså det är inte alls boende här, för här bor ändå otroligt mycket barn och barnfamiljer utan 
det är från andra delar av stan som de kommer hit. Det tycker jag är jätteintressant vad det beror 
på, men eftersom vi vänder oss till skolor. Jag tror inte det spelar skolorna någon roll var vi ligger, 
just vad gäller skolbiten. Det tror jag inte utan man åker liksom ändå, man måste ändå fixa med 
transport, så jag tror inte det har haft nån betydelse. Men jag tror absolut, det här är ett område 
som inte syns jättemycket, så publiciteten som man har fått överlag tror jag är mycket mindre 
här.  

Marcus: Men vad jag har förstått så finns det också ganska så mycket stora fördelar med att ligga 
i Stapelbädden väl, att det både är plus och minus att vara här.  

Cia: Ja men absolut, det är ett jättehäftigt hus, det är verkligen som dom säger ”ett makers place” 
som dom vill vara. Att man kommer hit om man har en idé och får hjälp med, på liksom starta 
igång den. Det är ju inspirerande liksom, det känns som ett möjligheternas hus. Tycker jag. Från 
början var jag jätteskeptisk till den här lokalen, jag kände att det var jättekonstig att man inte ville 
vara i en källare, men det har ändå haft mycket, det har ändå varit mycket positivt än vad jag 
trodde, just för koncentrationen som har blivit här nere. Finns liksom inget att göra, inga fönster 
eller nåt annat, nästan som en liten bunker som man försvinner ner i. Det är väl värre för mig och 
Carin då kanske, för vi liksom, man blir ju jättekonstig av att vara här en hel dag. Haha, det är ju 
jättejobbigt och jag kan tycka att själva huset, detta är ju en stor plats, men vi behöver ju 
egentligen mycket mer lager om vi ska och det hade varit fantastiskt med lite mer kontor. Men 
annars, tycker stapeln är ett kul hus (Cia, intervju). 

Platsens betydelse är lätt att underskatta, men den spelar troligen en stor roll för verksamheten. Dels 
är den ett sammanhang där andra delar liknande erfarenheter, dels är det en plats som knappt syns 
om man inte känner till den. Hur har ni hittat hit, blev en öppningsreplik för mig när jag besökte 
deras drop-in. De allra flesta hade antingen hört talas om det via vänner eller så hade barnen besökt 
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det med sin skolklass. En intressant aspekt i det som Cia nämner ovan är att de som besöker 
Återskapa inte tycks komma från Västra hamnen, som är ett resursstarkt område i Malmö. Varför det 
är så är det bara möjligt att spekulera om. Kanske har den resursstarka delen av befolkningen inte 
samma behov av gratisverksamheter för barn och unga, kanske känner man helt enkelt inte till det i 
samma utsträckning. 

Återskapa utan Arvsfonden 
Både Carin och Cia ser ljust på framtiden även om det i dagsläget inte finns några konkreta bud på 
hur verksamheten i så fall skulle kunna bedrivas. Hoppet om att Malmö stad på något sätt ska kunna 
bidra till verksamheten är stort, men också ett stöd från Stapelbädden. Stapeln vill behålla Återskapa 
under sitt tak och har redan gett vissa bidrag, samtidigt behöver Stapeln precis som Återskapa bidrag 
utifrån för att det ska vara möjligt att överleva.  

Carin: Mmm, det känns som att det kommer lösa sig. Jag är faktiskt inte orolig för det. Nej men 
det är skillnad, antingen får man ... jag tror det är svårt att göra en business av det. Inte om 
Malmö stad går in och erbjuder alla skolor gratisgrejer, så kan jag inte, det kan jag inte 
konkurrera med. Det har vi ju haft nån som sa, nej men Malmö är så bortskämda. Dom får så 
mycket, du skulle hellre vart ute på landet, liksom i hela Skåne, dom får ingenting. 

Även om det pågår samtal med både kulturförvaltning och Kultur för barn och unga (en del av Malmö 
stad) om hur en framtid skulle kunna se ut, finns det samtidigt en oro för att Malmö stad helt enkelt 
skulle starta liknande verksamheter och erbjuda det gratis. I så fall skulle det vara svårt för Återskapa 
att konkurrera. Det finns en positiv aspekt av samarbete med kommunen men det medför också 
risker. 

Sammanfattande kommentarer 
Det är svårt att veta vilka spår Återskapa lämnar efter sig innan projektet är slut. Mycket hänger på 
om det blir någon fortsättning och på vilket sätt den organiseras. Samtidigt finns det en efterfrågan 
hos skolor och även företag som kan betyda en spridning. Det är också viktigt att förstå de två ben 
Återskapa står på, dels det miljö och återvinning, dels social utveckling. Miljö och återvinning är 
kanske tydligast uttalat, det påverkar industrier och medvetenhet genom att det introduceras 
pedagogiskt för barnen. Det sociala är att erbjuda en verksamhet som inte är uppdelad på kön och 
ålder och (än så länge) helt gratis. Det sociala är svårare att följa effekten av men det har troligen en 
ganska stor betydelse för dem som söker verksamheter att göra tillsammans mellan föräldrar och 
barn eller tillsammans med andra. Det finns naturligtvis också en pedagogisk aspekt av projektet, 
som visar hur det är möjligt att kombinera pedagogik med ekologi. Pedagogiken ger 
spridningseffekter hos barn, skolor, lärare och i familjer.  

Projektet tycks framför allt betona det miljövänliga i att återskapa. Detta märks i marknadsföringen 
och i hur projektmedarbetarna talar om det. Men den sociala aspekten av projektet utgör troligen en 
minst lika gångbar väg framöver. Dels kan företagen som bidrar med spillmaterial se det som att de 
tar ett socialt ansvar, dels kan de öppna husen bli ett steg mot ett socialt hållbart och ekologiskt 
hållbart arbete. 

Återskapa är på god väg att lyckas med sitt syfte, att genom arbetet med kreativt återbruk och 
lekfulla skapandeprocesser främja miljötänkande, jämställdhet, kreativitet och entreprenörsanda hos 
barn och unga. Det är tydligt att barnen tar till sig av projektets olika delar och arbetar kreativt och 
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fritt med materialet. Troligen leder också arbetet till att både barn och vuxna får en annan bild av 
spillmaterial, något som kan få konsekvenser långt bortom projektets väggar och begränsade tid. 

Stapeln för med sig ett antal fördelar för Återskapa som projekt utan sammanhang eller kollegor 
saknar: 

• Ett ”makers place” kontra en ”tom” plats – STPLN är redan fylld med innehåll, med 
erfarenheter och med en idé om att projekt är möjliga att driva, vilket många projekt själva 
måste skapa för att ha en chans. 

• Anställning kontra Arbetsledning – STPLN hjälper till med anställning och arbetsledande 
funktioner. Det skapar en trygghet och en möjlighet att fokusera på projektidén. 

• Prova på kontra skarpt läge – STPLN erbjuder en möjlighet att prova din idé innan en ansökan 
går till Arvsfonden, för övriga projekt startar det direkt. Troligen tjänar alla inblandade på en 
sådan möjlighet. 

• Trygg hamn kontra öppet hav – STPLN huserar flera projekt som kan stötta varandra, dela 
idéer och tankar, samt agera förebilder. Många andra projekt får arbeta utan denna form av 
stöd eller förebilder. 

Stapeln är en bra miljö där olika initiativ kan stötta varandra och samtidigt behålla sin självständighet.  

Samarbetet med skolan har tagits emot väl och det finns all anledning av fler projekt att försöka hitta 
alternativa vägar för att kunna gå via skolbarnen själva. Återskapa hittade vägen via kost- och 
miljöråden på skolorna. Men frågan som Återskapa delvis står inför är hur en sådan verksamhet ska 
kunna leva vidare utan bidrag, vore skolorna lika positiva om verksamheten kostade mycket pengar? 
Här återstår det alltså att se hur stor spridning Återskapa till slut får, men samtidigt är det redan i dag 
ett projekt med all potential att kunna bidra till social och ekologisk hållbarhet. 

Epilog 
 

Jag tycker det är jättebra, egentligen är det ganska enkelt men det krävs någon som hon (pekar 
på Carin) som har engagemanget, och viljan. Viljan är jätteviktig. För företagen borde det ju vara 
perfekt, vem vill inte skänka sånt som blir över tänker jag. Det enda är ju att det bara är en gång i 
månaden. Men det är roligt, vi kan göra något tillsammans och jag kan lära mig något nytt. Jag är 
fritidsledare men jag jobbar inte. Som den här. Hon pekar på någon sorts hantverk som sitter på 
handen. Det här visste jag inte hur man gjorde men så var det en som visade mig här förut. Fem 
minuter så har jag lärt mig något nytt. Jag är pensionär, 67 år men lär mig som jag var 6. Kvinnan 
skrattar. Flickan kommer fram. Har du gjort den där, frågar jag. Ja svarar hon blygt. Den är jättefin 
säger jag. Tycker du det är roligt här. Flickan tar i lite och säger kort, ja. Flickan försvinner iväg 
igen lika plötsligt som hon dök upp. Jag frågar kvinnan hur de kom i kontakt med Återskapa. 
Barnbarnen har varit här förut, deras klasskamrater är här nu. Men, jag har inte varit här förut. 

Jag bestämmer mig för att gå vidare, talar en stund med Carin om att människor verkar nöjda. Ja, 
men jag tror att det är för att det är något annat, svarar hon. Det enda negativa som kommit 
fram är att det endast är öppet en dag i månaden säger jag. Carin hjälper koncentrerat en flicka 
som vill sätta ihop två delar. Samtidigt som jag är på väg att bege mig därifrån hör jag från bordet 
bredvid: ”Och så gör du så här, trär den över där och fortsätter så”. En kvinna tackar så mycket 
för hjälpen. Jag vänder mig om och ser att det är mormor som lärt en annan besökare precis det 
som hon tidigare lärde sig i dag. Våra blickar möts och vi nickar åt varandra i samförstånd och ler. 
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Återskapas återbruk rör mer än materialet, det handlar minst lika mycket om människorna 
(Observation, 2013-05-05). 
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11. Vi har pusselbitarna, ungdomarna lägger ut dom 
 

Malmö stadsbibliotek är svår att beskriva, 
åtminstone i den nybyggda delen. Det är en stor 
sal med öppet upp mot taket, på sidorna finns 
olika våningar med böcker. På markplan finns 
också bokhyllor och soffor att sitta i, jag ställer 
mig mellan två bokhyllor. En sida består av stora 
fönster som vetter mot parken utanför, det är 
varmt. Till vänster om fönstren finns en sida som 
ser ut som ett stort rutnät, det påminner mig lite 
om ett tävlingsprogram som gick på tv för 
många år sedan. Jag avbryts i mina tankar av att 
en tjej kommer springande ner från en av 
trapporna bakom mig. Hon ställer sig mitt på 

golvet i biblioteket och tar upp ett 
brev, hon börjar läsa: ”Paragraf 18”. 
Plötsligt dyker fler ungdomar upp, i 
stort sett står det en i varje ruta i 
rutnätet, det är en mäktig bild som 
uppenbarar sig. Tjejen på golvet läser 
sitt avslagsbeslut, hon har inte fått 
uppehållstillstånd, ungdomarna i 
rutorna agerar olika 
myndighetspersoner som skyller 
ifrån sig. Det är en stark 
”performance”, publiken ser chockat 
på tills den förlösande applåden 
kommer. De tycks, precis som jag, ha 
uppskattat det de fick vara med om. 
Ungdomarna på Drömkörens 
oannonserade teaterstycke baserat 
på en deltagares eget avslagsbeslut, 
en deltagares eget liv och desperata 
kamp för att få stanna i Sverige 
(observationsanteckning). 

 

Drömkören är ett projekt som 
bedrivs av Drömmarnas hus som 
ligger i Rosengård i Malmö. Det är ett 

Projekt: Drömkören 

Projektägare: Drömmarnas hus 

Syfte: Att skapa en ”ungdomskör med medlemmar från hela Malmö 
[…]. Drömkören är ingen vanlig kör dit man ’bara’ kommer och sjunger. 
Drömkören är en plats där man också får skapa innehållet. 
Medlemmarna i kören är de som skriver texterna som framförs. 
Drömkören är både en skrivarverkstad och en kör. Kören blir en 
megafon för de ungas röster i dubbel bemärkelse.” 

Bidrag från Arvsfonden: 2 940 000 kr (2010–2014, Avslutat) 

Metod: Bildandet av en kör där ungdomar kan sjunga och skapa 
gemensamt. Besök i skolor för arbete med sceniska uttryck, sång och 
skapande. 

Målgruppens inflytande och deltagande: Arbetsmetoder och projektets 
fokus tycks i första hand ha initierats av projektledare, Drömmarnas 
hus och projektmedarbetare. Men körens arbete har påverkats av 
målgruppen exempelvis i planering och utförande. Arbetet med kören 
gav inte så många deltagare som man hoppats på, men arbetet i 
skolorna gav mer spridning. Drömkören på Drömmarnas hus har haft 
10–15 deltagare. Totalt har projektet nått ca 1 500 barn och 85 lärare. 

Efter projekttiden: Det finns planer på att utveckla delar av Drömkören 
inom Drömmarnas hus ordinarie verksamhet, deltagarna kommer 
också, om de önskar, att kunna slussas vidare till andra projekt. 

Grad av nyskapande: Att sprida körsång, och bredda dess uttryck, som 
ett verktyg för att nå ungdomar och ge dem ytterligare ett verktyg till 
att uttrycka sig. 

 

 

Bild 6 – Performance av Drömkören på Malmö 
stadsbibliotek. 
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kulturhus som bedriver projekt för barn och unga, inte enbart för boende i området utan även från 
andra delar av Malmö och Skåne. Kulturpedagogik och kulturarbete används som medel för social 
förändring, och alla verksamheter är projektfinansierade. I denna studie återfinns två av dessa 
projekt, varav Drömkören är ett. 

Den ursprungliga visionen för Drömkören var att samla en mängd olika ungdomar för att tillsammans 
sjunga och skapa i kör. Men det visade sig vara svårt att bedriva en regelbunden verksamhet i så stor 
skala. Caroline, som är projektledare för projektet menar att det bland annat kan bero på att många 
ungdomar har så mycket aktiviteter redan. Projektet styrdes därför om mot skolorna och i anslutning 
till skolornas verksamheter. Men en grupp ungdomar träffas regelbundet på Drömmarnas hus för att 
sjunga, sätta upp teaterstycken eller skriva musik.  

Idén bakom Drömkören tycks delvis vara hämtad från Carolines eget intresse för körsång och 
sceniska uttryck. Caroline berättar om hur hennes intresse för musik ledde till en vilja att inkludera 
musiken i Drömmarnas hus verksamheter, då fanns nämligen inte detta. 

[…] Jag har alltid velat jobba med kör och röst fast i en lite friare form än en vanlig traditionell 
kör. Då jobbade vi fram det här konceptet som också är ett möte med det sceniska, så att det är 
röst och musik, skriva text, skapa musik och jobba sceniskt och det kändes jättespännande. Det 
var nästan lite grann som ett laboratorium kan man säga, hur skulle det gå till, hur gör man? Och 
då handlar det inte om att skapa en musikal utan att jobba sceniskt. Jobba sceniskt med att 
gestalta och förstärka texterna och berätta, berätta texten. Berättelsen har varit i centrum hela 
tiden. Sen tror jag att en inspirationskälla faktiskt var den här serien som gick på tv med Gareth4 
som jobbade med körer i England, eller gör fortfarande. Han jobbar mycket med körer på skolor 
som liknar det här området i Rosengård. Att kanske kunna möta dom [som bor här], att inspirera 
dom som inte själva har hittat till någon kör och som kanske inte har en bild av [vad] en kör [är]. 
Det var en tidig målgrupp från början. 

Kombinationen musik och sceniskt arbete lockade, det skulle också bli en kör av lite ”friare” mått, 
men det fanns även inslag av ett socialt perspektiv i att kunna möta och arbeta med ungdomar i 
bostadsområden som annars inte får chansen att vara med i en kör eller som inte ens vet vad det är. I 
intervjun med Caroline finns ett tydligt driv kopplat till det egna intresset, frågan som uppstår då är 
vilken möjlighet ungdomarna själva har att forma verksamheten men även vad de får ut av det. 

Marcus: Men vad ger det dom unga?  

Caroline: Alltså vi har ju gjort lite utvärderingar längs med vägen, vi kommer göra en lite mer 
fördjupad utvärdering nu i slutet med deltagarna också. Om man pratar om dom som har kommit 
hit regelbundet som har valt [att] själva [komma hit] på sin fritid. Så kan dom säga såna saker 
som att ”ja när man kommer till Drömkören då får man vara sig själv”. Vi känner att dom som har 
varit här har känt sig väldigt hemma och att det är prestigelöst och att man får plats med sin 
kreativitet. Dom pratar mycket om att Mattias […] är bra på ta hand om och förvalta deras idéer. 
”Från det här lilla, så blev det så här mycket”, har vi fått höra från flera. Dom får skriva texter och 
skapa sina egna berättelser. Vi kommer att göra en ny performance på biblioteket nästa vecka 
som ju verkligen tar [avstamp] i egna erfarenheter, som berättar deras historia. Och naturligtvis 

4 Caroline syftar här på den brittiske kompositören Gareth Malone som i programmet The Choir på BBC 2 under 
2006 lärde ut körsång till människor som tidigare aldrig sjungit i kör. Programmet har fått en rad uppföljare 
inriktade mot flera olika målgrupper och har sänts i SVT. 
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[får vi höra] att dom bara tycker det vart jättekul att få sjunga. Att flera av dom aldrig [har] varit i 
ett sånt sammanhang, [där de får] sjunga med andra. 

Återigen är det sången och sammanhanget som betonas, en annan viktig aspekt som bekräftas av 
den deltagare som intervjuades är ledarnas intresse för de unga och hur de stöttar dem i den 
kreativa processen. Ledarnas betydelse för deltagarna återkommer också i de filmer Drömkören 
själva producerat (finns på drommarnashus.se, Drömmarnas hus, 2014). 

Deltagare: Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva det, för dom är inte riktigt så här vanliga 
körledare så att säga, utan dom är ju liksom, min mamma kallar dom alltid för ELDSJÄLAR och alla 
som jobbar här ute, för att dom är engagerade i ungdomar. Och det är liksom det är inte som att 
dom är nåns ledare eller lärare utan det är snarare, alltså det är som att dom är vänner, men att 
dom är alltså vänner som kan guida en på ett sätt, lite mer mentorer kanske. 

Deltagaren jag intervjuar betonar ledarnas stöd flera gånger under intervjun, det tillsammans med 
stödet från övriga deltagare har bidragit till att hennes självbild förändrats så att hon kan se på sig 
själv som bra på något. Den verksamhet och de ledare som betonas är kopplade till kören som träffas 
en gång i veckan, den verksamhet som ligger närmast ursprungsidén. I nästa avsnitt behandlas denna 
del ytterligare. 

Killar och tjejer i kör 
Drömkören träffas tisdagar på Drömmarnas hus. Deltagaren jag intervjuat beskriver hur hon i sin 
skola rekryterades till drömkören. De var ute på skolorna och lät barn och unga prova på, samtidigt 
informerade de om tisdagskören. En kör där alla skulle vara välkomna och där ingen utsattes för 
press. På träffarna fanns det möjlighet att sjunga, skriva text eller komponera, det är därför inte tal 
om någon konventionell kör.  

Deltagare: Mmm, vi är inte riktigt en sån där konventionell kör som lär oss i exakt vilka stämmor i 
a-moll och sånt där, vad vi ska sjunga och så, utan vi skriver ju vårt eget material också så där får 
man ju också utlopp för sina känslor och det känns som att man är delaktig i nånting även om 
man kanske inte gör en hel låt själv så kanske ”ja men nu skrev jag texten som vi använder i den 
här föreställningen” och då känner jag att jag bidrar med nånting och att... Jag tror att det är lite 
det här att man vill bli behövd, att det känns lite grann så här att ”ja men nu hade vi inte haft det 
här materialet om jag inte hade vart här” alltså jag tror att det är lite det som är lockande också. 

Att skapa något gemensamt leder till känslan av att vara en del av något större, oavsett om det 
handlar om sången, rösten eller om författandet eller kompositionen. Alla kan bidra på sitt vis. Idén 
med kören var alltså att samla ett stort antal unga varav flera troligen inte skulle ha körerfarenhet, 
men så blev det inte. Det visade sig vara svårt att locka folk till Drömmarnas hus på tisdagskvällarna, 
konkurrensen om kvällsaktiviteter är stor och den grupp som var allra svårast att locka till sig var 
killar. 

Caroline: […] men det har varit mycket svårare att nå killar än vi trodde det var. Vi visste att det 
skulle vara en utmaning, men den var ännu större än vad vi trodde. Vi har lärt oss mycket, t.ex. 
om vi jobbar på skolor o[ch] man vill nå fram till något, både konstnärligt och andra typer av 
resultat, så måste man finnas [på plats] under en längre tid, helst ett år som vi har gjort nu, med 
samma ungdomar en gång i veckan. Då händer det någonting, då jobbar man fördjupat. Och även 
för dom lärare som har varit med.  
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Marcus: Det här med att det varit svårare att nå killar, jag tänker ändå liksom, musik. Men vad 
tror du att det är som gör det så?  

Caroline: Jo men den här målgruppen 12–18 år. Dels så är det ju målbrottet. Det är jättejobbigt 
för killar att hålla på och sjunga då, dom vet inte var dom har sin röst. Och sen är det att dom 
flesta killar har en bild av att man liksom inte gör detta i den åldern. Man sjunger inte. Spelar 
musik kanske man gör, men vi har ju inte instrument på det sättet. Vi har haft en del 
djembetrummor till och från och då är det lättare. Under år två jobbade vi med tre olika 
killgrupper då hade vi, [under] första terminen där, fullt fokus på det. När vi marknadsförde det, 
kom vi [till skolan] med djembetrummor […], så spelade vi lite trummor och försökte styra in dom 
på sång. I de utvärderingarna var det ”vart tog trummorna vägen”, så vi lärde oss där, försök inte 
och marknadsföra det med det du inte ska göra sen. Men, en av dom grupperna kunde vi jobba 
vidare med under hela det året, så dom gillade det verkligen. Men i den andra gruppen, det var 
en ganska spretig grupp från årskurs 6 till årskurs 9 så det var nog lite det som gjorde att det var 
svårt, det händer ju så otroligt mycket under dom där åren så att dom som gick i sexan blev ju 
helt dissade av dom som gick i nian. Vi har verkligen försökt att bara jobba renodlat med killar 
och då har det varit lättare, men från att säga ”javisst jag gör det här på eget val eller på 
musiklektionen” som det då var, till att i stället säga ”jag ska komma hit på tisdagskvällen”, det 
har nästan varit omöjligt. 

Kören bestod vid tiden för intervjuerna av sju tjejer och tre killar, att killarna är svåra att nå är inget 
nytt. Mattias påpekar att killar alltid är svårare att nå på Drömmarnas hus. Att syssla med musik är 
ofta förknippat med män och manlighet, vilket naturligtvis inte är samma sak som att hävda att 
kvinnor inte sysslar med, inte vill eller inte borde syssla med musik (jmf. Herz & Johansson, 2011). 
Dessa normer torde dock betyda en möjlighet att nå även unga män.  

Å ena sidan kan man hävda att detta inte behöver vara något problem, samtidigt finns det å andra 
sidan anledning att fundera över om idén med en kör stått i vägen för att också inkludera killarna i 
verksamheten. Särskilt eftersom det finns hinder för vissa av pojkarna, på grund av målbrottet, som 
därmed gör det svårare för dem att delta i en kör. Införandet av djembetrummor bidrog till exempel 
till att det varit lättare att få med killarna i verksamheten, men detta sågs inte som ett ordinarie 
arbetsredskap utan mer som ett undantag. En anledning är troligen att det har funnits en relativt 
stabil idé som följt med Drömkörens utveckling, även om det skett en förskjutning från fokus på 
kören till ett större fokus på skolklasser och även om arbetet därefter anpassas efter deltagarnas 
önskemål. Mattias beskriver arbetet så här: 

Mattias: Vi har haft, i början när vi träffar eleverna kanske vi har tre till fyra gånger, där vi 
presenterar vår metod. Alltså att få in dom, jag vet inte hur jag ska, nej men lära dom alfabetet, 
ställa in dom på rätt, om man ska säga, så här jobbar vi. Så att dom kan sätta det i ett 
sammanhang eller relation, jaha med det är så dom menar, då är det vad DK är. Och sen efter 
dom gångerna så får vi, där får vi lägga också så klart det lite kreativa och skapande, men sen 
efter det kan man mer vad vill ni alltså vad är era visioner eller vad är ert mål, vad tycker ni är 
roligt liksom. Och så säger dom det, och då försöker vi liksom tillgodose det vilket ger extremt 
mycket merjobb så klart, och vi kunde kört på bara, det här gör vi, men vi har valt att inte göra 
det. Så det gör ju extremt, det är sju, åtta, nio olika processer som odlar samtidigt, som jag och 
Jens sitter med, dom ska ha det, den ska ha det, har du klippt den till dom, och det ska dom ska 
lyssna på det till nästa gång. Och det kan vara lite kreativt kaos och det kan vara lite rörigt, men 
det är det värt eller vi tycker det är värt, hellre att vi får ett engagemang och ett så högt 
deltagande av dom som möjligt. 
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Mattias beskriver det i termer av att ”lära dom alfabetet” eller ”ställa in dom på rätt”, det vill säga att 
få in dem på ett på förhand utstakat spår. Deltagarna kan ändå vara med och bestämmer över 
innehållet, men det innebär samtidigt att ursprungsidén är gemensam.  

Marcus: Ja, så på ett sätt är dom medskapande?  

Mattias: Absolut är dom det, absolut. Vi har pusselbitarna, dom lägger ut dom. Dom har 
pusselbitarna, vi lägger ut dom, beroende på hur man ser det. Dom, vi försöker ha så hög 
delaktighet som möjligt. Vi försöker utgå från deras texter, vi försöker utgå från deras, alltså vi 
har en pojke på kvällstid på tisdagar. Han är också ensamkommande, från Afghanistan. Och han 
kunde två ackord, och han var jätteintresserad, lite språk, nästan ingen svenska. Men han, alltså 
det var det med gitarren så jag […] upp honom och så mickade vi upp gitarren och så satte vi på 
inspelning och så sa vi kör, så körde han sina grejer. Så loopade han, Jens det i datorn och så 
direkt på och så helt plötsligt blev det en produkt. ”Oh shit.” Ja men den har du gjort. Ja det har 
jag gjort. Och så presenterade vi den för de barnen som är mer teater och så skrev dom en text 
till den. Nu har den blivit en performance som heter Paragraf 18 som vi ska köra på 
stadsbiblioteket nästa vecka.  

Drömkören är medlet men det är deltagarna som styr innehållet. På så sätt är de medskapare av 
processen men samtidigt kan det bli svårt att anpassa projektet till att inkludera alla, även de i 
målbrottet, eftersom det möjligen skulle kräva en hel omorganisering av projektet. Caroline är inne 
på detta, att det resursmässigt inte är möjligt att inkludera alla i Drömkören. 

Marcus: Men har ni möjlighet att liksom förändra arbetssätt och sånt då eller?  

Caroline: Ja men en sån grej var, som jag berättade, när [vi hade] djembetrummorna. Det var helt 
fel eftersom dom trodde att dom kom till nåt annat. Så det var liksom ”no no” det lärde vi oss 
verkligen. [Pedagogerna] jobbade stenhårt på att hala in dem på att dom ska göra sina egna låtar 
och det blev en låt som dom faktiskt sjöng i matsalen. Det trodde vi inte att dom skulle göra, för 
dom var så otroligt negativa och tyckte det här var så pinsamt. Möjligen kunde dom göra det inne 
i klassrummet med oss, men att dom skulle stå där [i matsalen], men dom gjorde det faktiskt. Så 
visst, man måste ju förändra, ibland lyckas man bättre och ibland är det svårare. Vi hade ju den 
här killgruppen också från Rosengård, den var jättejättesvår, så den fick vi faktiskt till slut lägga 
ner. I förhållande till hur den gruppen såg ut, så hade vi inte [tillräckliga] resurser. Vi har två 
pedagoger och dom var femton tror jag, det gick inte. Dom kunde överhuvud taget inte sitta ner, 
det gick inte att hålla ihop den gruppen. Så den fick vi [avsluta], men vi jobbade med den i en 
termin, sen kände vi att det här tar alldeles för mycket resurser. Det är inte det som är vårt fokus 
nu, vi måste jobba i en bredare grupp. Ibland får man ju inse också att den här gruppen kräver 
nånting som vi inte har.  

Marcus: Det passar inte alla riktigt då?  

Caroline: Nej, det passar inte alla och vi skulle nästan [ha behövt] sitta en och en eller två och två, 
och det är ju inte så DK var uppbyggt utan det var till att jobba större så som vi hade resurser till.   

Någonstans finns troligen en brytpunkt för samtliga projekt, det vill säga hur långt det behöver gå 
innan en omorganisation av hela projektet är nödvändig. Watzlawick, Weakland och Fisch (1974) 
talar om första, andra och tredje ordningens förändring. Den första förändringen kan enklast 
beskrivas som mer av samma. Projektet förändras bara inom ramen för projektet. Den andra 
ordningens förändring uppstår då projektet tvingas förändra projektet från grunden, en 
omorganisation i någon form och något nytt uppstår. I Drömkörens fall har man inte behövt göra en 
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andra ordningens förändring för att få med fler killar, troligen eftersom man genom första 
ordningens förändringar fått tillräckligt med deltagare. Här uppstår troligen den brytpunkt som krävs 
för en omorganisation, hade Drömkören hamnat under ett kritiskt antal projektdeltagare hade det 
troligen tvingat fram en förändring av andra ordningen. Nu behövdes inte detta. 

Caroline bedömer att två pedagoger på femton killar är för lite, att jämföra med hur det ofta ser ut i 
ordinarie skolverksamheter med ett genomsnitt på 12 elever per lärare (Skolverket, 2014). Frågan är 
om bedömningen varit likadan oavsett kön eller om projektet hade anpassats mer efter killarna.  

En sak som kommer upp i intervjun med deltagaren i kören är det faktum att det rör sig om ett 
projekt, ett projekt som trots allt kommer att ta slut. 

Marcus: Drömkören tar ju slut, hur hanterar man det?  

Deltagare: Jag tror att vi allihop lever i förnekelse (skratt). För det är liksom ingenting som vi har 
diskuterat så och jag tror inte det är någonting som någon vill heller. Så jag vet inte riktigt hur det 
blir då.  

Marcus: Har ni funderat på att fortsätta i andra former?  

Deltagare: Ja hade jättegärna velat göra det, jag tror att dom flesta andra hade velat göra det 
också.   

[…] 

Marcus: Men man är med på att det är ett projekt eller?  

Deltagare: Jag tror inte att dom flesta är det faktiskt. 

Enligt deltagaren som intervjuas talar man inte om att projektet kommer att avslutas, det vill säga att 
det i dess nuvarande form kommer att försvinna. Deltagarna tycks inte heller vara medvetna om att 
Drömkören bedrivs i projektform. Hon menar att det inte är lönt att tänka på slutet nu, det är bättre 
att fokusera på de sista föreställningarna. Annars kanske det blir lätt att man inte tycker det är lönt 
att fortsätta överhuvud taget, menar hon. Drömmarnas hus kommer finnas kvar även om just detta 
projekt avslutas. En del av dem som arbetar i projektet, som Mattias, kommer jobba vidare om än i 
andra projekt. Samtidigt är frågan om detta innebär en falsk trygghet för de anställda i projektet, som 
leder till att förberedelser inför slutet av projektet inte involverar deltagarna? En fördel är att det 
många gånger går att erbjuda deltagarna att ingå i andra projekt i Drömmarnas hus regi. 

Marcus: Vad händer framöver?   

Mattias: Dom slutar ju nu i, Jens lämnar ju i mitten på juni och Caroline i slutet på juli, och dom 
var ju en del av, så dom, jag är kvar och går in i ett annat projekt så att Drömkören har ju ingen 
fortlevnad tyvärr, det fanns ingen finansiering till det. Och så… Så ser det ju ut för många, det ser 
ju ut så, man vill ju gärna att det ska fortsätta och det är ju jättefint, men det är svårt som fan.  

Marcus: Men jobbar du för en fortsättning på nåt sätt?  

Mattias: Jajaja, det gör vi ju hela tiden, absolut vi gör ju alla våra försök att sprida vidare det här. 
Och jag får ju plocka med mig det av Drömkören, som vi vet, liksom är vårt trumfkort. Så det 
plockar jag in i nya projekt. Och sen barnen, vår kärnensemble dom plockar vi ju vidare, fast nu 
hamnar dom i stället i en kvällskurs som heter teater eller som kanske kommer rikta sig lite mot 
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film och sen en produktion som ska vara 2014, så det finns alltid vidare vägar. Men dom får göra 
lite som vi gör, alltså jag får lämna det här och så hoppar jag in i ett annat projekt, dom får lämna 
och så får dom hoppa in ett annat projekt. Men dom är fortfarande i Drömmarnas hus, för vi gör 
olika saker, vi vet ju också att det stärker dom otroligt. Alltså det är en utmaning för dom att, än 
att hålla på med teater år efter år efter år, så får ju dom testa en massa sceniska uttryck, 
framföra grejer, att uttrycka sig eller så där. Vi har ju dans, vi jobbar mycket med dans, hamnar 
dom helt plötsligt där. Och så försöker vi få dom som del i andra projekt, vi har ju haft mycket 
samarbete med Malmö opera och Operaverkstan, så ska dom göra skolproduktioner, ja men då 
kanske vi har några av dom unga som kan vara en del av deras ensemble, så styr vi in dom där. 
Titta man kan stå på stora scenen på Malmö opera, här kan man också spela. Och så får man 
liksom pytsa ut, har du inte egna produktioner, så försöker vi liksom hitta. Vi hade dansare som 
gick in i och spelade på Skånes dansteater på, […] föreställningen, då blev det en arena liksom. 
För att hålla, ja för att hålla kvar, vi kan ju inte göra produktioner hela tiden det är ju liksom dyrt, 
det finns ju inte den ekonomin. Men det finns andra som gör produktioner. 

