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FÖRORD

Regeringen beslutade 2004 om en treårig satsning
med syfte att motverka ungas psykiska ohälsa. Ideella
organisationer och föreningar har under denna period
kunnat söka medel ur fonden för att utveckla metoder
hos föreningslivet för att motverka och förebygga
ungdomars psykiska ohälsa. De prioriterade områdena
för satsningen är att stärka ungdomars tilltro och
förmåga att påverka sin egen vardag, att tillsammans
med vuxna utveckla metoder att motverka problem som
redan uppstått, att ideella organisationer samarbetar
med offentliga organisationer, samarbetar med
offentliga samhällsorgan och förebygga stress.
Totalt har 60 miljoner beviljats till 38 projekt till
föreningar och organisationer runt om i landet. Fil
dr Magnus Karlsson vid Ersta Sköndal högskola har
fått Arvsfondsdelegationens uppdrag att utvärdera
satsningen. Syftet med utvärderingen är att ta tillvara
de erfarenheter och kunskaper som projekten gjort. I
uppdraget har ingått att belysa frågor kring vilka spår
Arvsfondens pengar lämnar och under vilka betingelser
de lämnar spår, vilka framkomliga vägar och vilka
hinder organisationerna stött på samt hur målgruppen
för projekten upplever de insatser som görs. Magnus
Karlsson har följt satsningen sedan starten 2004.
Hans Andersson
Kanslichef
Arvsfondsdelegationen
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SAMMANFATTNING

Den här rapporten är en utvärderingssammanställning
som diskuterar de sammanlagt 38 projekt som under
tiden 2004–2008 fått anslag genom Arvsfondens
särskilda satsning Ungas psykiska ohälsa. Till grund
för satsningen ligger Regeringsbeslut U2004/2698/
Ung som understryker den ideella sektorns betydelse
för att förebygga och motverka ungas psykiska ohälsa.
Ursprungligen var tanken att avsätta 30 miljoner kronor
för satsningen, men när den avslutas har sammanlagt
närmare 70 miljoner kronor anslagits till de projekt
som diskuteras.
Syftet med utvärderingssammanställningen
har varit att presentera hur projekten beskrivs
utifrån verksamhet, huvudmannaskap, inflytande
från målgruppen och möjliga bestående resultat
av verksamheterna, att ge exempel på vad
projekten ser som hinder, möjligheter och speciella
utvecklingsteman, samt att lyfta fram vad i projekten
som gynnar och missgynnar målgruppen ungdomar
med psykisk ohälsa.
Dokumentstudier har genomförts av framför
allt de förarbeten och beslut som legat till grund
för anslagen. I en inledande enkät har sedan varje
projekt fått besvara frågor om respektive projekts mål,
målgrupper, organisatoriska sammanhang, finansiering,
och förväntningar på Arvsfondens handläggare. I en
andra enkät, som skulle hjälpa projekten att värdera
sig själva, har frågor ställts om liknande områden, men
nu med fokus på det faktiska resultatet. Slutligen har
projektrepresentanter från åtta strategiskt valda projekt
intervjuats för att nå fördjupad kunskap om projekten.
Tidigare kunskap om ungas psykiska ohälsa i
Sverige och teorier om den ideella sektorn har tagits
till hjälp för att tolka resultaten. De senare har särskilt
stor betydelse, eftersom det regeringsbeslut som ligger
till grund för satsningen särskilt fokuserar relationer
mellan det offentliga och det frivilliga.
När det gäller ungas psykiska ohälsa innehåller
rapporten inte någon mer omfattande genomgång
av forskningslitteraturen, men några källor förklarar
den psykiska ohälsa hos unga som verkar öka med
dels ökade individualiseringstendenser i samhället,
dels ungdomars svårigheter att få arbete. I samband
med individualiseringen diskuteras också i vilken
utsträckning sociala strukturer för kön och social klass
fortsätter att ligga till grund för ojämlikheter även
bland ungdomar, och hur det i så fall kan påverka deras
livssituation.
Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn

Resultaten som framträder från de empiriska studierna
är i första hand av kvalitativ karaktär. Här diskuteras
vilka inslag i projekten som är nyskapande och hur
sådana inslag kan kategoriseras. Här ges också en
bild av projektens organisatoriska sammanhang:
de diskuterade projekten finns inom ramen för den
ideella sektorn och många av dem är knutna till
större frivilliga organisationer. Tretton projekt var
knutna till socialt inriktade organisationer, åtta till
intresseorganisationer, sju till ungdomsorganisationer,
fyra till något som i texten kallas ”nysociala”
organisationer och två vardera till kulturorganisationer,
studieförbund och ”andra” organisationer. De ägnade
sig åt olika typer av verksamheter, som att stärka
målgruppen (8 av de svarande), utveckla stöd och
behandling (3), utveckla förebyggande arbete (4)
och främja samverkan mellan olika aktörer (2).
Målgrupperna för projekten beskrivs översiktligt i
rapporten – ett uppmärksammat resultat är att en
mycket stor andel av de tillfrågade projekten uppger att
de är verksamheter för en särskild målgrupp, snarare än
att de är bestående av en sådan.
I en diskussion om vad som gynnar och missgynnar
målgruppen ställs de empiriska resultaten mot så
kallade risk- och skyddsfaktorer som emellanåt
presenteras i samband med studier på området. En
tentativ slutsats i diskussionen är att de studerade
projekten innehåller faktorer som kan vara gynnande
för målgruppen, men att de också uppmärksammar
faktorer som kan vara missgynnande för gruppen
och som annars inte diskuteras. Att ha kunskap om
sin livssituation, att träffa andra i samma situation
som sin egen och att ha tillgång till sociala arenor är
till exempel förslag på möjliga skyddsfaktorer som
identifierats genom projekten.
Ett tema som följer genom rapporten handlar
om samarbetet mellan ideella organisationer och
det offentliga, och samarbetet ideella organisationer
emellan. Bland annat diskuteras Arvsfondens anslag
som en möjlighet för att skapa ”samarbetskluster”
mellan flera organisationer, och hur sådana kluster kan
tänkas påverka projektens framgång och framtid. Ett
annat tema handlar om den ideella sektorn som arena
för utvecklandet av ny kunskap, vilket aktualiseras
inte minst av Arvsfondens krav på att de finansierade
projekten ska vara nyskapande.
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INLEDNING

Rapporten diskuterar en omfattande satsning som
staten genom Arvsfonden har gjort för att motverka och
förebygga ungdomars psykiska ohälsa under 2004–
2008. Satsningen har sitt ursprung i ett regeringsbeslut
där det står:
Föreningslivets arbete för att stärka ungdomars
tilltro till den egna förmågan, förebygga psykisk
och fysisk ohälsa samt utveckla metoder för att
bearbeta problem när de redan uppstått angavs
som ett prioriterat område vid fördelning av stöd
till målgruppen ungdomar. Regeringen angav att
särskild prioritet bör ges till projekt som syftar
till att stärka tilltron till den egna förmågan
och möjligheten att själva och tillsammans
med andra kunna påverka sin vardag för
att motverka och förebygga psykisk ohälsa.
(regeringsbeslut U2004/2698/Ung)
Regeringen betonar ”en nära samverkan mellan olika
sociala aktörer, offentliga samhällsorgan och ideella
organisationer, liksom utvecklingen av föreningslivets
arbete för ensamkommande flyktingungdomar”
(regeringsbeslut U2004/2698/Ung).
De projekt som uppfyllde följande villkor skulle
prioriteras:
•• projekt som syftar till att stärka ungdomars tilltro
till den egna förmågan och möjligheten att själva
och tillsammans med andra kunna påverka sin
vardag,
•• projekt som syftar till metodutvecklingsarbete
för att förebygga negativ stress på lokal nivå, i
samverkan mellan föreningsliv och kommunala
aktörer,
•• projekt där engagerade vuxna tillsammans med
ungdomar utvecklar metoder för att bearbeta och
motverka problem när de redan uppstått, och
•• utvecklingen av projekt som innebär en nära
samverkan mellan olika sociala aktörer, offentliga
samhällsorgan och ideella organisationer. (bilaga
till regeringsbeslut U2004/2698/Ung)
För den satsning som presenteras avsattes till en
början 10 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden
för det första året (2003), och en ambition var att
avsätta motsvarande medel i ytterligare två år, vilket
skulle innebära sammanlagt 30 miljoner kronor. När
satsningen nu summeras har det planerade anslaget
mer än fördubblats, och nästan 70 miljoner kronor har
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utbetalats till sammanlagt 38 projekt (en förteckning
över samtliga projekt, anslag och inriktningar finns i
bilaga 1).

Uppdraget och studiens syfte

Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i Arvsfondens
övergripande frågeställningar om vilka spår
Arvsfondens finansiering lämnar och under vilka
betingelser de lämnar sådana spår, vilka framkomliga
vägar projekten finner och vilka hinder de stöter
på, samt hur målgrupperna upplever de finansierade
insatserna.
Syftet med studien är att
•• presentera hur projekten beskrivs utifrån
verksamhet, huvudmannaskap, inflytande från
målgruppen och möjliga bestående resultat av
verksamheterna
•• ge exempel på vad projekten ser som hinder,
möjligheter och speciella utvecklingsteman
•• lyfta fram vad i projekten som gynnar och
missgynnar målgruppen ungdomar med psykisk
ohälsa.

Projekt i föreningslivet

Att de finansierade projekten är delar av föreningslivet,
att de finns inom ramen för den ideella sektorn, gör
att en diskussion om förutsättningar för organisering
inom den här sektorn blir särskilt intressant. De
flesta projekten har initierats inom redan befintliga
organisationer, till exempel Rädda Barnen eller
Riksförbundet för sexuellt likaberättigade (RFSL),
och nästan alla kan utan svårighet placeras inom den
ideella sektorn. De allra flesta uppger vidare att de
är verksamheter för en speciell målgrupp, snarare än
verksamheter bestående av en sådan. Ofta riktar de
sig till målgrupper som är både känsliga och svåra att
nå, men som samtidigt är viktiga att uppmärksamma.
Delvis på grund av dessa svårigheter kommer
målgrupperna själva oftast inte till tals i denna rapport,
men studien har utformats på ett sätt så att frågan
om målgrupper och deras situation ändå ska kunna
diskuteras.
En kort kommentar ska redan inledningsvis göras
om begreppens användning. Rapporten använder
begreppen ideella organisationer och frivilliga
organisationer liksom den ideella sektorn och
frivilligsektorn synonymt, även om det emellanåt görs
en teoretisk åtskillnad mellan dem. Anledningen är helt
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enkelt att det i de sammanhang studien gjorts förefaller
vara vanligare att tala om de förra än om de senare.
Men ibland får naturligtvis ”ideell” och ”frivillig” olika
betydelser även i denna text, framför allt eftersom det
förra begreppet i vardagstal mer verkar ha betydelsen
”utan ersättning” medan det senare verkar antyda ”av
fri vilja”. För en utvecklad diskussion om begreppens
användning, som alltså inte följs i rapporten, hänvisas
till Blennbergers text ”Språkbruk och ordval” i SOU
1993:82.

Begreppet ungdom

Begreppet ungdom kan spåras till en rad olika
historiska företeelser, men får delvis sin betydelse först
i samband med de ungdomskulturer som formades
under efterkrigstiden. Ibland ställs det i relation till
begreppen ”barn” och ”vuxen” och ungdomstiden ses
som en övergångsperiod mellan barn- och vuxenliv.
I dessa sammanhang blir ungdomsbegreppet snarast
definitionsmässigt förknippat med uppbrott och
förändring; skeenden som rimligen påverkar den
enskildes psykiska välmående. En inte oviktig del i
sådana förändringar borde vara rollbytet från att vara
ett beroende barn till att vara en oberoende (åtminstone
relativt sett) vuxen. Ungdomstiden innebär då en
passage som i många samhällen och i många tider
markerats och formaliserats genom olika ritualer: ofta
sådana som markerat den unges förändrade funktion
i samhället. I dag höjs i stället emellanåt röster för att
ungdomar blivit en restkategori och att vara ungdom
innebär att befinna sig i ett ingenmansland mellan barn
och vuxen. Om så är fallet borde det vara oroande att
ungdomstiden blir alltmer utdragen.
De här effekterna kan sägas vara sociala
dimensioner av ungdomstiden, men ofta lyfts också den
enskildes fysiska och psykiska utveckling fram. Det
senare perspektivet utvecklas inte i den här rapporten,
men det är uppenbart att övergången från att vara barn
till att vara vuxen är mycket omvälvande. Kanske är
den enskildes fysiska och psykiska utveckling den mest
universella och tidlösa förändringen som kan användas
som delar i en definition av ungdomstiden?

Hur gammal är ungt?

Ett annat, betydligt enklare sätt att definiera
ungdomstiden är att förlägga den till vissa åldersspann.
Att ungdomar definieras som personer mellan till
exempel 12 och 18 år är vanligt, och på senare tid
förefaller som redan nämnts ungdomstiden ha sträckts
ut upp till 25 eller till och med 30 år. Emellanåt kallas
de äldre ungdomarna för ”unga vuxna”. Möjligen finns
en komplikation i att förlägga ungdomstiden till att
omfatta personer både under och över 18 år; i och med
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myndighetsgränsen får den unge tillgång till stora delar
av vuxenlivet som tidigare inte varit nåbara.
Att ungdomstiden förlängts har troligen åtminstone
till en del att göra med att unga allt senare etablerar
sig på arbetsmarknaden, inte bara i Sverige utan i
stora delar av Europa. Diskussionen om den senare
etableringen ska inte föras här, men förtjänar att
uppmärksammas dels för att viss förståelse av ungas
psykiska ohälsa knyts till möjligheterna att få och
behålla ett arbete, dels för att en del av de projekt som
finns i den diskuterade satsningen arbetar med att
främja ungas hälsa genom att ge dem tillgång till den
öppna arbetsmarknaden.