Det finns möjligheter för deltagarna att följa med till andra projekt eller att via Drömmarnas hus 
kontaktnät få delta i andras produktioner eller projekt. På så sätt säkrar man upp deltagarnas 
framtida möjligheter att sysselsätta sig, men man får också deltagare till de egna projekten. Det är 
Drömmarnas hus som institution och som organisation med sin erfarenhet av att driva projekt och 
med sitt kontaktnät som möjliggör detta. Utan Drömmarnas hus skulle det troligen vara svårt att 
säkerställa en fortsättning, möjligen hos någon annan aktör som exempelvis Skåne dansteater eller 
Malmö opera. 

Projektet i skolan 
 

Caroline: Vi visste att det skulle vara en utmaning, men den var ännu större än vad vi trodde. Vi 
har lärt oss mycket, t.ex. om vi jobbar på skolor o[ch] man vill nå fram till något, både 
konstnärligt och andra typer av resultat, så måste man finnas [på plats] under en längre tid, helst 
ett år som vi har gjort nu, med samma ungdomar en gång i veckan. Då händer det någonting, då 
jobbar man fördjupat. Och även för dom lärare som har varit med. 

Arbetet i skolorna tycks ha fungerat bättre i enlighet med projektets plan än arbetet med kören, men 
också det var en utmaning. Just långsiktigheten betonas och att skolan skapade helt andra 
möjligheter till att arbeta med samma grupp ungdomar under en längre tid. En lärdom i projektet är 
vikten av att få med sig läraren. Caroline för ett längre resonemang om detta, och vi redogör för hela 
resonemanget eftersom det tydliggör vikten av att lärarna engagerar och en del dilemman med att 
vara på skolor och bli en del av undervisningen. 

Marcus: Lärare då tänker jag, hur har samarbetet sett ut där.  

Caroline: Det har sett lite olika ut, men vi jobbar nästan alltid [på liknande sätt] i dom olika 
projekt som görs. [Först] startar vi med lärarna och har en kick-off där vi presenterar våra 
arbetssätt och metoder, att så här brukar vi göra. Tar in deras tankar: hur vill ni jobba, hur ser det 
ut i er skola med den här klassen, vad är det för tema som ni skulle vilja gå vidare med. Eller så 
har vi en idé och ett tema, vi började i höstas att jobba utifrån identitet och det tyckte dom var 
jättebra alla dom grupperna som vi jobbade med. Sen tog det sig ju helt olika uttryck i dom olika 
grupperna. Så det är jätteviktigt, naturligtvis, att få med dom på banan allra först, från början, 
och sen är det ju avgörande att [lärarna] är med i grupperna. Det har de varit i princip. Vi ser 
också ganska olika resultat i en grupp där läraren inte har kunnat, eller en det har varit två lärare 
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med, den ena har inte kunnat vara med på samma sätt och vi ser att det har blivit helt olika 
resultat för eleverna.  

Marcus: Mmm, det är ju intressant.  

Caroline: Ja för vi pratade ganska mycket med en lärare som har varit med varenda gång och som 
med sin lärarnärvaro visat att det här är jätteviktigt och då känner eleverna det också. Så tyvärr, 
eftersom vi i Drömmarnas hus jobbar mycket på skolor så har vi genom åren mött det där på flera 
av skolorna ”åh vad bra att ni kommer, då kan jag sitta här i hörnet och rätta prov eller då går jag 
för jag måste på ett annat möte” eller ja, ja du vet. Det blir helt olika resultat.  

Marcus: När läraren är med, deltar läraren?  

Caroline: Helst, det bästa är ju om dom verkligen är med, upp på golvet. Och det är dom ibland 
men inte alltid, men vi försöker uppmuntra till det. Ibland är [det] stora grupper så blir det ganska 
mycket att ta hand om dom som [inte] riktigt funkar eller att vara den personen bakom du vet 
som håller ordning. Då kanske dom inte har möjlighet att vara med på golvet, men så mycket som 
möjligt vill vi det. Nån gång har det hänt, i nån grupp, att läraren har tyckt att ”nej men jag är lite 
här bakom för att jag ska ju sätta betyg också”. Och det blir ju jättesvårt för vi är ju inte inne i 
skolan på det viset. Så där finns ju en konflikt.  

Marcus: Hur menar dom då? Blir er del en del av betygssättningen då, är det så lärarna menar?  

Caroline: Ja. I den gruppen har vi träffat halva klassen varje vecka, men vi har ju funnits där under 
hela året, så det har blivit hälften av musikundervisningen. Men vi går överhuvudtaget inte in i 
betygssamtal eller nånting sånt.  

Marcus: Nej just det, men jag antar att det kan påverka eleverna? Alltså i relation till betyg, att ni 
kommer.  

Caroline: Ja det beror väldigt mycket på hur läraren agerar i gruppen. Om det är mycket prat om 
betyg och så. En del lärare använder ju tyvärr det som motivation eller hot eller vad, och det 
funkar ju inte för oss överhuvud taget. [I sådana fall] har vi fått gå in några gånger och ta 
diskussion om det. […] 

Både Caroline och Mattias betonar starkt att läraren helst ska vara med i aktiviteterna, med eleverna, 
för att på så sätt visa vikten av Drömkörens verksamhet. Men det är också tydligt hur det finns en 
balansgång mellan att vara till för barnen och utgå från dem i arbetet med Drömkören utan att för 
den skull bli en del av den vanliga undervisningen. Diskussionen om betygssättning speglar just detta, 
hur det lätt kan slå över från ett frivilligt projekt till en del av ett system, skolans ordinarie 
verksamhet (jfr. Harding, 2012). När detta sker kan läraren antingen inta en roll som bedömare eller 
helt enkelt välja att överlåta ansvaret helt på projektmedarbetarna. Då blir det viktigt för 
projektarbetarna att tydliggöra uppdraget, en gång gick detta så långt att samarbetet fick avbrytas. 

Mattias: Jajaja, det finns det, jajaja. Där är nån grupp som vi fick på en skola i Malmö, en sjua. 
Och lärarna var här och vi planerade alltsammans. Vi gör alltid så att alla lärare som ingår i 
projektet under ett år, dom har vi lärarkick-off med, där får dom träffas tillsammans och så får 
dom uppleva det vi ska göra med deras barn. Smaka på det, så dom har med sig det sen när vi 
kommer ut. Då hade vi bestämt vi kommer den och den tiden och till den här och den här salen 
och då är även den här läraren där, det är ju extremt viktigt att en lärare ser vad som pågår 
eftersom att vi inte är skolan. Det ska vi ju inte ta ansvar för. Men sen så vet vi ju också att dom 
eleverna som kanske straffar ut sig själv i skolan eller kanske inte funkar i den miljön, dom kan få 
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en helt annan roll i den här gruppen och ett helt annat beteende för det handlar om, om nåt 
annat. Men där var läraren inte med, vecka efter vecka, ingen lärare som kom. Och då fick vi 
tillslut säga, det går inte, vi kan inte fortsätta, vi är inte vikarier, vi kan inte ta ansvar för att du 
måste planera, jag kan inte ha dina elever för att du, det måste din rektor göra förstår du. Det är 
en skolledningsfråga det är inte att Drömmarnas hus ska komma och underlätta som personal, 
utan vi ska ju tillsammans bygga, vi ska ha en styrka i med dig. Så den fick vi lägga ner.  

En tydlig lärdom att dra här är att tidigt förankra projektet i alla led och även tydliggöra hur det skiljer 
sig från ordinarie undervisning för att på så sätt minimera risken för att skolans personal överlåter 
ansvar på projektmedarbetare. 

På en skola där det skedde ett samarbete, har treorna på gymnasiet skapande verksamhet. Denna 
klass samarbetade med Drömmarnas hus med dramaövningar och med att ta fram texter. 
Drömmarnas hus besökte klassen varannan måndag. Eleverna fick prova på och sedan själva välja om 
de ville fortsätta samarbetet med Drömmarnas hus, och det ville de göra. Planeringen har sedan 
skett tillsammans lärare och Drömmarnas hus, och skolan är nöjd med upplägget. 

Marcus: Får du nån utbildning eller så med Drömmarnas hus? 

Lärare: Ja jag har funderat jättemycket på det och som sagt just det här att, jag har ju spelat 
teater tidigare men jag har lärt mig jättemycket mer att, för [namn] är ju utbildad dramapedagog 
så att jag har ju lärt mig jättemycket av honom. Och sen det här med att ta fram texter som jag 
inte alls, jag har ju hela tiden tänkt traditionella sättet att ta fram texter medan dom har lärt oss 
ett nytt sätt att ta fram texter. Så att det har jag absolut lärt mig. 

Marcus: På vilket sätt är det nytt? 

Lärare: Ja alltså när dom jobbar med att ta fram texter så börjar dom med lite olika 
dramaövningar och när eleverna är lite uppvärmda så får dom i uppgift att tänka sig att dom är 
en person, någonstans. Och då är det helt fritt för dom att välja person, varför är jag där och var 
är jag på väg och så vidare, så att dom har ju fått skriva ner då vart dom är, vem personen är för 
nån, vart dom är på väg, var dom befinner sig, varför dom befinner sig där. Och sen utefter det, 
att man väljer ut vissa meningar som man jobbar vidare med och sen som man sammanfogar och 
så vidare, det sättet att ta fram texter har jag aldrig vart med om tidigare. När eleverna sitter ”ah 
nu sitter jag här och ska skriva en text” och så blir det en blackout och så kommer dom inte 
vidare, här är det mer liksom att dom ”vem är du, vad tänker du dig” och så lockar dom fram 
liksom. Och sen kan man utifrån det jobba vidare, på ett lekfullt sätt.  

Läraren som intervjuas pekar på att hon får verktyg att arbeta vidare med genom att se och vara 
delaktig i arbetet med Drömmarnas hus. Verktyg som hon redan nu har provat i andra klasser. 
Framför allt tycks sättet att arbeta med texter ha varit värdefullt. Även eleverna tycks ha varit 
generellt sett nöjda med arbetet med Drömkören. 

Lärare: Ja från början så var de jättepositiva och tyckte att det här skulle bli jätteroligt. Sen under 
årets gång så har det så klart ibland vart dippar, så är det ju, det kvittar vad man gör med 
gymnasieelever, dom blir lite trötta emellanåt […]. Men den mesta delen har vart jätterolig och 
de har ju skrivit i sina utvärderingar att de tycker det har vart väldigt givande och att de har 
stärkts som individer, har dom faktiskt skrivit väldigt bra många av dom att det har stärkt 
sammanhållningen i gruppen, att det har stärkt dom som personer. En flicka skrev bland annat 
”jag trodde aldrig jag skulle våga stå inför hela skolan och sjunga, när jag såg hur glada dom var 
och hur bra dom tyckte det var, till och med […], våran rektor blev alldeles tårögd”, då skrev den 
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här flickan, ”då ville jag bara sjunga mer och mer och mer, för det var så härligt”. Dom har ju 
genomgått en väldigt viktig utvecklande process i och med det här, både som grupp och som 
enskilda individer. Och just att komma över det här, som dom trodde innan ”nej men gud vad 
pinsamt jag tror inte jag vågar stå inför skolan och” det var ju också en process att vi fick jobba 
med dem och få med dom på det tåget att våga stå där. Sen när det väl var dags, så stod alla där 
och var jätteglada och en flicka som inte vågat att sjunga ut så mycket under hela processen, jag 
stod alldeles bredvid henne, oj vad hon sjöng. Så det var så härligt. Och en flicka som varit väldigt 
blyg och tyst under alla åren här, hon skrev en egen låt. Frågade Jens, är det nån av er som skriver 
lite hemma kanske? ”Jag gör”. Han sa, kan du inte ta med och visa så kanske vi kan jobba vidare 
på den. Så det gjorde vi, så att hon spelade gitarr och Jens spelade keyboard och hon sjöng själv i 
verserna och vi körade i refrängen och det blev fantastiskt bra. Så att den här tjejen har ju gjort 
en jätteresa känner jag.  

Då ville jag bara sjunga mer och mer och mer, skrev eleven som framträdde inför skolan. Läraren 
menar att de varit nöjda och känt sig stärkta av processen både som grupp och enskilt. Det finns ett 
mervärde menar hon vidare i att Drömkören kommer utifrån också, de blir något nytt och ”inte 
samma gamla lärare”. När Drömkören försvinner vill skolan helst fortsätta samarbetet med 
Drömmarnas hus, och de menar vidare att även om projektet upphör kommer kursen på skolan att 
finnas kvar i någon form eftersom den är en del av utbildningen. Däremot är det svårare att se hur 
projektet skulle ingå i ordinarie verksamhet eftersom det saknas resurser för en sådan modell. Under 
intervjun med pedagogen framkommer det tydligt att samarbetet i första hand har skett med 
Drömmarnas hus, även om hon menar att de var en del av projektet Drömkören är det oftast 
Drömmarnas hus som relateras till. Det är först på en konkret fråga om de ser sig som en del av 
Drömkören som hon menar att de naturligtvis är det. Frågan är om det är projektet eller samarbetet 
med Drömmarnas hus som gett ringar på vattnet i det här fallet? Oavsett är lärarna på skolan mycket 
nöjda, de ser att både de själva som pedagoger och har eleverna tjänat på att ha varit en del av 
Drömkören. Eleverna personligen och genom att de själva fått med sig nya verktyg som de kan 
använda i sitt framtida yrkesliv. 

Berättelsens kraft 
Deltagare: Vi har nån låt om så här obesvarad kärlek, nån om svek och nån om att, ja alltså nån 
om krig och så där, det är väldigt olika. Men alla får utlopp för det och alla kan tycka om det på 
olika sätt. 

När jag tittar på Paragraf 18, föreställningen som jag besöker i början av detta kapitel, slås jag av den 
personliga berättelsen. Att få utlopp för den ilska och sorg som det innebär att få avslag på sin 
ansökan om uppehållstillstånd. Detta är en bild som bekräftas ytterligare i intervjuerna. Det 
personliga anslaget och berättelserna om allt från hjärtesorg till krig.  

Marcus: När jag var och lyssnade på er fick jag intrycket av att det var väldigt personliga 
berättelser, hur hanterar man det att höra andras [berättelser] som i det här fallet om 
uppehållstillstånd?  

Deltagare: Jo [hon] som var huvudkaraktären så att säga, det var hennes egen berättelse, och det 
första utvisningsbrevet som lästes är ju ett brev hon har fått hem i brevlådan. Fast i stället för 
behörig person, du, så stod det hennes namn, det stod till exempel medborgare i statslös. Och 
det är, alltså det är flera hos oss som har varit med om krig och liknande, och det blir ju, alltså 
man får annan förståelse för människor. För om man bara går förbi en person på gatan så är det 
så himla lätt att döma nån, men man får en annan förståelse för människor när man verkligen får 
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veta deras historia och vad som ligger bakom. Och dom flesta har ju en historia att berätta, och 
även om man tycker ”ja jo den här personen har vart med om ett krig och är flykting och den här 
personen har bara vart med om en skilsmässa liksom hemma, att ens förälder skilde sig”, men 
alla historier alltså för en själv så betyder det olika mycket. Alltså smärta är fortfarande smärta 
oavsett vilken grad det är så att säga. Jag tror det är det man får lära sig mycket av och det är 
mycket, alltså det är mycket förståelse som man liksom får utav det hela.  

En grupp som sticker ut särskilt med de personliga berättelserna är de ensamkommande flyktingbarn 
som ingår i kören. De var inte någon uttalad målgrupp vid projektets början utan idén att försöka 
rekryterade ensamkommande barn väcktes med tiden. 

Caroline: Ja, ursprungligen så trodde vi så här, eller jag kanske trodde, att vi [skulle] rekrytera 
under första året, då gör vi ett jättestort skolpedagogiskt arbete där vi träffar jättemånga och så 
kommer det vara hundra som kommer. I stället träffade vi 350 och så kom det tio. Vi insåg sen att 
vi på nåt vis måste jobba kontinuerligt med rekrytering och att vi inte bara kan finnas på de här 
tisdagskvällarna, utan vi måste finnas ute på skolor hela tiden. Sen har vi fortsatt och, vad ska 
man säga, navigerat oss fram i vilka grupper, på vilket sätt, hur vi ska närma oss skolan mer 
regelbundet osv. Vi har haft workshops i alla möjliga sammanhang, hos en tjejförening, hos en 
grupp som finns här på Rosengård som vi träffat ett par gånger, på nån fritidsgård har vi varit och 
gjort workshops och sagt ”hej, här finns vi ni kan komma hit varje tisdag”. Sen har det varit ett 
annat projekt [på Drömmarnas hus] som hade jobbat just på dom här boendena. [Då tänkte vi] 
”ok, då går vi dit och frågar vill ni va med oss, ni kan komma hit” och det ville flera av dom. Vi har 
jobbat med en introduktionsklass också. […] Jag tror det var mycket förberedelseklassen, när vi 
mötte dom i den gruppen som var nyanlända. Dom flesta kom ju med sina familjer men några av 
dom kom ensamkommande, då insåg vi ”ok, här finns ju en grupp som säkert har jättestort behov 
av att göra nånting, som säkert inte vet vart ska man vända sig”. 

Det behov Caroline talar om innebär också många gånger berättelser präglade av flykt, krig och en 
tung problematik. Detta ställer krav på både den som berättar och den som lyssnar till berättelsen. 
Krav som kanske inte alltid är lätta att hantera. 

Mattias: […] Mår inte barnen bra, det är en kille som har fått avslag, ja han pallar ingenting, han 
pallar ju ingenting, han kan ju inte ens komma hit fast man vet att det ger, han orkar ingenting nu 
helt enkelt. Ja då har man det med att kämpa mot, men det är ju också styrkan att gruppen är så 
icke-homogen.  

Marcus: Pojken där, det handlar ju om uttryckssätt på nåt sätt och jag antar att man får höra 
både det ena och det andra, hur hanterar du det eller ni det?  

Mattias: Vi får liksom, vi får hantera det som att vi finns, hit är du alltid välkommen, här kan du 
va. Som en fristad, som en frizon, vill du prata om det så prata om det, vill du inte så skit i det. Vill 
du göra teater av det, som hon den här flickan, hon vill. Paragraf 18 bygger på hennes avslag, det 
är hennes brev från Migrationsverket som vi har utgått från och hennes upplevelse av att träffa 
tjänstemän och inte bli lyssnad på. Även pojken som, en annan pojke från Afghanistan som varit 
här i fyra år, dom två har ju tillsammans ”vad är det för repliker vi ska ha från Migrationsverket, 
vad säger dom” så har dom tagit sin [ohörbart] det är det här, så säger dom. För henne är det en 
kanal, hon vill stanna, detta är hennes sätt att skrika när ingen lyssnar. Hon är ju väldigt 
osynliggjord eftersom att hon inte har sina fyra sista siffror så har hon ju inte rätt att studera på 
högskola, hon har inte rätt att skaffa jobb, hon har inte rätt att skaffa lägenhet. Och så är hon 
statslös, så hon ska tillbaka till Palestina när det är löst, ja det har ju tagit 60 år så man kan ju 
tänka på hur lång tid det tar innan det är löst liksom. Det är helt, alltså det är helt absurt, det är 
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så jävla sjukt och hon är bara så här aaagghh! lyssna på mig. Då finns vi här som en kanal och så 
lyssnar vi. För några år sen gjorde vi en produktion där [namn] var en del av. Det handlade om 
drömmar, vi gick in i drömmar vad vill du förändra och så hamnade vi i att det var där Malmö 
stad vräkte mest barn i hela Sverige. Så vi hade barn som hade blivit vräkta, så då blev det en stor 
grej in i föreställningen. Dom var ju också [ohörbart] i det att om ingen annan, om inte vi berättar 
det som har barnen, vem berättar det då? Dom stora institutionerna gör inte det på samma sätt 
för dom jobbar inte med barnen på samma sätt. Men vi försöker ju göra sceniska produkter av 
samma kaliber som en professionellt fast att vi har ungdomar på scenen, då får vi fanimej ta 
ansvar för det alltså. En röst också. Då kan inte jag komma och säga vi ska ha Trettondagsafton 
med Shakespeare för det gör inte, det kan andra göra, det är jättefint, men det är inte det vi ska 
göra. Vi måste försöka hitta de historierna som blir oberättade, som barnen bär med sig. Och det 
är många barn här som är lite vingklippta som har sina historier. Och vill dom berätta så berättar 
dom och vill dom att vi ska använda det i text eller musik så gör vi det. Han pojken som har vart 
här i fyra år från Afghanistan som precis har fått reda på att hans pappa dog i Afghanistan, blev 
skjuten och pojken flydde hit, mamman och sex syskon blev kvar. Nu för nån vecka sen fick han 
veta, att nu kommer mamma och syskon hit så i tisdags så kom dom till Sverige. Men innan han 
hade fått reda på det så hade han ju massa, såklart, obearbetat kvar. När vi gjorde en 
föreställning i höstas som hette Bang tillsammans med en ensemble från Kulturskolan som är 
extremt *trumljud*, otroligt liksom. Då gjorde han en text om kriget där nere och där en liten 
pojke som är tio år som är med i Drömkören spelade honom, så den har en krigsscen där han dog 
och han berättar sin historia och till slut när alla ligger ner, ja döda på marken, så kommer han 
den här pojken in då så får han krama om som liten så. Och när man såg det så blev man liksom 
*ljudeffekt* och man förstod vilken otroligt förlösande kraft för den här killen, att nu har jag fått 
säga det. Det är så svårt att berätta det för nån, hur fan ska man sätta ord på den känslan 
egentligen. Men att han kan i detta forum, teatrala, det men också förstärka det så blir det ju 
extremt bra. Och han hade gått med den här historien länge, han hade kommit till Jens och 
liksom skrivit så. Först ska det vara på [annat språk] hur fan ska vi översätta det och. Ja. Jag tycker 
det är en viktig uppgift när vi jobbar med barnen, det är både en utmaning och en ära.  

Marcus: Hur bearbetar du själv detta tunga inom ramen för ett projekt?  

Mattias: Nej men vi pratar ju. Vi pratar ju mycket med varandra, men det är klart lite får jag ta 
hem och prata med dom som jag pratar med där hemma liksom. Och bearbeta och så, pratat 
jättemycket med min fru och så där. Och så är det men jag tycker samtidigt att, jag får dom här 
men det är också ett förtroende och det växer man med. Och sen är det min uppgift som är en 
mer integrerad del med det svenska samhället att sprida det vidare, att släppa det vidare. Det 
finns ungdomar som har det så här. Det är många i min familj och släkt som inte vet det, det är 
många av mina vänner som inte vet det. Nej men då får jag ju berätta det för dom och bli en 
kanal ut eller vad man ska säga. För det är ju helt absu… egentligen om vi pratar, inte politiskt 
men, att folk inte är medvetna om att det är så här det ser ut. Man läser om det i tidningarna, vi 
vet att Sverigedemokraterna är jättestora och skickar ut alla, men dom är här, han är 13 bast, 
innan han var här var han tre år i Iran och jobbade på en väskfabrik. Han är här nu liksom, vad 
fan, det är ingen unge som har kommit hit för att [ohörbart], men det finns så mycket, det är 
liksom, vad ska man säga. Det är så många som har lagt agendan för så här ser det ut, dom är inte 
barn, dom är 18, dom har skägg, dom kommer hit av en annan anledning, det finns en annan 
orsak, det är inget krig i Afghanistan, eller vad fan det nu är det är säkert i Irak och Palestina är väl 
ingen fara. Det snurrar ju liksom, det puttrar ju liksom såna förutfattade meningar, så klart 
eftersom man inte träffas. Barnen är ju rätt osynliga. Så ja, jag vet inte, det är väl lite sånt jag 
känner att jag får hantera och jag får se till att berätta vidare. 
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Mattias kommer själv in på hur barnen mår och hur det kan ta sig uttryck i arbetet med dem genom 
att ta ett exempel med en kille som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Likt den 
föreställning som genomfördes i början av kapitlet, används detta ofta i arbetet med barnen. Det vill 
säga, också här har berättelserna som förmedlas en verklig avsändare och en verklig bakgrund. I 
början är Mattias mest inne på barnen när vi diskuterar hur detta hanteras, han tycks se det som sin 
plikt att både ta emot barnens berättelser och att sprida information vidare för att på så sätt i 
förlängningen kunna förbättra för andra barn. Drömkören blir en ventil för dessa barn, en plats där 
de kan få utlopp för de känslor de bär med sig och även dela med andra som har liknande 
erfarenheter men även med barn som saknar denna erfarenhet. Den andra aspekten av detta är hur 
Mattias själv och Drömmarnas hus kan bearbeta och reflektera över det de får höra. Här är det inte 
lika tydligt hur det hanteras. Mattias pratar med sina kollegor och sin fru. Han hänvisar till det som 
sin ”uppgift” som delaktig i det svenska samhället att ta emot och sprida det vidare. En sorts patos 
som innebär ett krav på att finnas till för barnen och uppmärksamma andra på deras situation, men 
som också innebär en stor tyngd på de enskilda som ska ta emot och härbärgera barnens 
erfarenheter och känslor. 

Herrgården och Rosengård 
Första gången jag är på väg till Drömmarnas Hus går jag fel och vet plötsligt varken ut eller in vilket 
håll jag ska gå. ”Letar du efter något”, hör jag någon ropa. Jag svarar att jag letar efter Drömmarnas 
Hus. ”Ah, Drömmarnas Hus”, säger kvinnan med en självklarhet i rösten och visar mig in på rätt väg. 
Väl framme vid herrgården, där Drömmarnas hus huserar, ser jag en stor trädgård, fina grusuppfarter 
och ett antal byggnader. Drömmarnas hus har nästan ett perfekt läge nära centrala Rosengård. Det 
är lätt att ta sig dit om man bor i Rosengård eller kommer med bussen från centrum 
(Observationsanteckning).  

I det här avsnittet beskriver vi Drömmarnas hus, Drömkören och relationen till Rosengård och 
Malmö.  

Deltagare: Och många har ju fördomar mot Rosengård också, så det blir ju mycket så här bara ”åh 
men det är bara invandrare, det är så farligt och man blir, dom kastar sten på en” och massa sånt. 
Men det kan ju hända vart som helst liksom, det spelar ju ingen roll vart man är. Tycker jag i alla 
fall.   

Marcus: Har din bild av Rosengård förändrats?  

Deltagare: Ja faktiskt, den har blivit mycket mer positiv. Jag var nog så att jag hade en negativ bild 
innan. Men den har blivit mycket mer positiv sen jag började här. 

Drömmarnas hus placering i Rosengård kan spela två roller, dels kan det bidra till sysselsättning för 
barn och unga som bor i Rosengård, dels kan det bidra till att barn och unga kommer till Rosengård. I 
förlängningen kan detta också påverka bilden av Rosengård blir mer positiv. Samtidigt finns det 
anledning till att vara försiktig med att dra allt för långtgående slutsatser. Drömmarnas hus har varit 
omdiskuterat, framför allt i inledningen av etableringen. Bland annat har denna kritik handlat om hur 
kulturarbetare som kommer utifrån Rosengård ska lära barn och unga i Rosengård kultur. Men det 
har minskat, Drömmarnas hus har funnits länge i Rosengård och är en del av stadsdelen. 

Marcus: Den här lokala förankringen du pratar om, hur viktig tror du den är?  
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Mattias: Extremt viktig, extremt viktig för ett sånt här hus. Alltså för hela området, för det där är 
ju en liten trädgård (pekar ut). Är det ingen som vet vad vi är, som känner oss så är det jättelätt 
att bara paja det. Det står ju bara där, det är bara att gå dit och paja det liksom. Och att man vet 
vi bor inte i området, jag bor inte i området, men här är många folk i området som jag, som har 
jobbat här. Att man får den kontakten att man känner, att vi känner barnen. Vi har också kunnat 
göra nånting med det, så att det börjar hända saker på skolorna, att vi inte är en kommunal 
institution så kan vi agera lite snabbare emellanåt om man säger så. Märker vi, nej men nu det 
kanske börjar bli oroligt på [den] skolan, vi kanske får göra nånting där. Kan vi liksom hjälpa till så 
att det *pyser med munnen*, för händer det där så går det vågor på vattnet så kanske händer 
det något med alla grabbarna liksom. Så kan vi ibland liksom göra inte blixt eller direktaktion eller 
vad man ska säga men. Och att barnen vet var vi är, dom rör sig ju otroligt mycket utanför oss, att 
dom vet var vi är. Alla är ju inte där, det är extremt mycket barn och vi kan ju inte jobba med alla 
men på nåt sätt är man delaktig. Det gör också att vi kan röra oss fria och göra våra 
filminspelningar i området och vi gör stora produktioner där folk i området jobbar eller får 
ungdomspraktik eller sommarpraktik eller allt vad det heter liksom. Att vi också finns för dom, vill 
du ha det, så är vi här. Här kan man, här får man lov att ha sin praktik om man går i åttan eller får 
ha sin sommar, eller ja det är väl det. Så det tror jag stämmer, jag tror inte man kan vara 23 år i 
ett område och inte vara lokalt förankrad, det är inte bra för nån alltså man blir alienerad liksom, 
det funkar inte. 

Drömmarnas hus förankring i stadsdelen är troligen betydelsefull för dess möjligheter att lyckas, 
Mattias beskriver närmast hur ett förtroende byggts upp under lång tid mellan Drömmarnas hus och 
de boende i området som gör att de kan hjälpa och stötta varandra på olika sätt. Kunskapen som 
finns förankrad i huset både om området, om pedagogik och om att bedriva olika projekt i 
kombination med den lokala förankringen bidrar tillsammans till att Drömkören och dess 
sidoverksamheter har kunnat fungera så pass bra.  

Caroline: Ja, om man börjar med Drömmarnas hus [DH] så har DH jobbat så länge med 
kulturpedagogik om vi ska kalla det [för] det, det finns många olika begrepp. Det finns mycket, 
lång och bra erfarenhet av att jobba med barn och unga i eget skapande, nästan alla projekt 
handlar om det. Mattias som har varit här i många, många år var exempelvis jätteviktig för 
projektet, han var den starkaste länken från DH och in i Drömkören. Och sen att vi finns [i 
Rosengård], […] vi hade en killgrupp här på Rosengårdsskolan som vi jobbade med under en 
termin, så där fanns det ju en väldigt stark förankring att vi finns här. Det har kommit ungdomar 
hit som bor i Rosengård, det finns ungdomar som är med som bor här i Rosengård. Vi jobbade 
med en annan friskola som finns lite längre ut men som fortfarande är Rosengård, som vi jobbade 
med under ett helt år. Så att förankringen är stark bland ungdomar […]. Sen har vi inte haft så 
många arrangemang här. Vi har haft öppna dagar och prova på, där vi har haft workshops och 
bjudit in. Nu finns en ganska ny organisation [i Malmö stad] som heter ”lärande hela dagen” som 
ska vara kittet mellan skola och fritid, så det finns fritidspedagoger, fritidsledare heter dom nog, 
på varje skola i området. Dom har vi jobbat ganska mycket med för att dom ska kunna berätta 
om vad vi gör, vi har haft workshops med dom och dom har tagit hit ungdomar. På det viset finns 
ju också en förankring i området. 

Caroline poängterar vikten av förankringen mellan Drömkören som projekt och Drömmarnas hus, det 
gör att projektet kan dra nytta av erfarenheter och kunskaper från tidigare projekt och från 
Drömmarnas hus som organisation.  
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Bild 7 – Drömmarnas hus. 

 
 

Drömmarnas hus bidrar sammanfattningsvis med en trygghet för projekt som Drömkören. Det rör sig 
om en etablerad och förankrad verksamhet vilket innebär ett stöd i närområdet och ett redan 
befintligt upptagningsområde, det innebär personal som har erfarenheter från tidigare liknande 
projekt. Det kan också innebära att en annars så ofta stigmatiserad bild av en stadsdel delvis kan 
förändras för dem som kommer dit utifrån. 

Sammanfattande kommentarer 
Det svåra med Drömkören liksom med liknande projekt som ingår i en större organisation är att de är 
svåra att särskilja från organisationen. Bryter man ner de olika delar som bidrar till Drömkörens 
spridning och effekter blir detta än mer tydligt. Det stora kontaktnät som finns och som kan 
användas för att slussa deltagare vidare från projektet efter det är avslutat har troligen mer att göra 
med att projektet bedrivits inom ramen för Drömmarnas hus, än med projektet i sig. Samma sak 
gäller den förändrade bild av Rosengård som kan uppstå när deltagare från andra platser kommer dit 
och inte tvärt om, att bilden av Rosengård kommer till dem. Den legitimering av Drömmarnas hus 
som finns bland de boende i området präglar också projektet. Och framför allt de erfarenheter av att 
driva projekt som finns i Drömmarnas hus, och hur detta underlättar för Drömkören. Inte minst 
märks detta i hur den intervjuade deltagaren återkommer till ledarna i kören, eldsjälarna, vilket också 
andra deltagare påpekar i Drömkörens filmer. 

Denna sammanblandning gör att det är svårt att se hur deltagarna själva alltid har möjlighet att 
påverka. Snarare tycks deltagarna bli en form av produkt som kan gå mellan olika projekt och på så 
sätt legitimera nya projekt. Låt oss förtydliga, när drömkören är slut får deltagarna gå in i andra 
verksamheter, men dessa är också projektstyrda. Det riskerar att skapa vad som närmast kan 
beskrivas som en rundgång mellan olika deltagare och olika projekt. En annan del som varit svår att 
påverka är utformningen av projektet. Idén var att starta en kör, men det leder också till att det blir 
svårt att rekrytera dem som inte tilltalas av körsång. I Drömkören är körsången fokus, inte i första 
hand deltagarna. Kanske har detta även att göra med hur svårt det varit att nå de unga och få dem 
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engagerade i kören på Drömmarnas hus, vilket också kan bero på att man valt skolan som primär 
ingång och inte andra platser som fritidsgårdar, gator eller andra föreningar. 

Drömkörens syfte har behövt justeras allt eftersom projektet pågått, vilket inte i sig bör ses som ett 
problem, men projektet har haft svårt att skapa och bibehålla en kör bestående av ”medlemmar från 
hela Malmö”. Kören har i stället pågått i en begränsad skala. I arbetet med kören och i arbetet med 
skolklasserna har man kunnat tillämpa arbetsmetoden där både sången och skapandet står i fokus. 
Kören och det arbetet i skolorna har definitivt gett deltagarna och skolorna arbetsredskap och 
möjligheter att uttrycka sig, möjligen har det starka fokus som redan tidigt fanns på att skapa just en 
kör för alla gjort att det målet delvis hamnat i förgrunden framför dem som skulle ingå i kören. 

Projektet har bidragit till att skapa nya uttrycksformer för barn och unga och spritt pedagogiska 
verktyg som lärarna kan använda i andra klasser. En viktig lärdom är man ska förankra nya projekt i 
alla led, att inte enbart tala med skolledning eller lärare utan att tala med dem båda och framför allt 
med eleverna. 

Epilog 
Mattias: Vi hade en, jag måste säga en sak till, vi hade avslutningen på Malmö praktiska, en flicka 
där som går trean på gymnasiet. Hon hon, vi har träffats under ett år, och hon pratar inte, hon är 
så extremt blyg, du har inte träffat nån så blyg liksom. Hur är det? ”*mumlar*”. Hon satt i 
matsalen, framför alla, med gitarr och mick och så sjöng hon en egen låt som hon har skrivit och 
så står hennes klasskamrater, som inte visste om för några veckor sen att hon spelar gitarr och 
sjöng, och körar henne till den här låten och rektorn var där och grät och det var helt tyst i 
matsalen. Vissa tog upp sina mobiler så här. Och för man vet, dom har ju sett [henne i] många år 
men dom har ju aldrig liksom tänkt på henne. Och då var det också så, skicka det till våra 
finansiärer, det är klart, det är måluppfyllt, titta själva. Man får så, det är ju så extremt roligt att 
kunna se va. Fan hon är lyft alltså. Nu låter det, fan nästan det kan man ju förändra hennes liv va. 
*knäpper med fingrarna* ”jag gjorde det” man vet själv den känslan. 

Berättelsen om den blyga flickan som tar ton visar styrkan i ett projekt som Drömkören. Men inte 
bara hur hon vågar och kan, utan också det stöd hon tycks få av klasskamrater, lärare, rektorn och 
övriga elever på skolan. Även den deltagare vi intervjuar talar om förändring och att växa som 
person, allra sist i intervjun ställer vi därför frågan: 

Marcus: Om du skulle skicka med några ord, vad skulle det vara?  

Deltagare: DK har hjälpt mig växa som person och det har hjälpt mig få mer självförtroende och 
självkänsla och tro på mig själv. Och det gäller inte, alltså, jag kan lita på andra också släppa 
kontrollen och veta ”mm, ja den här personen kan också fixa det. Jag behöver inte vara på 
alerten hela tiden.” Utan jag kan ta hjälp av andra. Så att det har varit otroligt viktigt för mig och 
alla andra som varit med på det. Och det, alla har fått utlopp för sin kreativitet, har fått lära 
känna varandra och har fått berätta sin berättelse och fått bli trodda på. […] Och det finns stöd i 
folk som jag aldrig hade träffat annars och som jag är väldigt glad över att ha träffat. 
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12. Sju projekt i korthet 

Från heder till våld  
Utanför centralstationen i Lund står en kvinna 
och ser sig om, jag chansar och kliver fram 
och hälsar. Det visar sig vara Akram som var 
projektledare för projektet Ringar på vattnet, 
ett projekt som genomfördes i Lunds 
kvinnoforums regi. I dag finns vare sig 
projektet eller Kvinnoforum kvar, Akram 
berättar med sorg i rösten om hur de 
verksamheter hon varit med och byggt upp 
har försvunnit. Men hennes engagemang 
finns kvar. Hon berättar under hela vårt 
samtal levande och med ett stort 
engagemang om de olika projekten i 
allmänhet, Kvinnoforums verksamhet och 
Ringar på vattnet i synnerhet. På grund av 
föreningens något brokiga upplösning har vi 
haft svårt att få kontakt med varandra Akram 
och jag, men nu möts vi över en kopp kaffe 
för en intervju om projektet, föreningen 
Kvinnoforum och om Akram själv 
(Observationsanteckning).  

Projektet växte fram ur Kvinnoforums 
verksamhet, som i sin tur kanske kan 
sägas ha växt fram ur Akrams 
engagemang och nätverk. Detta är 
nycklar för att förstå projektets 

genomförande och resultat. Kvinnoforum var till en början av ett projekt som skulle stötta kvinnor till 
eget företagande. Men det visade sig att många kvinnor hade behov av stöd och samtal, vilket ledde 
till att projektet delades upp i två delar. En ekonomisk och en social, den sistnämnda kom att kallas 
Kvinnoforum. Kvinnoforum har en öppen, en opinionsbildande och en projektbaserad verksamhet. 
De kvinnor som besökte projektet ville ha ett utrymme och en plats, och Kvinnoforum kom att spela 
denna roll. Genom tidigare verksamheter och andra projekt i Kvinnoforums regi fanns en upparbetad 
kontaktbas. Denna kontaktbas kom senare att spela en nyckelroll i hur Ringar på vattnet utformades 
och spreds. 

Bakgrund 
Ringar på vattnet handlade om att skapa ett fungerande förebyggande arbete med barn och 
ungdomar om våld och då primärt hedersrelaterat våld. Synen på hedersrelaterat våld hos Akram 
och inom projektet skiljer sig kanske något från hur det vanligen framställas i en offentlig diskurs, 
som att uteslutande vara ett ”invandrarproblem” eller som något ”muslimskt” (jmf. Wikström, 2012). 
Akram förklarar: 

Projekt: Ringar på vattnet 

Projektägare: Lunds kvinnoforum 

Syfte: Att öka målgruppernas medvetenhet, utveckla deras 
kunskap, ge dem konkreta redskap samt motverka alla former av 
hedersrelaterat våld. Syftet med projektet är att målgruppernas 
samlade kunskap och kompetens, i det mångdimensionella 
ämnet ”hedersrelaterat våld”, ska sprida sig som ringar på 
vattnet även efter att projektet avslutats. 

Bidrag från Arvsfonden: 1 547 000 kr (2008–2013, avslutat) 

Metod: Att utbilda nyckelpersoner i hedersproblematik och 
sedan låta dem marknadsföra och genomföra kortare 
utbildningar om barns rättigheter, hedersproblematik och våld 
för ”respektive landsmän”, ”blandade grupper”, förskolor och 
skolor. Med målet att på så sätt skapa ringar på vattnet. 

Målgruppens inflytande och deltagande: Insatserna och 
utbildningarna anpassas och formas efter ungdomarnas behov 
och önskemål. Projektet har nått ca 450 barn och unga, samt 150 
föräldrar och 15 utbildade cirkelledare.  

Efter projekttiden: Projektet genomfördes i enlighet med 
Arvsfondens kriterier, i dag har föreningen gått i konkurs. 

Grad av nyskapande: Att tala om heder utan heder och att 
försöka nå hela familjer och tala om våld och förtryck. 
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När vi pratade om heder [med ungdomarna] så är det mord, så är det muslimer. Men, när vi 
pratade våld, om en pojkvän som tittar igenom sms [i partnerns telefon], så [säger] alla aaahhh 
[bekräftande].  

Genom att prata om våld generellt skapade man möjligheter att närma sig frågan om ”heder” utan 
att för den skull låsa sig vid specifika tolkningar av eller förståelser av hedersbegreppet. När 
ungdomarna fick höra heder, tog det fokus från det uttryck olika former av våld har i ungdomarnas 
liv. Projektet kom först att fokusera på föräldrar som rekryterades genom Akrams kontaktnät vilka 
senare i sin tur kontaktade ytterligare ett antal, så spreds ryktet om föreningens verksamhet. Det har 
varit viktigt att skapa grupper där inte alla har liknande eller samma bakgrund. Det handlade om att 
”hitta vägar för att mötas”, säger Akram. Kvinnoforum har därför samarbetat med en rad aktörer, 
bland annat Lunds kommun och länsstyrelsen. Kommunen har skickat kvinnor till Kvinnoforum men 
Akram har också utnyttjat sitt nätverk för att få en bredare rekryteringsbas.  

Akram: Jag vill inte ha en ensidig, det här är ingen dumpningsplats. 

Marcus: Det låter framför allt som det har handlat om två saker, jagande och nätverk? 

Akram: Ja. Man ska inte vara ensam i det här landet. Jag började med att bilda ett nätverk med 
fem kvinnor, det är många år sen nu. Det handlar om att hitta vägar för att mötas. Om män och 
kvinnor inte möts, var ska de då prata? För våra barns skull. 

Akram berättar här hur vissa grupper av kvinnor skickats till Kvinnoforum från exempelvis 
kommunens verksamheter vilket lett till att Akram genom nätverk och kontakter har försökt hitta 
andra kvinnor och män för att bredda grupperna. Några nyckelbegrepp återkommer, jagandet efter 
tilltänkta brukare och lärare, samt nätverksbyggande som förebyggande insats då ingen ska tvingas 
till ett liv i ensamhet eller social utsatthet. Genom dessa cirklar och kurser utbildades nyckelpersoner 
som sedermera i sin tur kunde fortsätta hålla nya cirklar och kurser. 

När projektet bytte fokus något under år två, från föräldrar och vuxna nyckelpersoner till barn och 
unga, skedde rekryteringen i stället genom skolor och gymnasieskolor. Detta arbete har handlat om 
information och samtal med barn och unga om våld och fördomar. Skolpersonal har fått viss 
utbildning och föreläsningar om hedersproblematik. Men ungdomarna har alltid funnits i fokus, 
enligt Akram (se också slutrapport i akt 2012-10-31), även i arbetet med vuxna. Arbetet har haft olika 
uttryckssätt, allt från cirklar, samtal och handledning till utbildning och föreläsningar. Man har även 
med annan finansiering genomfört internat med utbildning för cirkelledare. Sista året riktades 
arbetet in på ensamkommande barn och ungdomar, och arbetet genomfördes då även på boenden 
för denna grupp. 

Metoder och genomförande 
Det är framför allt två metoder eller verktyg som lyfts fram både i materialet om projektet och i 
intervjun med Akram, det är dels den förlängda armen, dels bemötandet av deltagare.  

Arbetet med cirkelledare och utbildningen av nyckelpersoner är en framgångsfaktor för att sprida 
projektets budskap och arbete. Det har även i viss mån lett till att delar av projektet finns kvar, om än 
i frivillig och något decimerad form. Ända från starten, när Akram utnyttjade sitt nätverk och bad 
dem i sin tur ta med sig ytterligare någon person från sitt nätverk, har denna arbetsform använts. Det 
har uppstått ringar på vattnet, där fem personer rekryteras som i sin tur rekryterar tio som i sin tur 
rekryterar 20. Det som uppstått är nästan själva definitionen på vad som utgör ett gräsrotsarbete 
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(Castells, 1983). Det visar sig under intervjun att vad Akram kallar för den förlängda armen delvis 
finns kvar och träffas två gånger per år, personer som fortfarande är engagerade och som vill 
fortsätta arbetet. 

Jag var ju med dem på deras villkor, de fick styra. Det gjorde dem trygga och mig trygg […] vi var 
inte lärare […] att göra på deras villkor. De berättade vad de ville, jag formulerade om. 

Bemötandet och hur frågorna om våld och i förlängningen också ”hedersrelaterat” våld behandlades 
finns anledning att uppehålla sig vid. För projektet var det viktigt att samtalen skulle ske på de ungas 
villkor och att ledarna inte skulle uppfattas som representanter för lärarna. Cirkelledarna styrde på 
ett sätt inte samtalen, men formulerade om de frågor och ämnen som de unga ville ta upp så att de 
passade syftet med projektet. Detta ledde till att det skapades ett ömsesidigt förtroende och en 
många gånger lättsam stämning där det fanns utrymme för att ta upp de svåra frågorna. Ett sådant 
konkret exempel är då det i en klass hade varit frivilligt att delta, och endast tre personer dök upp vid 
första träffen. Tack vare klimatet på träffen och att dessa tre sedan spred information vidare, dök 
större delen av klassen upp vid nästa tillfälle.  

Lärdomar av ringarna 
Det finns många goda lärdomar att dra av Kvinnoforums arbete. Positiva saker har bland annat rört 
sig om den feedback som lämnats av deltagarna, om det tryck som fanns efter föräldrautbildningen 
samt i viss mån i dag efter cirkelverksamheten och handledningen, och Akrams personliga 
engagemang och kunskap. Samtidigt är nästan projektet en provkarta på vad som kan gå fel när man 
bedriver socialt förändringsarbete i projektform.  

Av de som deltagit i projektet har mottagandet varit bra, men det finns inga systematiska 
utvärderingar. Vittnesmålen i Kvinnoforums redovisning tillsammans med det tryck som funnits på 
fortsättningar av verksamheterna tyder på att arbetet uppskattats. Bland annat stod 115 personer i 
kö för att gå föräldrautbildningar när dessa enligt Akram avslutades på grund av påtryckningar från 
Arvsfonden.  

En nyckelperson i Ringar på vattnet är Akram, som projektledare med flera års erfarenhet av 
projektarbete och frivilligarbete, med ett stort privat och professionellt nätverk och med sitt 
engagemang, har hon en nyckelroll i projektet. Det är hon som genom sitt nätverk kan rekrytera de 
första deltagarna, det är hon som på samma sätt kan bredda gruppernas sammansättning och det är 
hon som sköter kontakterna med finansiärerna. På frågan om var hennes kunskap kommer från 
svarar Akram: ”Jag är en väldigt bra elev.” Det är otvetydigt så att Akram haft en central position i 
projektet och på så sätt haft en stor del i dess framgångar, men den andra sidan av det är att Akram 
också fått bära stora delar av projektet på sina axlar.  

När projektet delvis tvingades att byta inriktning från att ha arbetat med vuxna nyckelpersoner och 
föräldrar till att arbeta med barn och unga, fick föreningen avsluta det pågående arbetet med 
ytterligare 115 föräldrar på kö. För Akram innebar det mer ideellt arbete och att behöva söka pengar 
från andra finansiärer för att kunna genomföra ett internat.  

Föräldrarna innebär att indirekt jobba med ungdomarna, [Arvsfonden sa] ”det här är inte vår 
målgrupp, ni måste koncentrera er mer på ungdomarna”.  
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Arvsfonden menade, enligt Akram, att föräldrarna inte tillhörde målgruppen vilket ledde till att 
projektet år två fick byta fokus och i stället rikta arbetet mot skolor och gymnasieskolor. När 
föräldrarna försvann innebar detta, med Akrams ord, att man fick ”ett ben mindre att jobba med 
ungdomarna”. Här finns en lärdom att dra, om syftet är att stärka ungdomar och barn, bör projekt 
även kunna riktas mot deras vardagsliv.  

Men det var inte det enda som drabbade Kvinnoforum. De hade till en början svårt att nå vissa 
gymnasieskolor som var tveksamma till att delta då de inte ansåg sig ha de problem som projektet vill 
belysa. Det fanns också de som menade att de inte har några ”invandrare” och därför inte heller 
heder på sin skola. Akram lyfter som något positivt fram att de beviljas medel från Arvsfonden för tre 
år och inte för ett år som hos många andra finansiärer. På så sätt är det möjligt att i ett längre 
perspektiv fortsätta arbeta med skolor som är tveksamma till att delta. Vilket också skedde i det här 
fallet. Även skolpersonalen var på vissa skolor svåra att få med, vilket Akram tror beror på en brist på 
kunskap och en ovilja att visa upp denna okunnighet. 

En annan utmaning har varit att få fortsatt finansiellt stöd efter projekttidens slut. Det finns ett 
intresse från människor att få handledning eller att delta i cirklar, men det är svårt att få någon att 
betala för verksamheten. Det har funnits ett samarbete med Lunds kommun, men med allt större 
tryck på Lunds kvinnoforum och ett allt större krav från kommunen på rapportering motsvarade inte 
den ekonomiska ersättningen som betalades ut arbetsinsatsen. Detta ledde till interna debatter inom 
föreningen och ekonomiska problem som ledde till en konkurs. 

Många gånger kan jämställdhetsarbete stanna vid en teoretisk nivå åt gången, exempelvis vid arbetet 
med att stärka en kategori människor. I det här fallet har Kvinnoforum ursprungligen arbetat med att 
stärka kvinnors situation och talan. Baksidan av att arbeta med kvinnors situation genom att enbart 
fokusera på kvinnor kan vara att detta bidrar till ytterligare segregering och en statisk kategorisering 
av vad kvinnor antas vilja och vilka de är (Herz & Kullberg, 2012). Med andra ord riskerar arbetet med 
den grupp man vill stärka att i själva verket leda till en ytterligare reproduktion av befintliga 
maktförhållanden och föreställningar om kön. Det intressanta med Kvinnoforums arbete är att de 
namnet till trots även arbetade med männen och barnen (Pérez, 2014). Begrepp som våld, heder, 
jämställdhet, kvinnlighet, manlighet och sexualitet kunde på så sätt diskuteras i hela familjer, även 
om diskussionerna skedde könssegregerat. Detta är en utgångspunkt i föreningens arbete som delvis 
fördes med in i arbetet med projektet, det blev ett kvinnoforum för alla. 

Den andra lärdomen som går att dra är att integrationsarbete riskerar att hålla tillbaka den grupp 
som ska stärkas. Detta kan ske genom att de namnges som en mer eller mindre homogen grupp med 
liknande behov som i sin tur antas ha behov av samma eller liknande insatser för att bryta utsatthet 
och diskriminering (Herz, Johansson, Lalander, Mattsson, & Wikström, 2012; Wikström, 2012). I 
Kvinnoforums arbete finns en intressant aspekt där de vänder på just detta. I projektet arbetar de 
med heder utan heder. Det är i stället våldet som står i centrum, kontrollerandet, manipulerandet, 
rykten och så vidare. I detta kan heder naturligtvis räknas in, men i stället för att benämna det heder 
och på så sätt riskera att peka ut specifika kategorier och på så sätt också reservera begreppet till just 
dessa grupper, talar man i stället i termer som alla kan relatera till.  

Genom att hantera både kön och heder på ett sätt som snarare berör och inkluderar alla på alla sidor 
av skalan undviker föreningen att bli en del av reproducerandet utav skillnad mellan människor av 
olika kön, etnicitet eller bakgrund och i förlängningen då också befintliga maktförhållanden. Slutligen 
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är det svårt att säga om Ringar på vattnet uppnått sitt syfte eller inte, det var ett projekt som stötte 
på problem på vägen men uppvisar trots dessa problem upp intressanta lärdomar och angreppssätt 
till ett komplext ämne som ”hedersrelaterat våld”.  

Miraklet på sommarlägret 
Adelah är en mycket ensam kvinna som för 
tillfället bodde på en kvinnojour då hon 
levt med våld, hot och kontroll av sin man. 
Personalen har försökt nå henne, men hon 
har slutit sig mer eller mindre inom sig 
själv, bakom slöjan utan språk. Adelah talar 
enbart arabiska. En dag på ett av 
sommarlägren som arrangerats inom 
ramen för projektet Bom (Barn och 
mammor) går en av de andra deltagarna 
fram till Adelah. Hon talar bland annat 
arabiska och säger ungefär så här till 
kvinnan: Vi har alla här blivit utsatta av 
våra män, vi lever alla under hot, du är en 
av oss. Adelah lyser upp något och säger: 
Vad skönt, jag trodde det bara var jag. 

Vi får det här berättat för oss under första 
besöket på Kvinnorättsförbundet i Malmö, 
Mitra säger att hon brukar kalla det för 
miraklet på sommarlägret. Kort efter när 
Mitra befann sig ute på stan träffade hon 
av en slump chefen för det boende där 
Adelah bodde som sa: ”Vad har ni gjort 
med henne? Hon var alltid så tyst och 
sluten, men nu.”  

Detta är bara en av många historier och 
människoöden vi får berättat för oss av 
Farideh och Mitra under mina besök på 
förbundet. Båda har ett långt engagemang 
i kvinnorättsfrågor. De var båda 
kvinnorättsaktivister i Iran innan de 
tvingades fly till Sverige där engagemanget 

fortsatte. Det finns ett behov, menar de, av stöd och hjälp för de många kvinnor som flyr 
könsapartheid och kommer många gånger mycket ensamma och isolerade till Sverige. På grund av 
rädsla för att förlora hela sitt nätverk eller till och med för att tvingas lämna landet stannar de ofta 
kvar i destruktiva och våldsamma relationer.  

Projekt: Projektet Bom – Ett projekt för våldsutsatta barn och 
deras mammor 

Projektägare: Kvinnorättsförbundet 

Syfte: ”Vi vill med hjälp av detta projekt hjälpa barnen och 
mammorna att lättare ta sig genom den svåra tiden. Det 
handlar om att skapa en kompletterande verksamhet som 
lägger kraft och fokus på det livsbejakande, som ger barn och 
mammor självförtroende och kraft att gå vidare i livet.” 

Bidrag från Arvsfonden: 4 377 000 kr (2011–2014, 
Pågår/Avslutas) 

Metod: Skapa olika aktiviteter, utflykter och läger för 
våldsutsatta barn och mammor. 

Målgruppens inflytande och deltagande: Målgruppen har stort 
inflytande på aktiviteter, både barnen och mammorna. 
Kvinnorättsförbundet har ett långt samarbete med 
kvinnojourer och Malmö stad och har via dem kunnat sprida 
information om verksamheten, samt kunna rekrytera mammor 
och barn. Totalt har målsättningen varit att ca 100 mammor 
och 300 barn ska ha deltagit i Boms verksamhet (år 2). 

Efter projekttiden: Ett mål är att ”åstadkomma en fortlöpande, 
finansierad och högkvalitativ verksamhet efter projekttiden”. 
Ett sätt att nå dit är via kvinnofridsprogrammet i Malmö där det 
sedan tidigare finns ett upparbetat samarbete. Föreningen 
driver i dag verksamheten vidare med pengar från stiftelser och 
kommunen. 

Grad av nyskapande: Bom skapar en helt unik verksamhet där 
barn och deras mammor kan få tillgång till en miljö som 
förhoppningsvis kan ge andrum och kraft för framtiden. I dag 
saknas ofta den typ av insatser för de barn som lever med sina 
våldsutsatta mammor, här bidrar Boms verksamhet till att 
uppmärksamma och tillgodose ett behov. 
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Bakgrunden till Bom går att finna i Kvinnorättsförbundets aktiviteter, bland annat utbildningsinsatser 
för att sprida kunskap om vilka rättigheter kvinnor och barn har i Sverige, samt individuell rådgivning 
på frivillig basis. Under dessa verksamheter så man ofta ett behov av verksamheter för både mamma 
och barn som samtidigt tillåter flera i samma situation att träffas och ha trevligt samt för barnen en 
verksamhet som inte handlar om allt det tråkiga som ingår i ordinärt kvinnojoursarbete. Idén 
härstammar alltså från deltagarna, men eftersom kvinnojourerna i Malmö inte ansåg sig ha tid, sökte 
man pengar från Arvsfonden för att starta verksamheten i projektform. 

Genomförande och samarbeten 
Farideh: Att så tidigt som möjligt ge barnen möjlighet till ett så normalt liv som möjligt.  

Mitra: Hela deras värld blir tingsrätten, socialtjänst [och så vidare]. 

På ett sätt sammanfattar detta Boms arbete rätt så bra, det handlar om att erbjuda barn och deras 
mödrar en möjlighet att träffa andra i liknande situation och att tillåta dem att bara ha roligt. Att 
slippa, om så för en kort stund, tänka på myndigheter, rädsla eller våld. Om att ge barnen möjlighet 
att träffa andra barn och inte sättas i andra hand på grund av mammans utsatthet. Farideh menar att 
de pratar därför inte om hot, om våld eller om sådana saker som hänt, det är inte projektets syfte. 

Farideh: Allt handlar om glädje, dans, musik. För att de ska ha något annat. […] Alla stöttar alla, vi 
vill att de ska prata men [att de ska göra det] vid samlingar. 

Det handlar om att skapa nätverk mellan kvinnorna och att bryta isolering. Personer som tidigare 
flytt från sitt hemland och som nu tvingas fly igen riskerar att bli än mer isolerade. Det handlar också 
om att barnen ska förstå att de inte ”är ensammast i världen” (Mitra, intervju). Fokus ligger därför på 
att med lek, utflykter och lägerverksamhet försöka uppnå detta. Deltagarna kommer från olika länder 
(även Sverige), talar olika språk och har olika vanor. Ibland är det mycket att hålla i huvudet för 
arrangörerna, men det är viktigt att alla känner sig välkomna. Vi ska passa alla säger Farideh. Mitra 
flikar in att alla program planeras tillsammans med deltagarna och att de delar ut enkäter till dem för 
att få en bild av hur de upplever verksamheterna. De får övervägande ett positivt gensvar.  

Eftersom de anordnar en rad olika aktiviteter har de även inlett samarbeten med andra föreningar, 
länsstyrelsen och Malmö kommun. I första hand rör det naturligtvis de lokala kvinnojourerna, som till 
en början förhöll sig avvaktande. Detta berodde troligen på att de ville vara säkra på att säkerheten 
för kvinnorna gick att upprätthålla, menar Mitra. Övriga samarbetspartner har varit Clownrundan i 
Malmö, Teater och sagoboendet i Lund och Iranska flyktingrådet. Clownerna har varit mycket 
populära hos barnen.  

Efterhand har trycket ökat på verksamheten, många vill åka med på utflykterna och på 
lägerverksamheterna. Om 30 platser på bussen varit budgeterade men bussen tar 45, har föreningen 
ändå tagit med så många bussen tar berättar Farideh. Dessutom hänger människor som byggt upp 
ett förtroende för föreningen kvar på olika sätt, de hör av sig om de behöver hjälp, någon att tala 
med eller liknande. Det kan vara allt från att hjälpa till med översättningar eller med att söka bostad 
till att göra polisanmälningar eller prata med advokater. ”Om någon behöver hjälp, [då] hjälper [jag]” 
(Farideh). 
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Att arbeta könssegregerat mot könssegregation 
Till skillnad från projektet Ringar på vattnet som diskuterades i föregående kapitel har Bom valt att 
enbart rikta in sig på kvinnor och barn. Det innebär alltså att de arbetar separatistiskt för att stärka 
mammor och barn. Risker med ett sådant förhållningssätt är som tidigare nämnts att detta kan leda 
till en oreflekterad reproduktion av kvinnliga och manliga egenskaper, erfarenheter och typ av stöd. 
Samtidigt finns det en genomtänkt idé bakom denna uppdelning där kvinnor med olika erfarenheter, 
bakgrund och social situation ska känna sig trygga.  

Framför allt handlar detta naturligtvis om att kvinnorna lever under hot av män. Projektet riktar in sig 
på att kvinnor och barn ska träffa andra i samma situation för att tillsammans ha roligt utan att 
behöva förklara sig eller behöva vara rädda för att avslöjas. Kvinnojourerna avvaktade tills de visste 
att säkerheten kunde garanteras. Det finns därför ingen anledning att involvera män i projektet. 
Men, en annan sida är ju att män trots detta skulle kunna arbeta med projektet, här finns ingen 
motsättning. 

Men det finns ytterligare ett skäl till att män inte är välkomna. Tanken är att alla kvinnor ska kunna 
slappna av och ha roligt utan att behöva tänka på att exempelvis skyla sig. Ett sådant konkret 
exempel är att kunna simma och bada som för vissa av kvinnorna inte är möjligt om det finns män i 
närheten.  

Tiden efter Bom 
Föreningen har fört samtal med Malmö stad och länsstyrelsen berättar Mitra, de menar att det 
behövs en verksamhet som Bom. Problemet är att få någon att betala för det, trots att deras arbete 
uppmärksammas som något gott bland annat hos kommunen. Länsstyrelsen har varit med och 
bekostat en tjänst som ska arbeta med barn i föreningen, de vill även försöka söka pengar från andra 
för att försöka hålla Bom vid liv ytterligare ett eller två år. ”Det blir som ett pussel” utbrister jag, ”det 
blir som ett pussel” svarar Mitra bekräftande. 

Även om framtiden ekonomiskt är relativt osäker för Bom, har det gett resultat för flera av de 
kvinnor som deltagit i verksamheten. Många träffas privat även efter att de varit en del av Bom. 
Många har känt sig eller varit isolerade och saknat människor att prata med. Genom Bom har de 
byggt upp ett nätverk och tillit som lett till att många fortsätter att träffas. På så sätt kan 
verksamheten ansetts fungera väl och att den lever kvar genom deltagarna. Samtidigt är det 
naturligtvis problematiskt om de inte skulle kunna få pengar för att fånga upp ytterligare människor i 
behov av att kunna få skratta någon gång trots svåra tider och på så sätt kunna bygga upp ett nytt 
nätverk tillsammans. 

Lärdomar från Bom 
Farideh och Mitra pekar på hur projekten för med sig en rad ”merjobb”. Jag vill poängtera att jag är 
övertygad om att vare sig Farideh eller Mitra själva skulle kalla det för eller se det som merjobb, men 
jag menar att det är arbete som utförs utöver själva projektet men som tillkommer som en effekt av 
det. Det kan vara praktiska saker som kvinnorna ber om hjälp med då de byggt upp ett förtroende. 
Farideh och Mitra berättar att de ibland får kritik för att de då hjälper kvinnorna och att detta inte är 
professionellt. Men Farideh menar att hon inte är professionell och att hon känner att hon vill hjälpa 
dem. Denna kritik är att börja i fel ände. Uppenbarligen finns det ett behov hos dessa kvinnor som 
inte kan tillgodoses på annat sätt, det är i den änden diskussionen måste föras. Och sedan hur detta 
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behov ska kunna tillgodoses utan att det för den skull innebär allt för stor belastning för 
projektledaren, de som arbetar i projektet och i slutänden projektet självt. 

En annan fråga som väcks under våra samtal är hur projektledarna hanterar de mycket svåra 
berättelser de får höra och de skrämmande situationer de kan komma att stå inför. Frågan är vem 
som ska ansvara för att projektledare som arbetar i projekt med utsatta människor på det här sättet 
ska kunna få hjälp och stöd att hantera svåra dilemman.  

Farideh: Vi har två olika känslor när vi kommer tillbaka [från våra läger], en [där du är] jätteglad 
och en andra där du blir sorgsen […]. Den känslan är väldigt svår. 

Mitra: Vi stöttar varandra, det ger oss [också] styrka att kämpa vidare […] processen är 
jättelångsam. 

Att både få höra förfärliga livsberättelser och händelser och att aldrig riktigt veta om personen är 
säker eller ens lever nästa gång de ska träffas, är för alla oavsett utbildning svåra frågor att hantera. 
Då professionella ofta har någon form av handledning, saknas detta för projektets personal. De 
tvingas lära sig att hantera detta tillsammans, på egen hand. Här finns det en stor framtida utmaning. 
Många projekt utarbetar bra arbetssätt för att möta människor på deras villkor, samtidigt jobbar 
projektets personal övertid och tvingas på egen hand hantera svåra frågor. Att hantera detta är en 
stor utmaning för Arvsfonden och för kommun, landsting och stat.  

Projektets syfte, att hjälpa barnen och mammorna att lättare ta sig genom den svåra tid de lever 
under, uppnås definitivt genom de verksamheter projektet har genomfört och fortfarande genomför. 
Även om det är svårt att dra några långtgående slutsatser om effekter som en direkt följd av de olika 
verksamheterna, är det möjligt att se hur föräldrar och barn tillsammans kan få en stund där allt inte 
kretsar kring mammornas (och barnens) hotade situation och där de tillsammans kan få ägna sig åt 
något annat. Detta projekt möter ett reellt behov hos en mycket utsatt grupp och det borde ligga i 
allas intresse att ge dessa barn möjligheter till en barndom fri från hot, våld och rädsla. Boms arbete 
skapar denna möjlighet genom att ge barnen ett ”säkert rum” där de kan leka, skratta och umgås. 

 

Från intäkt till beroende 
 

Erland: Ja men alltså, man måste förstå att spel inte tidigare har varit ett problem, det har varit 
en intäktskälla för romer. Alltså spel har varit något man har tjänat pengar på, för inte så länge 
sen. […] Men det var ett spel, om du förlorade så var det någon annan som täckte upp för dig 
med pengar. Och då var det en betydande del av intäkterna för familjerna. Men i dag är det ingen 
som täcker upp för dig när du går och spelar, utan du hamnar i ett beroende och skapar dig 
ekonomiska svårigheter här och där, men det är ingen som täcker upp för dig längre och då har 
det blivit problem.  
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Projektet All in är ett av de två projekt i denna utvärdering som bedrivits av Romska 
ungdomsförbundet (Rufs). Det nationella ungdomsrådet som är en del av Rufs upptäckte ett ökat 

spelberoende bland sina medlemmar 
vilket ledde till att frågan lyftes i 
förbundet. Det som tidigare setts som 
en intäktskälla bland romer hade 
kommit att utvecklas till en fälla för 
beroende. I takt med att romers 
situation och samhället förändrats har 
också spelandets plats i romers liv fått 
en annan position. Enligt Erland ovan 
har ungdomarna växt upp i ett 
sammanhang där spel setts som något 
naturligt och som en inkomstkälla. 

Tecken på att det var ett problem 
bland medlemmarna i föreningen 
ledde till att projektet All in 
initierades med stöd av Arvsfonden. 
Projektet hade i huvudsak två delar, 
en kartläggning av spelberoendet och 
den hjälp som redan fanns och 
framtagandet av en kortlek som kan 
användas i arbetet mot spelberoende 
bland romer. 

Kartläggningen 
Erland: Och då ville vi först veta 
hur omfattande det är och vi satte 
då igång med en […] kartläggning, 

av varenda lokalavdelning. [Sen] fick vi gå igenom dom verktygen som fanns, [som var] 
beprövade och vissa funkade och vissa funkade inte alls. Man arbetade inte på samma sätt i dom 
andra miljöerna som i romska miljöer och då fick vi ta fram egna medel eller egna material och vi 
tog då bland annat fram dom här spelkorten, som är ironiskt ändå […]. 

Kartläggningen av föreningens medlemmar visade på vissa regionala skillnader, i södra Sverige var 
det vanligt med spel på svartklubbar medan det i mellersta Sverige var vanligare med spel på 
spelmaskiner eller från hemmet. Även bland flickor generellt, var det vanligast med spel hemifrån. 
Kartläggningen ledde till ett samarbete med Spelberoendes riksförbund där man först höll ett antal 
utbildningar och därefter utbildade ungdomar till att vara ansvariga för spelberoendefrågor i 
lokalavdelningarna. 

Det finns en mindre utvärdering av All in av två forskare på Lunds universitet, av den framgår att 
deltagarna på utbildningstillfällena tycks vara mestadels positiva till initiativet. Men det är för få 
personer för att generalisera resultaten av utvärderingen (Liedholm & Lindberg, 2012). Det finns en 
fråga som hänger i luften både i utvärderingen som gjordes när projektet var igång och i det material 
som ligger till grund för den här utvärderingen, och det är vilka är ”dom”? 