Ungas psykiska ohälsa

Även ungas – barns, ungdomars och unga vuxnas –
psykiska hälsa och ohälsa är företeelser som relativt
sent uppmärksammats i någon större utsträckning.
Fram till nyligen hade inga studier genomförts i
Sverige som gör det möjligt att på något mer ingående
sätt beskriva ungdomars psykiska ohälsa under en
längre tid. Det försvårar naturligtvis en diskussion om
i vilken utsträckning sådan ohälsa faktiskt har ökat.
Psykisk ohälsa är heller ingen definitiv term. Psykisk
ohälsa är för de flesta ett vidare begrepp än psykisk
sjukdom eller psykiska funktionshinder, och många
inkluderar även den enskildes egen självförståelse: den
psykiska ohälsan är delvis något subjektivt. Men inte
minst det senare leder till invändningar om att delar av
den påstådda psykiska ohälsan är ett resultat av att unga
i allt större utsträckning uppmärksammar och pratar
om sin psykiska hälsa. Det finns också invändningar
som har att göra med att den upplevda hälsan förstås
delvis utifrån den enskildes förväntningar, till exempel
kan den upplevda ohälsan bero på att förväntningarna
på god hälsa höjs i snabbare takt.
Den breda och inte alltid distinkta förståelsen
av ungdomars psykiska ohälsa har säkert delvis sin
förklaring i att man vet ganska lite om den. Det är
vid en hastig litteraturgenomgång slående hur många
sinsemellan helt olika typer av förklaringar som ges,
och på hur många olika nivåer den kan förstås, även
om det är rimligt att tänka sig att begreppet innehåller
ett stort antal olika företeelser som sinsemellan
relaterar till varandra på komplexa sätt. Existentiella,
historiska, antropologiska, sociala, medicinska och
utvecklingspsykologiska tankeriktningar används i
försöken att förklara och förstå varför ungdomar som
med många mått mätt har utmärkt fysisk hälsa alltför
ofta verkar lida av psykisk ohälsa.
För att beskriva komplexiteten kommer här
ett exempel. SOU 1997:8, ett delbetänkande från
Barnpsykiatrikommittén, har följande underrubriker
8

i kapitlet med huvudrubriken ”Orsaker till psykisk
ohälsa”: Den humanistiska utgångspunkten, Genetiska
förklaringar, Kunskap om hjärnan, Erfarenheter tidigt
i livet, Nära relationer till andra, Inlärningsteoretiska
förklaringar till psykiska problem, Familj
och nätverk, Barns relationer till andra barn,
Sociologiska perspektiv: En antropologisk
utgångspunkt, Flyktingskap, Krisperspektivet, Det
epidemiologiska perspektivet och Orsaker – risker
och skyddsfaktorer (s. 5f). Utan att kommentera
rubrikerna i övrigt kan konstateras dels att exemplet
stärker bilden av området som ytterst komplext och
som involverar en rad vetenskapliga discipliner. Det
antyder också att den mer övergripande och samlade
kunskapen om ungdomars psykiska hälsa framstår
som ganska snårig.
Arvsfondens särskilda satsning har använt begreppet
ungdomars ohälsa i mycket vid mening. Satsningen
verkar rikta sig mot grupper av individer där vissa
(möjligen flertalet) kan antas lida av psykisk ohälsa,
och inte bara grupper som definieras av sådan. Konkret
innebär det att grupper för ungdomar med till exempel
invandrarbakgrund eller med vissa sexuella preferenser
uppmärksammas i satsningen, antagligen eftersom
det antas att många i grupperna kan ha eller riskerar
att få försämrad psykisk hälsa. Här är psykisk ohälsa
knutet till ett annorlundaskap och till en företeelse
snarare än till en enskild individs särskilda situation.
Motsatsen i detta fall är grupper där den enskildes
uttalade psykiska ohälsa faktiskt definierar gruppen
som uppmärksammas.
Att en koppling görs mellan annorlundaskap och
psykisk ohälsa verkar inte orimlig eftersom ambitionen
många gånger är att förebygga framtida ohälsa och inte
bara motverka den som redan finns. Men det är ändå
viktigt att uppmärksamma hur målgruppen på detta sätt
vidgas radikalt.
De här exemplen uppmärksammar också att en
annan distinktion redan inledningsvis bör göras om
ungdomars psykiska ohälsa. En sådan handlar om
att medan ungdomstiden för de allra flesta innebär
utmaningar och förändringar på olika plan, så finns
det särskilda händelser som drabbar ett mindre antal
personer och som mer eller mindre tydligt bidrar
till den enskildes psykiska ohälsa. Ungdomar som
tvingas att fly från sina hemländer, som växer upp i
dysfunktionella familjer eller som av ett eller annat
skäl bemöts illa i vardagen (t.ex. mobbning) utsätts för
sådant som ligger utöver, ibland långt utöver, det som
kan tänkas ”höra ungdomen till” – och utsätts dessutom
i en redan känslig period av livet. Denna grupp är
särskilt viktig att ha i åtanke när projekten som ingår i
satsningen presenteras.
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Arbete i och mellan organisationer

Samverkan mellan olika välfärdsaktörer är ett av de
huvudteman som kan urskiljas i de ansträngningar
som gjorts i de finansierade projekten. Det kan
till exempel vara samverkansförsök mellan olika
ideella organisationer, mellan offentliga och
ideella organisationer och mellan olika offentliga
organisationer. Det finns indikationer på att både
offentliga och ideella organisationer gått utanför sina
traditionella roller för att försöka komma tillrätta med
ungdomars psykiska ohälsa: en typ av samverkan
som i bästa fall inte bara kan leda till bättre psykisk
hälsa, utan också till mer generella lärdomar om
god samverkan över organisationsgränserna. I
sammanhanget är det värt att notera den enkät
om samarbete mellan olika organisationer som
genomfördes på uppdrag av Barnpsykiatrikommittén
och som redovisas i dess slutbetänkande (SOU
1998:38). Samarbetet mellan socialtjänst, barnomsorg,
BVC, skola, polis, BUP/PBU, vuxenpsykiatri
och barnkliniker kartlades – men inga ideella
organisationer inkluderas i presentationen.
Det är rimligt att tänka sig hur den komplexa eller
otydliga kunskapsbilden av ungas psykiska hälsa
påverkar detta samarbete. Den enskilde aktörens val
av strategier och metoder för att möta ungas psykiska
ohälsa försvåras av att det inte finns någon enkel
förklaring och än mindre några enkla lösningar på
ohälsoproblemet. En ännu mer komplex fråga är hur
organisationer ska samverka för att tillsammans möta
ohälsofrågan: hur ska olika aktörers insatser och
kunskaper balanseras och synkroniseras för att de på
bästa sätt ska gynna den enskilde?

Rapportens disposition

Kapitel 2 redovisar de metoder som använts för
utvärderingssammanställningen. Här redogörs för
de enkät-, intervju- och dokumentstudier som legat
till grund för arbetet, och här diskuteras också i
någon utsträckning förutsättningarna för rapporten
och styrkor och svagheter med densamma. Kapitel
3 redogör kortfattat för vad som skrivits om ungas
psykiska ohälsa i Sverige under de senaste årtiondena.
Ambitionen är inte alls att ge någon heltäckande bild
av forskningsläget, utan snarare att försöka identifiera
några frågor som är centrala i det allmänna samtalet
och några mer uppmärksammade bidrag från svenska
forskningsprojekt, statliga utredningar och motsvarande
samt från författare som formulerat sig om ungdomars
till synes utbredda psykiska ohälsa i dag och orsaker
till denna. Kapitlet är tänkt att ge perspektiv på
studiens resultat.
De fem följande kapitlen fokuserar på studiens
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resultat. Kapitel 4 tar fasta på vad som sagts om
att de studerande projekten ska vara nyskapande.
Särskilt lyfts Arvsfondens egna bedömningar fram
om vad som ansetts nyskapande i projekten. Kapitel 5
diskuterar inom vilka organisationsformer projekten
bedrivs. Kapitlet tar också upp hur projekten leds och
struktureras, liksom vilka samarbeten med andra
organisationer som förekommer. Kapitel 6 presenterar
och sorterar de olika typer av verksamheter och
aktiviteter som de 38 projekten velat erbjuda, och
kapitel 7 diskuterar vilken långsiktighet som finns i
dem. Kapitel 8 beskriver vilka målgrupper projekten
riktat sig till, och hur satsningen kan tänkas ha kommit
målgrupperna till del.
De tre avslutande kapitlen är av analyserande
och diskuterande karaktär. Kapitel 9 presenterar den
aktuella satsningen i ljuset av den tidigare kunskap.
Kapitel 10 diskuterar projekten som delar av det
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civila samhället. Här förs också en kort diskussion
om samarbetsformer mellan det offentliga och det
frivilliga. Kapitel 11 innehåller slutligen författarens
kommentar till rapporten och dess resultat.
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METOD

Den här studien av de sammanlagt 38 projekt som varit
föremål för den diskuterade satsningen har genomförts
med hjälp av flera olika undersökningsmetoder som
varit av såväl kvalitativ som kvantitativ karaktär.
En avgörande anledning till att ett flertal metoder
använts, trots studiens relativt begränsade storlek, är
att målgruppens egna åsikter varit svåra att fånga.
Detta har i huvudsak berott på dels att målgrupperna
i många projekt varit diffusa och föränderliga, dels
att forskning om unga människor med psykisk ohälsa
innebär att de forskningsetiska kraven är särskilt höga
och att därigenom med rätta är relativt svårtillgänglig
för empiriska studier. I stället har ambitionen varit
att belysa projekten från olika perspektiv för att ge
kunskap som kan ligga till grund för en diskussion om
projektens möjligheter att möta och stödja målgruppen.
Det uppdrag som låg till grund för studien handlade
ursprungligen om att sammanställa projektens egna
utvärderingar. Senare framfördes en kompletterande
önskan från uppdragsgivarens sida att mer ingående
beskriva och bättre försöka förstå ett mindre antal
strategiskt valda projekt. Redan inledningsvis fanns en
önskan om att arbetet skulle vara av formativ karaktär,
det vill säga att preliminära resultat från studien skulle
kunna komma till användning under det att satsningen
faktiskt genomfördes. Av detta skäl presenterades och
diskuterades sådana preliminära resultat bland annat
vid så kallade introduktionsdagar som arrangerades
två gånger per år där alla nya projekt som fått anslag
genom den särskilda satsningen bjöds in. Av samma
skäl har särskilda samtal om utvärderingsfrågor förts
med de projekt som så önskat.
De övriga delstudier som genomförts utöver de
två som uppdragsgivaren efterfrågat – studier av
Arvsfondsdelegationens dokument och den inledande
enkätstudien – har framför allt genomförs för att
placera projekten i ett sammanhang.
Nästa avsnitt beskriver metoderna för de delstudier
som gjorts och de etiska överväganden som kopplats
till dem. Det förs också en diskussion om metodernas
användbarhet i delstudierna.

Dokumentstudier

I delstudien har i huvudsak tre typer av dokument
studerats:
1) de dokument som legat till grund för den särskilda
satsningen
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2) de underlag som legat till grund för
Arvsfondsdelegationens beslut om medelsanslag
3) de beslut som förmedlats till de projekt som fått
anslag.
Samtliga dokument har studerats för att ge ökad
kunskap om satsningen och de enskilda projekten;
någon mer ingående analys av texterna har inte
genomförts.
De två sistnämnda dokumenttyperna,
beslutsunderlagen och besluten, har varit till god hjälp
för att få en överblick över de projekt som ingår i
den särskilda satsningen och över projektens syften,
inriktningar, målgrupper, finansiella förutsättningar och
faktiska eller tänkta samarbeten med andra projekt eller
organisationer. Beslutsunderlagen är mer utförliga, men
de har används restriktivt eftersom de inte har samma
officiella och slutgiltiga status som besluten.

Inledande enkät

Genom den inledande enkäten (bilaga 2a) samlades
de finansierade projektens beskrivningar av den
egna verksamheten in tidigt under projekttiden.
Respondenterna gavs möjlighet att besvara frågor
om projektets mål, målgrupper, organisatoriska
sammanhang, finansiering och förväntningar på
Arvsfondens handläggare. Enkäten bestod av
sammanlagt 19 frågor, vissa med öppna och andra
med slutna svarsalternativ, och tog ungefär en timme
att besvara. Enkäten presenterades vid de gruppträffar
som anordnades i samband med introduktionsdagarna,
och delades också ut vid dessa tillfällen. De som
då tog emot enkäten ombads att så fort som möjligt
fylla i den och skicka tillbaka den till Ersta Sköndal
högskola (till de projekt som inte var representerade vid
introduktionsdagarna skickades enkäten). I och med
presentationen fick representanterna från respektive
projekt möjlighet att redan på plats ställa frågor om
eventuella oklarheter med enkäten, och dessutom fick
de tillfälle att berätta om hur det empiriska materialet
skulle hanteras.
Enkäterna gav i stor utsträckning samma typ
av information som redan fanns i andra dokument
(ansökningshandlingar och beslutsunderlag), men de
gav projekten en möjlighet att formulera sina tankar
inte för att få anslag, utan när de faktiskt fått det. Det
är rimligt att många i en sådan senare beskrivning dels
har reflekterat mer över projektet än vad som var fallet
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när anslagsansökan författades, dels att många har
lättare för att beskriva begränsningar och svårigheter
i projekten när beskrivningarna inte är underlag för
ansökan om pengar.
Informationen från enkäten sammanställdes
i statistikprogrammet SPSS av en erfaren
forskningsassistent. De öppna svaren analyserades och
kategoriserades, varefter de också kodades. Till följd av
det begränsade antalet enkäter och frågorna med öppna
svarsalternativ fanns ingen ambition att genomföra
några mer avancerade statistiska bearbetningar av
materialet. De kvantitativa bearbetningar som gjorts
har i stället varit av beskrivande karaktär. Dessutom
har svaren på frågorna med öppna svarsalternativ
i viss utsträckning analyserats kvalitativt genom
att de kategoriserats och genom att de fått utgöra
exempel på typer av företeelser. I arbetet med den
inledande enkäten såväl som med de strukturerade
självvärderingar som presenteras i nästa avsnitt, har
forskningsassistent Jessica Sjögren varit behjälplig med
såväl insamlande som analys av empiriska data.
Eftersom materialet bearbetats är svarsfrekvensen
av något mindre betydelse. En påminnelse skickades
ut till de projekt som inte besvarade enkäten, men
ytterligare ansträngningar har inte gjorts. Sammanlagt
26 av de 38 projekten besvarade enkäten. Tre projekt
(Somaliska miljöorganisationen, Emotion in motion
och Introduktion av nyanlända invandrarungdomar
i föreningslivet) var så nytillkomna i satsningen när
enkäten gjordes att de visserligen gavs möjlighet att
besvara enkäten, men att tiden för att samla in och
analysera deras svar löpt ut. Härmed är det rimligt att
räkna med att 35 projekt förväntades ingå i materialet,
och i det fallet är svarsfrekvensen i delstudien kring 75
procent.