Projekt: All in 

Projektägare: Romska ungdomsförbundet (Rufs) 

Syfte: ”Att förebygga spelberoende bland romska barn och ungdomar 
i Sverige.” 

Bidrag från Arvsfonden: 1 489 000 kr (2009–2014, Avslutat) 

Metod: En kartläggning av spelberoende bland romska ungdomar 
samt utvecklandet av ett verktyg för att arbeta vidare med frågorna 
inom föreningen. 

Målgruppens inflytande och deltagande: Arbetet sker inom ramen för 
Rufs och ungdomar både utbildas och deltar i projektet. Samtliga 
föreningar anslutna till Romska ungdomsförbundet har utsett en 
person med ansvar för spelberoendefrågor som genomgått utbildning 
med Spelberoendes riksförbund. De var vid tillfället för projektet 25 
stycken och efter projektet har flera anslutit sig. Dessa har gått 
utbildningen hos Spelberoendes riksförbund. 

Efter projekttiden: Det fanns planer på samarbete med Spelberoendes 
riksförbund och liknande organisationer, ett visst samarbete inleddes 
också. I dag finns spelkorten kvar och dessa används fortfarande. Det 
är i dag 32 utbildade resurspersoner med ansvar för 
spelberoendefrågor som även gått samman och bildat organisationen 
Spelstopp nu. 

Grad av nyskapande: Det saknades kunskap om spelberoende bland 
romska ungdomar och hur deras spelande egentligen såg ut, vilket All 
in kunde bidra med. 
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När vi talar med Erland har vi svårt att läsa ut vilka det är som i praktiken arbetat med projektet, vilka 
ungdomarna är och vilka lokalavdelningar som är representerade. Det vill säga huruvida initiativet 
kommer från ungdomarna själva eller om det är något som ålagts dem. I utvärderingen svarar Erland 
så här: 

Utvärderare: Du talar om ”vi”. Men vem är det som har arbetat med projektet? 

Erland: Ja, alltså det är ungdomsföreningens styrelse. Jag har varit projektledare. Och så har vi 
haft olika analysmöten, vi har haft särskilda kurser, ja i samband med andra möten också. Där har 
vi träffat lokalavdelningarnas ledare och då har vi kunnat använda de olika verktygen (Liedholm & 
Lindberg, 2012, s. 9). 

Även om Arvsfonden betonar vikten av ungdomarnas egen drivkraft är det viktigt att påpeka att det 
inte är något fel att lägga upp projektet på detta sätt. Rufs är en stor förening med många lokala 
föreningar som troligen kräver någon form av samordning för att fungera. Det finns dock en viktig 
fråga som påverkas av att detta ”vi” är otydligt, nämligen den om vilka arbetsverktyg som fungerar. 

Utvärderare: När ni gjort de här analyserna, har ni varit på plats då? 

Erland: Vi har varit på plats, vi har tagit del av den informationen. Man presenterade för oss från 
olika håll olika verktyg, filmer och liknande. Men när vi såg på dem ansåg vi att de inte fungerade 
för oss. Vi sa att vi vill ta fram ett eget verktyg. Och då har det getts möjligheter i de olika 
sammankomsterna att komma med förslag, som här i Göteborg. Det kom då fram det här med 
spelkorten (Liedholm & Lindberg, 2012, s. 9). 

Här tycks det ha varit ”vi” som utvärderat och tittat på befintliga metoder innan medlemmarna fått 
säga sitt. Risken med detta förhållningssätt är att man går över ån för vatten, vad är det som gör att 
man bedömer att verktygen inte fungerar på romska ungdomar?  

Kortleken 
Den lekfulla formen med spelkort har gjort att ungdomar blir nyfikna. När sedan diskussionen 
kommit igång har deltagarna lätt förstått frågorna och kunnat engagera sig i dem. Att de funnits 
på olika romska dialekter har naturligtvis i många fall underlättat eftersom det finns många 
ungdomar som ännu inte till fullo behärskar det svenska språket (Liedholm & Lindberg, 2012, 
s. 12). 

Som en del i projektet och som ett svar på att verktygen inte ansågs fungera på ungdomarna tog man 
fram en kortlek med 52 kort som alla på olika sätt berörde dilemman kopplade till spelberoende. 
Korten var formulerade som frågor eller olika situationer som kan uppstå, frågorna diskuterades 
sedan i grupp. Som går att läsa av utvärderingen ovan tycks kortleken fungerat bra i arbetet. Erland 
Kalderas är inne på ett liknande resonemang. 

Erland: [Vi tog fram] dom här spelkorten, som är ironiskt ändå, men alltså spelkort där man 
pratar om spelberoende. Det är 52 frågor om spelberoende men inga svar. Tanken är att man ska 
arbeta i lag eller i grupper, enskilt [eller] två och två. [M]an ska ha en gruppledare eller ansvarig i 
varje lokal[förening] för spelberoendefrågor, som då genom spelet ska kunna kartlägga hur 
omfattande spelberoendet är i den föreningen, lokalföreningen och vilken form av spel man 
spelar på. […] Då kunde man göra bedömningar. 

Som en hjälp i arbetet togs alltså dessa spelkort fram, vilket precis som Erland är inne på kan tyckas 
vara något ironiskt men som samtidigt visade sig vara ett bra sätt att locka till samtal. Vidare talar 
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han om att det i varje lokal[förening] finns en ansvarig för spelberoendefrågor som kan använda 
korten och följa upp eventuellt spelberoende. 

Lärdomar från All in 
Det är svårt att dra någon generell slutsats av All in-projektet, en hel del samarbeten initierades med 
bland annat spelföreningar och kommuner, men våra försök att få kontakt med någon av 
samarbetsparterna har inte lyckats. Av utvärderingen och av intervjun med Erland går det att dra 
slutsatsen att detta var ett viktigt projekt där beroendeproblematik kunde kartläggas och där lokala 
kontakter kunde knytas.  

När och varför är ett segregerande angreppssätt är nödvändigt? Anledningen till att frågan bör ställas 
i detta fall är att det är oklart hur olika verktyg testats i relation till romska ungdomars behov och på 
vilket sätt de inte fungerar. Samtidigt finns det en annan sida av detta mynt och det är att behovet 
att någon kartlade och stöttade ungdomarna till att få hjälp var stort. I det fallet var det troligen en 
nödvändighet att rikta stödet mot en klart avgränsad grupp som romska ungdomar, eftersom precis 
som Erland är inne på spelande varit relativt vanligt i dessa ungdomars uppväxt och familjer, men att 
spelandets karaktär och dess konsekvenser kommit att förändras. 

Det gör sammantaget att det å ena sidan är nödvändigt att rikta insatser direkt mot gruppen unga 
romer, men att det å andra sidan inte behöver betyda att de verktyg som redan finns för 
spelberoende inte fungerar eller att kortleken fungerar bättre. Med All in tog Romska 
ungdomsförbundet fram spelkort som ett verktyg i arbetet mot spelberoende. Ett verktyg som visade 
sig fungera väldigt bra för att få ungdomarna själva att närma sig dessa frågor och för att diskutera 

dess konsekvenser. Projektet har ett 
omfattande syfte, att förebygga 
spelberoende bland romska barn och 
ungdomar i Sverige, vilket gör det 
svårt att kontrollera. Troligen har 
projektet inte kunnat uppnå detta 
omfattande syfte, men har genom 
arbetet i den egna organisationen 
väckt frågan och arbetat fram ett 
material för att framöver kunna 
arbeta vidare med spelberoende 
bland ungdomar i föreningen.  

 

Att lita på processen 
Projektet Guran är det andra 
projektet som bedrivs av 
Drömmarnas hus i Rosengård. En del 
av de lärdomar som går att dra från 
detta projekt finns därför i 
redovisningen av Drömkören. Det 
gäller den lokala förankringen i 
Rosengård, som kanske var än 

Projekt: Team Guran 

Projektägare: Drömmarnas hus 

Syfte: ”Projektet syftar till att finna nya vägar och arbetssätt för att 
kunna erbjuda barn, ungdomar och familjer från urbana miljöer en 
möjlighet att komma ut till de skånska strövområdena, för att därmed 
få möta naturen, skogen och dess berikande möjligheter. Team Guran 
vänder sig främst till storstadsområden med hög segregation och där 
möjligheten eller/och kunskap om dessa möjligheter är lägre.” 

Bidrag från Arvsfonden: 7 353 000 kr (2009–2013, Avslutat) 

Metod: Dramapedagogik och äventyrspedagogik, där barn och unga 
genom olika övningar i skog och mark lär sig om natur, ekologi och 
social hållbarhet. 

Målgruppens inflytande och deltagande: Barnen och ungdomarna fick 
prova olika aktiviteter och projektet anpassades därefter. Totalt 
uppskattades antalet deltagande barn och ungdomar till 1 400 (år 3). 

Efter projekttiden: Den del som kallas Äventyret är permanentat i 
verksamheten, då den var så populär. 

Grad av nyskapande: Projektet försöker skapa en brygga mellan barn 
och unga från ”urbana miljöer” och natur och strövområden. Det kan 
vara svårt att ta sig ut i strövområdena och svårt att känna till dem. 
Team Guran möter detta med en pedagogisk insats för ekologi och 
social hållbarhet.  
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viktigare för Guran, och den stora kunskap som finns i att driva projekt. Även Mattias som 
intervjuades i samband med Drömkören arbetade i detta projekt. Detta kapitel kommer därför 
fokusera på mer specifika Guran-erfarenheter, men först en kortare bakgrund. 

Guran kom till som ett svar på en rad olika behov som uppmärksammades. Dels att pedagoger sällan 
använde utomhusmiljön som ett redskap för lärande, dels att stadsdelar som Rosengård i princip 
saknade lokalt förankrade friluftsorganisationer. Flera organisationer ville också knyta kontakter med 
”nya medborgare” (Projektredovisning, år 2). För Drömmarnas hus som tidigare arbetat med 
miljöfrågor och som uttalat arbetar kulturpedagogiskt blev detta startskottet för team Guran.  

Åsa: Jo idén kom, alltså jag har jobbat på DH länge och vi är många som har jobbat om jag nu 
slarvigt säger kulturpedagogiskt [ohörbart] såklart, men vi har jobbat med kulturpedagogik och 
social hållbarhet, det är liksom hela DH:s bas, ja och så. Och då väljer vi oftast frågor som känns, 
ja de här känns viktiga och angelägna och dom flesta mänskor kan relatera till dem oavsett liksom 
vem jobbar med språkförståelse eller så. Så att det är det här allmänmänsklig fråga eller så. Och 
då började vi att tänka kring, alltså mycket kring miljö och natur och när vi vill jobba med dom 
frågorna då med barn och unga så skulle man självklart vara i utomhusmiljö. Alltså det var en av 
aspekterna och hur jobbar då kulturpedagogerna i en utomhusmiljö. Samtidigt så fick vi kontakt 
med Stiftelsen Skånska landskap som jobbar med strövområden i Skåne och dom tog kontakt 
med oss och ville hitta nya sätt och jobba med en målgrupp som nästan aldrig kom ut i 
ströområdena, typ våra unga från Rosengård eller liknande […] och märkte att det gick inte bara 
på deras vanliga sätt, liksom en annons eller det fanns ingen kännedom om det. Så det var många 
såna här olika parametrar, den då att dom sa att dom här kommer aldrig till oss och vi vill jobba 
med dom här frågorna, vi tycker att naturen är viktig. Så började vi ju forma det här projektet och 
eftersom vi inte var säkra på arbetssättet så blev det ett sorts utforskande. Det skrevs liksom 
också så, vi vill prova vägarna för att hitta nya metoder och arbetssätt för att optimalt jobba med 
dom ungdomarna så att vi inte blev naturguiderna. Det var inte alls vår ambition utan verkligen ta 
styrkan utav att vi brukar använda oss av en berättelse. Så det arbetssättet. Och också att jobba 
starkare med ett lärande kopplat till ett upplägg så. Så man kan väl säga att det var stommen i 
starten.  

Åsa bekräftar att ett mål var att få människor ut i naturen och även skapa en förståelse för natur, 
ekologi och social hållbarhet. Projektet fick fyra målgrupper. Målgrupp ett träffades en gång i 
månaden och bestod av de yngre barnen i årskurs 1–3, sen fanns det så kallade Äventyret för barn i 
mellanstadieåldern som var målgrupp två. Målgrupp tre var högstadie- gymnasieåldern där man 
arbetade med teambuilding och slutligen målgrupp fyra som är familjer och då främst hämtade från 
målgrupp 1.  

Åsa: Vi har ju främst jobbat uppe på [område] och det var ju för att vi ville jobba på den här lite 
mer vilda skogen, naturen och plus den aspekten med strövområdena, att visa på allemansrätt 
och möjl… Jag tror ju det är 18 strövområden i Skåne så att det var också en aspekt i projektet, 
att liksom få familjerna att hitta dom här godbitarna. Så främst har vi vart där, men sen så är det 
även mycket som har hänt i vår trädgård eller rosengård, alltså i närområdet, så att då åkte man 
ju inte bussar ut utan vi kunde göra det här med. Men hur vi fick fatt i barnen var verkligen inte 
svårt utan det här är ju, var det nån lärare på x-skolan som uttryckte, hon blev pensionerad nu, 
under hela hennes lärargärning har aldrig varit med om en sån långsiktig. Det var under tre år 
liksom satsning som var så kvalitativ så att vi gick ju inte stort utan här visste vi att vi kommer få 
skolklasser. Utan vår vilja när vi gick ut i skolklasserna var att säga om ni vill vara med så vill vi att 
ni är med alla tre åren så att, sen kan man ju aldrig lova alltså det händer saker på vägen, men att 
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det ändå fanns en vilja att komma och jobba här med min klass. Och det höll hela vägen med 
Rosengårdsskolan men i Landskrona så bytte det lärare på halvtid, det visste inte vi, men där 
byttes. Så då började man på visst sätt så det var lite synd för vi har kommit mycket lägre känns 
det som när vi har haft samma lärare hela projektresan. Och det är ju med den här målgrupp ett 
som det verkligen är det här kvalitativa en gång i månaden, långsiktiga och så. Och sen vad gäller 
äventyret så är det, då går vi ut i nyhetsbrevet eller vi har ju mejllistor nu och vi har ju gjort detta 
nu i tre år. Fjärde året var ju nu efter jultiden för det har blivit permanentat och det blir liksom 
bokat på en halvtimme först och efter en vecka är det fullbokat med sextio [svårt att höra om 
detta stämmer – författarnas kommentar] klasser. Så det finns ett stort sug och just det här med 
utomhuspedagogik är mitt i prick känns det som utifrån det är så många.  

Det som fungerat bäst har varit den klass som tillsammans med samma lärare kunnat följa projektet 
kontinuerligt, där har både närområdet och friluftsområdet kunnat användas för att kombinera 
pedagogik med ekologi och miljö. Den grupp som varit svårast att nå har varit målgrupp fyra, det vill 
säga familjerna. 

Åsa: Nej, ja möjligtvis i så fall eller man kan säga att familjerna hade vi ju tänkt att vi skulle 
komma mycket längre med, där fanns en ambition att vi tänkte att liksom är man på ett så servar 
vi med buss ända ut och har familjedag alltså kontinuerligt och så där. Och det kom ju folk men 
dock utav 110 elever så var det ju bara en bråkdel som åkte med. År 2 fick dom vara med om ett 
äventyr, då var det lite fler föräldrar men fortfarande liksom flest härifrån, alltså Rosengård. Och 
det är också här det har gått bäst, alltså här där vi har närheten. Landskrona, Helsingborg har vi 
inte nått alls lika långt men här har vi kunnat komplettera med att vi träffar föräldrarna även på 
skördefest och midsommar och sommar, alltså typ så här så att säga. Alltså det har varit enklare, 
här där vi [ohörbart] i vår vardag, har vi kunnat nå familjerna mer. Men jag hade, ambitionerna vi 
hade när vi startade som vi också skrev in, det var att också lära dom eller vad man ska säga, 
systemet så man liksom hittar [dit], att man löser biljetter här och, men så långt nådde vi inte. 
Och sen när man pratar med lärarna så säger dom att det här har betytt jättemycket, till exempel 
i den här tvåspråkiga klassen så säger dom att alltså föräldrarna har ringt till dom och sagt att åh 
vad viktigt och kul det här har varit för deras barn, så dom liksom känslan av att det här var ett 
viktigt projekt. Men från det till att göra själv var många fler steg än vad jag hade tänkt […]. 

Å ena sidan har kanske inte så många familjer följt med på familjedagarna som önskat men å andra 
sidan tycks projektet ändå fått viss spridning i familjerna genom barnens upplevelser och positiva 
erfarenheter. Det finns två viktiga lärdomar i det Åsa säger, för det första den lokala förankringens 
betydelse för att projektet lyckats bättre i Rosengård och för det andra problemet att i projektet få 
familjerna att själva ta sig till friluftsområdena. En förklaring till det sista kan vara svårigheten att 
komma dit med kommunala transporter från områden som Rosengård, något som är svårt att 
påverka inom ramen för projektet. Även om det exempelvis finns olika naturskolor arbetar dessa ofta 
genom att ta naturen till barnen, menar Åsa, Guran ville i stället framför allt arbeta med att ta barnen 
till naturen. Men, även om detta var det huvudsakliga arbetssättet, arbetades det också med naturen 
i närområdet och i trädgården på Drömmarnas hus. För detta arbete var samarbetet med Malmö 
stad viktigt. 

Åsa: Malmö stad var ju med och satsade tycker jag, alltså redan från början och berättade för 
Arvsfonden att dom trodde på oss och den här utvecklingen och så, så att det var ju jätteviktigt 
initialt. Och sen är det ju den utvecklingen som har haft med odlingen att göra, inte uppe på 
Bulltofta för där har ju inte Malmö kommun så att säga ansvar. Men den delen som har med 
odling och så, så har vi ju också lyckats komma igång [med] en gren som hade med mat och 
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odling och göra, så det tycker jag väl har varit bra. Sen så har det varit olyckligt på många sätt 
liksom det här med att stadsdelar har lagt ner, nya chefer har precis, det pratade dom innan om 
att vi hann liksom både beröra. Dom fick fakta och folk hann ut och, har inte vart möjligt liksom 
det har varit sån omsättning här av liksom vem som är beslutsfattare. Så att det har inte gått helt, 
tycker jag här. Och sen i dom andra kommunerna är det väl, vi provade och göra en slags liksom 
VIP-äventyr på samma sätt som vi såg föräldrarna fick bli, och då var det några rektorer som 
anmälde sig så dom har platser, men sen så kommer dom inte så är det liksom igen att man väljer 
bort då. Så det är svårt att få fatt i dom.  

Trädgården blir också en social plats där både nuvarande barn och barn som tidigare deltagit kan 
komma förbi och prata eller stanna till och odla tillsammans med trädgårdsmästaren. Samarbetet 
med Malmö stad har varit viktigt, framför allt initialt och för arbetet i närområdet, på friluftsområdet 
har det externa samarbetet främst handlat om olika föreningar. Men, det har också funnits problem, 
omorganisationer inom Malmö stad är en sådan sak som påverkat och kontakter kan ha behövts 
startas om med nya människor inom nya organisationer.  

Gurans delar 
Den stora delen i Guran är olika former av äventyrspedagogik, vilket kom att bli en stor succé och 
Äventyret har i dag blivit en permanent del. Det är ett arbetssätt som handlar om natur och kultur i 
kombination med kunskaps- och lärandemål i skolan. Ett sorts äventyrsspel som byggts upp i Fulltofta 
strövområde där barnen möter dramapedagoger i olika uppdrag. Man konstruerar en fiktiv värld där 
barnen löser uppdragen och engageras på så sätt i ett lärande kopplat till olika kunskapsområden. I 
dag har de som sysslat med drama flyttats över till Äventyret och lärts upp av dem som var med i 
projektet. 

Marcus: Du sa att äventyret blivit permanentat, hur kommer det sig att just den blivit det och hur 
gick det till?  

Åsa: Det är ju liksom det man verkligen vill med ett projekt, de riktiga gottebitarna, att man hittar 
nån liksom framtida finansiering och då var det ju att vi hade ju en god dialog med Stiftelsen 
Skånska landskap. Där jag sa att dom sökte medvetet att jobba med nån annan än att bara jobba 
naturskola eller natur… och så och de hade lärt känna oss så. Så att vi hade ju en god relation 
med dom hela vägen och vi har ju fått hyra dom här torpen och så, så att dom har liksom följt oss 
på resan. Och även alltså, vi hade ju aldrig klarat det utan dom att stora delar av skogen blev till 
vår förmån eller vad man ska säga, hur skapar man äventyr även med virke och många praktiska 
saker och så. Så att dom blev snabbt engagerade och sen tror jag att vi börjar bli duktiga i det 
också samma sätt som vi tror att det bara är genom en upplevelse som man riktigt förstår alltså 
barnen där man är med eller vad man ska säga. Vi försöker att utsätta både då politiker och 
tjänstemän för upplevelserna med för att det är inte förrän då man fattar vad det här kan betyda. 
Så jag tror att vi var duktiga på det att redan tidigt att få med dom, så att redan vid andra eller 
tredje året så hade vi en dialog om att nu är det här snart slut går det att hitta en framtida 
finansiering. Så vi jobbade på det tidigt, mycket tidigare tror jag än att man vet inte alltid när man 
är i ett projekt år tre, år två att det är det här vi vill permanenta, så hinner man inte riktigt på det 
tredje året för det är slut liksom. Men jag tror att vi var tidiga här på att känna liksom att det här 
är så mycket substans att och det var så tydligt alltså båda, det var omtyckt av skolorna och. 

Åsa pekar på vikten att söka stöd för sin verksamhet i tid, och pekar på så sätt indirekt på vikten av 
kontinuitet och erfarenhet av att driva projekt, vilket finns inom Drömmarnas hus. Genom stöd 
utifrån har de därför kunnat permanenta äventyret eftersom denna del fungerat så bra. Förutom 
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äventyret har projektet även arbetat med Team-building (T.E.A.M. står här för Together Everyone 
Achieves More) för de på högstadiet och gymnasiet, där de på Fulltofta strövområde fått genomgå 
samarbetsövningar och lösa problem tillsammans. Nio olika stationer byggdes upp som på olika sätt 
var till för att träna olika moment av problemlösning och samarbete. Delar av dessa övningar 
flyttades även med till Äventyret. Miljöaspekten finns med under hela projektet men kom att spetsas 
till med introduktionen av ett spel om förnybar energi, Trique.  

Trique beskrivs som ett jättestort ”brädspel mitt i skogen […] där eleverna själva var spelpjäser” 
(Slutrapport Team Guran, 2012:18). I samarbete med Malmö högskola och Lunds universitet byggdes 
det upp olika energiexperiment som elever i årskurs 3–5 kunde använda sig av för att lära sig om 
miljö och naturvetenskap. Eftersom många av eleverna hade ett svagare svenskt språk var ett syfte 
med denna pedagogik att de själva skulle kunna prova på och på så sätt utnyttja hela kroppen i sitt 
lärande. 

Dessa tre delar tillsammans med målgruppsanpassat arbete för skolklasser (målgrupp 1 i projektet) 
och deras familjer (målgrupp 4 i projektet) utgör i stora drag Team Guran. Projektet tycks ha lyckats 
omvandla äventyrspedagogiken med miljö och naturvetenskap till att passa de olika grupperna. 
Familjerna var svårast att nå. 

Lärdomar från Guran 
Med upplevelsebaserat lärande menar jag att lära med hela kroppen. Att inse att det finns olika 
sätt att ta in kunskap. Sätt som kan vara svåra att sätta ord på men som vi alla lär oss av varje dag 
(Slutrapport Team Guran, 2012:19). 

Drömmarnas hus och Team Guran arbetar efter en genomtänkt idé om lärande, i det här fallet 
upplevelsebaserat lärande. Genom att inte alltid behöva sätta ord på kunskap, vilket speciellt är svårt 
för alla dem som inte behärskar språket fullt ut, bidrar upplevelserna och användandet av hela 
kroppen till ett lärande bortom språkets alla krav. För att utveckla sitt arbete har Drömmarnas hus 
knutit till sig samarbetspartner som Malmö högskola och Lunds universitet som bidragit med 
kunskap och en forskningscirkel kring pedagogiken. Denna forskningscirkel pågick delvis under 
projektets gång och här kunde projektmedarbetarna delvis själva forma upplägget. Kontakt togs 
också tidigt med andra samarbetspartner som kan bidra till en fortsättning av projektet eller delar av 
det, som Malmö stad men kanske framför allt Stiftelsen Skånska landskap. Det tycks sitta i väggarna 
på Drömmarnas hus, erfarenheterna och kontakterna, vilket gör att det ibland är svårt att ta på vad 
det konkret är som gör att projekt fungerar.  

Åsa: […] Det är ett team, det är ju verkligen så här alltså att ja pedagogerna som är med, att vi 
drar åt samma håll, så jag har ju lärt mig själv, ja teambuilding kan man säga, det är ju samma 
som jobbar med barnen och unga är arbetslaget som man har inne i det här projektet. Och då är 
det ju på samma sätt, tycker jag faktiskt, som att pedagogerna som har ute och har teambuilding 
med högstadie- och gymnasieeleverna så har jag haft ett teambuilding med mitt team och lärt 
mig. Så att det är inte för inte att projektet hette Team Guran. Vi har sett att den som ren metod 
har inte fått framtida finansiering men vi har lärt oss så mycket om teambuilding, alla vi här. Så 
liksom grupprocess och så, hitta varje persons unika styrka och kompetens så, att ta tillvara på 
den. Jag tror också att en projektledare ska vara jätteöppen för process, att förlita sig på den. 
Alltså det finns verkligen ingen manual, eller man vet vart man vill men resan dit vet du inte. Och 
vara trygg i att vi kommer dit och detta är liksom kompetenta människor och jobba med. Och 
barnen och då händer det här och det här, och så klart lärarna också vad dom vill. Och där tror 
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jag att man blir tryggare efter ett tag. Alltså jag tror att när jag började som projektledare så tror 
jag att jag ville skriva tidsplan som var exakt och använda detaljerad planering och fördelning av 
ansvar och lite så. Och nu, nej men nu förlitar jag mig bara på det, men det är väl också för att 
man känner varandra. Vi har ju lärt känna varandra väl, vi som jobbar i projektet. 

Att vara öppen för processen och att lära sig under tiden är viktigt, påpekar Åsa. Det är lätt att tro att 
det kan finnas en motsättning här, Drömmarnas hus har nästan institutionaliserats i Rosengård med 
lång erfarenhet av projekt och att lära nytt och lära om, men på något sätt tycks detta vara 
utgångspunkten. Forskningscirkeln som genomfördes tillsammans med högskolan är ett sådant 
arbetsredskap som kan användas för att både förankra kunskap och att underlätta en progression i 
arbetet. Resultatet av forskningscirkeln finns dokumenterat i en rapport Hjältar i en annan värld – 
om ett äventyrligt pedagogiskt arbetssätt (Almqvist, Ideland, Johansson, Malmberg, & Petri, 2011). 
Ett annat verktyg är det nära samarbetet med pedagogerna från de olika skolorna som kan bidra till 
att utveckla arbetet och utvärdera insatserna kontinuerligt.  

Team Guran uppnådde sitt syfte, att skapa möjlighet för barn i Malmös storstadsmiljöer att komma 
ut till skånska strövområden. I ett längre perspektiv är det naturligtvis svårt att säga i vilken 
utsträckning det påverkat barnens möjligheter att ta sig dit. Men även om Team Guran är över 

fortsätter Äventyret att sprida kunskap om 
miljö och naturvetenskap på ett spännande 
och roligt sätt för barn, så på ett sätt lever 
projektet vidare.  

Rappa med min pappa 
Projektet Rösträtt handlar om att skapa 
möjligheter för barn att använda sin röst 
och sång. Projektet betonar en 
grundläggande demokratisk anda där barns 
delaktighet och inflytande tas tillvara 
genom sången, komponerandet och den 
gemensamhet det innebär att sjunga 
tillsammans. Detta ska uppnås genom att 
stärka vuxna pedagoger i barnens närhet 
och genom dem nå barnen och öppna 
möjligheter för deras musikalitet och egna 
uttryckssätt. Målgruppen för projektet är 
barn i åldrarna 1–5 år. 

Bakom Rösträtt står två organisationer, 
Rörelsen Gatans röst och ansikte (RGRA) 
och Ungikör, samt Malmö högskola. 13 
förskolor i Kristianstad, Svedala och Malmö 
ingår i projektet. RGRA är en 
ungdomsrörelse som befinner sig på två 
platser i Malmö. Rörelsen driver ett flertal 
projekt för barn och unga med inriktningen 

Projekt: Rösträtt 

Projektägare: Föreningen Ungikör med en styrgrupp bestående 
av deltagare från Rörelsen Gatans röst och ansikte, Ungikör och 
Malmö högskola. 

Syfte: ”Alla kan delta på lika villkor. Det är ett barns rättighet att 
bruka rösten tillsammans med andra, att sjunga ut med 
självförtroende på den egna röstens villkor. Men det är inte 
alltid kunskapen om barnröstens unika villkor finns i samhället, 
hemmet och i förskolan. Här vill Rösträtt åstadkomma en radikal 
förändring. Målet är en modell för musiskt medbestämmande 
som kan få genomslag i hela landet. Här ingår också 
kunskapande om barnrösten i förhållande till vuxenrösten, den 
kollektiva sångens gemenskapande samt hur vi tar tillvara och 
utvecklar barns kulturella sång- och musikarv.” 

Bidrag från Arvsfonden: 6 780 000 kr (2010-Pågår) 

Metod: Olika utbildande, interaktiva och experimentella 
arbetssätt för att sprida kunskap om barns röst (och vuxnas 
röst) samt den kollektiva sångens gemenskapande, samt 
framträdanden och skapande. 

Målgruppens inflytande och deltagande: Målgruppen har haft 
inflytande i form av att delar av projektet handlat om att 
utveckla och testa metoder där barnen har deltagit. Andra delar 
har mer riktats mot förskolepedagogerna och deras arbete med 
barnen, här har målgruppens deltagande varit sekundärt. 
Rösträtt har arbetat med ca 2 000 pedagoger och ca 3 000 
förskolebarn, 200 förskolor och ett 20-tal kommuner. 

Efter projekttiden: Metoder har spridits genom utbildningar och 
författandet av en bok, det nära samarbetet med Malmö 
högskola har också inneburit att lärdomar kunnat föras in i 
förskollärarutbildningen. 

Grad av nyskapande: Att genom metodutveckling och utbildning 
tillgodose ett behov av kunskap om barnröstens villkor, 
eftersom detta ofta saknas bland förskolepedagogerna. 
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musik, medier, kultur och samhällsfrågor. Ungikör är Sveriges barn- och ungdomskörförbund och 
arbetar för att på olika sätt främja körsång, både med ekonomiska medel och med diverse olika 
arrangemang. På Malmö högskola är det i första hand fakulteten för kultur och samhälle som varit 
delaktigt. 

Stina: Rösträtt (RR) vill att alla förskolebarn, alla barn i förskoleåldern ska få möjlighet att 
använda sin röst, både demokratiskt och kreativt och musiskt eller vad man ska säga, musikaliskt. 
Och använda sina uttrycksformer, det utgår från Barnkonventionen rätt mycket kan man säga. 
Dom artiklarna som handlar om estetik, kultur och yttrandefrihet. Barns röster ska få klinga fritt 
och starkt, tillsammans med varandra och med andra vuxna. Och vi tror att vägen till barnen är 
genom dom vuxna dom möter i sin vardag, det är inte vi som är ute en gång om året och säger, 
”hej vad kul ni är här”, utan ska det bli nåt långsiktigt ska vi ju nå dom vuxna som dom möter så 
därför är det här projektet ganska mycket inriktat mot förskolan mot dom vuxna barnen möter 
på förskolan och utbildar, fortbildar kanske man ska säga. Informerar och inspirerar och försöker 
på så sätt få dom att komma igång och jobba bredare med barn och musik. 

Fokus har alltså legat på de vuxna som barn möter, framför allt på förskolan. Att få dem att använda 
sin röst och att lära sig mer om barns röster hoppas kunna ge resultat även bland barnen. 
Bakgrunden är att musikens roll i förskolan minskat och att kunskapsnivån bland personalen vad 
gäller barns röst och sång ofta är relativt låg. Ett exempel som lyfts fram i ansökan är att barnen ofta 
tvingas sjunga lägre än vad de klarar av, vilket dels påverkar deras upplevelse av sång och deras vilja 
att sjunga och dels att det också kan ge skador på stämbanden. 

Första året bedrevs projektet till stor del ute på förskolorna. Praktiskt arbete tillsammans med 
personalen, de fick sjunga och öva, det fanns även möjlighet att få handledning. Därtill genomfördes 
skapandeprojekt tillsammans med barnen det året. Inom ramen för detta arbete genomfördes även 
en högskolekurs. Andra året låg fokus på att se hur förskolorna och personalen själva skulle kunna 
driva arbetet vidare, om det exempelvis fanns möjligheter att de som gått kursen kunde sprida det 
på arbetsplatsen. Det sista, avslutande året handlar mycket om att försöka sprida erfarenheter och 
hitta intressenter som kan tänkas driva arbetet vidare efter projektets slut. 

Ett demokratiskt projekt 
Stina: […] Men det är klart musiken är målet. Vi vill att barn ska få musicera, men vi tycker ju att 
musicera är en demokratisk rättighet.  

Rösträtt betonar ofta det demokratiska i att få lov att använda sin röst, därav namnet Rösträtt, vid 
ett tillfälle skriver de att ”gemensam sång förkroppsligar ett demokratiskt samhälle”. Att inte få lov 
att sjunga likställs alltså med ett antidemokratiskt uttryck. Beskrivningarna växlar mellan att handla 
om detta demokratiska projekt där barns rätt tas tillvara och om hur sången nästan är att betrakta 
som något ursprungligt mänskligt.  

Stina: Ja. Musiken och sången är ju nånting, det blir ju lätt flummigt när man börjar prata om 
såna här saker, men det är ju nåt universellt som finns i alla människor på nåt sätt. Man kan ju till 
och med säga att människan lyckades organisera sig på grund av att vi kunde känna en 
gemensam puls, vi kunde säga 1, 2, 3, lyft tillsammans och såna där saker. Det är ju att ta det väl 
långt. Men om vi ska börja från början så finns det nånting i, sången har både förenat och 
splittrat och provocerat och på alla sätt och vis, men funnits där genom dom flesta historiska 
händelser och genom kulturer och det är nånting vi bär med oss. Alla har nåt sångminne från när 
dom var små, vare sig dom vill eller inte, det är nåt som sitter väldigt rotat. Det är också ett 
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väldigt bra sätt att få gemenskap och på en förskola är det ju dom stunderna som man ibland 
kommer ihåg från när man var liten, just de här gemensamhetskapande ögonblicken. 

Sången får nästan status av ett heligt objekt, som deltagarna behöver samlas kring för att säkra 
demokratiska värden (jmf. Collins, 2004). Rösträtt beskrivs inom ramen för denna diskurs som den 
som ska påverka utgången och tillgodose barnens behov av musik inom förskolan. ”Varje röst räknas 
och varje röst behövs” (akt 2010-04-05).  

Jag tror att vi har byggt ett förtroende för projektet vilket har smittat av sig på dom i förskolan 
som vi har jobbat med, vilket vi hoppas smittar av sig på barnen. Att dom får mer självförtroende 
och tryggare i sitt eget, i sin egen röst i sitt eget skapande. Och sen har vi ju, som vi har märkt nu 
på senare tid. Att vi jobbar ju då, utifrån delaktighet och medbestämmande men musiken är på 
nåt sätt metoden vi ska inte säga att det är, det är det här mål eller metod, det är inte den 
diskussionen vi för. MEN, vi ser att det funkar väldigt bra att använda sig av musik och sång som 
nåt delaktighetsskapande gemensamhetsskapande, det är lätt att få med både barn och vuxna 
att bestämma tillsammans att komma med idéer tillsammans, att känna att dom har inflytande 
över dom aktiviteterna, över dom sångerna som, över det som sker. Och det ser vi att det kanske 
inte så många andra konstformer, eller så många andra aktiviteter på förskolan lyckas med. Utan 
det som vi ser är att antingen jobbar man med delaktighet och värdegrund eller så jobbar man 
med konst, eller jympa, eller vad det nu kan vara och här kan det verka tillsammans utan att man 
gör en stor grej av det. Att det blir delaktighet, det blir, barnen blir delaktiga, dom blir mer, dom 
kan mer äga sin kreativitet och dom aktiviteterna som gör, utan att man säger det, nu ska vi 
jobba med delaktighet i dag barn, nu ska vi va bra kompisar och alla ska få rösta. Att vi pratar inte 
i dom termerna utan vi jobbar så.   

Samtidigt tonas det demokratiska projektet i Rösträtt ibland ner för att ersättas av en syn på sång 
som ett verktyg som kan användas för att underlätta barnens delaktighet. Det sker alltså en 
perspektivförskjutning ibland från att sång är en rättighet till att sång kan användas som ett verktyg 
för att stärka barns rätt och delaktighet. 

Reflexivitet och rap 
I Rösträtt redogör man sällan för ur vems perspektiv behov, uttryck och arbete formuleras, och en 
annan fråga är varför vissa nås men inte andra. I dokumentationen till projektet är det tydligt hur 
körsång och användandet av rösten relateras till begrepp som ”demokrati” och ”naturligt”, eller till 
”Barnkonventionen” och ”rättigheter”. Samtidigt konkretiseras detta aldrig, varför och hur är det 
viktigt och för vem? Det ses som generella, allmänmänskliga rättigheter som inte kan tas tillvara utan 
möjligheter till sång och till att musikaliskt använda sin röst. 

En annan fråga som väcks är i hur stor utsträckning det sker på barns villkor, speciellt i relation till att 
vara ett projekt som så tydligt tar ställning för barns möjligheter och rätt till sång. Utgångspunkten 
tycks ibland ligga hos förskolornas arbete och de vuxna pedagogerna. Övningarna och upplägget 
påverkas av detta, ett sådant konkret exempel är ”rappa med min pappa” som implicerar vissa 
värden (rappa, pappa och rappa med pappa). 

Marcus: Finns det inte en motsättning i att å ena sidan så vill man att barnen ska använda sin 
demokratiska rättighet liksom att rytmik, sjunga vad det nu må va liksom. Men å andra sidan 
tänker jag till exempel det här rappa med min pappa och liksom, det implicerar ju också en massa 
saker, kommer det från barnen eller kommer det från er?  

Stina: Implicerar? Förklara!  
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Marcus: Jag tänker dels musikstil, rap hip-hop på nåt sätt tänker jag, och sen också att det är rap 
med min pappa tänker jag, vad säger det, kommer det från er den här…  

Stina: Nej rappa pappa kommer ju från barnen, det är att vi började rimma. Mycket av det pappa 
han har stort skägg, hönan lägger ju flera ägg, alltså det är ju barnen som börjat rimma och 
Behrang fått barnens rim. Dom här är kul, för det, rappa pappa ligger ju bra i munnen, det är kul 
att säga. Så det är nog mer den effekten och så blev det en sån låt. Angående rap så har vi ju 
under det skapandeprojektet, så jobbade vi ju med konstmusik, en vis, vad säger man en 
visskrivare? En visförfattare? Och en rappare, så att vi, tanken är väl inte att vi ska låsa oss i nån 
genre, sen blev det väl kanske den som blev mest färdig, så att den har varit lättast att sprida. 
Men det handlar nog om en praktisk sak, det är klart, vi har börjat prata om det också att man 
inte lever alltid som man lär. Det är klart att vissa steg i rösträtt inte är helt 
delaktighetsgenomtänkta. 

”Rappa med min pappa” är både kul och lätt att komma ihåg, och härstammar från arbetet med 
barnen. Men trots detta implicerar det fortfarande värden. Dels rap, som musikstil, dels med pappa. 
Hur vi talar och vad vi väljer att tala om får konsekvenser för hur vår samtid uppfattas (Herz & 
Johansson, 2013). I det här fallet benämns och betonas relationen rap och pappa och reproduceras 
därmed. 

Musik och skapande finns runt omkring oss överallt, via dator, smartphone eller surfplatta är det 
möjligt att både lyssna och skapa musik. Svenskt musikliv blomstrar även på andra sätt. Frågan är 
därför om det verkligen är så att sång inte längre har samma utrymme inom ramen för pedagogik 
eller om det är så att den ändrat form? Vilka konsekvenser får i så fall upplägget för projektets 
spridning och mottagande?  

Marcus: Hur kommer det sig att det är så här. Jag tänker musik har vi väl aldrig haft så bra tillgång 
till som i dag. Hur kommer det sig att det finns behov i förskolorna av er?  

Stina: Det kanske är att göra det väldigt enkelt, men det är väldigt tydligt om vi tittar på dom som 
fick sin utbildning för 20 år sen, 25 kanske, hade dom musik nånstans varje år under sina år. Det 
fanns en ganska, dom flesta som har gått ut då kan spela gitarr. Jag tror att det fanns så, jag har 
inte riktigt koll på hur utbildningen såg ut då, men det vi upplever att dom pedagogerna som är 
där, vad blir dom, i 40–50-års åldern och uppåt har en betydligt mer gedigen musikbakgrund. Det 
är oftast dom som sköter sångsamlingarna på, nu kan det också vara att det har med 
erfarenheten att göra. Vi ser ju också att utbildningen i dag, förskollärarutbildningen är ju, vad är 
det, det är ett paket på 15 hp med estetik. Där har du alltså musik, rytmik, dans, drama, bild, det 
ska du ha in på de här 15 hp, medan det kanske var de här 15 hp musik i förra utbildningen. Så att 
dom som kommer ut nu har nästan ingenting med sig, förutom det de själva kunde sen innan. 
Vilket gör att då har vi en situation där, du Maria du kan musik, du sköter musiken. Och det har 
hon, men man får inte med sig det av sin utbildning. Så att man har ett glapp, nu hoppas ju vi då 
att alla snart ska få mer musik förstås. Men hur det än är så kommer vi ha ett glapp på 20–25 år 
av förskollärare som inte har fått så mycket musikutbildning. Och det är klart då väljer man inte 
att jobba med det om man känner sig osäker på det, man väljer att, då hoppar jag hellre det om 
jag känner mig osäker på min sångröst. 

För att sammanfatta, musikkunskaperna och pedagogernas utbildningsnivå i sång kan ha minskat, 
men samtidigt förutsätts denna kunskap bestå av vissa specifika värden. Det är vissa former av musik, 
skapande, sång som reproduceras, även om rap introducerats. Förändringen är exempelvis med all 
sannolikhet stor om jämförelsen görs mellan att kunna spela gitarr, som då, och att inte kunna det, 
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som nu, men frågan kvarstår om det är dessa kunskaper som är viktiga i sammanhanget eller om 
förhållandet till musik i stället har förändrats? Man kan också fundera över det demokratiska syftet i 
relation till hur projektet är uppbyggt med dessa implicita värden. 

Oxie och Limhamn 
En anledning till att det kan vara bra att fundera över vad som impliceras i projekt och 
projektbeskrivningar är att det kan ge vissa indikationer på hur projektet tas emot på olika sätt. 
Under år ett bedrevs projektet i fem kommuner, varav Malmö var en. I Malmö deltog stadsdelarna 
olika aktivt, mest engagerade var Oxie och Limhamn.  

Marcus: Vilka har ni nått? Vilka har ni inte nått? Varför är det t.ex. Oxie och Limhamn som 
kommer?  

Stina: Ja det är jätteintressant. Till viss del. Om man tar, vi var på väg in i Rosengård och hade ett 
par förskolor där. Så hamnade vi mitt i deras omorganisation vilket gjorde att då drar man ner på 
såna här saker först upptäckte jag och det kan nog gälla för fler ställen, att har man en annan 
satsning eller nånting annat så tackar man inte ja till sådant här. Sen är det nog mycket att i Oxie, 
misstänker jag, det här var också innan min tid, att finns det ledning som tycker att det här är 
viktigt. I Svedala t.ex. tog man greppet att dom kommunala förskolorna skulle vara med […] om 
jag minns rätt, att det har funnits dom delen också och det är klart, då kommer alla med.  

Marcus: Men jag tänker också när ni har bestämt ert upplägg, för det antar jag att man har 
presenterat nånting, har ni funderat nånting kring det? Hur har det tagits emot?  

Stina: Som sagt, jag var ju inte riktigt med i den processen. Det finns lite olika varianter och det är 
alltid lite olika hur man presenterar det. Ibland så har vi lovat för mycket eller att dom har tolkat 
in ”nu får vi, nu får vår förskola allt det här” och sen har det kanske behövts delas på alla 
förskolor i kommunen t.ex. Och vissa tycker det är för mycket och vill bara ha en liten del. Det har 
vi också sagt, är okej. Vill man bara vara med på den delen så har man fått vara det, vill man ha 
hela paketet så kan man få kurspoäng, var liksom dealen första året. 

Det är oklart varför vissa stadsdelar i Malmö är mer positiva till denna typ av projekt än andra, men 
trots det finns det anledning att fundera över presentation och upplägg i relation till spridningen. Vad 
är det för musik som reproduceras som god pedagogik, hur ska denna användas och tas tillvara, och 
är det möjligt att använda liknande upplägg i olika stadsdelar med olika förutsättningar? 

Var är barnen? 
Marcus: Vilken respons kan ni få in från barnen då, syns dom på nåt sätt i det här eller är det just 
förskolepedagogerna som är?  

Stina: Förskolepedagogerna är ju i fokus för oss men det är klart att vi vill ju se att det spiller ner 
till barnen, sen har vi jobbat ganska mot speciellt under första året så var vi ju ganska mycket 
direkt hos barnen och i dom här mer undersökande projekten är det klart har det också handlat 
om att vi undersöker saker tillsammans med barnen för att se om det här är nånting vi ska jobba 
vidare på att utveckla och jobba med. Och det är väldigt spännande att jobba just så utforskande 
tillsammans med barn i förskolan, dom är så…  

På vad sätt blir barnen delaktiga i processen? Utgångspunkten för projektet är enligt Stina 
förskolepedagogerna och att de i sitt arbete ska kunna använda rösten och sången tillsammans med 
barnen. På så sätt kommer projektet till nytta för barnen också. Samtidigt kan detta få som 
konsekvens att barnen inte i första hand görs delaktiga i upplägget av projektet. Men, Stina 
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poängterar också att de under framför allt första året var ute och träffade barn för att på så sätt 
skapa nya modeller som de inom projektet sedan kunde utveckla ytterligare. 

Stina: Ja, testat nya metoder, modeller för musikskapande eller för sätt att samlas till gemensam 
sång, sätt att jobba med röst, sätt att, ja, använda sig av hela. 

Arbetet med barnen har handlat om att skapa nya modeller som sedan kan överföras till 
pedagogernas arbete med barn. Vidare påpekas vikten av att fånga upp idéer från barnen men att 
detta måste kombineras med projektgruppens och pedagogernas erfarenheter. Det är de som sätter 
barnens vilja i ett större sammanhang och formulerar verktyget.  

Stina: Barn initierar och leder processen, tillsammans med vuxna. Så att dit strävar vi ju förstås, 
men det är en utmaning att göra det med så små barn. Du behöver ganska mycket, dom behöver 
få ganska mycket verktyg, för att ta steget att göra det, det är klart det är så. För annars är vi det 
där, om vi säger till en treåring, vad vill du sjunga. Och den treåringen bara har sjungit Bä bä vita 
lamm, så kommer hen antagligen säga Bä bä vita lamm, för att det är det som finns och välja på. 
Vi vill ju liksom ge dom en så bred palett som möjligt. 

Det är svårt att få ett grepp om hur paletten som Stina talar om konstrueras, vem som gör den och 
hur den ser ut. Tanken är att barnen erbjuds en palett av idéer, som de sedan kan använda sig av när 
de leder processen vidare. Pedagogerna agerar guide baserat på sina erfarenheter och kunskaper. 
För projektets del plockas de idéer som detta arbetssätt utmynnar i upp för att sedan spridas vidare 
till andra pedagoger och i förlängningen till andra barn. 

Samtidigt har Rösträtt inneburit mer än detta arbete med pedagogerna, barnen har varit deltagare i 
flera olika sammanhang, som på Förskolans dag eller Eurovisionsschlagerfestivalen i Malmö, samt vid 
en rad andra aktiviteter. Barnen har då tillsammans med Rösträtts pedagoger och förskolepersonal 
deltagit i bland annat körsång. 

Lärdomar från Rösträtt 
I intervjun med Stina framkommer ett antal viktiga faktorer, det är för det första förekomsten av 
eldsjälar, erfarenheter som troligen delas av en rad andra projekt. För det andra handlar det om 
projektgruppens storlek, i förhållande till andra projekt har Rösträtt en relativt stor projektgrupp. 
Slutligen skiljer sig Rösträtt åt såtillvida att det är stationerat på Malmö högskola.  

Marcus: Vad har inte fungerat då?  

Stina: Det är svårt med eldsjälar. Det är väldigt bra men det riskerar att försvinna tillsammans 
med dom så det har vi fått klura mycket på. Okej hur kan vi hantera det här om den här personen 
byter förskola, finns det nåt kvar då. Hur kan man göra det. Till exempel några förskolor där det 
bara har vart nån person, kanske att det är sanktionerat av chefen, men där det bara är en 
person som brinner för detta, då är det svårt att genomföra ett större projekt. Nu har vi lyckats 
fånga upp dom i ett nätverk, så vi har nätverksträffar ett par gånger per termin, där dom fått 
fortbilda sig. Dom kommer helt frivilligt, men just för att fånga upp dom här eldsjälarna. Det 
kanske är fel och säga att det inte har funkat, men det svåraste är ju organisationen. Att hitta 
tider, en förskola vill helst ha besök mellan 9 och 11 punkt, ibland kan man få komma efter maten 
men då kan man ju inte jobba med dom minsta barnen, för då sover dom. Det är mycket sånt 
som gör att det blir ganska snävt. (Intervju, Stina). 
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Ofta när det talas om eldsjälar och projekt tenderar det att handla om de som driver projekten, men 
vad Stina sätter fingret på här är engagemanget hos de som projektet riktar sig mot. Där kan det 
också finnas eldsjälar som på olika sätt behöver hanteras. Å ena sidan skulle det kunna röra sig om 
att vissa personer försöker snabba på utvecklingen av ett projekt i en viss riktning, men å andra sidan 
kan det handla om att eldsjälar när de försvinner tar med sig lågan. Det är det sistnämnda Stina är 
inne på här. Vad händer om den person som brinner för projektet byter arbetsplats, hur ska detta 
hanteras och vad innebär det för arbetsgruppens fortsatta engagemang? 

Stina: Sen har vi haft, vår egen projektorganisation, att få igång den på ett bra sätt. Det är ju så, 
det startas ett projekt och det kommer in tre nya arbetare, att få ihop det så att vi alla känner ett 
ägandeskap, att vi alla pratar samma språk. Att vad menar vi med medbestämmande, här är vår 
definition. Det har vi fått jobba ganska mycket på, och det har gått bra men det har tagit ganska 
mycket tid och energi. Men på tre år så kan man nog unna sig den tiden kom vi fram till. 

Marcus: Det är en ganska stor projektgrupp känns det som, det är många så här armar.  

Stina: Det är ju fem stycken som jobbar i projektet, som har lön i projektet. Sen så är det ibland, 
att vi lånar in nån till rytmikpedagog, en sångpedagog, vad det nu kan behövas. Musiker eller 
sånt, men kärnan är ju vi fem.   

Den egna arbetsgruppen i Rösträtt är relativt stor, det får naturligtvis konsekvenser för vilken linje 
som är möjlig att dra upp och för hur projektet utvecklas. Som Stina nämner har det börjat ett antal 
nya som påverkar synen på projektet och hur arbetet bör gå till. Förutom de som direkt arbetar i 
projektet finns även de föreningar som är en del av projektgruppen, Ungikör och RGRA. 

En jämföreslevis unik aspekt av Rösträtt är den starka kopplingen till Malmö högskola. Rösträtt finns 
på plats på högskolan och ligger även bakom initierandet av en förskolepedagogisk utbildning. 
Malmö högskola, liksom andra varumärken, ger både fördelar och nackdelar. Fördelar kan vara ett 
gott rykte och legitimitet, nackdelar kan vara att projektet måste ingå i Malmö högskolas byråkrati 
och administration, vilket kan upplevas som käppar i hjulet. Vad har Malmö högskola betytt? 

Stina: Mycket. Oerhört mycket tror jag. Dels att vi har haft förskollärarutbildning i huset vilket har 
gjort att vi har kunnat starta den här kursen. Och det ger har vi märkt en annan tyngd när vi 
kommer ut och pratar om projektet. Att det finns på akademisk nivå, det är klart att det 
signalerar att det inte är nåt kortsiktigt projekt utan här har vi faktiskt tänkt lite längre, och att 
här kan man få lön för mödan eller vad man ska säga. Det är klart att det är bra, och sen har vi då 
Daniel som är direktor musices, alltså han har ju en liten del av hans tid är i rösträtt. Han kan ju 
också prata om det på ett annat sätt, i egenskap av dirigent, musiker, det är just det att i och med 
att vi är här så har vi, sen har vi ju Ylva som är forskare och förskollärarutbildare så vi har liksom, 
utifrån högskolan kan vi prata med rätt människor på rätt sätt. Tror jag.  

Marcus: Kan det finnas nackdelar med det?  

Stina: Ja det kan det säkert.  

Marcus: Men det är inget ni har sett så?  

Stina: Äh, hemsidesfärg. Du vet att man ska va, det är lite såna saker och vissa saker, hör man till 
en högskola så är det lite så, (ohörbart) ska alltid finnas med. Nu är vi ett rätt fritt projekt, vi har 
inte pengar från högskolan på det sättet, men det är klart att det är lite styrt, det är svårare att 
redovisa för att det ligger inte i linje i tid med Arvsfonden, utan när det ska vara inne på Malmö 
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högskola så är det inte Arvsfondstid, så ja. Men det är liksom, kanske mer tekniska saker, som jag 
tror vi i slutänden tjänar på för vi har bra möjlighet till kontor, vi har möjlighet till lokaler om vi 
ska ha undervisning. Alltså lägga en konferens här är ju topp.   

Kopplingen till högskolan skapar möjligheter i form av ett sammanhang och rykte men också mer 
konkreta saker som möjligheten att utnyttja lokaler och andra faciliteter. Samtidigt finns det baksidor 
av att införlivas i en större organisation eftersom detta också betyder anpassning till det regelverk 
som gäller där. I Rösträtts fall innebär det att det ställs krav på två fronter, från både Arvsfonden och 
högskolan. 

Epilog 
Projektets framtid handlar om att säkerställa att kunskapen som samlats in tas om hand och att det 
arbete som bedrivs tas över av någon annan. ”På nåt sätt har vi grundat så att projektet ska under tid 
kunna drivas vidare utan oss, det har ju på nåt sätt vart målet hela tiden” (Stina, intervju). Rösträtt 
har hela tiden arbetat med att fasa ut sig själva, och tycks ha förberett förskollärarna och gett dem 
nya verktyg i arbetet med barnen för lång tid framöver. Projektet har också en rad samarbeten med 
Malmö högskola men också med andra aktörer, vilket förhoppningsvis kan leda till en fortsättning på 
något sätt. Högskolan har inlett en förskolepedagogisk utbildning med inriktning mot musik, som 
kanske inte direkt är ett resultat av projektet men där kunskap kunnat överföras. 

Rösträtt startades för att skapa möjligheter för barn att få använda sina röster. Målet var att skapa 
och sprida en modell för ”musiskt medbestämmande”. Ett mål som projektet lyckats med genom 
spridningen och genom den pedagogiska utbildningen som i sin tur kan fortsätta sprida Rösträtts arv 
vidare. 

Stina: Vi kommer släppa en bok på [ohörbart] musikförlag, där vi själva har skrivit en hel del men 
vi har också fått forskare som är knutna till ämnet att skriva, så det blir en ganska bra bok tror vi, 
som handlar om rösträtts erfarenheter, bakgrunden av vad den kommer ifrån, hur vi ser på, alltså 
vi visar vår värdegrund och hur vi jobbar med den. Vi har en logoped som skriver om röst, det 
finns interaktionsforskning, ja det finns dom här aspekterna och sen då mycket av vårat praktiska 
arbete, så vi blir ju författare. Så på så sätt kommer ju vi, erfarenheterna kommer leva vidare och 
vi, ja man blir ju inte jätterik på en bok, men den finns och vi kommer stå som författare. Så på så 
sätt kommer det tas om hand. Kan man ju säga, det är ju på nåt sätt den enkla vägen, men den är 
ju ändå solid. Till och börja med så söker vi pengar, vi letar ägare, det är nog inte omöjligt, men 
det tar tid. Tre år är knappt, det är mycket mer än vad många andra får, där hoppas vi också 
Malmö stad eller högskolan, det finns nånstans att man kommer att märka att det behövs. Det 
behövs lite samordning på det här ett tag, det behövs nån som, det behövs en plattform, nån 
”förskolemusikakutbank”. Och den håller vi på och jobbar och utformar, för att se hur den skulle 
kunna se ut. Under tiden så hoppas vi ju, vissa projekt vill ju fortsätta fördjupa, alltså att vi letar 
nya samarbetspartner, vi har börjat samtala med Smok om att börja jobba med, det är Sveriges 
kulturskolors förening, kan dom fånga upp det här då så att de kan ta hand om den här biten. Kan 
vi göra ett gemensamt projekt på nåt år, i nån slags övergångsfas. Vi tittar på interaktionsdesign 
och ljud och musikskapande, vad har vi för möjligheter där. Kan vi bygga nåt laboratorium kring 
detta som barn kan komma till. Det finns ett par tre, vi pratar om en barnfestival i april för att på 
nåt sätt visa, knyta ihop, lämna vidare eller ja liksom en punkt som söker pengar till. Vi har ju 
hösten på oss så jag tror inte nån av oss är speciellt orolig. 

Projektet kommer även att få framtida spridning i någon form, dels boken, dels via högskolan, dels 
via förskollärarnas dagliga arbete. Det finns dessutom ett antal nya idéer som utvecklats från detta 
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projekt. Däremot är det mer oklart om projektet kan överleva i sin nya form, men som Stina sa 
tidigare, har de arbetat för att fasa ut sig själva och ingen av de anställda är särskilt oroliga för 
framtiden. Kunskapen finns och kommer att spridas vidare i någon form. 

 

Värdegrundsarbete på film 
ART (Agression Replacement Training) 
är troligen en av de mest spridda 
metoderna inom det sociala arbetet 
med ungdomar i Sverige, trots detta 
används metoden sällan i sin 
”renaste” form. Det vill säga att den 
ofta anpassas eller förändras i 
behandlingsarbetet med ungdomar. 
Detta har visserligen lett till dess stora 
spridning men också till att det är 
svårt att utvärdera ART som insats. 
Det finns därför inga belägg för att 
ART är en väl fungerande metod 
(Kaunitz & Strandberg, 2009). I 
Sverige har företaget Ungart AB 
arbetat med att sprida ART i Sverige 
och Europa genom utbildningar men 
också genom sitt direkta arbete med 
ungdomar på uppdrag av bland annat 
socialtjänsten. De problem som 
Kaunitz & Strandberg (2009) 
upptäckte inom ramen för sin översyn 
av ART, ligger delvis till grund för 
detta projekt. Det vill säga att få 

använder ART som det är tänkt, enligt manualen.  

Föreningen Ungdomsalternativet, som driver projektet Träning för förändring, är en ideell 
organisation med kopplingar till Ungart AB. Föreningen arbetar bland annat i projektform för att 
sprida ”kunskapsbaserade, effektiva metoder för inlärning av sociala, emotionella och 
beteendemässiga färdigheter hos ungdomar i riskzonen”. En sådan metod är ART. Vidare betonas 
manualtrohet som viktig för föreningen, det handlar alltså om att sprida kunskap om ART enligt 
manualen (Föreningen Ungdomsalternativet, 2014).  

Mike som är projektledare berättar om hur det närmast uppstod en ”Halleluja-stämning” när ART 
kom till Sverige och att många ville arbeta med verktyget. Men, det visade sig snabbt att många inte 
arbetade med det efter manualen.  

Mike: Redan från början har vi haft kontakt med metodens upphovsmän i USA och de har 
uppmuntrat oss dels att göra det själva ”by the book” och eller så mycket som möjligt, och även 
att uppmuntra andra att underlätta för andra att göra det på korrekt sätt och då har vi tänkt att 

Projekt: Träning för förändring 

Projektägare: Föreningen Ungdomsalternativet 

Syfte: Att sprida ”moderna idéer och effektiva arbetsredskap för att 
förebygga och bemöta det ökande våldet i skolan och i samhället 
genom ett nytt projekt – Träning för förändring. Syftet med projektet 
är att nå en ännu bredare och större målgrupp ungdomar, lärare, 
pedagoger, ungdomsarbetare och föräldrar i hela Sverige. Grundidén 
med projekt Träning för förändring är att nå barn och ungdomar i ett 
tidigt skede och genom spridning av enkla, effektiva och attraktiva 
pedagogiska verktyg förhindra utveckling av aggressiva och antisociala 
beteenden och attityder innan ungdomarna fastnat och etablerat sig i 
utanförskap, våld och kriminalitet.” 

Bidrag från Arvsfonden: 4 208 000 kr (2009–2013, Avslutat) 

Metod: Projektet resulterade i produktion och distribution av 
praktiska, pedagogiska arbetsverktyg i form av film med manual. 

Målgruppens inflytande och deltagande: Målgruppen har deltagit i 
produktionen av filmen med tillhörande manual. Cirka 3 000 dvd-
skivor har spridits och filmen distribueras genom digitala medier. 

Efter projekttiden: Filmen kommer kan användas i arbete med 
ungdomar eller som ett utbildningsmaterial. 

Grad av nyskapande: En omarbetad version av Agression 
Replacement Training (Art), i termer av att vara moderniserad och 
anpassad efter svenska förhållanden, och som genom film plus 
manual kan spridas och användas i arbete med ungdomar. 
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ett sätt att underlätta kan vara att skapa material som visar dels förebilder för ungdomarna så 
här ser det ut när man tränar och så här ser det ut när man använder i praktiken och dels att det 
skulle vara hjälpmedel för dom som jobbar med metoden också. Så i själva projektet har vi också 
jobbat nära en av metodens upphovsmän […]. 

Närheten till en av metodens upphovsmän, Barry Glick, betonas ofta av Mike. Glick har medverkat i 
arbetet med projektet, agerat bollplank och gett råd, men de har också ett längre samarbete. På 
Socialstyrelsen är det möjligt att hitta information om ART där samarbetet mellan Glick och Ungart 
blir tydligt. Ungart har bland annat tillsammans med Glick varumärkesskyddat ART på EU-nivå, ART är 
dock inte varumärkesskyddat i Sverige men försök till detta har gjorts. Utgångspunkten för projektet 
är att det inte varit möjligt att utvärdera dess effekter eftersom få använt ART enligt manualen. 
Samtidigt har många av de utvärderingar gjorts av Glick eller de andra upphovsmännen själva, vilket 
gör det svårt att rättvist värdera dem (Kaunitz & Strandberg, 2009). 

”Jag höll på att dö när hon sa det, jag som precis hade bestämt med Eliza om tjejmiddan, samma 
jävla tid. Hur fan ska jag göra?”, så avslutas Sarahs dilemma i filmen Träning för förändring. På 
projektets dvd finns runt tio veckofilmer som följer ART-manualen (Linell, 2011). Filmerna tar upp ett 
”moraldilemma”, vilket Sarahs situation utgör ett exempel på och därefter en ”social färdighet”. 
Tanken är att denna film ska kunna användas som en del av ART. Avslutningen på Sarahs film 
sammanfattar i punktform vad som krävs för att förstå andras känslor. Alla filmer är uppbyggda på 
liknande sätt, med ett dilemma och en färdighet som sammanfattas konkret i punktform. 

Förutom dessa filmer finns även två stycken ”problemlösningsfilmer” och en ”ilskekontrollfilm”, 
därtill finns två demolektioner i ART och en intervju med Barry Glick. Många av skådespelarna är 
ungdomar utan tidigare erfarenhet av att skådespela, samtidigt är allt annat, från idé, via manus och 
produktion, till regi och klippning, gjort av professionella. 

Ungdomarnas röster 
Filmen och projektet går alltså ut på att sprida ART enligt manualen, vilket leder in oss på dem som 
ska använda övningarna och som på olika sätt är delaktiga i projektet. Frågan är hur mycket det är 
möjligt att påverka ett redan på förhand styrt material?  

Mike: Urvalet gick till utifrån att det handlade om film, filminspelning och sen utifrån att vi skulle 
ha både killar och tjejer. Sen så var det också sagt att vi kommer ha några professionella 
skådespelare, några få, både unga och äldre. [Antingen under utbildning eller utbildade] […] sen 
vi hade referensgrupper, flera referensgrupper bland ungdomarna där vi under projektets gång 
testade våra idéer till filmmanus och dialoger så att dom skulle bli trovärdiga, så trovärdiga som 
möjligt. Så dom grupperna, dels så diskuterade vi själva manus och senare så såg dom också 
filmerna och hade synpunkter på dom också, innan dom blev färdigklippta. Så det jobbade vi 
väldigt mycket med, dom referensgrupperna. Ungdomarna delades upp i olika team utifrån dom 
här korta filmsnuttarna och det hade en hel del träning med dom här grupperna som dels 
handlade om ART, hur det går till och dels så handlade det om deras roller också, testade och 
prövade. […]  

I de referensgrupper som fanns på ett antal skolor har ungdomarna troligen kunnat prova på och 
förändra upplägg eller i alla fall kunnat komma med idéer, förslag och kritik. I referensgrupperna har 
det funnits ett utrymme för att se hur väl manualen och filmidéer fungerar. Däremot är det svårare 
att se hur ungdomar ska kunna påverka framställandet av ett manualtroget arbetsmaterial eftersom 
ett syfte är att bibehålla troheten till manualen. Mike nämner bland annat att det fanns en del som 
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ville ha betalt och som hade idéer hur filmen skulle se ut ”så vi fick gallra bort en del” (Intervju, 
Mike), dessutom fanns både synopsis och ART med från början av arbetet med filmen, vilket 
begränsar möjligheterna att påverka. Därtill rekryterades professionell regissör och några 
professionella skådespelare till inspelningarna och övriga delar av filmproduktionen.  

Marcus: Vilka var ungdomarna?  

Mike: Det var allt ifrån gymnasieungdomar, så kallade ordentliga ungdomar som inte hade några 
problem som ändå hade intresse för film, till ungdomar som kanske representerar dom 
grupperna som vi jobbar med, så det var väldigt stor spridning. […]  

Marcus: Var det genom kontakter eller hur var det?  

Mike: Mycket genom kontakter ja, vi jobbar ju samtidigt i normalt med öppenvård och dels var 
det våra coacher dom känner ju många så det spred sig mycket snabbt […].  

Till filminspelningen rekryterades ungdomar, både från de egna leden men också genom att ryktet 
spridit sig. Ungdomarnas sociala situation skilde sig åt och det var en stor spridning på dom som var 
med. Det rörde sig alltså inte bara om de ungdomar som är målgrupp för ART. 

Mike: Nej inte så, nej jag kan inte säga att vi misslyckats. Vi hade kanske en annan bild från början 
och det var väl det att vi skulle jobba mer med målgruppen som vi jobbar med, som vi känner till, 
som är föremål för olika behandlingar eller som har problem, men vi fick ju ett ganska friskt 
tillskott på ungdomar som, och det var ju väldigt bra faktiskt. Men jag tycker inte vi missat någon 
som skulle vart med. Kanske mer i Göteborg och Stockholm där vi inte fanns lika mycket, var 
rekryteringen mer utifrån själva rollen i filmen va, kanske inte lika mycket annat.  

En sak som lyfts fram av Mike är att de inte lyckades lika bra i Göteborg och Stockholm, som de på 
uppdrag av Arvsfonden förflyttat delar av handlingen till. Detta kan förstås på grund av deras starka 
koppling till Malmö. Både projektet och de själva var baserat och förankrat i Malmö.  

Vad är nytt? 
Föreningen Ungdomsalternativet står lite inför ett dilemma när de vill sprida ART som det är tänkt 
men hamnar i situationer som kräver anpassning och förändringar av materialet. Dessutom finns det 
en inbyggd risk i att sprida filmen till personer som inte är utbildade i ART eller som arbetar med 
ungdomar men som inte arbetar med ART. 