Sammanställning av strukturerade
självvärderingar

De strukturerade självvärderingarna innebar
egentligen i första hand en hjälp för projekten att själva
dokumentera sitt arbete. En enkät (bilaga 2b) bestående
av 26 frågor utformades för detta ändamål. Den
påminde mycket om den inledande enkät, men vissa
mer grundläggande frågor togs bort och andra, som
hade att göra med hur projektet faktiskt utvecklats lades
till. Vissa av de frågor om hur projektet hade fortlöpt
var mer omfattande, och några av dem handlade om
hur målgruppen upplevt insatsen, vilket uppmuntrade
projekten att tala med sina respektive målgrupper.
Det grundläggande arbetet med
självvärderingsenkäten gjordes tillsammans med
forskaren och lektorn Ambjörn Hugardt vid Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm, som utvärderade en
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annan av Arvsfondens satsningar. Syftet var att jämföra
resultaten i de bägge satsningarna. Men några försök
till sådana jämförelser har inte gjorts.
Självvärderingarna samlades in av Arvsfonden i
samband med att projekten redovisades och ingick
också i slutredovisningen. En del projekt valde att fylla
i enkäten för varje år och i de fallen har om möjligt den
sist ifyllda enkäten använts i nedanstående redovisning.
Sammanlagt fyllde 29 av förväntade 35 projekt (83
procent) i enkäten.
Projekten kunde, om de ville, låta bli att besvara
enkäten och i stället genomföra och dokumentera
sina respektive självvärderingar på andra sätt.
Några få projekt utnyttjade denna möjlighet och
redovisade sina verksamheter genom mer traditionella
verksamhetsberättelser eller motsvarande dokument.
Ett visst arbete har i dessa fall lagts på att hitta
motsvarande information som den som finns i de ifyllda
enkäterna, men informationen har inte bearbetats med
enkätsvaren.
Det finns en metodologisk svaghet när det
gäller självvärderingsenkäten – nämligen att
den har reviderats två gånger under tiden för
utvärderingssammanställningen. Båda gångerna har
det skett efter önskemål av Arvsfonden och skälen
har varit dels att den ska vara enklare att fylla i för
de inblandade projekten, dels att svaren på frågorna
i större utsträckning ska vara jämförbara med andra
pågående utvärderingsprojekt. Men revideringarna
har inte varit omfattande i andra fall än när det gäller
frågor om målgruppens åsikter. Här har en ganska
komplicerad fråga som bygger på att den som fyller i
enkäten ska ha samtalat med personer i målgruppen
ersatts av enklare frågor som gett den som fyller i
enkäten större frihet att själv avgöra hur målgruppens
röst ska göras hörd.
Eftersom självvärderingarna till skillnad från den
inledande enkäten samlades in av Arvsfonden, kan
ambitionen från projektens sida att rapportera projekten
som framgångsrika vara något större. Att redovisningen
knyts till den ekonomiska redovisningen kan också
tänkas påverka resultaten från självvärderingen på
ett sätt som skiljer sig från vad som var faller i den
inledande enkäten. Men ingen av dessa effekter har
tydligt kunnat identifieras i analysen och har därför inte
särskilt beaktats i det fortsatta analysarbetet. Det kan
dock vara möjliga effekter att vara medveten om när
resultaten tolkas.

Observationer och intervjuer

Åtta strategiskt valda projekt har studerats mer
ingående genom att projektens verksamhetsplatser
(i den mån det funnits sådana) har besökts och
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verksamhetsansvariga och anställda eller engagerade
i projekten har intervjuats. Dessa är (hemort, år för
första anslag och total finansiering genom Arvsfondens
satsning inom parentes):
• Spelstopp, NBV Östergötland (Norrköping, 2005,
1,1 miljoner kronor)
• Myran, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande
• Kiosk, Kristliga föreningen av unga kvinnor och
män (KFUK-KFUM) (Malmö, 2005, 1,4 miljoner
kronor)
• Somaliska ungdomars psykiska ohälsa, Somaliska
hälsoteamet
(Stockholm, 2005, 0,3 miljoner kronor)
• Mentorprogram för tjejer/Spira, Tjejzonen
(Stockholm, 2006, 1,4 miljoner kronor)
• Glömda barnen/Nätvandrarna, KFUM/Fryshuset
(Stockholm, 2006, 5 miljoner kronor)
• Förebygga ungdomars psykiska ohälsa, Hela
människan (Sala, 2006, 3 miljoner kronor)
• Teater Galen, Riksförbundet för psykosocial och
mental hälsa (RSMH) (Lund, 2007, 0,2 miljoner
kronor)
Projekten valdes delvis utifrån sin storlek och
geografiska lokalisering, men framför allt utifrån
att de var särskilt intressanta ur något särskilt
perspektiv. Projektet Förebygga ungdomars psykiska
ohälsa valdes till exempel dels för att de arbetade
med en målgrupp som är generellt intressant (unga
utan arbete), dels för att de hade en intressant typ av
samarbete med det offentliga. Mentorsprogram för
tjejer/Spira valdes eftersom arbetsmetoden (att unga
kvinnor får äldre kvinnor som mentorer) sågs som
intressant, men också eftersom projektet vände sig till
en målgrupp som i sammanhanget var av särskilt stort
intresse (unga kvinnor).
Sammanlagt genomfördes ett knappt tjugotal
intervjuer med medarbetare i de valda projekten. I de
flesta fall intervjuades initiativtagaren och ”eldsjälen”
i respektive projekt, ungefär lika många kvinnor som
män. Besöken som gjordes vid intervjuerna var i
huvudsak till för att sätta in dem i ett sammanhang.
Det gjordes alltså inga särskilda observationer av
verksamheterna, målgrupperna eller de arbetsgrupper
som fanns i projekten. Undantaget var den pjäs som
sattes upp inom ramen för projektet Teater Galen – i
detta fall sågs pjäsen och de efterföljande samtalen
följdes.
Intervjuerna som genomfördes var ickestrukturerade, men syftade till att ge en fylligare
bild av respektive projekt. Under intervjuerna gavs
informanterna utrymme att uttrycka sina egna tankar
till exempel om varför projektet var viktigt, vad
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de trodde att de skulle kunna åstadkomma och hur
de uppfattade de problem som de försökte hjälpa
ungdomarna att hantera. I de flesta fall varade samtalen
en dryg timme.
Besöken och intervjuerna genomfördes dels
av författaren till den här rapporten, dels av
forskningsassistent Maria Ingemarsson, med tidigare
erfarenhet från liknande studier. I de fall Maria
Ingemarsson genomförde besöken och intervjuerna
spelades de senare in på band och transkriberades
ordagrant fort att fortsatta analyser skulle vara möjliga.
Hon sammanfattade också besöken i fältanteckningar –
av samma skäl.
Resultaten från de genomförda intervjuerna
analyserades kvalitativt och i relation till den
information som getts genom enkätstudierna och
genom forsknings- och utredningsrapporter. Någon
regelrätt sammanställning av intervjumaterialet gjordes
inte, utan i ställes söktes nya och fördjupade sätt att
förstå det befintliga materialet.

Etiska överväganden

Studien har inte genomgått någon etisk granskning
utifrån lagen (2003:460) om etikprövning av forskning
som avser människor eftersom den inte bedömts vara
aktuell för någon sådan. Däremot har Vetenskapsrådets
fyra etiska riktlinjer beaktats genom hela arbetet.
Detta innebär bland annat att kontaktpersoner för alla
berörda projekt informerats om studiens syfte och om
hur det insamlade materialet kommer att användas.
Deltagandet i studien har varit frivilligt och resultaten
har behandlats konfidentiellt i den utsträckning som det
varit relevant.

Överväganden om projektens
målgrupper

Det svåraste beslutet att fatta när det gäller de
etiska aspekterna av studien handlade om i vilken
utsträckning projektens respektive målgrupper på ett
direkt sätt skulle ges möjlighet att komma till tals i
studien. Två tunga skäl talar för detta. För det första är
det målgrupperna som är brukare av verksamheterna
och det är ytterst deras intressen som ska tas tillvaras.
För det andra är det naturligt att Arvsfonden har
särskilt intresse av att höra målgruppernas röster dels
för de är finansiärer och har till uppgift att stödja
målgrupperna, dels för att de utifrån målgruppernas
utsagor kan dra lärdomar inför framtida satsningar.
Men det finns också tunga skäl som talar emot att
vända sig direkt till målgrupperna. Den diskuterade
satsningen riktar sig uteslutande till ungdomar, och
det finns anledning att tro att en stor del av personerna
målgrupperna är under 18 år, och att många dessutom
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är under 15 år. I diskussioner om forskningsetik ses
unga personer som en känslig grupp att studera, och
personer under 15 år ges även visst juridiskt skydd de
deltar i forskningsstudier, genom att såväl de själva
som deras målsman ska godkänna deltagandet. Den
här rapporten fokuserar dessutom på unga med psykisk
ohälsa, vilket i forskningssammanhang ofta skulle ses
som en känslig grupp i dubbel bemärkelse.
Vidare finns två omständigheter som särskilt
kopplas till satsningen och till den här studien och
som båda har att göra med arbetets kontinuitet. I de
flesta projekten är målgruppen en ganska löslig grupp
där enskilda individer kommer och går. Att fråga efter
sådana personers uppfattningar skulle leda till att den
unge riskerar att dras in i ett forskningsprojekt bara till
följd av ett enstaka besök och skulle i dessa fall inte
få någon möjlighet att få del av någon återföring från
studien. Det empiriska resultatet skulle också kunna
bli av tveksam kvalitet, eftersom tillfälliga besökare
skulle uttala sig om verksamheten. Studien är också
så begränsad att en mer stabil relation mellan en
enskild informant och en intervjuare inte skulle kunna
etableras.
Vid ett övervägande av detta slag finns också
anledning att väga skadan mot nyttan. Vilken
ytterligare nytta skulle berättelser från enskilda
personer i projekten göra? Och vilken skada skulle de
kunna utsättas för? I anslutning till den senare frågan
finns inga direkta skador att anföra, förutsatt att det
empiriska materialet hanteras på ett rimligt sätt, men
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det har redan pekats på att målgruppen är en känslig
grupp i många bemärkelser. Till detta kan läggas att
vissa personer i målgrupperna, som av något skäl har
en ovanlig men i forskningssammanhang intressant
problematik, riskerar att ”forskas sönder”.
Så till vilken nytta? Nyttan av att låta individer
beskriva sin egen upplevelse av projekten är begränsad
jämfört med att låta företrädare för projekten vara
en röst för den samlade målgruppen. Det senare
alternativet innebär en viss svaghet när det gäller
resultatens tillförlitlighet (negativa aspekter riskerar att
inte komma fram), och det kan finns förståelseaspekter
på individnivå som kan gå förlorade. De mer
övergripande frågorna kan besvaras även utan samtal
med personer i målgruppen, till exempel om projektet
kommit i kontakt med en målgrupp, om verksamheten
pågår och vilka hinder och möjligheter projektet råkat
på,. När det gäller nyttan ska också åter vägas in att
studiens omfattning är begränsad: en delstudie där
individer ur målgruppen (och många av deras målmän)
skulle kontaktas, informeras och intervjuas skulle med
nödvändighet ha tagit betydande resurser från de andra
delstudier som redovisas.
Sammantaget föll valet på att inte studera projektens
respektive målgrupper, utan i stället söka information
om målgruppernas uppfattningar genom projektens
företrädare.
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TIDIGARE STUDIER

Både begreppen ung och psykisk ohälsa är vida, och
naturligtvis har det sammanlagt forskats mycket på
ungas psykiska hälsa och ohälsa. Det är i den här
rapporten inte möjligt att ens på något mer avgränsat
sätt ta sig an detta utbud av forskning, utan ambitionen
är i stället att dels presentera något av den aktuella
kunskap som framför allt är publicerad av olika statliga
organisationer, dels att kortfattat ge inblick i ett par
möjliga sätt att förstå ungas ohälsa i Sverige.
Eftersom ingen egentlig litteraturgenomgång
görs, så finns det anledning att notera vad tidigare
sådana genomgångar kommit fram till. En rapport
från Socialstyrelsen (2004), som presenterar en
samhällsekonomisk modell på området, konstaterar
följande:
Det saknas i stor utsträckning svensk forskning
om effekter av de generella verksamheterna för
barn och ungdomar. Detta utgör ett problem
eftersom det är svårt att direkt översätta resultat
från internationella experimentella studier på
området och dra slutsatser om vilken effekt
insatsen skulle ha om den användes i Sverige.
(Socialstyrelsen 2004 s. 64)

Psykisk ohälsa – något om
begreppet

Flera författare till de texter som studerats diskuterar
begreppet psykisk ohälsa, framför allt för att klargöra
hur de i sin fortsatta text använder begreppet, men
däremot saknas ofta mer ingående analyser. Många
lyfter i de korta genomgångarna fram att psykisk ohälsa
är något relativt, och har att göra med frågan om vad
som är ”normalt” eller önskvärt (se t.ex. Socialstyrelsen
2004 och SOU 2006:77). Ett sådant konstaterande är
naturligtvis av stor betydelse för diskussionen om i
vilken utsträckning ungas psykiska ohälsa har ökat,
eftersom den i så fall tangerar en diskussion om vilka
förväntningar som finns på den unges livssituation.
Socialstyrelsen (2004) låter tre delvis överlappande
definitioner av ungdomars psykisk ohälsa tillsammans
utgöra en bild av sådan ohälsa:
… psykisk ohälsa definierad utifrån
diagnoser i enlighet med internationell
sjukdomsklassificering, utifrån klassificering
av funktionshinder som den psykiska ohälsan
ger upphov till samt utifrån hur barnet och
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personer i omgivningen upplever situationen.
(Socialstyrelsen 2004 s. 29)
Dessa tre perspektiv, som möjligen kan läsas som två
professions- och ett brukarperspektiv, förefaller ligga
till grund för många resonemang på området. I det
sistnämnda fallet konstaterar Socialstyrelsen (2004
s. 31) att det finns en uppfattning om att till exempel
föräldrar och lärare bättre bedömer ”utåtriktade”
problem, medan de berörda individerna själva bättre
bedömer ”inåtriktade” problem.