Mike: Originalhistorierna i ART är skrivna någon gång på 80-talet. Och utifrån manliga, alltså 
ungdomar i åldrarna 14–18 kan man säga i USA och manliga, så det finns historia som. Och sen så 
utspelas på institution och det nånting utspelas på skolan och nånting, så alltså det behövde 
självklart, dels med tanke på kulturella skillnader mellan USA och Sverige och dels genom att 
genom att det har gått 30 år så behöver man kanske uppfräscha vissa detaljer alltså, det fanns 
inga mobiltelefoner på den tiden. Då snodde man en kassettspelare från en bil och det är ingen 
som gör i dag […]. Det andra som vi fick diskutera med Barry Glick det var framför allt det här 
med tjejer […].  

Mike är inne på hur föråldrade filmerna skulle blivit om de skulle utgått från originalhistorierna från 
80-talet, det kan handla om språk och vad man gör men också om kön. ART är, likt de flesta 
metoderna från den här tiden, utformade på pojkar. Att uppdatera historierna och att dessutom 
anpassa dem till att också få med flickor var nödvändigt. Mike benämner detta en 
”jämställdhetsaspekt”. På så sätt sker dock, som Mike själv utrycker det, en kompromiss med 
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materialet. Denna kompromiss skedde dock i nära samarbete med Glick, som så att säga tycks ha 
godkänt de förändringar Ungdomsalternativet velat göra. 

Mike återkommer ofta till vikten av att de som arbetar med ART är så korrekta som möjligt och följer 
manualerna som det är tänkt, samtidigt påpekar han att även de som bara är ute efter ett 
filmmaterial i sitt arbete med ungdomar kan använda filmen också. Oavsett om hela filmen eller 
delar av filmen anses intressant. I konvolutet till dvd:n står det dessutom att användaren själv kan 
välja del att visa. Det gör att man öppnar för möjligheten att använda delar av ART och alltså inte 
följa manualen. När jag frågar honom om detta, och om de inte själva riskerar bidra till en utveckling 
de själva vill komma från, menar han att om man ska använda materialet ska man vara utbildad i 
ART, en utbildning som erbjuds av Ungart, men att man samtidigt kan använda delar av det.  

Filmens framtid 
Enligt Mike har intresset för filmen minskat och det är inte lika stort tryck på ART längre. Men när 
filmen var klar skickades den bland annat ut till skolor, socialtjänst och föreningar. Den spreds också 
via större arrangemang som riktade sig mot verksamheter för unga. Föreningen anordnade även ett 
antal konferenser och seminarier runt om i landet.  

Denna del av arbetet inkluderade ungdomarna på olika sätt. Det var ungdomarna som packade och 
skickade iväg filmerna som gick ut till verksamheterna. Ungdomar var med vid de olika 
presentationstillfällena och det anordnades också en visning av den färdiga filmen för ungdomarna 
och deras kompisar. 

”Det har minskat lite grann intresset av olika anledningar”, svarar Mike på frågan om det är möjligt 
att se om filmen används i dag. Han berättar att de ibland får förfrågningar om utbildning i ART vilket 
de [Ungart] erbjuder, men att dessa tillfällen har minskat från tre till en gång per år. Dvd:n används 
fortfarande på Ungart men inte i lika stor utsträckning som tidigare. Responsen från ungdomarna 
som ser filmen är fortfarande bra. Det saknas möjlighet till att se om och hur filmen används eller har 
använts och hur den mottogs, något Mike är inne på hade varit bra att tänka på i samband med att 
filmen skickades ut.  

I de dokument som skickades in till Arvsfonden nämns tv-kanaler och Skolverket som möjliga partner 
för att visa och använda filmen. Vid tiden för intervjun har detta dock inte kommit till stånd. 
Skolverket sa helt nej och UR (Utbildningsradion) visste inte hur och var den skulle visas, men de har 
inte tackat nej till den.  

Förhållandet mellan Ungart och föreningen 
Marcus: Jag får inte riktigt grepp om relationen mellan Föreningen Ungdomsalternativet och 
Ungart. Hur kommer det sig att det här inte hade kunnat genomföras inom ramen för Ungart? 
För jag antar att utbildningen sker genom Ungart?  

Mike: Ja det är Ungart ja.  

Marcus: Så det går liksom in i varandra?  

Mike: Ja det kan jag erkänna och delvis är det ju personer som var med, som är involverade, som 
startade föreningen som gick vidare sen och jobbade också med AB:et [Aktiebolaget], men 
huvudanledningen det är att det finns olika regler för idéburna verksamheter som kan till 
exempel söka pengar till såna projekt hos Arvsfonden och andra och det är nånting som AB:et 
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inte skulle kunna drömma om. Alltså det finns ju ESF-fonden och andra men dom har andra 
syften kanske och då är det liksom det enda formen som man kan jobba i, det är föreningen. 
Samtidigt så är vi inte, är vi medvetna om att den mesta verksamheten ligger i Ungart, så att det 
finns kopplingar och det finns delvis samma människor, men när det gäller konkret som är det, 
när det gäller ekonomi framför allt så är det väldigt åtskilt. Det finns ju, absolut man kan tycka att 
det är lite otydliga kopplingar, samtidigt så har vi haft nytta av det eftersom vi jobbar fortfarande 
med målgruppen och med kontakt med, så kan vi lika gärna dela upp det i våra projekt. Samtidigt 
[ohörbart] projekt som genererar lite mer intresse och fördel för det vi gör normalt också absolut.  

Enligt Mike är detta enda möjligheten för dem att bedriva sin verksamhet vidare, att ha denna 
uppdelning. I företaget skulle det inte vara möjligt att testa nya idéer genom projekt och de vill inte 
heller driva hela verksamheten som en förening då det i så fall skulle bli tal om en ekonomisk 
förening. Men, betonar han vidare, de är väldigt tydliga med att avgränsa de båda verksamheterna 
från varandra samtidigt som det oundvikligen finns kopplingar. 

Relationen mellan Ungart och Föreningen Ungdomsalternativet är invecklad. Men det finns 
anledning att fundera över denna relation eftersom företaget tjänar pengar på utbildningar i ART 
som föreningen marknadsför genom projektpengar. Det är svårt att få ett grepp om vilken del som 
sysslar med vad och vilka ungdomar som ingår i vad. Här kommer dock ett försök till en 
sammanfattning. 

Företaget Ungart AB bedriver en rad olika verksamheter för ungdomar, bland annat skola, 
behandlingar och familjehemsverksamheter. Dessa använder sig bland annat av ART. Ungart bedriver 
också utbildningar i ART och har ett nära samarbete med grundaren av metoden. Bland annat har de 
tillsammans ansökt om, och fått igenom, ett varumärkesskydd av ART i EU. Ungart AB har därför ett 
intresse av att ART bedrivs enligt manualen och att utbildning sker via dem. 

Föreningen Ungdomsalternativet är en ideell verksamhet med medlemmar som arbetar inom Ungart 
AB. De arbetar för att sprida kunskap om ART och för att värna att ART bedrivs i enlighet med 
manualen. Föreningens verksamhet är projektstyrd och ett antal projekt med utgångspunkt i ART har 
bedrivits. Föreningen har inga verksamheter utanför de projekt som genomförts, och har därför inga 
kontakter med barn eller unga. 

Träning för förändring bedrivs i föreningens regi, men syftar bland annat till att sprida kunskap om 
ART och att ART bör bedrivas i enlighet med dess manual. Detta sker genom produktionen av en film. 
De ungdomar som är med i arbetet hämtas från företagets verksamhet eller rekryteras genom mun 
till mun. Dessutom anlitar man professionella skådespelare.  

Används föreningen som marknadsföring och ett sätt att få in bidrag? Det är inte föreningen som får 
del av eventuella vinster av projektet, inte heller är det ungdomarna (möjligen indirekt om de går i 
behandling hos Ungart AB). De som vinner på projektet är företaget. Det gör också att detta projekt 
troligen är det som varit mest styrt från början, det har handlat om att i nära samarbete med en av 
upphovsmännen till ART sprida kunskap om metoden och att den måste användas i enlighet med 
deras version av den. Ungdomarna själva har troligen haft relativt liten möjlighet att påverka 
produktion, manus, spridning av filmen och hur den ska användas eftersom detta redan bestämts på 
förhand. 
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Lärdomar från Träning för förändring 
Träning för förändring är ett svårplacerat projekt men det finns vissa lärdomar att dra. En sådan är 
att det var svårare att genomföra arbetet i Göteborg och Stockholm, vilket skedde efter inrådan från 
Arvsfonden. Frågan är om detta ses som ett sätt att sprida projektet från Arvsfondens sida? Tvärtom 
visar många av projekten hur viktig den lokala förankringen är. Kanske kan man tona ner kravet på 
geografisk spridning för att underlätta att projekt överlever lokalt.  

Projektet är inriktat mot att sprida ART bland annat eftersom denna metod sällan används enligt 
manualen, här uppstår några intressanta spänningar i projektet. För det första, spänningen mellan 
manualtrohet och att materialet överhuvudtaget används. Detta tycks ligga bakom att trots 
betoningen av att följa manualen uppmana användare att också använda de filmer de vill, det vill 
säga att inte följa manualen. För det andra finns det en spänning i att utgå från ett på förhand 
strukturerat material i relation till att låta målgruppen påverka projektets utformning. Även om 
ungdomarna har haft möjlighet att påverka vid filminspelningarna har manus förankrats hos 
metodens upphovsmakare, detta borde rimligen ha varit väldigt viktigt eftersom manualtrohet 
eftersträvades. Slutligen finns det en spänning inbyggd i för vems syfte ART ska spridas, är det för 
ungdomarna, för metodutvecklingen eller är det för föreningen? Precis som Mike beskriver var det 
en halleluja-stämning när ART introducerades, vilket det ofta är då nya manualer och verktyg dyker 
upp (Herz, 2012). Men i dag tycks intresset ha svalnat något och efterfrågan på filmen har därmed 
minskat.  

En lärdom att dra av detta, precis som Mike är inne på själv, är att redan tidigt planera hur projektet 
ska följas upp. Det är också viktigt för Arvsfonden att fundera på om denna form av metodutveckling 
är möjlig att kombinera med Arvsfonden krav eftersom det är en redan etablerad metod. 

Projektet skapades med målet att ”ta ett ännu viktigt utvecklingssteg i spridning av moderna idéer 
och effektiva arbetsredskap för att förebygga och bemöta det ökande våldet i skolan och i 
samhället”. Men Träning för förändring handlar inte om att sprida ”moderna idéer och effektiva 
arbetsredskap”, utan om att specifikt sprida ART som metod. Vidare är syftet att förebygga och 
bemöta ett ökat våld, vilket är problematiskt eftersom själva premissen är fel. Våldet har inte ökat, 
men det har benägenheten att anmäla gjort (se t.ex. Brottsoffermyndigheten, 2014). 
Sammanfattningsvis gör detta att det är svårt för projektet att uppnå sitt eget omfattande syfte, 
samtidigt som det är tveksamt om detta syfte verkligen var målet med projektet eller om det var att 
sprida ART. 

Musikprojektet 
Erik: Ja alltså det är lite flerdelat alltså. Den första tanken var ju lite mer vad ska man säga, det 
kanske konkret mer var en tanke om att dom här barnen som är ganska nyankomna där så, dels 
att ge dom en slags stimulans i vardan så att säga. Det alltså om man kommer hit så kanske man 
inte riktigt har resurser att liksom fritidsaktiviteter till att ja stimulerande fritid efter skolan 
liksom. Det här var ju ett frivilligt projekt då, så dom fick ju anmäla sig dom som var intresserade 
och sen […] så det var ju en grundtanke att den situationen som kan vara ganska stressande och 
så där, få nåt inspirerande och stimulerande och glädjerikt och ett slags sammanhang att ingå i så 
att säga, på sin fritid då. Och sen så fanns det också integrationsaspekter i det hela att, i och med 
att det ingick i projektet att vi, vi försökte göra det lätt för dom som ville, man fick gå ett år i 
projektet och försökte vi göra det så lätt som möjligt för dom som ville att gå vidare till 
Kulturskolan då och fortsätta med musikundervisning där. För både i Malmö och Helsingborg så 
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är det så på Kulturskolan att den här gruppen var väldigt underrepresenterad så att där kom det 
in en integrationsaspekt i det hela också, även om just i själva projektet så var det ju, då var det ju 
så att säga, då träffade dom ju inte så mycket alltså då var vi ju bara för den gruppen, så att då 
om man säger integrationen i projektet var mer om att träffa och umgås med oss då som lärare 
liksom men sen i förlängningen så kunde det bli mer om du förstår vad jag menar att komma in 
mer i ett sammanhang som kanske inte ja, där dom är underrepresenterade. 

Intervjun görs över telefon, eftersom 
projektet som bedrevs av Musiklärare utan 
gränser var avslutat sedan relativt lång tid 
tillbaka och projektledaren flyttat. Från 
början bedrevs projektet i Individuell 
människohjälps (IM) regi som ett 
systerprojekt till projektet I väntan. I 
Malmö kom deltagarna från detta projekt. I 
Helsingborg samarbetade man med en 
projektgrupp som fanns i kommunen och 
som valde ut en grupp barn som ansågs ha 
behov av sysselsättning. Det går att utläsa 
två syften i citatet ovan, dels att ge barn 
något meningsfullt att göra, dels 
integration. Här spelade även 
kulturskolorna en roll för hur projektet 
skulle kunna lyckas, särskilt eftersom 
integrationsaspekten till stor del handlade 
om att ge dessa barn tillträde till 
institutioner, som Kulturskolan, där de var 
underrepresenterade.  

Erik: [D]et fanns ett samarbete på det 
sättet att dom gick med på att [ohörbart] 
mot oss, det var lite varierande från år 
till år som sagt hur bra det här gick. Från 
att ett år ha funkat bra att dom fick gå 
före i kön då att dom som ville gå i 
Kulturskolan kunde börja där direkt efter 

att dom gått hos oss även om det egentligen var lång kö då på dom här momenten. Dessutom 
fick dom det subventionerat, vissa var helt gratis, för avgiften var […] Ja det fungerade olika bra, 
det berodde på Kulturskolans olika situation eller vad man ska säga. Eller ekonomi och lite annat. 
Men det var egentligen bara ett år som det, har jag för mig som vi hade, att inte alla kunde gå 
direkt. 

Idén var alltså att erbjuda musikundervisning och att därefter fungera som en länk över till de 
kommunala Kulturskolorna. Det gav barnen något att göra på fritiden och en ny kategori deltagare 
för Kulturskolan. Men, precis som nämns i citatet, ligger faran i att detta måste ske på Kulturskolans 
villkor. Trots detta menar Erik att samarbetet fungerat bra, med undantag för ett år då alla som ville 
inte kunde börja på Kulturskolan direkt.  

Projekt: Musikprojektet 

Projektägare: Individuell människohjälp och Musiklärare utan 
gränser. 

Syfte: ”Musikprojektet riktar sig till flyktingbarn som nyligen 
har kommit till Sverige, vare sig de befinner sig i väntan på 
uppehållstillstånd eller nyligen har fått det. Projektets 
grundtanke är att genom musiken ge dessa barn glädje och 
stimulans, samt att ge dem en känsla av att vara välkomna i 
det nya landet. Genom detta och genom att i samarbete med 
Kulturskolorna skapa en väg för eleverna in dit efter projektet 
så kan Musikprojektet även verka för en ökad integration, då 
barnen tidigt kommer in i en miljö där andelen barn från 
länder utanför Sverige normalt är liten.” 

Bidrag från Arvsfonden: 1 844 000 kr (2008–2012, Avslutat) 

Metod: Musikundervisning för flyktingbarn. 

Målgruppens inflytande och deltagande: Målgruppen deltog 
för att lära sig ett instrument, vilket pedagogerna kunde 
erbjuda, men de uppmuntrades även att bidra med musik och 
förslag. Ungefär 30 barn deltog per år. 

Efter projekttiden: Genom samarbete med bland annat 
Kulturskolan bereda väg för de flyktingbarn som deltog i 
projektet in i ordinarie musikundervisning i kommunen. 

Grad av nyskapande: Barn med flyktingbakgrund var 
underrepresenterade i Kulturskolan, genom Musikprojektet 
kunde de både få en fritidssysselsättning och en länk in till 
Kulturskolan. 
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Att erbjuda livskvalitet 
De barn projektet riktade sig till levde under svåra förhållanden, de var i ett nytt land och många 
gånger i väntan på hjälp och stöd eller om det ville sig illa, det motsatta. Mitt i denna väntan gick 
tiden utan att särskilt mycket hände i barnens liv. Att erbjuda dem en möjlighet att få spela ett 
instrument några gånger per vecka kan betyda mycket särskilt för någon som inte har något annat att 
hänga upp sin vardag på. Projektet nådde cirka 30 barn per år som fick lektioner i gitarr och tvärflöjt 
två gånger i veckan individuellt, därtill hade de rytmik eller kör en gång i veckan i grupp. Barnen som 
saknade instrument kunde låna hem för att öva på och lära känna sitt instrument. Slutligen 
anordnades det även konserter och i samband med dessa gavs även ensembleundervisning.  

Det svåra med att anordna verksamheter inriktat mot att ge andra en meningsfull tillvaro, är att det 
lätt kommer att handla om vad du själv anser ska räknas till en meningsfull tillvaro. Samtidigt är ett 
uttalat mål från Arvsfondens sida att målgrupperna ska komma till tals. 

Erik pekar på denna balans, mellan å ena sidan pedagogiskt lära ut och å andra sidan ta tillvara 
barnens egna intressen, idéer och viljor. Denna svårighet finns i de flesta projekt, eftersom det oftast 
finns en relativt klar idé innan projektet sätter fart. Något som i sin tur hänger ihop med möjligheten 
att få pengar till projektet från första början. Men oavsett denna svårighet finns det oftast anledning 
att fråga sig varför just den intention som ligger bakom just detta projekt är viktigt.  

Marcus: Varför är detta viktigt? Vad blev det av detta sen när projektet tog slut? 

Erik: Som utbildad musikpedagog så tycker man bara det är självklart att det är viktigt (skrattar) 
[…]. Livskvalitet, även om inte alla kommer fortsätta med musik senare i livet, men även nåt 
större sammanhang som inte behöver påminna om de svåra erfarenheterna eller allt vad det 
innebär att komma till ett nytt land.  

Inte sällan handlar det om projektarbetares egna intressen, erfarenheter och kunskaper, så också 
här. Självklart finns det ett samband mellan att musikpedagoger söker pengar för projekt inriktade 
mot musik, och att kunna erbjuda aktiviteter så att barn för en stund får tänka på något annat än allt 
det svåra är gott nog.  

Det intressanta ligger dock i vad projektet lägger i begrepp som, i det här fallet, livskvalitet. Vad går 
att utläsa om synen på deltagarna och synen på ”oss” som redan bor i detta land? Vad lärs ut, av vem 
och varför? I relation till det andra syftet om att bidra till integration kommer vi diskutera dessa 
frågor ytterligare. 

Integration genom musik 
En aspekt av detta har vi redan varit inne på, den ”balansgång mellan elevers medverkan och 
inverkan mot mer övergripande pedagogiska idéer man har som lärare” (Intervju, Erik). I relation till 
integrationsmålet blir detta än mer problematiskt att reda ut eftersom det väcker frågor om vem 
som ska integrera vem, i vad då? Det vill säga att idén om integration och människors behov av det 
också säger något om synen på Sverige och det svenska samhället.  

Erik: [Vi] uppmuntrade dom till att själva välja musik, de ville dock ofta prova på saker som 
uppfattades som svenskt exempelvis populärmusik från Sverige […]. Från Bach till ”Blinka lilla 
stjärna” och en hel del viskultur. Att sjunga på svenska var också en idé för att underlätta 
språkutvecklingen. 
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Visor, Blinka lilla stjärna och svensk populärmusik, tvärflöjt och gitarr används som verktyg för att 
konstruera bilden av Sverige, samtidigt som det troligen speglar en relativt liten del av ”svensk” 
kultur. Med andra ord, det är val som ligger bakom vilken inriktning projektet tar och i förlängningen 
därmed också vilken bild av svenskhet som reproduceras och lärs ut. Det svenska språkets roll för 
integration, har sedan 90-talet och framåt fått en allt mer framskjuten roll i svensk politik och debatt. 
Det är därför inte konstigt att sången används som ett verktyg för att underlätta språkutveckling. 
Däremot är det möjligt att fundera över vilket språk som får utrymme, troligen skiljer sig språket åt 
beroende på både musikstil och sångernas ursprungsår. 

Oavsett dessa funderingar finns det stora vinster i att erbjuda barn en sysselsättning som inte kostar 
något och inte kräver för mycket av dem. Därtill fortsatte cirka hälften av barnen vidare in i 
Kulturskolan, vilket får anses vara ett bra resultat. På så sätt är en integrationsaspekt påbörjad i 
bemärkelsen att rekrytera barnen till Kulturskolorna och ge dem underlag att möta dessa barn. 

Lärdomar från Musikprojektet 
Erik: Och sen så är det så klart även dom eleverna som fortsatte på Kulturskolan och även som jag 
tänker, även dom som inte fortsätter så ändå har fått ut nåt utav det. Även om dom kanske inte 
fortsatt med nåt instrument så är det många som fått ut nåt av det, just den här upplevelsen av 
att man får liksom öva och förbereda sig på nåt och sen liksom stå på en scen inför massa folk 
och framföra det man har, jag tror det kan va en ganska utvecklande upplevelse för många 
oavsett om man fortsätter med just musik eller ja. Så att det, för dom enskilda barnen så tror jag 
att det är en sak och sen naturligtvis för dom som fortsatte i Kulturskolan. 

Vad kan man dra för lärdomar av projektet och vad gav det egentligen barnen? Erik är inne på att 
upplevelsen i sig självt troligen betydde mest för barnen. Detta ska inte underskattas, känslan av att 
få göra något själv, att få repetera och öva för att sedan framföra något kan betyda väldigt mycket. 
Att hälften fortsatte på Kulturskolan visar också på projektets styrka, att så många var intresserade 
av en fortsättning i någon form. 

Men det blev troligen en snedfördelning i vilka som nåddes av projektet. Erik pekar på det faktum att 
de lånade lokaler av Svenska kyrkan (ännu en indikation på svenskhet), vilket sannolikt påverkat vilka 
som sökte sig dit.  

När jag frågade Erik om det var något de skulle gjort annorlunda i dag, handlade diskussionen mycket 
om föräldrarna som hade varit relativt passiva. De tycktes se det som en möjlighet att för en stund få 
lämna bort barnen men inte som något de själva behövde engagera sig i. 

Erik: Men alltså en sak är ju det här med föräldrarnas medverkan, det är ju en sak. Sen så är det 
nåt annat som jag reflekterat över men det här är inget jag vet men, det kan va, det var ju väldigt 
så att säga försökte göra det så lätt som möjligt för dom att vara med i projektet på alla möjliga 
sätt alltså att flytta med scheman, till och med om man var tvungen att pendla så hade vi 
budgeten att man kunde få resorna betalda, man kunde få låna instrument och man får komma 
in på Kulturskolan sen gratis i dom flesta fall eller väldigt billigt och så där. Och det kändes ju som, 
från början var ju, tanken var ju då att vi skulle göra det så lätt som möjligt för dom i och med det 
här att man kanske inte har så mycket resurser eftersom man är ganska ny i Sverige och så där. 
Det där, ja ibland kände man lite grann att föräldrarna började ta det lite för givet så där att 
allting att det ska va, att det ska va gratis och så där va. På ett sätt kanske det var det som gjorde 
att dom tog projektet lite mindre på allvar. Att dom behövde inte investera för mycket va, utan 
att det vart väldigt lätt att bara hoppa in i det och så fick man allting man behövde. Å andra sidan 
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vet jag inte hur man ska lösa det där för å andra sidan har dom inte så mycket pengar så det är 
inte så att man skulle kunna ha en avgift eller så eller att dom skulle få köpa instrumenten för det 
hade inte gått. Absolut inte. Men jag kände lite att ibland kan det ge lite fel signaler när man ger 
allting väldigt lättillgängligt och väldigt gratis och så där. På nåt vis, det är bara nåt jag, jag kan 
inte säga hur man skulle göra annorlunda eller hur man skulle lösa det men det ja det kanske var 
en anledning till att ibland liksom att dom tog det för givet lite projektet alltså. Men det är en sak 
jag har funderat på att hur ska man få dom att förstå att det är en ganska unik möjlighet, så det 
är inget man får, som händer varje dag att man kan få tillgång till den här undervisningen så 
enkelt och gratis liksom.  

Erik menar att eftersom projektet redan från början erbjöd instrument, ersättning och gratis kurser i 
att spela instrument, var det som att projektet inte betydde något. I stället togs projektet för givet, 
det var något som fanns där till hands men som inte krävde någon motprestation. Det är dock 
intressant såtillvida att detta inte är synligt i de andra projekten i denna utvärdering, snarare tvärtom 
och också dessa projekt är gratis i huvudsak. Frågan är då vad det är som gör att det blev så just i 
detta projekt. Tyvärr är det omöjligt att svara på, men det finns anledning att fundera över om 
föräldrarna engagerades för sent eller om det i likhet med konstruktionen av svenskhet också 
innebar att konstruktionen av ”de andra” ledde till en passivisering. Det vill säga att de gjordes till en 
homogen grupp utan kraft att engagera sig och som därför erbjöds stöd så till den grad att de inte 
längre hade behov av att engagera sig. 

Projektet syftade till att genom musik ”ge dessa barn glädje och stimulans”, vilket det troligen 
uppnådde i sitt dagliga arbete. Barnen gavs möjlighet att tillsammans med andra, under bra 
förutsättningar, prova på att spela och lära sig spela musik. Däremot är det svårare att tala om att 
projektet skulle leda till en ökad integration, möjligen kan ett ökat användande av svenska språket 
och kopplingen till Kulturskolan sägas bidra men det är svårare att utläsa vilken integration det gett i 
det långa loppet. 

Avslutningsvis finns en faktor som går igen i flera projekt, det är konkurrensen från andra aktörer. 
Beroende på hur projektgruppen ser på sitt projekt och sin egen roll som projektarbetare, får denna 
konkurrens olika betydelser. För det första kan det ses som en sund konkurrens och att de andra 
aktörerna kan ta över stafettpinnen från projektet. För vissa projektarbetare är detta målet, för 
andra inte. Konkurrensen kan också innebära att personal, besöksunderlag och kompetens försvinner 
bort från mindre föreningar eller andra frivilligorganisationer som lämnas kvar utan chans till 
upphämtning. I det här fallet gick en pedagog vidare till El sistema5, som bland annat arbetar med 
liknande arbetsuppgifter som detta projekt.  

 

 

5 El sistema är en musikskola som finns på ett flertal platser i Sverige, skolan startades av José Antonio Abreu 
1975 i Venezuela. 
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DEL IV – Avslutning 
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13. Lärdomar av Malmöprojekten 
I detta avslutande kapitel kommer vi dels återkomma till Arvsfondens frågeställningar som 
redogjordes för i inledningen, dels dra fram några av de spår vi ser i resultatet som vi menar är extra 
intressanta och kan ge viktiga lärdomar inför framtiden. När det gäller respektive projekt hänvisar vi 
till kapitel 6–12 som bland annat tar upp vilka framkomliga vägar de olika projekten funnit och vilka 
hinder de stött på. Samma sak gäller frågorna om hur målgrupperna upplevt projekten, hur många 
som deltagit och vilka grupper som nås och vilka som inte nås i respektive projekt. Dessa frågor 
diskuterar vi mer generellt i detta kapitel.  

När det gäller målgruppernas upplevelse av projekten finns det anledning att vara fundersam, i vissa 
projekt som redan avslutats har det varit svårt att kontakta målgruppen i efterhand, i andra blir det 
ofta redan positiva röster vi får kontakt med. Däremot kan observationerna ge en uppfattning om 
hur målgrupperna de facto förhåller sig till, agerar inom och deltar i de olika projekten.  

Även uppgifter om hur många som deltar som efterfrågas av Arvsfonden finns anledning att fundera 
över. För vissa projekt, som exempelvis Musikprojektet är det lättare att redovisa hur många som 
gått utbildningen. Men för projekt som Barn i stan kan det vara svårare att peka på antalet barn, 
unga och vuxna som kommit och gått till de olika mötesplatserna som byggdes upp. Vilka grupper av 
människor som nås och inte i de olika projekten kan ha en rad olika förklaringar, det kan handla om 
att man trots en rad försök inte lyckas få kontakt med en grupp människor men det kan lika gärna 
handla om vilken målsättning som finns med de olika projekten. Projekt som Barn i stan kan lättare 
försöka anpassa sig i sina försök att skapa mötesplatser om någon grupp uteblir, medan det för ett 
projekt som Drömkören är svårare utan att göra avkall på projektets grundidé, att skapa en kör. 

De spår Arvsfondens pengar lämnar handlar i de allra flesta fall om att böcker ges ut eller om att 
konferenser och utbildningar genomförs, samt om utvärderingar ofta i samarbete med Lunds 
universitet eller Malmö högskola. Detta leder till att arbetssätt kan spridas och erfarenheter utbytas. 
Vissa av projekten har även medverkat i tv, gjort filmer, skapat interaktiva utbildningar på internet, 
konstruerat arbetssätt eller metoder, eller haft andra typer forskningssamarbeten som också 
genererat publikationer. Men, det finns en aspekt av denna spridning som är svår att komma ifrån. 
När Träning för förändring skickade ut sin film insåg de att de hade behövt få feedback på den, på 
samma sätt finns det anledning att fundera över om böckerna blir lästa, om pedagoger tillgodogör sig 
utbildningsinsatser och om filmer, skrifter och utvärderingar leder till att kunskap från projekten får 
spridning. I dag finns det tyvärr liten möjlighet att följa upp detta. 

Den sista frågeställningen har att göra med hur projekten förhåller sig till välfärdsystemets redan 
etablerade aktörer. Det handlar nästan uteslutande om samarbeten med skola och förskola, ytterst 
få projekt tar steget från dessa aktörer och frågan är varför och om det egentligen gynnar projektet 
eller för den delen skolan, och i så fall hur. Detta återkommer vi till. 

Vi tar här upp ett antal spår som ur olika perspektiv diskuterar dessa frågor. Först kommer vi titta 
närmare på projektledaren i en roll som social entreprenör. Bland annat hänger projektledarens olika 
sätt att förhålla sig till sitt projekt ihop med frågor som vilken framtid projektet egentligen kan ha och 
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med den bundenhet till eldsjälar som kan finnas i många projekt, samt framkomliga vägar och hinder 
som också påverkas av målen.  

Därefter tar vi upp stöd, struktur och sammanhang som viktiga frågor för ett projekts överlevnad, 
dessa utgör exempel på framkomliga vägar och hinder. I avsnittet om rummets, stadens och platsens 
betydelse diskuterar vi lokal förankring och konstruktionen av trygga rum. Det påverkar vilka som nås 
och inte och det får betydelse för målgruppernas upplevelser av projekten och därmed även hur 
många som har kunnat vara verksamma i projekten. I avsnittet intersektionella perspektiv bygger vi 
vidare på dessa frågor men genom att tala om hur projekten förhåller sig till och arbetar med olika 
maktrelationer som kön, etnicitet, klass och sexualitet. I de två avslutande avsnitten diskuteras först 
vad de olika projekten sammanfattningsvis stöter på för utmaningar och vad som tycks leda till att 
projekten finner framkomliga vägar, och därefter avslutas rapporten med en diskussion om 
civilsamhället som välfärdsaktör i Malmö och Sverige i dag. 

 

Projektledaren, den sociala entreprenören 
Begreppet sociala entreprenörer har en rad olika betydelser och förknippas ofta med 
marknadsekonomi och vissa former av politik. I litteraturen om socialt entreprenörskap finns ofta en 
spänning mellan det marknadsekonomiska och det sociala (Gawell, 2013). Vi utgår från tre kriterier 
för den sociala entreprenören: ett socialt kall, av vikten av uppfinningsrikedom eller innovationer, 
samt slutligen att underkasta sig marknadens regler (Lepoutre et al., 2013). Även om det sociala 
perspektivet ofta är mer framträdande i projekten är relationen till marknadsekonomin är inte långt 
borta eftersom samtliga projekt berörs av marknadens regler. Det handlar om en sorts projektlogik 
som innebär att få pengar, få deltagare till projekten, skapa ett kontaktnät och att få spridning av 
projekten. Alla dessa delar sker i konkurrens med en rad andra aktörer, både frivilliga och 
professionella, både med vinstintressen och utan.  

För projektledaren blir det att anpassa sig till, att göra motstånd mot eller att försöka omformulera 
denna marknad. Här återfinns också skillnaderna mellan projektledarna, de olika mål som deras sätt 
att förhålla sig till marknaden för med sig. Eftersom de har olika mål får även projektens eventuella 
framtid olika stor betydelse. En projektledare kan arbeta med målet att skapa en specifik 
verksamhet, en annan kan vilja starta och lämna över och en tredje kan arbeta med målet att väcka 
en fråga. Det gör att det inte finns gemensamma faktorer som leder till att projekt lyckas eller 
misslyckas. 

Men, det som är gemensamt oavsett målen är hur väl projektledaren kan navigera sig genom 
projektlogiken. Även för att kunna göra motstånd mot marknadskrafterna i den sociala 
entreprenörsvärlden behöver projektledaren paradoxalt nog lära sig att hantera dem. Projektlogiken 
styrs av det regelverk som omgärdar projektets arbete, som hur man tar kontakter med myndigheter 
för att gynna de egna intressena eller hur det är möjligt att få kontakt med medier. Det handlar också 
om rent tekniska detaljer som att kunna söka medel, hur mycket som är nödvändigt att söka och hur 
projektet kan spridas. Här är det tydligt i de olika Malmöprojekten att det finns grader av erfarenhet 
och kompetens i denna projektlogik. 

Många av de projekt som tycks kunna röra sig mer smärtfritt mellan projektlogikens alla hinder och 
mellan Arvsfonden, samarbetspartner och deltagare, har en projektledare med erfarenhet av att 
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bedriva projekt. Lasse Flygare i Barn i stan är kanske det tydligaste exemplet på detta, men även 
Erland i Rufs har lång erfarenhet av olika projekt. Liknande effekter syns av att befinna sig inom 
ramen för verksamheter där projektledaren inte själv behöver ha kompetens då denna redan finns i 
verksamheten som huserar projekten. Detta gäller framför allt Drömmarnas hus och Stapeln, två 
verksamheter som bidrar med kompetens och erfarenhet.  

Olika entreprenörer – olika mål – olika resultat 
I våra samtal med projektledarna visar det sig snart att de har olika sätt att förhålla sig till 
entreprenörskapet. Vissa är en sorts specialister på projektledning och kan komma från tidigare 
projekt och gå vidare till nya. De bidrar med kunskap, kontakter och engagemang. De kan den logik 
som byggts upp kring projektansökan, redovisning och spridning och kan på så sätt vara ovärderliga 
för projekt. Samtidigt innebär det att de lätt kan gå vidare till andra projekt och nya ansökningar, 
vilket innebär att delar av den kompetens som funnits i projektet försvinner.  

En annan form av entreprenörskap bygger på ett personligt engagemang för en fråga. Exempelvis 
drivs både Akram och Mattias av detta. De kan ha mycket kunskap om projektlogiken men de arbetar 
inte i projekt för projektets skull utan för en fråga de brinner för. Mattias är ett tydligt exempel på 
detta då hans politiska engagemang snarast handlar om att skapa fler röster i Seriesverige än att 
arbeta för att just Tusen serier blir den aktör som ser till att detta sker. Det viktiga är inte vem som 
gör det utan att det görs.  

Det finns även de som kanske ligger närmast definitionen av den sociala entreprenören. De som har 
en idé och som vill vara dem som genomför den även i framtiden. Ett sorts företagande på social och 
pedagogisk grund. För dessa projektledare blir det viktiga att säkerställa projektets framtid genom att 
skapa ett kontaktnät och framtida finansiering. Carin på Återskapa är ett exempel på detta. 

Slutligen finns de som befinner sig i ett sammanhang av projekt, Drömmarnas hus är det tydligaste 
exemplet på detta. Här blir projektmedlen viktigare än projekten eftersom dessa även indirekt 
används för att hålla Drömmarnas hus igång. Det enskilda projektet behöver inte leva vidare efter 
projekttiden, viktigare blir att tillvarata erfarenheter och lärdomar in till nya projekt. 

De olika sätten att förhålla sig till rollen som projektledare leder till olika mål och därmed också olika 
resultat. De som snarast drivs av ett personligt engagemang för en fråga, säg jämställdhet, behöver 
inte arbeta för att projektet ska få framtida finansiering, i stället blir det viktigaste att frågan om 
jämställdhet sprids. För en projektledare som i stället drivs av en idé som de kan leva på blir målet att 
bygga upp en framtida verksamhet. 

Från entreprenör till eldsjäl 
Oavsett hur projektledarskapet hanteras ligger eldsjälsrollen nära. Nästan samtliga beskriver långt 
mer än ett heltidsarbete i de olika projekten. Ofta tycks det nästan krävas att någon eller några tar på 
sig rollen av att vara eldsjälen i projekten. Det kan hänga ihop med det personliga engagemanget 
men också med de krav som mer eller mindre uttalat ställs på projektarbetarna. Kraven kommer från 
finansiärer, samarbetspartner, medarbetare och deltagare, samt inte minst från dem själva. 

Att vara en eldsjäl kan vara positivt i termer av att någon brinner för projekt eller specifika frågor 
men det kan också föra med sig mer negativa konsekvenser. Eldsjälen drar ofta ett stort lass under 
lång tid, kan komma att ses som ansvarig för olika utfall och känner sig tvungen att bära projektets 

141 
 



ok. Här finns det alltså anledning att se upp, för personens skull och projektets fortlevnad. Ett projekt 
som i allt för hög utsträckning bärs upp av en eller ett fåtal eldsjälar blir ofta ganska sårbart.  

I forskning om eldsjälar i arbetslivet pekas det på riskerna med att engagemang och energi förbrukas, 
särskilt när det uppstår kriser som inte kan behandlas eller behärskas fullt ut (Palm, 2008). Detta är 
synligt också i de projekt där det uppstått kriser som inte kunnat lösas eller där stöd och hjälp inte 
funnits i tillräcklig utsträckning, som exempelvis Kvinnoforums projekt eller i Tagga. Här finns en 
viktig utmaning för både projektägare och Arvsfonden, att hitta möjliga vägar för eldsjälar att få detta 
stöd, om inte annat då de har stor inverkan för projektens överlevnad. I nästa avsnitt kommer detta 
stöd att behandlas mer i detalj. 

Stöd, struktur och sammanhang 
Det blir snabbt tydligt att några av projekten underlättas av stödfunktioner, exempelvis extern 
handledning eller av stöd från kollegor utanför själva projektet. Även om projekten inom Arvsfonden 
beviljas pengar under tre år är det svårt att bygga upp en fungerande struktur under så kort tid. Men 
för många projekt finns denna struktur redan genom att projektet placeras i en organisation. 

Att verka i ett sammanhang ökar möjligheten för projektet att överleva. Att ensam, eldsjäl eller inte, 
dra ett så stort lass som ett treårigt projekt innebär är inte hållbart vare sig för projektledaren eller 
för projektet. Det kan vara svårt att finna ett sammanhang att bedriva sitt projekt i men de projekt 
som finner en plats finner också ofta stöd.  

Det är projektägaren som ska ta detta ansvar. Föreningens styrelse har som uppgift att sköta 
föreningen och om en förening har anställda i ett projekt innebär detta även ett arbetsgivaransvar 
som styrelsen ska upprätthålla. Detta kan handla om att ha stödfunktioner, eller se till att det finns 
en struktur och ett sammanhang för den anställda. Styrelsen måste vara insatt i lagar, regler och 
förordningar för att anställa någon och måste även kunna vara disponibla för de anställdas behov 
(Förening.se, 2014).  

Projekt som bedrivs i ett sammanhang 
De flesta av projekten har hittat någon form av sammanhang där de placerat sig själva. De två som 
sticker ut i sammanhanget är troligen Drömmarnas hus två projekt och Återskapa som ligger i 
Stapeln. Här går det att få stöd och råd med projektansökan och att driva projekt och de kan bli ett 
möjligt stöd eftersom de huserar flera projekt samtidigt. På Stapeln är det även möjligt att 
genomföra ett projekt på prov, eller i avvaktan på bidrag. 

Även om Drömmarnas hus och Stapeln särskiljer sig något, då hela verksamheten går ut på att sätta 
igång och underhålla projekt, befinner sig i stort sett samtliga projekt inom en verksamhet. Projekten 
tillhör eller samarbetar med bland andra Malmö högskola, RFSL eller Romskt kulturcenter. Troligen 
innebär namnet RFSL, Drömmarnas hus, Malmö högskola eller Romskt kulturcenter att projekten 
välkomnas lättare in i andra organisationer. Att få tillträde till exempelvis skolor eller museer kan 
vara svårt om kontakterna saknas, då kan anknytningen till en etablerad aktör hjälpa.  

De projekt som saknar dessa sammanhang, eller en lång erfarenhet av projekt kan behöva arbeta 
upp rutiner som kanske inte alltid förknippas med att bedriva projekt. Lasse Flygare talar exempelvis 
om att bli bättre på att skriva anställningsavtal, vilket skulle kunna underlättas av om den kunskapen 
förmedlades av andra organisationer eller stödverksamheter. Ett annat exempel är de problem som 

142 
 



kan uppstå då man samarbetar med kommunen. Tusen serier är ett exempel på hur svårt detta kan 
bli då deras verksamhet inte överensstämmer med kommunens organisation. 

Allt är dock inte helt enkelt med att tillhöra eller att ligga under en befintlig verksamhet. Även om det 
kan finnas fördelar till en början, som Tagga påpekar, finns det parallellt också nackdelar. Dels är det 
svårare att agera helt fritt från verksamheten och därmed genomföra snabba förändringar, vilket ofta 
är något som framhålls som positivt med projektformen (Harding, 2012). Dels kan det uppstå 
situationer där projektet måste rapportera till flera intressenter förutom till Arvsfonden. Projektet 
Rösträtt är ett exempel på det sistnämnda. Projektet måste rapportera till både Malmö högskola och 
till Arvsfonden, båda med sina specifika regler och tidsramar. 

Ett annat problem är vad som är vad mellan projekt och Drömmarnas hus ”ordinarie” verksamhet. 
Det är näst intill omöjligt att tala om ett projekts resultat utan Drömmarnas hus. Personalen arbetar i 
flera projekt, projektdeltagare kan gå mellan projekt och metoder och arbetssätt utvecklas i en rad 
projekt. Det gör att det är svårt att utvärdera huruvida ett specifikt projekt eller en speciell idé 
fungerat. 

Dessa nackdelar till trots, är det troligen bra att åtminstone initialt kunna ta stöd av en känd 
organisation eller av andra projekt i samma byggnad, men det är inte alltid detta stöd räcker. Ibland 
kan det också krävas stöd på ett mer individuellt plan. 

Handledning 
I professionellt socialt arbete är det vanligt med extern processhandledning. Det hänger samman 
med att socialarbetaren ofta använder sig själv i arbetet med andra, vilket kan göra arbetet svårt att 
hantera. Bernler och Johnsson (1985) menar att handledning ska uppfylla sju kriterier. Dessa kriterier 
består av kontinuitet, att handledningen ska vara av övergripande karaktär, samt att den ska vara 
processorienterad. Vidare ska handledningen organiseras icke-linjärt mellan handledare och 
socialarbetare, ansvaret för processen ska ligga hos handledaren men inte ansvaret för det direkta 
arbetet, handledning ska vara obligatorisk och slutligen ska handledaren vara expert. Det finns 
anledning att fundera på ett liknande förhållningssätt i civilsamhällets arbete. 

Tagga är det projekt som kommer närmast traditionell handledning, men behovet finns även i de 
andra projekten. Många av projekten kommer i kontakt med människor i utsatta situationer, vilket 
kan vara tungt att bära för en enskild eller för en mindre grupp projektanställda eller frivilliga.  

I Bom talas det om hur kvinnorna som fått förtroende för projektmedarbetarna ber om och också får 
praktisk hjälp som faller utanför projektet, i Tusen serier handlar det om barn som finner en ventil i 
projektet och i Ringar på vattnet om att tvingas mota bort familjer som sökte hjälp. Här är det viktigt 
att projektägarna tar sitt ansvar, speciellt i de fall det rör sig om rena anställningsförhållanden, och är 
tillgängliga för arbetstagarens behov samt följer de lagar och regler som gäller för anställda. 

De verksamheter som får ekonomiskt stöd av Arvsfonden tillsammans med respektive målgrupp är 
inte de enda intressenterna i denna ekvation. Arvsfonden har naturligtvis sina intressen och 
välfärdssamhällets aktörer sina. Det borde vara möjligt för även båda dessa aktörer att ta ett större 
ansvar för de projektledare och projektmedarbetare som arbetar med människor i utsatta 
situationer. Exempelvis skulle organisationer liknande Stapeln kunna vara kommuners hjälp till olika 
projekt, där det finns kompetens och möjliga samarbetspartner för att underlätta. Att skapa sådana 
”makers place” dit projekt kan vända sig för stöd och hjälp både av varandra och av andra med 
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erfarenhet hade troligen kunnat leda till än mer framgångsrika projekt. Arvsfondens borde uppmana 
projekt att ansöka om medel för extern handledning och att betona arbetsgivaransvaret. Det ger 
projekten större chans att överleva projekttiden om människors engagemang och kraft inte tar slut 
på vägen. 

 

Rummets, stadens och platsens betydelse 
Viktigt för alla projekt i denna studie är platsen eller rummet. Det kan handla om att tillhandahålla 
ett tryggt rum eller att skapa ett rum, det kan också handla om att vara förankrad på en plats eller 
om att förändra bilden av en plats. På något sätt berörs nästan alltid plats och rum, och i 
förlängningen också Malmö i nästan samtliga projekt. Att vara placerad fel eller att inte ha en 
förankring i området kan skapa svårigheter i kontakterna med målgrupperna, men att kunna skapa 
en sådan förankring är ofta ett måste för att få förtroende hos människor. 

Både Hidde Iyo Dhaqans förankring i Seved och lokalens placering har påverkat projektets 
möjligheter och resultat. Förankringen till området möjliggjorde att kontakter kunde skapas och att 
människor passerade och kunde stanna till. På samma sätt har Drömmarnas hus etablerat sig i 
Rosengård. För flera av projekten har lokal förankring varit viktigt för projektets överlevnad. 
Samtidigt har Arvsfonden ibland förespråkat geografisk spridning av projekten, kanske finns det 
anledning att tänka om här och tydligare prioritera arbetet lokalt.  

Lokal förankring 
Lokal förankring kan ibland ses som något omodernt på grund av vårt allt större fokus på rörlighet, . 
Rörligheten har en särställning i vår moderna värld och vi förväntas många gånger att kunna vara 
lättrörliga. Vissa menar att människan blir allt mer rörlig och att den lokala platsen därför minskar i 
betydelse (Vilhelmson, 2002). Det motsatsförhållande som ofta målas upp mellan rörlighet och 
förankring skapar en svart-vit bild där rörlighet betyder ökade möjligheter och förankring att fastna 
eller stanna till. Även om detta delvis kan vara sant, betyder det inte att förankring är något dåligt. 
Den lokala förankringen kan både innebära viss social kontroll och vara en plats där man känner sig 
hemma och säker.  

Välfärd kan då uppfattas som individens handlingsutrymme med hänsyn till de villkor som 
omgivningen ställer. Dessa villkor yttrar sig i form av vardagliga bindningar mellan individ och 
omgivning. Förankringen karaktäriseras av antalet bindningar, deras styrka (intensitet) och 
mening (kvalitet) (Vilhelmson, 2002, s. 15). 

Enligt Vilhelmsson (2002) finns en koppling mellan välfärd och lokal förankring, de förutsätter i viss 
mån varandra. Det krävs bindningar och det skapas handlingsutrymme i relation till dessa bindningar. 
Därför är förankringen så pass viktig för de projekt vi följt i denna studie. De som med bakgrund av 
sin lokala förankring kan etablera ett förtroende skapar också utrymme för bindningar och i 
förlängningen ökad välfärd. De som inte kan skapa dessa bindningar får större problem med att 
etablera projektet. 

Ett exempel på det sistnämnda var projektet Träning för förändring som uppmanades att även filma i 
Göteborg och Stockholm, trots att deras hemmaplan var Malmö. Troligen hade föreningens 
förankring i Malmö men inte i Göteborg och Stockholm en del i att man inte lyckades lika väl med 
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filmen i dessa områden. Den lokala förankringen får alltså betydelse för både relationen till 
målgruppen och det egna arbetet.  

Det finns dock en rumslig aspekt till som kan ge långvariga effekter även utanför den lokala 
kontexten, den kräver dock fortfarande lokal förankring. Deltagaren i Drömkören talar om sin 
relation till Rosengård och hur den har förändrats genom projektet. Ofta handlar exempelvis 
integrationsfrågor och projekt relaterade till dessa om att underlätta rörligheten för de ”fattiga”, 
”invandrarna” eller ”de äldre”, de som bor i stigmatiserade områden, men frågan är om det inte är 
minst lika viktigt att underlätta rörligheten för dem som inte är bosatta i dessa områden. Kanske 
handlar det om att skapa attraktiva och alternativa utbud för människor från hela staden i de 
områden som stigmatiserats. 

Trygga rum 
Många av projekten går ut på att skapa trygga rum för målgrupperna, det vill säga rum där 
målgrupperna själva kan ta plats och få utrymme. Det kan ske genom att skapa specifika avgränsade 
rum enbart för målgruppen men det kan också vara att ge målgruppen tillgång till det offentliga 
rummet. Som nämndes i föregående avsnitt har den lokala förankringen två sidor, detsamma gäller 
alla sociala rum. En sida är kravfylld och kontrollerande, exempelvis genom att vi bevakar andra och 
oss själva genom regler och normer, en andra sida är trygg och fri, genom att vi exempelvis känner 
oss säkra och hemma.  

Tagga och Bom är två projekt som tydligt arbetar med att skapa trygga rum, eftersom deras 
målgrupper saknar tillgång till detta på annat sätt. HBTQ-ungdomar utsätts för ifrågasättande, 
diskriminering och okunnighet och kan via Tagga få tillgång till ett rum avsett för dem. På samma sätt 
arbetar Bom, de kvinnor som lever skyddade med barn har svårt att röra sig fritt och får genom Bom 
möjlighet att ta sig ut på aktiviteter i en skyddad och trygg miljö. Men även andra projekt bidrar med 
en sorts frizon, exempelvis pekar deltagaren i Drömkören på detta. 

För Återskapa är den rumsliga inramningen viktig för att skapa möjligheter till kreativitet utan 
styrning. I jämförelse med leksaksaffären eller skolornas ofta styrda skapande är Återskapa i stället 
ett rum fritt från normer och regler i skapandet. En annan rumslig aspekt är den trygghet som 
behöver finnas och som därför måste underhållas för att verksamheterna ska kunna verka, detta 
gäller bland annat Hidde Iyo Dhaqan och Drömmarnas hus. Deras odlingar kräver en trygghet och en 
rumslig förankring, både fysiskt såklart eftersom det är en odling men också socialt för att odlingarna 
ska kunna stå oförstörda kvar. Ett sådant arbete kräver en gemensam känsla av ansvar och trygghet. 

Men att skapa lokala, avgränsade rum kan också förknippas med protektionism, kontroll, eller ibland 
till och med uppfattas som en feghet (Massey, 2005). Det kan handla om att skapa murar mot 
omvärlden eller som ett försök att hänga sig fast i något stabilt i en annars globaliserad och rörlig 
värld. Det finns en spänning mellan trygga rum att hämta kraft från och trygga rum som ett sätt att 
skapa gränser mellan de inom målgruppen och de utanför. Frågan som uppstår är hur länge rummet 
ska vara skilt från omvärlden. 

Denna fråga är viktig för att ett avgränsat socialt rum som syftar till att skapa trygghet motverkar sitt 
syfte om det samtidigt låser fast människor i det avgränsade rummet, och trygga rum innebär också i 
någon mån alltid kontrollerade rum. För att bibehålla en upplevd trygghet krävs en viss grad av social 
kontroll. Det kan vara i formen av olika sociala normer som upprätthålls men det kan också vara ett 
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konkret regelverk. Hög grad av social kontroll kan innebära en låg toleransnivå för avvikelser medan 
en låg social kontroll kan innebära en hög toleransnivå och i förlängningen en ökad otrygghet 
(Lidskog, Johansson, & Lekare, 2001).  

Konstruktionen av trygga rum innebär också att det finns rum som är otrygga. Detta otrygga rum 
utgör ofta Malmö eller ”majoritetssamhället”, det offentliga (Listerborn, 2014). För att kunna 
bibehålla denna distinktion krävs att en skillnad återskapas. Med andra ord, för att det trygga 
rummet ska fortsätta vara tryggt krävs ett otryggt rum som hotar. Detta leder sammantaget till att 
det uppstår en intressant spänning mellan att förbättra situationen för målgruppen utan att 
samtidigt reproducera befintliga strukturer.  

Platsens och lokalens betydelse 
Lokaliseringen har också stor betydelse för de olika projekten. När Odla i stan intervjuas påpekas 
skillnaden i Barn i stans lokalisering. Eftersom båda verksamheterna vill locka till sig boende och bli 
en naturlig del i deras vardag var Barn i stans lokalisering närmast optimal. Projektet låg i Hidde Iyo 
Dhaqans lokaler som är i korsningen mellan två naturliga leder in och ut ur Seved. Det innebär 
mycket rörelse och mycket människor, lokalen ligger också i anslutning till det lilla torget som finns 
mitt i Seved. Odla i stan ligger i en källarlokal i utkanten av Seved och verkar därför mer i skymundan. 

Eftersom många av projekten skapar trygga rum är det viktigt var projekten lokaliseras. Trygga rum 
kan kräva en viss avskildhet samtidigt som projekten behöver synas för att spridas. Både Tagga och 
Bom kan sägas lida av det här problemet. Tagga har behov av en lättillgänglig lokal, som samtidigt 
inte äventyrar tryggheten. Bom arbetar med att skapa trygghet och upplevelser som kan vara svårt 
att kombinera eftersom förflyttningar kan skapa problem.  

Musikprojektets lokalisering i svenska kyrkan har troligen haft betydelse för vilka som deltog. 
Lokalens rykte eller vad den förknippas med för olika människor spelar alltså också roll för hur 
projektet sedan kan genomföras. 

Ett annat intressant exempel på lokalens betydelse är Återskapas lokal i källaren på Stapeln. Stapeln 
ligger i ett gammalt parkeringshus i Västra hamnen i Malmö. Västra hamnen är i huvudsak ett 
välbärgat område och Stapeln ligger relativt dolt i vad som fortfarande är en delvis industrialiserad 
del av Västra hamnen. Samtidigt kommer inte besökarna från Västra hamnen utan från andra delar 
av staden. Troligen måste Stapeln vara målet för resan om det ska vara möjligt att hitta dit, då är inte 
lokaliseringen lika viktig för verksamheterna. 

Tid och rum 
Det tar tid att etablera en lokal förankring och etablerade aktörer har ofta har ett kapital innan 
projektet inleds. Det gör att de olika projekten har olika förutsättningar. Men de treåriga bidragen 
gör att projekten finansierade från Arvsfonden plötsligt har en fördel gentemot andra projekt och 
offentliga aktörer. Tre år skapar möjlighet till att bygga upp relationer, knyta band och till att utveckla 
och prova nya idéer. Denna möjlighet saknar många andra projekt, och något paradoxalt också 
kommunen. 

För arvsfondsprojekten innebär detta möjligheter att bygga upp, förändra och avsluta aktiviteter och 
relationer. Det skapar en möjlighet till långsiktighet och snabba beslut. Jämfört med offentliga 
aktörer har projekten en klar fördel. De kan rumsligt förankras på ett annat sätt än exempelvis en 
skola eller ett socialkontor och de kan fatta beslut snabbare än offentliga aktörer.  
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Snabbheten är en framgångsfaktor i arbetet med barn och unga. Det innebär att det ofta går snabbt 
att bygga upp något för en målgrupp, exempelvis att sätta ihop ett program eller att rikta in sig på en 
skola som för tillfället behöver extra hjälp. För barn och unga är snabbheten ofta viktig för 
motivationen (jmf. Lalander, 2013).  

 

Intersektionella perspektiv 
Intersektionalitet är disparat och omfattande att förhålla sig till, ibland är det inte alltid helt enkelt 
att reda ut komplexa intersektionella fenomen. Ett intersektionellt perspektiv handlar i stora drag om 
att synliggöra olika former av maktrelationer och hur dessa samverkar i människors liv. Men även om 
många säkert skulle skriva under på denna definition är det få som är överens om hur denna analys 
ska gå till (Herz & Johansson, 2011). Dessutom återkommer ofta en diskussion om vilka 
maktasymmetrier som ska ingå i en analys, vissa menar att kön, klass och etnicitet ska ingå, andra 
menar att även andra kategorier kan ingå. I detta kapitel kommer vi utgå från en rad olika 
maktasymmetrier för att diskutera hur de tar sig uttryck i projekten och hur projekten arbetar med 
dem. 

Kön, sexualitet, klass, etnicitet och ras 
Vi ser dessa maktasymmetrier som sociala konstruktioner med verkliga konsekvenser för människor. 
Även om exempelvis inte ras finns i biologisk bemärkelse, kan föreställningar om ras som hudfärg, 
kroppar och biologi påverka människors liv och möjligheter. Kategorierna skapar över- och 
underordning mellan människor. 

I de olika projekten har olika maktasymmetrier olika stor plats. I Tusen serier och hos Rufs får 
ursprung, kultur och etnicitet naturligtvis en stor betydelse, men också kön. När Vi är romer talar om 
”romsk kultur” differentieras visserligen begreppet men det homogeniseras också genom att ”romsk 
kultur” reproduceras. Parallellt med detta finns könade praktiker som då barnen får prova kläder, 
killarna i en rad och tjejerna i en. Det gör att skillnad reproduceras. I andra projekt som hos 
Återskapa är kön representerat genom att skillnad medvetet inte reproduceras. Här talas det om att 
skapa en miljö för alla och praktiker som passar alla, samt att inte använda redan kodade begrepp. 

Traditionell köns- och etnicitetsforskning hade ofta en tendens att enbart fokusera på ”de andra”, de 
som inte var män och de som inte var vita. I dag är det vanligare att också dessa kategorier granskas 
och synliggörs. I Sverige är vithet inte lika uttalat som i många andra länder, men förutsätts ofta i vad 
som uppfattas som svenskhet (Herz & Johansson, 2012b). En del av de projekt som arbetar med barn 
och ungdomar reproducerar ofta föreställningar om svenskhet i arbetet med att stötta och hjälpa. 
Musikprojektet, Rösträtt och Rappa med min pappa är exempel på projekt som ibland tenderar att gå 
åt det hållet. Vad de projekten har gemensamt är att det i arbetet förekommer föreställningar om 
normalitet, som exempelvis att få lov att sjunga i kör eller vikten av att någon kan spela gitarr. Dessa 
föreställningar reproducerar en idé om svenskhet som kan ha mer att göra med ett eget intresse än 
om barnens förutsättningar och intressen. 

Klass är svårt att mäta, dels eftersom begreppet är mångbottnat, kan exempelvis handla om ekonomi 
eller om inkorporerade förhållningssätt och dels finns det en risk i den här typen av projekt för att 
analysen snarast bygger på föreställningar och fördomar. Men, vissa mönster går att se trots allt. 
Drömkören lockar människor från andra delar av Malmö till Rosengård vilket troligen kan påverka 
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människors bild av stadsdelen. Återskapa gör samma sak, vilket kanske kan innebära en större 
spridning av vilka som rör sig i Västra hamnen. Det projekt som kanske mest uttalat arbetar med ett 
klassperspektiv är troligen Gurans arbete med att ge barn och unga från Rosengård tillgång till Skånes 
natur.  

För Tagga är sexualitet, kön och dess relation till identitet viktigt, likaså för Bom. Dessa projekt 
arbetar för att stärka grupper av människor som på olika sätt diskrimineras eller utsätts för våld på 
grund av den över- och underordning som drabbar människor på basis av kön och sexualitet. I Från 
heder till våld är det även kultur och etnicitet som är ett överordnat intresse.  

Separatism eller förening? 
Projekten förhåller sig olika till maktasymmetrier, den stora skiljelinjen och den stora frågan är när 
och varför man ska ha en separatistisk strategi. Vissa projekt arbetar integrerande, andra 
separatistiskt. Att arbeta integrerande innebär att arbetet inriktas på att omfatta alla och på att vara 
förenande samtidigt som kategorier omformuleras i någon form. Återskapas relation till kön är ett 
tydligt exempel på detta. Att arbeta separatistiskt handlar om att synliggöra en specifik kategori, 
exempelvis bisexuella eller romer. Vi är romer och Tagga är exempel på detta. 

Separatism skapar möjligheter för grupper att arbeta utan att behöva ta hänsyn till maktrelationer i 
relation till andra grupper. Det gör exempelvis att en grupp kvinnor kan dela erfarenheter och skapa 
strategier utan att först behöva förhålla sig till mäns makt. Separatism kan antingen användas som 
verktyg för att helt slippa samhälleliga strukturer eller som ett verktyg för att arbetet så småningom 
ska övergå till samhälleliga strukturer. 

För förenande angreppssätt handlar arbetet i stället om att omformulera och förskjuta förståelser av 
en kategori. I stället för att enbart inrikta arbetet mot kvinnor, inriktas exempelvis arbetet på både 
kvinnor och män, men könsnormer ifrågasätts och förändras. Båda arbetssätten har vissa problem, 
det förenande arbetet riskerar att osynliggöra befintliga maktstrukturer mellan kategorier, och ett 
separatistiskt kan reproducera skillnader parallellt med att maktrelationer inom kategorier riskerar 
osynliggöras. 

Den romska identitet som på något sätt reproduceras genom Vi är romer rör sig mellan dessa 
ytterligheter. Projektet riktar sig till alla och informationen går ut till alla. Olikheter inom kategorin 
romer redogörs för, men samtidigt reproduceras en gemensam romsk identitet. Detta blir än 
tydligare i projektet All in, där befintlig information och redan existerande material inte anses passa 
romska barn och ungdomar. Det kan naturligtvis vara på det sättet, men det reproducerar också en 
föreställning om en relativt homogen romsk identitet. Den andra sidan av detta arbetssätt är hur 
många romer inte vågar eller vill tala om sig själva som romer av rädsla för repressalier. För dem är 
projekt som Vi är romer enormt viktiga. Deras rättigheter kränks och de tvingas dölja sin identitet 
dagligen, ett projekt som synliggör deras historia och vardag kan på så sätt stärka dem. 

Mer tydligt separatistiska är Tagga som i sina försök att skapa trygghet för de ungdomar som 
identifierar sig som HBTQ därför enbart tillåter personal som själva identifierar sig som HBTQ att 
arbeta i projektet. Tanken är att ungdomarna på så sätt ska kunna umgås utan att ta hänsyn till de 
maktstrukturer de har omkring sig i sin vardag, men det finns också en rad problem med 
arbetssättet. Genom att skapa ett tryggt rum, avskilt från det övriga samhället, konstrueras också 
detta indirekt som otryggt. Någonstans måste därför tryggheten hos Tagga också kunna överföras till 
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vardagen utanför. Detta är man väl medveten om hos Tagga, både personal och ungdomar, att det 
finns en balansgång här. I samtalen med Malmö stad om en eventuell fortsättning av projektet, blir 
denna balansgång extra tydlig. Andra projekt som också arbetar på liknande sätt är Bom och som 
tidigare nämnts All in. 

Drömkören har ett förenande angreppssätt som är intressant att fundera över. Å ena sidan 
välkomnar de både unga män och unga kvinnor, men samtidigt menar de att körsång kan vara svårt 
för unga män i målbrottet. Detta visar på svårigheten i att omsätta ett förenande angreppssätt i 
praktiken, eftersom det samtidigt riskerar att osynliggöra eller utestänga grupper oreflekterat. 
Återskapas arbete med att undvika könade begrepp och aktiviteter fungerar bättre på så sätt att 
barnen får vara kreativa och skapa tillsammans med andra barn och vuxna oavsett kön eller funktion. 
Även Barn i stan har lyckats inkludera människor med olika härkomst på liknande sätt, genom att 
skapa inkluderande aktiviteter som många kan ta till sig. 

Det finns sammanfattningsvis inga svar på hur, när och hur länge en viss metod ska användas. Båda 
har sina för- och nackdelar, vilket gör att det finns anledning för projekt att fundera över hur 
angreppssätten påverkar deltagarna och projektets möjligheter till fortsatt finansiering.  

Ringar på vattnet eller snittblommor? 
I det här avsnittet kommer vi diskutera projektens spridning och vad som tycks skapa ringar på 
vattnet, men också vilka utmaningar som finns för projekten. Hur undviker man att den blomstrande 
trädgården förvandlas till snittblommor?  

Spridning av projekt kan innebära olika saker, det talas exempelvis både om så kallad intern spridning 
och om extern spridning. Oftast handlar spridningen om att tala om för olika målgrupper vad man 
gör och vilka lärdomar man gjort. Spridningen handlar alltså om att på olika sätt lära av varandra 
genom exempelvis skrifter, webbplatser, föreläsningar och metoder (Brulin, 2008). Spridning kan 
också ske på olika sätt genom deltagare i projekten. Nästan samtliga projekt har på olika sätt arbetat 
ingående med att sprida projektet, genom att ge ut böcker, hålla seminarier eller knyta olika 
kontakter, däremot är det svårare att se effekterna av spridningen. Precis som Träning för förändring 
påpekar med anledning av deras utskick med filmen, finns det anledning att hitta sätt att också få 
respons på vad mottagarna tycker och hur materialet kommer till användning.  

Spridningen via deltagare kan handla om något så subjektivt upplevt som att förändra livet, som 
deltagaren i Drömkören uttrycker sig eller som Taggas deltagare ger uttryck för. Att få ett 
sammanhang och ett värde för den man är, är en spridningseffekt så god som någon. Men deltagare 
tar också med sig det som de får ut av sitt deltagande i projekten ut i vardagen. Spridningen mellan 
projekt och myndigheter eller andra verksamheter sker dels direkt genom marknadsföring och olika 
former av forum mellan projektmedarbetare, dels indirekt genom att idéer utvecklas vidare, lånas 
eller stjäls. Det sistnämnda sätter också fokus på om all spridning verkligen är bra eller önskvärd. 

En annan viktig fråga är vilka spår Arvsfondens pengar lämnar, det vill säga vad som konkret kommit 
ur projekten. Det kan handla om utvecklandet av olika metoder eller verktyg, men det kan också 
handla om erfarenheter och om kunskaper som förvärvats i de olika projekten. Samtliga projekt har 
utarbetat antingen relativt konkreta metoder eller arbetssätt, alternativt producerat och spridit 
filmer, skrivit böcker, anordnat konferenser eller på annat sätt försökt sprida egna erfarenheter och 
kunskaper.  
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Vilka utmaningar finns – eller hur undviks snittblommor? 
Att verksamheter flyttades från Barn i stan visar på en rad olika utmaningar för alla projekt som ser 
ut att bli väldigt framgångsrika. Lasse pekar på anställningsavtal och villkor, att i civila sektorn lära sig 
sina rättigheter och tillvarata dem. Det finns anledning att utveckla arbetet med projekten för att 
stärka deras rättsliga ställning, en grupp som är lätt att glömma bort är alla de som anställs i 
projekten. Därför är det inte bara viktigt att civila sektorn lär sig sina rättigheter utan också sina 
skyldigheter, exempelvis som arbetsgivare. För Barn i stans del blir de på något sätt lämnade kvar när 
projektet drar vidare i andras regi. Det är inte i första hand Hidde Iyo Dhaqan som förlorar på det, de 
har nya projekt, det är inte projektledaren som också kan gå vidare, det är inte heller de tidigare 
anställda med svensk bakgrund som startar konkurrerande verksamhet. De som förlorar på det är de 
projektanställda som lämnas utanför. Det är viktigt att projektägarna tar ett arbetsgivaransvar, med 
de skyldigheter och rättigheter det innebär. Detta syns även i exempelvis Tagga/Habitat Q. 

En parallell utmaning är hur projekten ska överleva om projektmedarbetarna inte har verktyg att 
hantera de många livsöden som de möter. De flesta möter barn och unga, personer med 
flyktingbakgrund och människor i social utsatthet, samtidigt som de många gånger saknar både 
erfarenhet av och tillräckligt stöd för att hantera de dilemman som kan uppstå. Vissa av 
projektarbetarna har kunnat få råd och stöd i sina föreningar eller genom extern handledning, vilket 
torde kunna vara ett alternativ för fler framtida projekt.  