Situationen i Sverige

Hur mår svenska ungdomar? Ökar deras psykiska
ohälsa? Frågorna är angelägna att få svar på, och vid en
första anblick ser de också ganska enkla ut. Men när de
ska besvaras blir det uppenbart att svaren skiljer sig åt
bland annat beroende på vem man frågar (vilket delvis
berörs i ovanstående) och hur frågorna ställs. Snabbt
blir diskussionen om studiers giltighet och tolkningar
komplicerad, och här finns ingen ambition att tränga
djupare i sådana diskussioner, även om de i hög grad
är relevanta för den satsning som diskuteras. I stället
görs några nedslag för att exemplifiera andra författares
resultat och slutsatser.

Svenska studier av ungdomars
psykiska ohälsa

Bremberg visar i SOU 2006:77 på ett flertal omfattande
studier av ungdomars psykiska ohälsa, den senaste
och mest heltäckande i Sverige. Han lyfter bland annat
fram Örebrostudien (Wångby, Magnusson och Stattin
2005), ULF-studien (2005) och Skolbarns hälsovanor
(Danielson 2003).
I Örebrostudien fick alla flickor i årskurs åtta i
Örebro (cirka 500 vid varje tillfälle) besvara frågor
om olika typer av psykiska problem 1970 och 1996.
Studien visade inte på några förändringar när det gällde
oro och nedstämdhet, sömnbesvär och trötthet eller
anspänning och värk. Däremot fanns en viss ökning av
antisociala problem (från 11 till 15 procent).
I ULF-undersökningarna görs besöksintervjuer med
7 500 slumpvist utvalda personer som representerar
befolkningen i åldern 16–84 år. Bremberg (SOU
2006:77) har studerat resultaten för rör ungdomar i
åldern 16–24 år, och finner ökningar av den psykiska
ohälsan. Oro och nedstämdhet har tredubblats för
både män och kvinnor mellan 1989 och 2003. Även
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sömnbesvär och trötthet har tredubblats, och i detta fall
noterar också Bremberg att ökningen under senare år
varit snabb. Även anspänning och värk har ökat, även
om de inte ökat lika kraftigt.
Studien Skolbarns hälsovanor är en internationell
undersökning av hälsa, relationer, skolmiljö och
levnadsvanor för 3 000–4 000 ungdomar i åldern
11, 13 och 15 år. Här identifierar Bremberg en viss
ökning mellan 1985 och 2001 av oro och nedstämdhet,
sömnbesvär och trötthet samt anspänning och värk
(andelen ungdomar som har haft huvudvärk mer än en
gång i veckan fördubblades under perioden).
I en studie från 2006 av nästan 10 000 ungdomar
i Stockholms kommun som baserar sig på 2004 års
drogvaneinventering, beskriver Ekstrand (2006) den
psykiska ohälsan hos elever i årkurs 9 i grundskolan
och årskurs 2 på gymnasiet. Studien syftar inte till att
visa förändringar över en längre tid, men några exempel
på studiens resultat kan ändå vara av intresse:
1. Drygt en tredjedel av flickorna i grundskolan hade
huvudvärk en gång i veckan eller oftare.
2. Nästan hälften av gymnasieflickorna har svårt att
somna åtminstone en gång i veckan.
3. Knappt var femte flicka och drygt var tredje pojke
rapporterade inte någon form av problem.

Ungdomar i kontakt med psykiatrin

Ett annat sätt att få information om ungdomars
psykiska hälsa och ohälsa än genom studier är att
undersöka hur många ungdomar som har kontakt
med psykiatrin och som får psykiatriska diagnoser.
Uppgifterna här stödjer sig på Brembergs (SOU
2006:77) mer omfattande genomgång. Det är viktigt
att påpeka dels att kontakter med psykiatrin i de
allra flesta fall är selektiva åtgärder som oftast riktas
till ungdomar med svåra problem, dels att det ända
sedan 1960-talet pågått en förändring av psykiatriska
insatser, där man gått från centraliserad slutenvård
till mer öppna och lokala vårdformer. Bremberg visar
hur antalet psykiatriska vårdplatser minskat från cirka
35 000 på 1960-talet till knappt 5 000 år 2003. Det
innebär att om inte antalet slutenvårdsbehandlade
personer i en diagnosgrupp minskar drastiskt, så visar
det att problemet ökar eller att det åtminstone är fråga
om ett misslyckande i förhållande till den ursprungliga
ambitionen.
Mot den bakgrunden är det först slående hur
antalet flickor (15–19 år) som vårdas på sjukhus för
förstämningssyndrom (depression och ångest) ökat
åtta gånger mellan 1980 och 2003. Bremberg (SOU
2006:77) säger att utvecklingen både kan bero på
”att proportionellt sett fler med depression vårdas på
sjukhus och på att problemet blivit vanligare”
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(s. 85). Även i andra diagnosgrupper där den
allmänna utvecklingen av psykiatrin skulle tala för en
minskning, finns i stället en ökning bland ungdomar.
Bremberg sammanfattar genomgången av statistik om
slutenvårdstillfällen med att konstatera: ”Det samlade
mönstret med fler diagnosgrupper talar dock för att en
faktisk ökning av psykiska problem kan ha skett under
perioden 1980–2003” (s. 89).
Även i den öppna psykiatriska vården konstaterar
Bremberg (SOU 2006:77) ett ökat antal besök av
ungdomar i åldern 18–24 år. Under 1998–2004 har
det nästan skett en fördubbling av andelen ungdomar i
befolkningen som besöker den öppna psykiatrin.

Kommentar av resultaten

Som tidigare sagts är ambitionen i den här rapporten
inte att mer ingående diskutera de tidigare framtagna
resultat som lyfts fram. Men två mycket generella
kommentarer ska göras, som inte rör de specifika
resultaten, utan snarare gäller för många typer av
liknande resultat och som bör noteras inför den
fortsatta diskussionen.
Bremberg (SOU 2006:77) konstaterar själv att
folkhälsofrågor ofta förändras relativt långsamt.
Det är rimligt att det finns en ”tröghet” i hur en
befolkning mår, och att några drastiska förändringar
inte är att vänta – om det inte finns drastiska orsaker. I
ovanstående presenteras förändringar som skett under
10, 20 eller 30 år, vilket i sammanhanget är relativt
korta tidsperioder (Bremberg uttrycker också själv
en önskan om studier som sträcker sig 50 år tillbaka
i tiden). Annorlunda uttryckt är de förändringar som
presenterats här generellt sett snabba.
Generellt finns också metodologiska invändningar
mot resultat som talar om hela eller delar av
befolkningars tillstånd, särskilt om de visar på snabba
förändringar. Två vanliga typer av invändningar är att
mätningar vid olika tillfällen har gjorts på olika sätt
(det har till exempel använts olika intervjuformulär,
olika intervjuare eller delvis olika målgrupper), eller
att något skett i samhället mellan de två mätningarna
som förändrat människors beteende eller upplevelser
av ett visst fenomen (man kan till exempel anta att
en stor mediebevakning av ätstörningar påverkat
människors val att söka hjälp och deras uppfattningar
om ätstörningar). Denna typ av invändningar reses
även mot de presenterade studierna av Bremberg (SOU
2006:77) själv, men – återigen generellt – de förlorar
i kraft om resultaten av flera välgjorda studier pekar i
samma riktning, vilket här är fallet.
När Bremberg (2006:77) sammanfattar sin
analys konstaterar han att ”inåtvända problem blivit
vanligare bland ungdomar både i Sverige och i andra
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höginkomstländer. /…/ Inåtvända problem bland
ungdomar är vanligare bland kvinnor än bland män.
Ökningstakten är dock liknande för de båda könen.”
(s. 105). I den här studien är också utgångspunkten att
den psykiska ohälsan hos ungdomar faktiskt har ökat
under senare år, även om en mer exakt diskussion om
omfattning och inriktning lämnas därhän.

Hjälpinsatser – generella och
selektiva

I Socialstyrelsens (2004) rapport görs en uppdelning
mellan generella och selektiva insatser för ungas
psykiska ohälsa som har relevans för den här rapporten.
De generella insatserna riktas till alla eller nästan
alla barn och ungdomar i Sverige, t.ex. mödra- och
barnhälsovård, föräldrastöd efter spädbarnstiden,
förskoleverksamhet, skola, skolans elevhälsoarbete,
skolbarnomsorg och ungdomsmottagningar. De
selektiva insatserna riktas i stället till de unga som
anses ha särskilda behov, t.ex. socialtjänstinsatser,
barn- och ungdomspsykiatri, habilitering och barn- och
ungdomsmedicin.
Relationen mellan generella och selektiva insatser
beskrivs så här:
Generella insatser av hög kvalitet kan sannolikt
förebygga och motverka psykisk ohälsa hos
barn och ungdomar. Eftersom de generella
insatsernas innehåll, organisation och resurser
har betydelse för hur barnen mår påverkar
de troligen även omfattningen av de selektiva
insatser som en del barn och ungdomar kan
komma att behöva under sin uppväxt och längre
fram i livet. (Socialstyrelsen 2004 s. 7)
Relationen är särskilt intressant eftersom generella
insatser ofta är relativt billiga, medan selektiva insatser
är dyra. I ett av de samhällsekonomiska resonemang
som förs i Socialstyrelsens (2004 s. 9) rapport ges
följande exempel: ”Om man till exempel förebygger
en enda persons missbruk under vuxenlivet, kan
man för samma kostnad ge stödjande utbildning som
syftar till att utveckla föräldrars kompetens och sätt
att bemöta sina barn till cirka 3 400 eller 6 900 barns
föräldrar beroende på hur kostnaderna diskonteras.” Ett
förebyggande generellt arbete som riktas till ett stort
antal personer i målgruppen, varav en liten målgrupp
med potentiella problem, är ur samhällsekonomisk
synpunkt ofta billigare än ett riktat arbete med ett litet
antal individer.
I SOU 2006:77 redovisar Bremberg statistik från
bland annat Sveriges Kommuner och Landsting. Han
visar bland annat att för ungdomar i åldrarna 13 till 18
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år finns 20 årsarbetare per 10 000 barn som är anställda
i barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och är särskilt
inriktade mot psykiska problem. Motsvarande siffror
för några andra personalgrupper är 5,3 skolpsykologer,
5,2 skolsköterskor, 3,3 skolkuratorer och 1,1 personal
vid ungdomsmottagningar. Detta är särskilt intressant
eftersom det (åtminstone relativt sett) höga antalet
årsarbetare vid BUP räknas göra selektiva insatser,
medan de övriga räknas göra generella insatser.

Risk- och skyddsfaktorer

Flera av de studerade dokumenten talar om risk- och
skyddsfaktorer för ungas psykiska hälsa. Bremberg
(2006:77) diskuterar hur sådana faktorer ibland kan
uppfattas som ”orsaker” till psykisk ohälsa, men
hur orsakssamband i vetenskapliga sammanhang är
ytterst komplicerade att påvisa. Kanske får risk- och
skyddsfaktorer så stor uppmärksamhet i texterna,
eftersom de ändå talar om faktorer som förefaller
ha samband med ungas förbättrade eller försämrade
psykiska ohälsa, utan att de för den skull talar om att
dessa faktorer på något enkelt sätt ”orsakar” ohälsan?
I många fall är författare också noggranna med
att påpeka hur risk- och skyddsfaktorer sällan kan
användas till att förutsäga enskilda individers framtida
möjligheter (Lagerberg och Sundelin 2000).
Socialstyrelsen (2004) finner i en genomgång
ett antal riskfaktorer som knappast kan ses om
uppseendeväckande: barn och ungdomar som utsätts
för långvariga psykiska påfrestningar och upprepade
negativa livshändelser i familjen är mer utsatta, liksom
de vars föräldrar är patienter inom vuxenpsykiatrin,
missbrukar eller är kriminella. Som skyddsfaktorer
nämns i stället ”starkt engagerade föräldrar som visar
kärlek och förståelse för sina barn samtidigt som de
sätter rimliga gränser för barnet på ett sätt som är
konsekvent ment inte för hårt” (s. 33). Det visas också
på studier som lyfter fram betydelsen av andra stödande
och engagerade vuxna (se t.ex. Cederblad 2003).
Ekstrand (2006) identifierar vid en
litteraturgenomgång 26 riskfaktorer och 14
skyddsfaktorer för ”depressiva symtom samt
psykosomatiska besvär uppdelade på domänerna
individ, familj, kamrater och skola.” (s. 13) Se tabell på
nästa sida.
Ekstrand (2006) konstaterar efter att ha studerat
förekomsten av psykisk ohälsa hos nästan 10 000
ungdomar i Stockholm att mellan 27 och 36 procent
av skillnaderna i psykisk ohälsa kunde förklaras med
hjälp av 15 risk- och skyddsfaktorer. Sex av dessa
faktorer framträdde som särskilt utslagsgivande: ilska,
skolfrånvaro och brott var framträdande riskfaktorer
och en hög känsla av sammanhang, god anknytning och
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Tabell 1. Identifierade risk- och skyddsfaktorer (fritt
efter Ekstrand 2006 s. 14–15)
Nivå

Riskfaktor

Skyddsfaktor

Individ

Upproriskhet
Antisocialt beteende
Ångest
Sen eller tidig pubertet
Kön
Mobbning
Undvikande beteende
Ilska
Upplevd stress
Brottsoffer
Tobak
Högt beroende av
närstående
Vardagsstress
Rädsla

Tillfälle till prosocial
reaktion
Belöning för prosocial
reaktion
Religiositet
Sociala färdigheter
Känsla av sammanhang
Social kompetens
Fysisk aktivitet

Familj

Familjekonflikt
Psykopatologi i familjen
Våld i familjen
Ensamstående mödrar
Socioekonomisk status

Stöd från föräldrar
Acceptans och förståelse
av föräldrar

Kamrater

Bråk med kompisar
Impopulär

Socialt stöd

Skola

Misslyckande i skolan
Problem i skolan
Tävlingsinriktad miljö i
klassrummet
Ej kontroll över stress i
skolan
Bullrig och stressig
skolmiljö

Bra skolklimat och
undervisningsmetoder
Elevinflytande
Klasser mindre än 20

att trivas i skolan var framträdande skyddsfaktorer.
Bremberg (1998) och Ekstrand (2006) påpekar att
riskfaktorerna inte bara adderas till varandra, utan att
de också växelverkar, så att till exempel ett beteende
som ett barn utvecklar till följd av ett problem i sig
skapar nya problem. Det är därför, menar författaren,
inte någon mening att eliminera någon enskild
riksfaktor, utan att se till ”hela bilden” och söka
minimera det sammanlagda antalet riskfaktorer och
samtidigt försöka erbjuda skyddsfaktorer.