Många projekt använder sig av olika svårdefinierade begrepp för att beskriva sin verksamhet och 
varför den anses nödvändig, men dessa begrepp konkretiseras sällan. För många är det exempelvis 
viktigt att poängtera långsiktigheten i projekten, men vad betyder det egentligen? Vissa projekt 
arbetar med en målgrupp under tre år, vissa med flera olika målgrupper under åren och några 
ytterligare använder de tre åren till skilda aktiviteter. Långsiktighet används trots detta som ett 
homogent begrepp oavsett vilken konkret betydelse det får. Livskvalitet är ytterligare ett begrepp 
som används, men vems livskvalitet och vem avgör vad som är livskvalitet? Ett annat begrepp som 
återkommer i de olika projekten är demokrati som man ofta använder utan att konkretisera. Rösträtt 
talar exempelvis om att de är ett demokratiskt projekt, men på vilket sätt är det så? Demokrati tycks 
snarare relateras till vad man i projektet anser att (andra) människor ska ha rätt till. Men, frågan är 
hur demokratiskt detta förhållningssätt är i praktiken, i relation till projektets deltagare?  

Frågan är om vissa begrepp ”säljer” mer än andra och att de därför kan användas utan att definieras 
eller konkretiseras. Demokrati och livskvalitet är två sådana, långsiktighet ett annat, det goda mötet 
ett tredje. Det finns anledning att fundera över vad det är projekten vill uppnå med att använda den 
typen av begrepp och kanske framför allt vad begreppen och användandet implicerar. 
Föreställningen om att något är demokratiskt kan exempelvis fortfarande dölja andra 
maktasymmetrier. Många gånger är det dessutom svårt att avgöra om dessa begrepp används för en 
produkt av projektet eller som projektets föresats. Används demokrati för att påvisa ett demokratiskt 
underskott hos målgruppen eller för att det är ett begrepp som ger medel för projektets fortsatta 
försörjning?  

Frågan hur projekten förhåller sig till välfärdsystemets redan etablerade aktörer som exempelvis 
skola, fritidsgårdar, socialtjänst och polis är intressant. Det stora flertalet projekt arbetar med 
skolorna men det tycks ofta ske av rutin. Lockelsen med skolorna är att barnen (oftast) finns där, 
samtidigt är det inte lätt att komma in på skolorna och om det går är det inte alltid resultatet blir det 
bästa. Är skolorna det bästa sättet att nå barn och unga, och vilka barn och unga når man där? Ofta 
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tycks projekten vända sig till institutionen snarare än till ungdomarna själva. En annan fråga är vilket 
ansvar skolorna kan ta för det arbete som projekten bidrar med till skolornas ordinarie 
verksamheter. Några projekt pekar på hur vissa lärare tycks överlåta lektionstid till projekten som ett 
sätt att kunna koncentrera sig på andra arbetsuppgifter.  

Projekten bör ställa sig frågan om skolan alltid är den mest lämpade samarbetspartnern och i så fall 
hur kontakten med skolan och de unga ska se ut. Återskapa skiljer sig från övriga projekt då de 
kontaktade skolans miljöråd och lät de unga själva om de ville sprida information vidare inom skolan 
om vilka möjligheter som finns. Det finns också anledning att ställa större krav på skolorna om de ska 
ta del av projektens arbete, exempelvis i form av finansiering. 

Projekten har generellt sett olika förhållningssätt till sina målgrupper. För vissa projekt är 
målgruppen någon man jobbar för snarare än med, exempelvis genom att tillgodose behov. Det 
förhållningssättet gör att det är svårt att utläsa varifrån behoven kommer och vem som egentligen 
gynnas av arbetet, är det projekten eller målgrupperna? Andra projekt jobbar tydligare med 
målgrupperna som får formulera vilka behov som ska tillgodoses. Det här kan få konsekvenser för 
hur väl arbetet med målgrupperna fungerar. Om inte målgruppen är med på problemformuleringen 
är det inte heller konstigt om det förekommer olika former av motstånd. 

Jobba för, jobba med, jobba mot handlar alltså om att fundera över för vem arbetet bedrivs. Om 
arbetet inte är väl förankrat hos målgruppen är det svårare att både motivera projektets existens och 
att nå önskat resultat. Några av projekten har svårare än andra att visa på att målgrupperna delar 
projektledningens mål, vilket naturligtvis försvårar förankring, resultat och utveckling. Barn i stan 
arbetade med kontinuerliga små utvärderingar, där arbetet hela tiden justerades efter 
målgruppernas önskan, hos några av de andra projekten tycks snarare en specifik metod eller en 
specifik praktik vara önskvärd och prioriterad. Om arbetet ska inriktas på en målgrupp bör detta vara 
tydligt specificerat och problematiserat. 

Hur arbetet organiseras i relation till målgrupperna hänger också ihop med vilka man når och vilka 
man inte når. För Drömkören hänger troligen antalet killar ihop med att arbetet inte omorganiserats 
för att bättre passa denna målgrupp, för Musikprojektet har troligen deras placering i Svenska kyrkan 
haft betydelse för vilka som söker sig dit. Samtidigt är det inte alltid lika klart vad en viss 
snedfördelning beror på. Återskapa tycks inte nå lika många från Västra hamnen vilket är förvånande 
och svåranalyserat eftersom verksamheten ligger där. Ibland påverkas spridningen av andra aktörer, 
som Malmö stads inställning till att Barn i stan även kunde ha deltagare från hela Malmö och inte 
bara stadsdelen eller som hur relationen till Arvsfonden påverkade Ringar på vattnets möjligheter att 
rekrytera och bibehålla engagemanget för dem som redan var rekryterade.  

Slutligen finns en fråga som framför allt väcks i relation till utvecklingen av Barn i stan, hur skapar 
föreningen egna resurser och hur förstärker projektet föreningen? Föreningen tycks relativt nöjd 
med vad projektet ledde till och har gått vidare med andra projekt, men de som arbetade i projektet 
tycks inte vara med på den utvecklingen. För att skapa förutsättningar för en framtid för projekten är 
det viktigt att projektägarna är överens med projektarbetarna om projektets framtid och i så fall 
avsätter resurser för att underlätta projektets fortlevnad. Precis som det är viktigt att fundera över 
hur projektet också kan stärka föreningen och vara en resurs inte bara för målgrupperna utan även 
för föreningens framtid. Det var naturligtvis fler saker som hände Barn i stan som ledde till hur det 
tog slut men denna aspekt tycks ha spelat in.  
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Vad ger ringar på vattnet? 
Sammanfattningsvis går det att formulera ett antal punkter som tycks leda till att projektet 
uppmärksammas och sprids, och att målgruppen blir delaktig. Några punkter som beskriver under 
vilka betingelser Arvsfondens medel lämnar spår hos enskilda, i lokalsamhällen och föreningar. Först 
tar vi upp några punkter som i första hand rör organisationen och därefter några punkter som är 
viktiga på ett individuellt plan. 

• Projekterfarenhet: Att ha projektledare och projektmedarbetare med erfarenhet av att driva 
projekt. Detta innebär både att kunna projektlogiken och att vara medveten om rättigheter 
och skyldigheter. 

• Reflektion, utvärdering och stöd: Att organisationen tillåter reflektion, kontinuerlig 
utvärdering och stöd i olika skeden av projektet (stödet kan och bör ha både personlig och 
organisatorisk prägel).  

• Lokal förankring och kontinuitet: Att lyckas bygga upp eller att redan ha en lokal förankring. 
Detta kräver en kontinuitet i arbetet i föreningen, att bygga upp och under lång tid vårda den 
lokala förankringen.  

• Att arbeta med, inte mot och inte för: Att se målgruppen som medskapare i processen och 
projektets övriga delar underlättar förankringen av projektet.  

I de flesta projekt är engagemanget ofta väldigt starkt personbundet, det vill säga att det är en eller 
ett fåtal personer som driver på verksamheten. Denna personbundenhet finns ofta även hos 
samarbetspartner och hos kommunen, faller denna person bort av någon anledning kan det innebära 
att stora delar av arbetet går förlorat och att nya kontakter måste byggas upp. Detta sätter fokus på 
de enskilda projektmedarbetarnas kunskap, intresse och engagemang: 

• Engagemang och intresse: Projektledare och medarbetare med ett stort engagemang för 
sociala frågor och social rättvisa betyder troligen mycket för projektens spridning. Även 
projektledare som har ett engagemang och intresse för en specifik metod eller ett sätt att 
arbeta på har stor betydelse. Många som är inblandade i de olika projekten dyker upp i en 
rad sammanhang utanför själva projektet, exempelvis debatter, seminarier, konferenser och 
manifestationer vilket ger möjligheter att skapa kontaktnät och utbyta idéer och råd. 

• Identifikation: Hur projektmedarbetarna ser på sig själva i relation till målgrupperna påverkar 
vilket arbete de kan utföra och vilka möjligheter deltagarna kan få. Här kan organisationen ha 
riktlinjer för hur medarbetarna ska relatera till arbetet. En medarbetare som arbetar med 
någon identifierar sig troligen i någon form med personen, en som arbetar för eller mot 
någon gör det troligen inte lika mycket.   

• Kommunikationen: Förmågan att informera om projektets resultat, syfte och arbete har stor 
betydelse för hur det tas emot och vilken spridning det får. Möjligheter till återkoppling till 
projektets medarbetare och målgrupp hör också hit. 

• Social förmåga: Att lyssna och känna av situationer och anpassa arbetet efter dessa 
situationer är en form av social förmåga. En annan är att kunna tala med människor, både i 
målgruppen och från andra samarbetspartner och myndigheter. Förmågan att engagera, 
mobilisera och tydliggöra får stor betydelse för hur arbetet kan organiseras. 

Tre år är lång tid för ett projekt, längre än vad många andra finansiärer beviljar medel för. Samtidigt 
är tre år en väldigt kort tid för att bygga upp den förankring som många gånger krävs för att uppnå 
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en social förändring. Det är också en kort tid för att säkerställa den framtida kontinuitet som detta 
kräver, vilket leder till att många projektledare och projektmedarbetare kontinuerligt rör sig mellan 
nya projekt.  

Hos många finns en projekttrötthet (se t.ex. Listerborn, 2009), en känsla av att det inte blir någon 
reell social förändring. Men det betyder inte att det arbete alla projektdeltagare och 
projektmedarbetare lägger ner inte betyder något. Tvärtom, utan engagemanget och initiativet i alla 
dessa projekt skulle vi inte få nya perspektiv och nya sätt att närma oss frågan om social rättvisa. När 
välfärdssamhället drar sig tillbaka från bostadsområden och tidigare målgrupper får civilsamhället en 
allt större betydelse. Idéerna finns där, engagemanget finns där, utmaningen ligger nu i att 
säkerställa kontinuitet i det arbete som genomförs. En kontinuitet för föreningar, frivilliga, 
projektledare och inte minst deltagare i projekten. För att det ska lyckas krävs en strategi för ett 
arbete på mer än tre år och ett konkret ramverk för stöd och hjälp. 

Civilsamhället som aktör på Malmös välfärdsmarknad 
Ansvarsförskjutningen från det offentliga till det civila samhället syns i Arvsfondens projekt i Malmö. 
Flera av projekten har blivit aktörer på en välfärdsmarknad där det i allt större utsträckning handlar 
om att konkurrera om medel, deltagare och om samarbete med den offentliga sektorn. De 
konkurrerar med andra projekt, kommunala aktörer och ibland till och med sig själva.  

En fördel som brukar lyftas fram med denna utveckling är att de mindre aktörerna i civilsektorn 
lättare och snabbare kan genomdriva förändringar och agera, det kan hävdas vara både korrekt och 
felaktig. Å ena sidan är det möjligt att se hur aktörer som exempelvis Drömmarnas hus snabbt kan 
agera i sitt närområde om det behövs, troligen snabbare än vad många skolor och kommunal 
fritidsverksamhet kan, men å andra sidan är denna snabbhet oftast inte bunden till organisationer 
eller till projekt utan till personer.  

Projektmedarbetarna i Bom som inte säger nej om någon ber om hjälp är ett exempel på denna 
personbundenhet, samma sak står Akram för i Ringar på vattnet. Personer som drivs av ett 
engagemang som å ena sidan innebär något gott men som å andra sidan kan bli tungt att bära. Som 
Harding (2012) är inne på har det även skett förändringar i hur engagemanget ser ut inom den civila 
sektorn, från mer långsiktigt engagemang till mer kortsiktigt. Vi menar inte att dessa personer bidrar 
med ett kortsiktigt engagemang, tvärtom, snarare menar vi att de bidrar med ett engagemang som 
på sikt kan vara tungt och svårt att bära under en längre tid. 

Ett möjligt svar på dessa utmaningar skulle kunna vara att sluta sig samman. Sådana 
sammanslutningar skulle exempelvis kunna tänkas se ut som Drömmarnas hus eller Stapeln. Det 
skulle kunna innebära fördelar med stöd och hjälp samtidigt som många av de fördelar som lyfts 
fram med det civila samhället kan gå förlorade. Det blir då inte längre obundna, små och snabba 
aktörer utan relativt stora aktörer på en projektbaserad välfärdsmarknad. Att Drömmarnas hus kan 
låta deltagare gå mellan projekt kan naturligtvis vara en fördel men det kan också innebära att det 
sker en rundgång av deltagare som bara gynnar Drömmarnas hus. Att ha många deltagare i ett 
projekt kan vara ett sätt att få mer bidrag. 

Personbundenheten gör sig ofta påmind även i kontakter med välfärdsstatens aktörer och den 
offentliga sektorn. Ofta beror projekts möjligheter till fortsatt verksamhet efter projekttiden på 
enskilda politikers eller tjänstemäns goda vilja och eget engagemang. Här uppstår problem med 
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möjligheten till kontinuitet. Samtidigt finns det anledning att ifrågasätta om civilsamhället ska 
samarbeta med den offentliga sektorn. Många projekt samarbetar med skolor och förskolor utan att 
fundera på om detta verkligen är den bästa vägen att nå barn och unga. I samarbetet med skolor och 
förskolor påverkas projektens möjligheter till självbestämmande, vilket också några av projekten är 
inne på har hänt i samband med betygssättning eller då lärare sett projektet som en möjlighet till 
”barnpassning”. Frågan är varför inte skolan är beredd att ta ett större ansvar för det jobb projekten 
lägger ner. 

Även om Arvsfonden kan ge medel för tre år är detta sällan tillräckligt för att kunna bygga upp det 
kontaktnät som krävs för ett framgångsrikt projekt. Inte heller är tre år särskilt lång tid för att bygga 
upp lokal förankring. Detta blir svårare att hantera för de små och oberoende aktörer som får 
projektpengar för ett enstaka projekt till skillnad från de större aktörer som har flera parallella 
projekt igång eller som ingår i en större organisation där projekt ofta överlappar. Dessa större aktörer 
får därför lättare att etablera sig.  

Personalansvaret finns anledning att återkomma till, speciellt om civilsamhället får en allt större roll 
för välfärden. RFSL ungdom syd är ett bra exempel på svårigheterna i att agera både 
ungdomsorganisation och arbetsgivare, speciellt då det varit relativt stor omsättning i styrelsen. För 
andra projekt handlar det om att både kunna bevaka rättigheter och känna till sina skyldigheter i 
relation till de projektanställda. Ansvarsförskjutningen innebär att man bygger upp en 
arbetsmarknad utan större insyn där människor kan fara illa när anställningsförhållandena är oklara. 
Här har samtliga inblandade ett stort ansvar, både samarbetspartner som kommuner och landsting, 
finansiärer som Arvsfonden och projektägare behöver fundera över hur rättigheter ska kunna 
bevakas och skyldigheter kunna fullgöras. 

Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö i likhet med tidigare regeringsförklaringar ställer relativt 
stort hopp till civilsamhället och dess möjligheter att skapa ett socialt hållbart Malmö. Utan tvekan är 
civilsamhället en viktig aktör och vad de flesta projekt som ingått i denna studie visat är att de i allra 
högsta grad tillgodoser olika behov i Malmö. Men betyder detta att en stark civil sektor i Malmö är 
svaret på ett socialt hållbart Malmö? Troligen inte, det handlar fortfarande om ytterst tillfälliga och 
sårbara projekt, vilket de kanske måste vara för att bibehålla styrkorna hos det civila samhället. Men 
även om det inte är lösningen handlar det om att vara ett starkt och viktigt komplement till de 
offentliga verksamheterna. Ett komplement som kan driva på utvecklingen men också vara en röst 
för alla dem som oftast inte hörs. Här har civilsamhället en viktig roll även i framtiden. 

 

 

 

Referenser 

Adams, R. (1996). Social work and empowerment. London: McMillan Education. 

Ahmed, S. (2007). A phenomenology of whiteness. Feminist Theory. doi:10.1177/1464700107078139 

154 
 



Almqvist, K., Ideland, M., Johansson, Å., Malmberg, C., & Petri, L. (2011). Hjältar i en annan värld - om 
ett äventyrligt pedagogiskt arbetssätt. FoU Malmö Utbildning. Retrieved from 
http://dspace.mah.se/handle/2043/13080 

Alvesson, M., Deetz, S., & Torhell, S. (2000). Kritisk samhällsvetenskaplig metod. Lund: 
Studentlitteratur. 

Bernler, G., & Johnsson, L. (1985). Handledning i psykosocialt arbete. Stockholm: Natur & Kultur. 

Bhabha, H. K. (1999). Det tredje rummet. In C. Eriksson, M. Eriksson Baaz, & H. Thörn (Eds.), 
Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella 
samhället. Nora: Nya Doxa. 

Björngren Cuadra, C., Lalander, P., & Righard, E. (2013). Socialt arbete i Malmö: Perspektiv och 
utmaningar. Socialvetenskaplig Tidskrift, 1, 4–13. Retrieved from 
https://www.mah.se/upload/FAKULTETER/HS/Institutioner/Socialt arbete/Diverse/Cuadra 
Lalander Svt 1 2013.pdf 

Boréus, K. (2011). Diskursanalys. In G. Ahrne & P. Svensson (Eds.), Handbok i kvalitativa metoder. 
Stockholm: Liber. 

Brottsoffermyndigheten. (2014). Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2013. 
Stockholm: Brottsförebyggande rådet. Retrieved from 
http://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2014-05-23-brottsutvecklingen-for-
vissa-brott-mot-person-fram-till-2013.html 

Brulin, G. (2008). Gemensam kunskapsbildning för regional tillväxt och hållbar utveckling. Linköping. 

Castells, M. (1983). The city and the grassroots: a cross-cultural theory of urban social movements. 
Los Angeles: The University of California Press. 

Civos. (2012). Civilsamhällets betydelse för välfärd, ekonomi och demokrati. En uppföljning av 
politiken för det civila samhället – ur det civila samhällets perspekti. Stockholm: Civos. Retrieved 
from http://media.civos.se/2012/04/Civos-Civilsamhällets-betydelse.indd_.pdf 

CODEX. (2012). Forskningsetiska principer inom humanistisk - samhällsvetenskaplig forskning. 
Stockholm. 

Collins, R. (2004). Interaction ritual chains. New Jersey: Princeton University Press. 

Diderichsen, F. (1989). Storstadsutredningen. Stockholm: Statens Offentliga Utredningar. 
SOU1989:69. 

Drömmarnas Hus. (2014). Drömmarnas Hus. Retrieved September 29, 2014, from 
www.drommarnashus.se 

Etzler, A. (2013). Reinfeldteffekten : hur nya moderaterna tog över makten i Sverige och skakade 
socialdemokraterna i grunden. Stockholm: Karneval. 

Förening.se. (2014). Arbetsgivaransvar. Retrieved October 01, 2014, from http://forening.se/ideell-
och-anstalld/arbetsgivare-och-anstalld/arbetsgivaransvar/ 

155 
 



Föreningen Ungdomsalternativet. (2014). Ungdomsalternativet. Retrieved June 18, 2014, from 
ungdomsalternativet.se 

Gawell, M. (2013). Social entrepreneurship - innovative challengers or adjustable followers? Social 
Enterprise Journal, 9(2), 203–220. 

Habitat-Q. (2014). OM PROJEKTET TAGGA. Retrieved June 18, 2014, from 
http://www.habitatq.se/tagga.php 

Hammersley, M., & Atkinson, P. (2007). Ethnography: Principles in practice. London: Routledge. 

Harding, T. (2012). Framtidens civilsamhälle : Underlagsrapport 3 till Framtidskommissionen. 
Stockholm: Regeringskansliet. Statsrådsberedningen. 

Herz, M. (2012). Från ideal till ideologi. Konstruktioner av kön och etnicitet inom socialtjänsten. 
Örebro: Örebro University. 

Herz, M., & Johansson, T. (2011). Maskuliniteter: Kritik, tendenser, trender. Malmö: Liber. 

Herz, M., & Johansson, T. (2012a). Det professionella mötet. In M. Herz (Ed.), Kritiskt socialt arbete 
(pp. 31–55). Malmö: Liber. 

Herz, M., & Johansson, T. (2012b). The Experience of Being Stopped: Young Immigrants, Social 
Exclusion and Strategies. Young, 20(2), 157–176. doi:10.1177/110330881202000203 

Herz, M., & Johansson, T. (2013). Poststrukturalism. Metodologi, teori, kritik. Malmö: Liber. 

Herz, M., Johansson, T., Lalander, P., Mattsson, T., & Wikström, H. (2012). Avslutning. In M. Herz 
(Ed.), Kritiskt socialt arbete (pp. 169–180). Malmö: Liber. 

Herz, M., & Kullberg, C. (2012). Genusmedvetet socialt arbete. In C. Kullberg, M. Herz, J. Fäldt, V. 
Wallroth, & M. Skillmark (Eds.), Genus i socialt arbete (pp. 101–143). Malmö: Liber. 

Herz, M., & Wallroth, V. (2012). Organisation och kön. In C. Kullberg, M. Herz, J. Fäldt, V. Wallroth, & 
M. Skillmark (Eds.), Genus i socialt arbete. Malmö: Liber. 

Hidde Iyo Dhaqan. (2014). Hidde Iyo Dhaqan. Retrieved June 18, 2014, from 
www.hiddeiyodhaqan.com 

Kaunitz, C., & Strandberg, A. (2009). Aggression Replacement Training (ART) i Sverige - 
Evidensbaserad socialtjänst i praktiken. Socionomen, 6(26), 37–50. 

Kommission för ett socialt hållbart Malmö. (2013). Malmökommissionens slutrapport. Malmö. 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund. Lund: Studentlitteratur. 

Lalander, P. (2013). Inga hopplösa fall : Om livsstilshuset, ett boende och en verksamhet för unga med 
“gängerfarenhet.” Stockholm: Allmänna arvsfonden. Retrieved from 
http://dspace.mah.se/handle/2043/15822 

156 
 



Lepoutre, J., Justo, R., Terjesen, S., & Bosma, N. (2013). Designing a global standardized methodology 
for measuring social entrepreneurship activity: the Global Entrepreneurship Monitor social 
entrepreneurship study. Small Business Economics, 40(3), 693–714. 

Lidskog, R., Johansson, B., & Lekare, K. (2001). Våldet och tryggheten i staden. In I. Elander (Ed.), Den 
motsägelsefulla staden: vardagsliv och urbana regimer (pp. 53–82). Lund: Studentlitteratur. 

Liedholm, M., & Lindberg, G. (2012). ” ALL IN ” Ett projekt om spelberoende bland unga romer, 1–36. 

Linell, J. (2011). Projekt “Träning för förändring”. Sveriges största filmprojekt av och för ungdomar. 
Sweden: Föreningen Ungdomsalternativet. 

Listerborn, C. (2009). Kvinnors erfarenheter måste bli mer synliga. Malmö: Malmö högskola. 
Retrieved from http://dspace.mah.se/handle/2043/8109 

Listerborn, C. (2014). Den osynliga våldsgeografin: med en intersektionell blick på våldshandlingar i 
offentliga rum. In K. Sandell, M. Sager, & N. Räthzel (Eds.), Kritiska gemenskaper: att skriva 
feministisk och postkolonial vetenskap. Lund: Genusvetenskapliga Institutionen. Lunds 
universitet. 

Lööw, J. (2010). Odla i staden för välbefinnande. Om sevedsbornas upplevelser av Barn i Stans 
odlingsprojekt. Alnarp: Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Molina, I. (1997). Stadens rasifiering : Etnisk boendesegregation i folkhemmet : [ethnic residential 
segregation in the Swedish Folkhem]. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 

Palm, K. (2008). Det riskabla engagemanget: Om regenerativ utveckling av mänskliga resurser, 
eldsjälar och ledarskap i radikal utveckling. Stockholm: KTH. 

Pérez, E. (2014). Vad vet vi om de insatser socialtjänsten gör i hedersrelaterade konflikter inom 
familjen? Malmö. 

Regeringens proposition. (1998). Prop. 1998/99. Stockholm. 

Romska ungdomsförbundet. (2014). Romernas historia. Romernas Historia. Retrieved June 18, 2014, 
from romernashistoria.se 

Sametinget. (2014). Minoritet.se Kulturell och språklig mångfald berikar Sverige. Retrieved 
September 29, 2014, from www.minoritet.se 

Sernhede, O. (2009). Territoriell stigmatisering, ungas informella lärande och skolan i det 
postindustriella samhället. Utbildning Och Demokrati, 18(1), 7 – 32. 

Skolverket. (2014). Grundskolan – Personal – Riksnivå. Retrieved June 18, 2014, from 
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.217893!/Menu/article/attachment/Grundskolan_Pers
onal_Riksnivå_Tab4A_2013_14webb.xls 

Socialstyrelsen. (2010). Social rapport. Stockholm: Socialstyrelsen. 

SOU2005:29. (2005). Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens 
lokala utvecklingsavtal. Stockholm: Socialstyrelsen. 

157 
 



STPLN. (2014). Stpln. Retrieved September 29, 2014, from www.stpln.se 

Söderman, J. (2011). “Folkbildning” through hip-hop: how the ideals of three rappers parallel a 
Scandinavian educational tradition. Music Education Research, 13(2), 211–225. 
doi:10.1080/14613808.2011.577929 

Wacquant, L. J. D. (2008). Urban outcasts. Cambridge: Polity Press. 

Wikström, H. (2012). Familj, heder och svenskhet. In M. Herz (Ed.), Kritiskt socialt arbete. Malmö: 
Liber. 

Åberg, L. (2011). Flower power. Om Barn i Stan och det som gror på Seved. Malmö: Hidde Iyo 
Dhaqan. 

 

158 
 



 

159 
 



 

Bilaga 1 
 

• Berätta om projektet 
• Vad skulle du säga projektet bidrar med? 
• Vad har fungerat väl i projektet, vad skulle du säga ni lyckats med? 
• Finns det något du skulle gjort annorlunda i dag? 
• Vilka samarbeten har funnits? 
• Vilken/vilka målgrupper har projektet? 

o Har ni kunnat nå er målgrupp? 
o Finns det någon ni inte kunnat nå? 
o Hur har projektet tagits emot av målgruppen? 
o På vilket sätt har målgruppen involverats i projektet? 

 Planering? 
 Genomförande? 
 Projektets framtid? 

• Hur arbetar ni med att sprida kunskap från projektet? 
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Bilaga 2  

Djupstudien – Barn i stan 
Barn i stan var ett treårigt projekt som genomfördes av föreningen Hidde Iyo Dhaqan mellan april 
2008 och mars 2011. Syftet var att få människor över generationsgränserna att börja umgås och 
påverka det område där de bor. Projektet var placerat i stadsdelen Seved som ofta förknippas med 
social utsatthet. Barnen och de äldre som kanske bott i Seved under lång tid skulle komma att mötas 
och dela berättelser om sitt Seved genom en rad olika verksamheter. En sådan och kanske den mest 
framgångsrika i någon mer var stadsodlingen som startades. Där kunde man bara stanna till och 
prata eller befinna sig över dagens olika timmar, och tillsammans påverka utformningen av den 
lokala miljön. Empirin består av projektets akt hos Arvsfonden, böcker och andra skrifter, intervjuer 
med flera deltagare och projektmedarbetare samt besök på plats. 

Projekt följda 2013–2014 
Dessa fem projekt redovisas genom empiri i form av akter, intervjuer med projektledare och andra 
samarbetspartner samt observationer i verksamheterna. 

Tagga – Mötesplats för hbtq-ungdomar i Skåne 
Tagga är ett projekt som genomförs av RFSU:s ungdomsförbund och försöker skapa trygga 
mötesplatser, möjliggöra en meningsfull fritid och skapa trygga sociala sammanhang för hbtq-
ungdomar. Verksamheten riktas in på en rad olika verksamheter, bland annat kollon och radio. 
Kärnverksamheten består av Habitat Q ett öppet hus på tisdagskvällar för HBTQ-ungdomar i åldern 
13–21. Här ska de kunna träffas i en trygg miljö utan påhälsning av andra vuxna (än personalen) och 
personer som inte positionerar sig som HBTQ. Projektet pågår fortfarande. 

Tusen serier 
”Tusen tecknare, tusen historier, tusen serier.” Så, skriver Seriefrämjandet i sin beskrivning av 
projektet Tusen serier. Tusen serier vill bredda den svenska seriekulturen från att i dag mer eller 
mindre uteslutande bestå av infödda svenskar till att införliva olika berättelser, olika röster och olika 
bakgrunder. Genom att arbeta med workshop, publikationer av seriealbum och nätverkande, ska 
målen att öppna svenska serier uppnås.  

Vi är romer 
Vi är romer bedrivs av Romska ungdomsförbundet i Malmö. Projektet försöker både sprida kunskap 
om romsk historia och kultur samt att engagera unga romer och låta dem ta plats och synliggöras. 
Framför allt håller en webbplats på att byggas där det ska vara möjligt att gå in i en traditionell 
husvagn, få information om romsk historia och se hur man ser ut iförd romska kläder. Andra delar 
handlar om att ställa ut en byggd vagn och informera allmänheten, när detta sker och vagnen är på 
turné involveras oftast lokala romer som därmed får en röst och en plattform. 

Återskapa 
Miljö, återvinning och jämställdhet är begrepp som kan användas för att beskriva Återskapas 
verksamhet. Projektet bygger på en idé att allt material går att använda och att skapandet bör stå i 
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centrum. Flera industrier och företag skänker material som blir över efter produktion och som annars 
slängs. Återskapa tar tillvara detta material som sedan används kreativt med barn och vuxna 
(exempelvis föräldrar, lärare, far- och morföräldrar) för att framställa nya saker. Med utgångspunkt i 
detta skapas bland annat skräddarsydda workshops, där olika teman som skolklasser för närvarande 
arbetar med avhandlas, och öppet hus där många barn kommer tillbaka tillsammans med sina 
föräldrar.   

Drömkören 
Drömmarnas hus i Rosengård står som värd för två av projekten, det första är Drömkören. Det är ett 
projekt som i skrivande stund håller på att avslutas och handlar om att med musik, skrivande och 
sång ge röst till de ungdomar som kanske saknar den allra mest i dag, papperslösa flyktingar. Med 
sångens, musikens och körens hjälp får de möjlighet att göra sin röst hörd. Kören har bytt form under 
åren och har delvis varit en återkommande aktivitet och delvis bedrivits i projektform. 

Projekt som behandlas översiktligt 
Sju projekt har antingen på grund av att de avslutats eller då det varit omöjligt att genomföra 
etnografiska observationer redogjorts för översiktligt i studien. Här består empirin enbart av akter 
och intervjuer med projektledare. 

Bom – Barn och mammor, ett projekt för våldsutsatta barn och deras mammor 
Boms verksamhet är inriktad på barn med mödrar på kvinnojour eller som lämnat kvinnojour. Ofta 
har dessa barn en väldigt svår och isolerad tillvaro. Bom anordnar därför en rad olika aktiviteter för 
dessa barn och för barnen tillsammans med sina mammor. 

Musikprojektet 
De barn som väntar på uppehållstillstånd saknar ofta fritidssysselsättning, Musikprojektet erbjöd 
därför dessa barn musikundervisning några dagar i veckan under ett år. Barnen fick lära sig spela 
gitarr och flöjt, samt sjunga i kör och rytmik, dessutom genomfördes konserter. 

Ringar på vattnet 
Kvinnoforum startade Ringar på vattnet för att hitta sätt att arbeta med barn och unga med fokus på 
våld. Arbetet skulle verka förebyggande, även föräldrautbildningar anordnades. En stor del av 
arbetet handlade om ett gräsrotsarbete där den så kallade ”förlängda armen” skulle utbildas för att 
sedan föra arbetet vidare. 

All in 
Romska ungdomsförbundet genomförde projektet All in åren 2009–2012 med syfte att hjälpa och 
sprida kunskap om spelmissbruk bland unga romer i Sverige. Arbetet gick bland annat ut på att dels 
kartlägga missbrukets omfattning, dels framställa en kortlek för att kunna använda tillsammans med 
ungdomar om spelmissbruk och på att utbilda frivilliga om spelmissbruk. 

Träning för förändring 
Detta projekt skiljer sig något från de övriga då det i huvudsak handlar om att sprida en metod, ART. 
Detta har skett genom en filminspelning med ungdomar som i olika klipp spelar upp scenarier och 
sedan visar hur delar av ART kan komma till användning.  

Team Guran 
Team Guran är projekt nummer två i Drömmarnas hus regi och som i stora drag handlar om att göra 
naturen tillgänglig för barn som ofta saknar kunskap om och tillgång till den. Med hjälp av 
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skådespeleri och besök i skog och mark ville man sprida kunskap och glädje. Förskoleklasser från 
Rosengård bussades ut i skogen och fick där möjlighet att lära sig om naturen, leka och få glädje av 
skogen. 

Rösträtt 
Rösträtt arbetar för att tillgängliggöra sång och musik för barn på barns villkor. Det handlar i stora 
drag om att sång och musik, både vad gäller skapande och framförande ska få vara på barns egna 
villkor och att de ges möjlighet att sjunga och skapa. Rösträtt arbetar både med barnen och med 
personalen för att sprida kunskaper om hur man kan arbeta med musik, skapande och barn i 
förskoleåldern. Ytterligare en del i Rösträtt är en högskolekurs på 15 högskolepoäng på Malmö 
högskola för att på så sätt sprida kunskaper vidare och bidra till att rösträtt kan fortsätta efter 
projektets slut. 
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