Orsaker till ungdomars
psykiska ohälsa

Riskfaktorer (eller brist på skyddsfaktorer) ska
alltså inte på något direkt sätt tolkas som orsaker till
ungdomars psykiska ohälsa. Samtidigt är det svårt att
beskriva orsakerna generellt; bara orsakerna till en
enskild individs psykiska ohälsa är komplexa. Ändå
infinner sig naturligtvis frågan: om det nu skett en
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ökning av ungas psykiska ohälsa, vad beror den då på?
Socialstyrelsens (2004) litteraturgenomgång
visar att det finns få dokumenterade insatser som har
betydelse för ungas psykiska hälsa: ”Av genomgången
framgår att det finns ett visst forskningsstöd för att
exempelvis föräldrastöd, personal- och lärartäthet i
förskolan och skolan, särskilda pedagogiska insatser
samt lärarnas kompetens har betydelse för barns och
ungdomars skolprestationer och psykiska hälsa.” Att
personal- och lärartätheten i skolan har minskat skulle
omvänt kunna tas som åtminstone en delförklaring till
ungdomars ökande ohälsa. Men denna tolkning delas
inte av Bremberg (SOU 2006:77) som i sin analys
skriver:
I den allmänna debatten har flera förändringar
kopplade till den ekonomiska krisen på
1990-talet förts fram som förklaringar till den
ökade psykiska ohälsan. Dit kan räknas minskad
personaltäthet i förskola och skola. Analysen i
kapitel 5 ger inte stöd för att dess förändringar
har haft någon väsentlig betydelse. Det främsta
skälet är att sambanden mellan personaltäthet
och psykisk hälsa inte är tillräckligt starkt.
Genomgången tyder inte heller på att förändrad
tillgång till elevvårdspersonal kan förklara den
negativa utvecklingen. (SOU 2006:77 s. 257)
Bremberg (SOU 2006:77) ger i stället i sin analys
två andra huvudförklaringar till de förändringar i
ungdomars psykiska ohälsa som han identifierar.
Den första av dessa två handlar om att det blivit
betydligt svårare för ungdomar att få arbete. Bremberg
konstaterar: ”Andelen öppet arbetslösa har inte stigit
påtagligt men stora grupper har blivit hänvisade till
att studera trots att de föredragit att arbeta” (s. 256).
Den andra är mindre konkret och handlar om den
individualisering som ses som en del av den moderna
utvecklingen. Bremberg skriver: ”Nya möjligheter har
öppnats – vilket gör livet mindre förutsägbart. Det är
självfallet positivt men ställer också krav på ungdomar
att själva välja vilka liv de vill leva. Förmågan att
hantera denna öppna situation förefaller inte ha
utvecklats i samma takt som de nya möjligheterna har
tillkommit” (s. 256).

En teoretisk fördjupning

Brembergs (SOU 2006:77) tankar om den ökade
individualiseringen och om ungdomars svårigheter
att få arbete som två förklaringar till ungas psykiska
ohälsa finns anledning att kasta något ytterligare ljus
över. (Furlong och Cartmel 2007 s. 12) tar upp liknande
teman när de skriver om unga och social förändring.
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De hänvisar bland annat till de välkända sociologerna
Ulrich Beck och Anthony Giddens och till deras teorier
om samtiden. Teorierna tar bland annat fasta på att vi
lever i ett ”risksamhälle” och i ett samhälle i drastisk
förändring, och menar att även om traditionella källor
till ojämlikhet, såsom social klass och kön, inte längre
strukturerar samhället på ett lika entydigt sätt, så är det
fortfarande i hög grad aktuella. De skriver:
Our central thesis is that while traditional
sources of inequality continue to ensure the
reproduction of advantage and disadvantage
among the younger generation, various social
changes have meant that these social cleavages
have become obscure. Moreover, young people
increasingly perceive themselves as living in
a society characterized by risk and insecurity
which they expect to have to negotiate on an
individual level. /…/ In particular, it is argued
that social class and gender remain central to
an understanding of the lives of young people
in the age of high modernity. (Furlong och
Cartmel 2007 s.12)
En inledande invändning mot författarnas påstående
skulle kunna handla om i vilken utsträckning det de
skriver faktiskt är relevant för svenska förhållanden.
Är orsakerna till ungdomars psykiska ohälsa så
allmängiltiga att de inte bara gäller i ett svenskt
sammanhang, utan till exempel i hela västvärlden?
Furlong och Cartmel ägnar stora delar av sin
presentation åt att diskutera situationen i olika länder,
så de är knappast medvetna om invändningen.
Men i den här rapporten är deras resonemang inte
i första han intressant som beskrivning av specifikt
svenska förhållanden, utan eftersom det kan bidra till
förståelsen av orsaker till ungas psykiska ohälsa i en
mer allmän mening. Därmed kan det ge perspektiv på
det som kommer fram i den här rapportens studie.
Furlong och Cartmel (2007) diskuterar ungdomars
inträde på arbetsmarknaden som en av flera företeelser
som bidrar till gruppens situation. De konstaterar att
ungdomarnas arbetsmarknad är mer konjunkturkänslig
än vuxnas: den försämras snabbare i dåliga tider och
förbättras snabbare i goda tider. I Sverige 2003 var till
exempel ungdomsarbetslösheten dubbelt så hög som
den för vuxna. Tidigare tillbakagångar i de nationella
ekonomierna har också skapat arbetsformer som är mer
”flexibla”, så att till exempel andelen deltidsarbeten
och tillfälliga arbeten ökat, vilket skapar osäkra
arbetsförhållanden inte minst för ungdomar. Och enligt
författarna är utsattheten på arbetsmarknaden inte lika
för alla:
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While there is strong evidence that school to
work transitions have become more protracted,
differentiated and perhaps complex, we are
sceptical about the tendency to regard these
changes as indicative of a new era in which
social structures have become fragmented. /…/
Here we argue that structures have become
more obscure as individuals have been made
more accountable for their labour market fates.
It is argued that two, somewhat contradictory,
processes can be observed within modern
societies: on the one hand a trend towards
differentiation and diversity which reflect the
economic transformations which some interpret
as leading to a ‘post-industrial’ society, and on
the other, the maintenance of relatively stable,
predictable transitions which help ensure that
those occupying advantaged social positions
retain the ability to transmit privileges to their
offspring … (Furlong och Cartmel 2007 s. 35f)
Även här framhåller alltså författarna att de sociala
strukturer som identifierats i tidigare historiska
skeden fortfarande är giltiga, men att de grumlats
och blivit svårare att urskilja. Inte desto mindre är de
fortfarande verksamma när det gäller att reproducera
en ojämlikhet i samhället. Mer konkret innebär
detta, enligt författarna, att även om mer avancerad
utbildning gjorts tillgänglig för allt fler ungdomar i det
senmoderna samhället, så stöter ungdomar från svagare
familjer på svårigheter – om än nya typer av svårigheter
– när de ska ut i arbetslivet. Ungdomarna missgynnas
ofta av en ”flexibel” arbetsmarknad, där traditionella
privilegier fortfarande är förbehållna vissa, men där
den enskilde måste hävda sig på en mer subjektiv och
komplex arbetsmarknad. Detta leder till att grupper av
ungdomar riskerar att marginaliseras.

Kommentar

Furlongs och Cartmels (2007) text, och de kortfattade
citaten, ligger vid en första anblick ganska långt ifrån
de Arvsfondsprojekt som rapporten ska utvärdera. Men
den grundtanke som författarna skisserar kan vara
ett viktigt verktyg när det gäller att förstå Brembergs
(SOU 2006:77) slutsatser om svenska förhållanden.
Grundtanken är: ”The paradox of late modernity is
that although the collective foundations of social life
have become more obscure, they continue to provide
powerful frameworks which constrain young people’s
experiences and life chances” (s. 138). Furlong och
Cartmel visar att sociala strukturer i det senmoderna
samhället är dubbla: å ena sidan är de svårare att
urskilja och i någon mening svårare att luta sig mot,
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å andra sidan strukturerar de fortfarande ungdomars
livssituation, inte minst när det gäller ungdomars
övergång från skola till arbetsmarknad.
Av intresse för den här rapporten är också att
Furlong och Cartmel (2007) särskilt och återkommande
lyfter fram variabler som social klass och kön när de
diskuterar vad som strukturerar ungdomars tillvaro. I
de projekt som den här rapporten ska utvärdera är det
inte svårt att se hur variabeln kön återkommer, men det
är betydligt svårare att identifiera något projekt som på
motsvarande sätt diskuterar social klass. Diskussionen
om vilken betydelse social klass har när det gäller att
förstå ungas psykiska ohälsa ska inte utvecklas här.
Men Furlongs och Cartmels slutsatser att effekterna
hos ungdomar av den sociala klasstillhörigheten inte
försvunnit utan bara blivit svårare att identifiera, kan
vara av värde att notera inför den fortsatta läsningen.
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EN SATSNING PÅ
NYSKAPANDE
Ett av Arvsfondens tydligaste krav på projekten är att
de ska innehålla nyskapande inslag. På Arvsfondens
webbplats står det:
Verksamheten ska vara nyskapande och
utvecklande. Det betyder att projekten ska skilja
sig från den ordinarie verksamheten. Det kan till
exempel vara att pröva en ny metod eller en helt
ny verksamhet eller att vidareutveckla en redan
etablerad verksamhet i en ny riktning. Vi hoppas
också att de nyskapande projekt som startar med
vårt stöd så småningom ska kunna bli en del av
den ordinarie verksamheten. (www.arvsfonden.
se, 2008-08-11/2008-08-31)
Kravet på nyskapande ställs inte i det regeringsbeslut
som ligger till grund för satsningen. Ett sådant krav
innebär att projekt som fått anslag borde vara av
särskilt intresse att studera, eftersom de bedömts
tillföra de samlade aktiviteterna kring ungdomars
psykiska ohälsa något nytt. De inslag som bedöms
vara nyskapande kan skapa strukturer kring insatser
för ungdomar med psykisk ohälsa, men de inslag
som bedömts vara nyskapande kan också ses som
indikatorer på vad som tidigare inte funnits, men som
från statens sida bedöms som önskvärt.
Det här kapitlet diskuterar vad som är nyskapande
i projekten, med utgångspunkt i de bedömningar som
Arvsfondens handläggare gjort av respektive projekt.
Det har påpekats att handläggarnas bedömningar
använts ganska sparsamt i förståelsen av det samlade
materialet, eftersom det framför allt är ett internt
arbetsmaterial. Men när det gäller bedömningarna av
de nyskapande inslagen är det av sådant intresse att
även det interna materialet använts – med Arvsfondens
goda minne. Materialet är i detta fall förhållandevis
lättbearbetat, eftersom ”Nyskapande inslag” eller
liknande ofta används som en rubrik i bedömningen.

Några teman

De motiveringar som gavs av Arvsfondens handläggare
analyserades och delades in i fem olika teman. Som
många tematiseringar innebär ett sådant förfarande
att mer detaljerade beskrivningar ”stuvas in” i
kategorier som är mer informationsfattiga, och att det
emellanåt uppstår problem med gränsdragningar – en
motivering kan täcka flera olika teman eller ligga på
gränsen mellan några sådana. Den stora fördelen är
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att ett stort kvalitativt material blir överblickbart och
”grovsorterat”.
När det gällde 35 av de 38 projekten framgick tydligt i
arbetsmaterialet vad handläggarna ansåg vara nyskapande
i projekten. De nyskapande inslagen ansågs röra
•• arbetsmetoder (10 fall)
•• samarbete (8 fall)
•• kunskap och ideologi (8 fall)
•• verksamhet (7 fall)
•• målgrupper (2 fall).

Arbetsmetoder och verksamheter

I tio fall ansågs de nyskapande inslagen i projekten
vara knutna till den arbetsmetod som användes eller
som skulle användas inom projekten. I ytterligare
sju fall ansågs de verksamheter som var på väg att
utvecklas vara nyskapande. De projekt som fokuserade
på arbetsmetoden kunde t.ex. hjälpa barn till nya sätt att
hantera sin sorg eller att utveckla stöd och behandling
för personer som spelar på internet, medan de projekt
som fokuserade på verksamheten kunde utveckla ett
”ungdomshäng” eller en självhjälpsverksamhet. Det
är uppenbart att gränsdragningen mellan dessa två
kategorier är svår.
När det gäller arbetsmetoder talas i något enstaka
fall om ”behandling”, men i desto fler fall kan de
tolkas som nya sätt att försöka möta och bemöta
ungdomar som har eller riskerar att drabbas av psykisk
ohälsa. I beslutsunderlaget för Fryshusets verksamhet
”Nätvandrarna” står det: ”Att överföra Nattvandrar
verksamheten till den virtuella världen, där många
ungdomar befinner sig under en stor del av sin fritid är
helt nyskapande”. En av de intervjuade medarbetarna
på Fryshuset beskrev samma verksamhet:
… man kanske i ett avseende sänker
ambitionsnivån (…) Men samtidigt så gör man
tröskeln mycket lägre. Det är det som är själva
fördelen med det att tröskeln ska vara låg och
komma i kontakt med någon vuxen eller någon
ung vuxen och prata om sina problem.
I beslutsunderlaget till Molièreensemblens projekt
”Förstudie till De osynliga barnen” står det:
”Det är nyskapande att skapa en behandlings- &
informationsmodell som bygger på dock- respektive
forumteater för barn.” Både här och i fallet med
Nätvandrarna framgår hur arbetet med att just skapa
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modeller för möten med barn och ungdomar fokuseras,
även om Molièreensemblen tillhör de relativt få fal som
faktiskt talar om behandling.
De ansatser att utveckla nya arbetsmetoder lyfter
sällan fram något som anknyter till redan befintliga
metoder, utan i de flesta fall beskriver man metoderna
som pionjärarbeten. Detta är intressant, eftersom det
antyder att de nyskapande ambitionerna möjligen står
i konflikt med det som ibland kallas ”en kumulativ
kunskapsutveckling” och som går ut på att låta ny
kunskap bygga på den befintliga.
I de fall det uppstår en sådan konflikt finns
åtminstone två risker. Den första är att nya
”projektmakare” inte tar tillvara tidigare erfarenheter
från liknande områden utan tvingas ”uppfinna hjulet på
nytt”. Den andra är att nya och fristående arbetsmetoder
är svåra att systematiskt följa och utvärdera. Problemet
har uppmärksammats inte minst i verksamheter för
det offentliga sociala arbetet på senare år. Det blir
därmed svårare att uttala sig om huruvida de verkligen
fungerar. Därför blir det allt vanligare att nya sociala
arbetsmetoder redan från början utvecklas, så att det
finns givna ”framgångsmått” – sådana som kan vara till
hjälp för att påverka metodernas effekter. När projekten
presenterar sina verksamheter lyser sådana diskussioner
i huvudsak med sin frånvaro.
Samtidigt bör det understrykas att det inte bara
finns risker med det nyskapande i arbetsmetoder som
diskuterats. Ett nyskapande förhållningssätt tillåter
personer med stor praktisk erfarenhet att pröva nya
idéer utan att redan i början hindras av att de måste
relatera den egna verksamheten till andra som redan
finns.
I diskussionen om att ta tillvara kunskap om redan
befintliga arbetsmetoder är det intressant att notera
hur formuleringarna om sådana inslag i huvudsak
är befriade från professionsjargong. I huvudsak
verkar det som om begreppet ”arbetsmetoder” inte
ska likställas med ”professionella arbetsmetoder”
eller liknande: projekten verkar i många fall ha
hittat ett eget språk för att beskriva sina nyskapande
metoder som snarast kan beskrivas som ett ”drivet
frivilligorganisationstänkande”. Om verksamheten som
föreningen Xist och stiftelsen Kvinnoforum bedriver
skrivs till exempel att det nyskapande är att ”utveckla
ett center för unga föräldrar i Stockholms län där
man både kan erbjuda hjälp när problemen redan har
uppstått samt arbeta förebyggande med målgruppen
unga föräldrar och deras små barn.” Formuleringen
visar ganska tydligt vad projektet syftar till, men
samtidigt är det svårt att härleda språket till någon
särskild profession.
När det i stället gäller nyskapande verksamheter
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handlar det om projekt som lyckats skapa eller som är
på väg att utveckla aktiviteter och verksamheter som
saknar motsvarigheter – i flera fall för just den berörda
gruppen. Projektet Egalia från Riksförbundet för
sexuellt likaberättigade (RFSL) skriver: ”Ungdomshäng
för ungdomar med detta utbud /.../ är unikt inte
bara i Sverige utan i hela världen” och Förbundet
funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter skriver
i beslutsunderlaget: ”Att utveckla självhjälpsverksamhet
för målgruppen läs- och skrivsvårigheter. Sådana
verksamheter finns inte i Sverige idag.” I de båda
fallen handlar det alltså inte om att en särskild aktivitet
är nyskapande, utan att kombinationen aktivitet och
målgrupp inte funnits tidigare. Därmed gränsar
diskussionen om verksamheter till den som längre fram
i rapporten förs om målgrupper, men med skillnaden
att den senare fokuserar ännu mer på målgruppen.
Sammantaget är det svårt att urskilja hur
välfärdssamhällets samlade insatser för ungdomar med
psykisk ohälsa mer generellt skulle kunna inspireras av
det som beskrivits som nyskapande arbetsmetoder och
verksamheter. Det är få arbetsmetoder eller verksamheter
som egentligen är nya, utan i stället är det kombinationen
av arbetsmetoder, verksamheter och målgrupper som
är nyskapande. Det är heller inga väl definierade
arbetsmetoder eller några verksamheter som direkt
knyter an till särskilda praktiker eller teoribildningar,
utan i de flesta fall framstår de som självständiga.
Men det går naturligtvis att i enskilda fall se
en potential för det nyskapande, och det finns nog
anledning att ha i åtanke att även långa resor börjar
med ett steg. Aktiviteter kring mentorsprogram,
”ungdomshäng”, självhjälpsverksamheter och
informationsinsatser bidrar, även i de fall de inte är
helt revolutionerande, i bästa fall till en ökad kunskap
om hur man i framtiden ska arbeta med sådana
arbetsmetoder och verksamheter inom samma eller
andra områden. Kunskapen om vilka arbetsmetoder
och verksamheter som passar för vilka målgrupper och
vad man ska tänka på när de ska kombineras är också
viktig. Där är projekten om inte banbrytande, så i alla
fall tidigt ute.

Samarbete

Att samarbete mellan samhällets välfärdsaktörer
faktiskt betraktas som nyskapande visar med viss
tydlighet på de brister som finns inom området. Redan
rapportens inledning visade hur ideella organisationer
inte ens diskuterades som en samarbetspart av
Barnpsykiatrikommittén i SOU 1997:8.
Blennberger (1993) föreslår fyra olika relationer som
ideella organisationer kan ha till det offentliga: de kan
vara komplement, alternativ, ersättare eller föregångare.
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Uppdelningen har sedan modifierats och studerats av
andra forskare, och det finns anledning att återkomma
till den längre fram i rapporten. Ideella organisationer
ses oftast som komplement till offentliga verksamheter,
vilket kan göra att de får en marginell position i
diskussionen om samarbete.
När det gäller det samarbete som betraktas som
nyskapande i satsningens projekt är däremot de
ideella organisationernas plats självklar, eftersom alla
projekten kan räknas som sådana. Mer intressant är
alla de åtta fall där samarbetet är det huvudsakliga
nyskapande inslaget hänvisar till samarbete med
offentliga organisationer, till exempel med kommun,
landsting eller ”centrala myndigheter”. Dessutom
nämns ofta samarbete med andra ideella organisationer.
Teatermaskinen med projektet Jag skär skriver till
exempel om det nyskapande samarbetet: ”En yttre
cirkel bestående av samarbetsorganisationerna
(folkhälsoenheten vid landstinget, länspsykiatrin, BASpsykiatrin, socialförvaltningen och Svenska kyrkan,
min anm.) bidrar med sakkunskap, förankringsarbetet
och spridning av projektet. Denna bredd av erfarenheter
och kunskaper gör detta projekt nyskapande.” Projektet
själva säger i sin självvärdering: ”Projektet vänder sig
å ena sidan till ungdomar i gymnasiet och årskurs 9
och å andra sidan till yrkesverksamma inom skola,
församlingar, socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis
samt yrkesutbildningarna för dessa områden.”
I beslutsunderlaget för projektet Teater Galen
från Riksförbundet för psykosocial och mental hälsa
(RSMH) står det: ”Att samarbeta med Lunds kommun,
studentorganisationerna och ABF för att utveckla
teater med personer med psykiska funktionshinder
är nyskapande.” I ett samtal med en av medarbetarna
vid Teater Galen blir det tydligt inte minst hur viktigt
projektet kan vara för alla de studenter i Lund som
drabbas av psykisk ohälsa, men som har svårt att hitta
någonstans att vända sig.
Både projektet Jag skär och Teater Galen har ett
stort antal samarbetspartner från både den offentliga
och den ideella sektorn. Formuleringen i Hela
människans projekt Förebygga ungdomars psykiska
ohälsa ger en tydlig indikation på hur Arvsfonden
också ser samarbete som ett viktigt inslag i det
nyskapande arbetet. I beslutsunderlaget står det att
projektet är ”i linje med en av satsningens prioriteringar
att en ideell organisation samarbetar med så många
olika offentliga aktörer inom ett väl avgränsat område”.
Samarbete mellan det frivilliga och det offentliga är
alltså både prioriterat och faktiskt uppmärksammat i de
bedömningar som gjorts av projekten.
Det är också uppenbart att de allra flesta projekt har
ett stort antal samarbetspartner och att deras verkliga
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engagemang i många fall kontrollerats av Arvsfonden
innan man beviljar anslag till projektet. Men dessa
samarbeten har inte alltid med nyskapande att göra,
utan diskuteras längre fram i rapporten.

Kunskap och ideologi

Det tredje temat, som framträder i åtta beskrivningar
av vad som är nyskapande i projekten, handlar om
spridning av kunskap och ideologi. Annorlunda uttryckt
handlar det om att vissa nyskapande delar består i
att erbjuda målgrupperna nya förståelseramar och
värdegrunder.
När det nyskapande i Somaliska hälsoteamets projekt
Somaliska ungdomars psykiska ohälsa presenteras i
beslutsunderlaget lyfts till exempel fram att:
… personer med förankring inom den somaliska
gruppen utbildar och förklarar psykisk ohälsa,
samtidigt som de på nära håll hjälper deras
ungdomar att må bättre och lära sig mer om
psykisk ohälsa. Man vill genom dessa parallella
aktiviteter förändra den gängse uppfattningen
bland somalier att psykisk ohälsa beror på
demoner, ’det onda ögat’ eller voodoo. Man vill
visa effekten av andra botemedel än läsning av
Koranen och Ashar dryck.
Kurdiska föreningens projekt Stressboken är
nyskapande genom att ge information ”om
ungdomsstress specifikt riktad till kurder i Sverige”. I
båda fallen handlar det om att genom information ge
målgruppen en annan förståelse av sin livssituation
eller för den situation den enskilde möjligen kommer att
ställas inför. Informationen anses bygga på kunskap om
psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Särskilt tydligt
är detta i exemplet om somaliska ungdomars psykiska
ohälsa. Där framstår den ”västerländska medicinska
förståelsen” av ungdomars psykiska ohälsa som
självklart överlägsen andra befintliga kunskaper.
I exemplet om Somaliska hälsoteamet aktualiseras
frågor som närmast kan beskrivas som ontologiska
och som talar om hur verkligheten är beskaffad.
I motiveringen talas om mytiska och religiösa
förklaringar till psykisk sjukdom, och hur sådana ska
förändras. En sådan ansats handlar kanske snarare om
trosuppfattningar och idériktningar än om någon enkel
och universell kunskap. En medarbetare vid Somaliska
hälsoteamet säger i en intervju:
Ordet psykiatri finns inte bland de somaliska
termerna. Man förstår inte. Antingen är man sjuk
eller frisk. Är man galen har man kastat sina kläder
eller man går naken på gatan. Då ser man att den
här mannen är allvarligt sjuk. Annars om man är
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klädd och går och äter och sitter och vandrar, då
ser man inte att man är sjuk. Man förstår inte att
den här personen kan drabbas av psykisk ohälsa.
Efter inbördeskriget har det förekommit ett ord
som man använder och det är ”att hålla anden i
sig”. Det heter på somaliska ”spofun”. Det betyder
att, när man blåser upp en ballong, man blåser, drar
in andan och håller andan. Man går på det sättet
(visar genom att hålla andan, Ingemarssons anm.).
Det har förekommit. Man har sett den här personen
blåser upp sig. Man har en sjukdom som man kallar
”spofun” och det betyder att den här personen är
störd på något sätt, men de förstår inte riktigt varför.
Citatet visar återigen på den tydligt annorlunda
förståelse som kan finnas i en annan kultur. Samtidigt
beskriver det ett intressant skeende där det faktiskt
börjar utvecklas en ”diagnos” – när ett häsotillstånd får
ett namn. En välvillig tolkning kan vara att projektet
vill visa de berörda ungdomarna på alternativ till deras
existerande förståelse: informationen ger möjlighet
att välja mellan olika förståelser. Informationen kan
också göra att ungdomarna får en bättre förståelse för
hur det omgivande samhället tolkar deras situation och
därigenom få redskap för en utvecklad kommunikation.
När de nyskapande inslagen för verksamheten i
projektet Kiosk från Kristliga föreningen av unga
kvinnor och män (KFUK-KFUM) beskrivs, framgår
också att de ideologiska inslagen finns i beskrivningen,
om än mycket allmänt.

Målgrupper

Det sista temat, som primärt bara framträder i två
projekt, handlar om det nyskapande i att vända
sig till en viss målgrupp. De två målgrupperna
är elever i övre tonåren och unga kvinnor med
ätstörningsproblematik i projekten Forumspel mot
förslavande manipulation av ungdomar (Rådgivning
om sekter) och Ätstörningsjouren (Tjejzonen). Även
målgrupperna finns med i diskussionen om nyskapande
i flera andra fall, men det är endast i dessa två fall som
målgrupperna i sig själva är nyskapande. När Tjejzonen
sammanställer sitt första verksamhetsår genom en egen
utvärdering skriver de om sin målgrupp:

särskilt intressant är att den innehåller 38 projekt som
alla ansetts vara nyskapande på ett eller annat sätt och
som dessutom är nyskapande inom ett område som
för närvarande är diskuterat i många sammanhang.
Det nyskapande anses ofta vara en arbetsmetod eller
verksamhet i kombination med en särskild målgrupp,
även om de kan vara intressanta. Det verkar vara
avgörande att möta nya målgrupper, skapa nya arenor
för dem, upptäcka och hantera nya typer av problem
som ungdomar brottas med och inte minst att sådana
insatser görs av välfärdens aktörer i samarbete.
De nyskapande inslagen är Arvsfondens
egna tolkningar och har legat till grund för
medelstilldelningen. Det är utifrån det befintliga
materialet inte möjligt att säga något om de nyskapande
inslag som inte fick anslag. Det är inte orimligt att
tänka sig att det nyskapande som beskrivits här är
resultatet av vilka nyskapande inslag Arvsfonden
varit villiga att stödja och ”fältet” haft att erbjuda.
Resultaten ska alltså inte på något enkelt sätt ses som
en beskrivning av vilka nya grepp aktörer på fältet
är beredda att ta för att komma tillrätta med ungas
psykiska ohälsa. Ändå är det slående hur många olika
typer av verksamheter, angreppssätt, målgrupper och
idéer som finns i de 38 projekten.
Det är heller inte möjligt att i den här rapporten
göra någon vidare bedömning av i vilken utsträckning
projekten verkligen är nyskapande. Här kan bara
konstateras att Arvsfonden faktiskt vinnlagt sig om att
identifiera nyskapande drag i varje enskilt projekt som
fått anslag. Men samtidigt bör frågan resas om i vilken
utsträckning det ställts krav eller i framtiden borde
ställas krav på de projekt som får anslag att relatera
sina nyskapande inslag till den redan befintliga kunskap
som finns på respektive område.

Det ställs hårda krav på att vara ung tjej
idag. Hon ska både vara till lags och vara
självständig. Det finns en föreställning om
könens lika värde bland människor i samhället
men i praktiken vet de flesta unga tjejer att
realiteten är en annan.

En kommentar

Något som gör satsningen på unga och psykisk ohälsa
Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn
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PROJEKTENS
ORGANISATORISKA
SAMMANHANG
Alla de projekt som fått anslag genom satsningen finns
inom den ideella sektorn. Detta är också ett krav från
Arvsfonden. I bilagan till det regeringsbeslut som
ligger till grund för satsningen och som inledningsvis
refereras i delar, sägs att det ”övergripande syftet med
stödet är att utveckla metoder hos föreningslivet för att
motverka och förebygga ungdomars psykiska ohälsa.”
(bilaga till regeringsbeslut U2004/2698/Ung). Även här
framgår alltså att verksamheter inom ramen för den
ideella sektorn – eller ”föreningslivet” – är föremål för
anslagen.
Projekten är också antingen ideella organisationer
eller stiftelser, eller knutna till desamma. Att ett projekt
är knutet till en ideell organisation är i en del fall
komplicerat, och emellanåt finns det hela nätverk av
organisatoriska konstellationer kring ett enskilt projekt.
Här görs ett försök att beskriva de organisatoriska
villkoren för projekten genom att ge bilder av vilka
typer av huvudorganisationer de är knutna till, i vilka
typer av samarbeten de ingår och i någon mån vilka
interna organisatoriska förutsättningar som finns.

Projekt i större och mindre ideella
organisationer

Vissa organisationer som står bakom projekten är
stora och välkända, bland annat Röda korset, Bris,
Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL),
Riksförbundet för psykosocial och mental hälsa
(RSMH) och studieförbund som Sensus och Bilda. Av
de 38 diskuterade projekten tillhörde 17 den här typen
av större frivilligorganisationer, medan 19 tillhörde
mindre frivilligorganisationer. Dessutom finns två
organisationer som är stiftelser och en organisation
som kan betecknas som ett nätverk. Skillnaden mellan
de större och mindre frivilligorganisationerna är
inte exakt: dess uppskattade storlek och om de haft
kända riksföreningar skiljer dem åt. I de flesta fall
har sorteringen varit ganska enkel: Röda korset är till
exempel en större förening medan Bosniska Östersjöns
ungdomskommitté är en mindre.
Vilken typ av organisation de diskuterade projekten
tillhör skulle kunna ha betydelse: ett projekt som finns
inom en stor organisation kan ha andra förutsättningar
till exempel när det gäller att nå ut till målgruppen, att
få kontakt med samarbetspartner, och kanske till och
med att finnas kvar i någon form. Om detta skriver
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till exempel projektet Kiosk (som regelbundet har
kontakt med Malmös mellan- och högstadieskolor) i sin
självvärdering:
Svårigheterna ligger ofta i att som förening bli
accepterad av den pedagogiska världen. Det
tar tid och det är därför mycket viktigt att vi
har Allmänna Arvsfonden bakom oss. Det är
en garantistämpel. Samarbetet med Malmö
högskola men inte lika fort som Kiosk önskar.
I citatet blir det tydligt hur även ett projekt som stöds
av en stor organisation som KFUM faktiskt behöver
legitimitet och en ”garantistämpel” genom andra
aktörer – i detta fall Arvsfonden och Malmö högskola.

Fördel av en stor
huvudorganisation?

Det går att kontrollera flera antaganden genom att
ställa typen av huvudorganisation mot andra variabler
i det empiriska materialet. Då framgår det att projekt
i större och mindre ideella organisationer verkar ha
slående likheter både i vilken utsträckning de har
samverkanspartner och hur dessa samverkanspartner
fördelar sig. Ungefär två tredjedelar av både de
större och de mindre föreningarna har fler än
tre samverkanspartner angivna i underlagen för
Arvsfondens beslut (12 föreningar i vardera grupp).
När de 24 projekt som besvarat den inledande
enkäten själva beskriver sina samarbeten visar sig fler
likheter (11 av dessa tillhörde större och 10 tillhörde
mindre ideella organisationer – de två stiftelser och
det nätverk som inte var ideella organisationer har
inte tagits med i jämförelsen). Åtta projekt från större
ideella organisationer och sex från mindre samverkar
med kommunen, fyra respektive fyra med landstinget,
tre respektive två med statliga organisationer, fyra
respektive två med andra ideella organisationer och två
respektive inga med det privata näringslivet.
När det däremot gäller frågan om projektets
fortsättning efter anslagstidens slut verkar det finnas en
skillnad mellan de projekt som tillhör större respektive
mindre ideella organisationer. Bland de 23 projekt
som besvarat den inledande enkäten uppgav 7 av
10 projekt som tillhörde större organisationer att de
trodde att de skulle finnas kvar efter anslagstidens slut,
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medan motsvarande siffra för de projekt som tillhörde
mindre ideella organisationer var 5 av 10 projekt.
Skillnaden är statistiskt signifikant och resultatet är i
linje med antagandet att projekt som utvecklas i större
organisationer inte förefaller vara lika beroende av
fortsatta anslag för sin överlevnad.
Möjligen är det så att en större organisation kan
omfördela resurser för att låta ett projekt fortsätta
även efter anslagstiden. En annan möjlighet är att
de arbetssätt som utvecklas genom projektet börjar
användas i andra verksamheter inom organisationen
och att arbetssätten därmed överlever även om själva
projektet försvinner eller omskapas. Resultaten är
intressanta när det senare i rapporten är dags att
diskutera förutsättningarna för projekten ska bestå.

Projekt i olika typer av
organisationer

De organisationer som stod som ansvariga för de
diskuterade projekten delades in i sju olika kategorier.
Av de 38 projekten sågs 13 vara knutna till socialt
inriktade organisationer, 8 till intresseorganisationer,
7 till ungdomsorganisationer, 4 till ”nysociala”
organisationer, 2 till kulturorganisationer, 2 till
studieförbund och 2 till andra typer av organisationer.
Naturligtvis finns även här vissa svårigheter med
indelningen, men ledande har varit vad som bedömts
vara organisationens primära fokus. Bland de socialt
inriktade organisationerna märks till exempel Röda
korset, Frälsningsarmén, Hela människan och Sociala
missionen, medan Riksförbundet för psykosocial
och mental hälsa (RSMH) och dess ungdomsförbund
RUS och Riksförbundet för sexuellt likaberättigade
(RFSL) är exempel på intresseorganisationer, och
Kristliga föreningen av unga kvinnor och män

KFUK-KFUM och Kurdiska ungdomsföreningen
är ungdomsorganisationer. Den kategori som sägs
vara ”nysociala” organisationer är här skapad för
att beskriva socialt inriktade organisationer som
ses ha formats kring nya problemställningar och
möjliga lösningar. Dessa fyra är Tjejzonen, Xist och
Kvinnoforum, Spelberoendes förening och Somaliska
hälsoteamet. De två kulturorganisationerna är
Teatermaskinen (som har två projekt i satsningen) och
Molièreensemblen. De två övriga organisationerna är
slutligen Skellefteå gym- och atletklubb samt Egalia.

Organisationernas inriktningar och
projektens ambitioner

Finns det då någon koppling mellan
huvudorganisationernas inriktning och projektens
ambitioner? I tabell 2 redovisas vad de 23 projekt
som besvarat den inledande enkäten svarade på
uppmaningen ”Skriv vad ni konkret tänker göra
i ert projekt” samt hur det relaterar till de olika
organisationsinriktningarna. De kvalitativa svaren i
enkäten är i detta fall analyserade och indelade i fem
kategorier: ”Stärka målgruppen”, ”Utvecklingsarbete
för att förebygga ungdomars psykiska ohälsa”,
”Utvecklingsarbete för att behandla ungdomars
psykiska ohälsa”, ”Främja samverkan mellan olika
aktörer” och ”Annat”. Se tabell 2, nedan.
En av de få tendenser som går att urskilja är att för
tre av fyra av de så kallade nysociala organisationerna
är den primära strävan att ”stärka målgruppen”. En
sådan tendens ligger i linje med vad som kan förväntas
av den här typen av nya sociala organisationer
som i större utsträckning kan betona till exempel
identitetsfrågor och ”empowerment”. Som exempel
på ett sådant nysocialt projekt vars syfte är att stärka

Tabell 2. Kategorisering utifrån vad projekten i den inledande enkäten säger sig vilja göra.

Stärka målgruppen

Utvecklingsarbete
för att förebygga
ungdomars
psykiska ohälsa

Utvecklingsarbete för
Främja
att behandla ungdomars samverkan mellan
psykiska ohälsa
olika aktörer

Annat Total

Ungdomsorganisation

1

0

2

0

0

3

Studieförbund

1

1

0

0

0

2

Socialt inr. organisation

3

2

3

1

0

9

Intresseorganisation

0

0

1

1

0

2

Nysocial organisation

3

0

0

0

1

4

Kulturorganisation

0

0

0

0

1

1

Annan

0

1

1

0

0

2

Total

8

4

7

2

2
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målgruppen kan nämnas Somaliska hälsoteamet. En av
medarbetarna beskriver projektets målgrupp:

frivilligsektorn inte i någon avgörande utsträckning
”färgas” av sina respektive huvudorganisationer?

För dem är det svårt att komma in i det svenska
samhället. Det är de som behöver hjälp. Till
exempel så känner jag många familjer som
aldrig varit i Stockholm centrum. De bor i
Järvaområdet (cirka en halvtimmes Kommunal
resa från T-centralen, min anm.). Deras barn
också. De är drabbade av psykoser eller psykisk
sjukdom. På grund av att de är isolerade
hemma i det här området. De vill inte komma
ut och träffa svenska familjer eller det svenska
samhället. De är rädda. (…) tror kanske att
någon spionerar på dem (…) vi har fortfarande
ett krig i Somalia.

Samarbete

Frågan om vilka samarbeten som finns mellan de
diskuterade projekten och samhällets välfärdsaktörer
har redan berörts. Men den finns anledning att
återkomma till, inte minst eftersom det regeringsbeslut
som ligger till grund för satsningen säger att som ”
särskilt intressant angav regeringen också utvecklingen
av projekt som innebär en nära samverkan mellan olika
sociala aktörer, offentliga samhällsorgan och ideella
organisationer …” (regeringsbeslut U2004/2698/Ung).
Vad har sådana samarbeten för betydelse för
projekten? Vid sammanställningen av Arvsfondens
beslutsunderlag framträder två tydliga resultat:
de projekt som har uppgett åtminstone tre
samarbetspartner i sin ansökan söker eller får anslag
för längre tid än de som uppgett färre sådana, och
de tenderar oftare att bli bedömda utifrån att deras
nyskapande inslag handlar om samarbete eller
arbetsmetoder. Inget av dessa resultat, som båda är
statistiskt signifikanta, är uppseendeväckande, utan i
linje med vad som kan förväntas.
Det framgår av beslutsunderlagen att Arvsfondens
handläggare försöker sätta sig in i de samarbeten som
anges i projektens anslagsansökningar, så det finns
anledningar att tro att det handlar om reella samarbeten
eller planer på sådana. Mot den bakgrunden är det
rimligt att de förberedelser som det innebär för ett
tänkt projekt att upprätta samarbete med åtminstone
tre partner också är en grund för mer långsiktiga
projektplaner. Ett större antal samarbetspartner kan
också tänkas öka tilltron till projektet – även hos
finansiären Arvsfonden.

Motsvarande svar på uppmaningen ”Skriv vad ni
vill ha uppnått när projektet är avslutat”, där de
öppna svarsalternativen åter blivit analyserade och
kategoriserade, visar inte heller på någon tydlig
koppling mellan huvudorganisationernas inriktning
och projektens ambitioner. Man kanske skulle kunna
förvänta sig att projekten i de intresse-, kultur- och
nysociala organisationerna i första hand skulle arbeta
med att medvetandegöra målgruppen, medan de socialt
inriktade organisationerna skulle arbeta med att skapa
verksamheter för att förbättra målgruppens livsvillkor.
Så verkar inte vara fallet.
Det verkar alltså utifrån det material som
presenterats inte gå att se några tydliga kopplingar
mellan huvudorganisationernas inriktningar
och projektens ambitioner, något som i sig är
intresseväckande. Är det så att de insatser för
den studerade gruppen som erbjuds i den svenska

Tabell 3. Kategorisering utifrån vad projekten säger sig vilja ha uppnått när projektet är avslutat.

Medvetandegöra
målgruppen

Medvetandegöra
allmänheten/
professionella

Byggt en
stödjande
tillfällig
verksamhet

Byggt en
stödjande
bestående
verksamhet

Skapat
publicitet

Ökat väl
befinnande för
den enskilde Annat

Total

Ungdomsorganisation

0

0

0

2

1

0

0

3

Studieförbund

0

1

0

1

0

0

0

2

Socialt inr organisation

2

0

0

3

0

3

1

9

Intresseorganisation

0

1

0

1

0

0

0

2

Nysocial organisation

0

1

0

2

0

1

0

4

Kulturorganisation

0

0

1

0

0

0

0

1

Annan

0

1

0

0

0

1

0

2

Total

2

4

1

9

1

5

1

23
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Här finns åter anledning att påminna om vad
Arvsfondens handläggare skriver i beslutsunderlaget
om Hela människans projekt Förebygga ungdomars
psykiska ohälsa. De menar att projektet är ”i linje
med en av satsningens prioriteringar att en ideell
organisation samarbetar med så många olika offentliga
aktörer inom ett väl avgränsat område, både geografiskt
och målgruppsmässigt.”
Arvsfondens bedömning i detta fall
överensstämmer med den bild som gavs av projektet
vid ett studiebesök i Heby och vid en intervju
med verksamhetsföreståndaren. Verksamma inom
projektet har nära kontakter med socialtjänsten och
arbetsförmedlingen om de ungdomar som finns i
projektet. Organisationen Hela människans lokaler,
där projektet inryms, ligger bara ett stenkast från
socialtjänstens, och det verkar finnas en ganska
upparbetad och ledig kontakt mellan organisationerna.
I just detta fall finns det också ett inslag av
intresse, som kan lyftas fram som grund för en mer
generell diskussion om nära samarbete mellan det
offentliga och frivilliga. Under intervjun, men också
vid projektets presentation under introduktionsdagen,
framkom att deltagandet i projektets verksamhet
inte självklart var frivilligt. För många av de
deltagande ungdomarna var deltagandet ett villkor
för att få ersättning från socialförsäkringssystemen.
Medarbetare rapporterar ungdomarnas eventuella
frånvaro eller avvikande beteende till socialtjänsten,
något som senare sägs ligga till grund för
socialtjänstens bedömning av ärendet.
Utan att vidare kommentera det enskilda fallet
finns det anledning att fråga sig om ett sådant nära
samarbete mellan aktörer i välfärdssamhället faktiskt
kan vara en nackdel snarare än en fördel för den
enskilde unge. I ett fall som det i ovanstående finns en
risk att den frivilliga verksamheten blir ”myndighetens
förlängda arm”: en utförare i välfärdssamhället som,
genom att frivilliga organisationer inte omfattas av
den sekretesslagstiftning som gäller för offentliga
organisationer, relativt fritt kan rapportera händelser
och bedömningar till arbetsförmedlingen och
socialtjänsten. När den här rapporteringsmöjligheten
kombineras med någon typ av krav på den unge att
närvara i organisationen – så att den unge inte kan
”rösta med fötterna” och lämna verksamheten – så kan
det vara lätt, inte minst för en tonåring, att förväxla
den projektansvariges roll med myndighetsutövarens.
Annorlunda uttryckt kan det finnas tillfällen då det
kan vara en fördel för den unge om det finns en
distans mellan de offentliga välfärdssystemen och de
frivilliga verksamheterna – och att de senare faktiskt är
frivilliga.
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Samarbete – något om möjligheter och
svårigheter

Resonemanget aktualiserar frågor om samarbetets
baksida för ideella och offentliga organisationer. Även
om ett sådant samarbete i många sammanhang är
önskvärt, så styrs organisationerna av olika regelsystem
och beslut fattas utifrån olika rationaliteter. I rapporten
Samverkan på rehabiliteringsområdet 2000:6 –
Identifiering av hinder och framgångsfaktorer för
samverkan (Socialstyrelsen 2000) lyfts några teman
fram som kan försvåra samverkan i det aktuella fallet
och som skulle kunna vara värda att notera även i den
här rapporten.
Ett sådant hinder handlar om att myndigheter har
olika normsystem, något som kanske i ännu högre
utsträckning är relevant i diskussionen om samverkan
mellan offentliga och ideella organisationer. Men det är
inte säkert att olika normsystem är en nackdel. Kanske
är det i stället en avgörande skillnad där de olika
typerna av organisationer kompletterar varandra? I så
fall kan det vara viktigt att reflektera över vilka olika
normsystem som finns hos olika samarbetspartner och
hur dessa ska koordineras.
En annan svårighet med samverkan handlar om
myndigheters bristande flexibilitet till följd av bland
annat regler och interna hierarkier. Här kan möjligen
ideella organisationer vara mer flexibla framför allt
eftersom deras agerande inte är lika hårt reglerat.
Det finns dessutom anledning att tro att det ännu inte
utvecklats några mer fasta hierarkiska strukturer i
projekten, vilket i så fall också bidrar till flexibiliteten.
Kanske är detta ett skäl till att offentliga organisationer
väljer att stödja och samarbeta med ideella
organisationer och tillfälliga projekt: de är arenor
utanför den egna organisationen som ger utrymme för
större flexibilitet?
Arvsfondens beslutsunderlag för de 36 projekt
där samarbeten noterades visade att 18 samarbetade
med både offentliga och ideella organisationer, 9 med
endast offentliga organisationer och 4 med endast
ideella organisationer. 5 av projekten samarbetade
enligt beslutsunderlagen inte med någon organisation.
Detta betyder att tre fjärdedelar av projekten hade en
ideell organisation som huvudman, men samarbetade
med minst en offentlig organisation. En omedelbar
invändning kan vara att ett sådant samarbete ingick
i kraven för att få anslag och därför beror denna bild
helt enkelt på att det är sådana projekt som Arvsfonden
beslutat sig för att stödja, men mer intressant är att i ett
knappt trettiotal projekt har offentliga aktörer valt att
gå in som samarbetspartner i stället för att helt enkelt
arrangera verksamheterna själva. Varför då? Ett svar
kan vara att sådana samarbeten erbjuder möjlighet att
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offentliga organisationer kan agera på en ny arena och
därför vara mer flexibla. När flera aktörer möts på en
sådan arena, så att ett samarbetskluster skapas, finns
rimligen förutsättningar för nya typer av samarbeten.

finns bland dessa sju organisationer kan noteras, men
betyder egentligen ingenting – materialet är för litet för
några meningsfulla statistiska bearbetningar.

Samarbetskluster

Det har redan framgått att den diskuterade satsningen
redan till en början var omfattande, och att den
sedan fördubblades med ekonomiska mått mätt.
De 38 projekten delade på sammanlagt nästan 70
miljoner kronor under fyra år och 76 projektår (det
sammanlagda antalet år för vilka projekten sökte
anslag), vilket innebär att varje projektår finansierades
med nästan en miljon. Ett treårigt projekt fick således
i genomsnitt anslag om nästan tre miljoner från
Arvsfonden. Till dessa summor ska läggas åtminstone
dels anslag från andra finansiärer, dels de personella
resurser och resurser i till exempel form av lokaler
som huvudorganisationen eller samarbetsparter
engagerade eller upplät. Sammantaget innebär detta
att de projekt som ingår i satsningen disponerar över
betydande resurser. Nästa avsnitt ger en översiktlig
bild av dessa resurser, utan anspråk på att vara
några exakta ekonomiska redovisningar eller med
ambitioner till några mer ingående ekonomiska
analyser. De uppgifter som används är hämtade från
Arvsfondens beslutsunderlag eller är rapporterade av
organisationerna själva.

I den inledande enkäten ombads företrädare
för projekten att uppge om projektet hade något
samarbete med eller planerade något samarbete
med organisationstyperna kommuner, landsting,
statliga organisationer, ideella organisationer eller
organisationer från näringslivet (företag). Bland de 22
projekt vars företrädare besvarade enkäten samarbetade
7 med åtminstone tre olika organisationstyper, 9 med
två och 6 med en eller ingen typ av organisationstyp.
De 7 organisationer som samarbetade med
åtminstone tre olika organisationstyper är i detta
sammanhang av särskilt intresse: där borde det
vara möjligt att tala om förutsättningar för ett
organisationskluster. Dessa sju projekt var Glömda
barnen/Nätvandrarna (samarbete med fem typer
av organisationer), Forumspel mot förslavande
manipulation av ungdomar (4), Metodutveckling
för särskilt utsatta unga föräldrar/Utökat stöd i
föräldraskapet (4), Jag skär (4), Förebygga ungdomars
psykiska ohälsa (4), RUS uppsökande verksamhet
(3) och Tillbaka till livet (3). Alla utom ett (RUS)
uppges också samarbeta med åtminstone tre olika
organisationer i Arvsfondens beslutsunderlag.
Vad har dessa 7 projekt gemensamt som förefaller
finnas i potentiella samarbetskluster? 4 av dem har en
större frivilligorganisation som huvudorganisation, 5
kommer från storstäder (4 från Stockholmsområdet), 5
har sökt eller fått treåriga anslag och 5 av dem uppger
att projekten kommer att fortsätta sin verksamhet efter
projekttidens slut (medan övriga 2 svarar ”vet inte”).
Antalet projekt är i detta sammanhang för litet för att
en statistisk bearbetning ska vara meningsfull, men
några rimliga antaganden tar ändå form:
•• Större frivilligorganisationer har lättare än mindre
att skapa klustersamarbeten.
•• Ett klustersamarbete har lättare att uppstå i en
storstad.
•• Projekt som ingår i klustersamarbeten söker eller
beviljas anslag för längre tid.
•• Projekt som ingår i klustersamarbeten har större
förutsättningar än andra att fortsätta sin verksamhet
efter projektets slut.
Däremot finns en spridning bland de sju projekten när
det gäller vad som anses nyskapande, vad projekten
konkret vill göra, vad de vill ha uppnått när det är
avslutat och vilken inriktning de har. Att spridningen
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Resurser i projekten

Anslag till projekten

Av de 38 projekt som det fanns uppgifter om sökte
17 anslag för tre år, 10 för två och 11 för ett. Projektet
Tillbaka till livet anslogs mest pengar (7 115 000
kronor), följt av Nätvandrarna (4 981 000 kronor) och
Förebygga ungdomars psykiska ohälsa (3 029 000
kronor). Sammanlagt fick alltså dessa tre projekt
nästan en fjärdedel av vad projekten sammanlagt
delade på och mer än hälften av de trettio miljoner
kronor som ursprungligen anslogs till satsningen.
Alla dessa projekt hade treåriga finansieringar, större
frivilligorganisationer som huvudorganisationer och tre
samarbetspartner eller fler. När det gällde två av de tre
(Tillbaka till livet och Förebygga ungdomars psykiska
ohälsa) bedömdes de nyskapande inslagen ha att göra
med samarbete, och alla de tre projekten samarbetade
bland annat med sina respektive kommuner.
Nätvandrarna och Tillbaka till livet kommer från
Stockholm, medan Förebygga ungdomars psykiska
ohälsa kommer från Heby.
Ett knappt tjugotal projekt erhöll sammanlagt
mellan knappt en och tre miljoner per projekt, och
tilldelningen var sedan jämnt fallande. De projekt
som fick de minsta anslagen var Myran, Teater
Galen, Emotion in motion, Perspektiv på ungas
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självdestruktivitet och Kurdiska ungdomsföreningens
två projekt. Samtliga av dessa fick mindre än 200 000
per projekt och alla utom Teater Galen (2 år) var
ettåriga. Det kan noteras att många av de projekt som
riktade sig till grupper med psykiska funktionshinder
(Teater Galen, Emotion in motion och Livssteget) fick
relativt små anslag.

En kommentar

En förståelse av organisationer som emellanåt används
är formulerad av Ahrne, Roman och Franzén (2003).
De menar att en organisation definieras utifrån fyra
kriterier: den har medlemmar, medlemmarna är
utbytbara, den har gemensamma resurser och den har
någon form av kontrollsystem. Definitionen är inte
bara användbar för att kunna skilja något som är en
organisation från något som inte är det, utan kan också
ses som ett sätt att förstå organisering.
När det gäller de två kriterierna om medlemmar är
det slående hur bara ett (Tjejzonens mentorsprogram)
av 21 projekt som i den inledande enkäten tycker
att det fasta svarsalternativet ”Vi vill genom vårt
projekt få möjlighet att genomföra en aktivitet själva”
beskrev deras ambition bäst, medan 20 (!) projekt
i stället valde svarsalternativet ”Vi vill genom vårt
projekt hjälpa eller stödja andra än oss själva”. Alla
de svarande projekten utom ett syftade alltså till att
hjälpa någon annan. Denna typ av organisationer,
där organisationen syftar till att hjälpa människor
utanför, kallar Meeuwisse och Sunesson (1997 s.
178ff) för ”jag för dig-organisationer”. Den andra
typen, där organisationen syftar till att hjälpa personer
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inom den egna organisationen, kallar Meeuwisse och
Sunesson för ”vi för oss-organisationer”. När det gäller
medlemskap finns alltså en intressant poäng i att de
projekt som finansierats genom satsningen inte syftat
till att hjälpa de egna medlemmarna. Det är till och
med osäkert om projekten alls har några medlemmar.
I stället framstår projekten som arenor för idéer och
möten (mellan samarbetspartner och i bästa fall med
ungdomarna i målgruppen).
Sett ur detta perspektiv blir Ahrnes, Romans
och Franzéns (2003) två kvarvarande kriterier – om
gemensamma resurser och om kontroll – relativt
överskådliga i projekten. En stor del av projektens
gemensamma resurser tillförs av Arvsfonden. Av
de 23 projekt som besvarade den inledande enkäten
angav 14 att Arvsfonden var den enda finansiären, i
de flesta övriga fall bidrog den egna organisationen,
samarbetspartner eller kommunen med mindre anslag.
Det finns alltså sällan några gemensamma tillgångar i
projekten att bevaka, annat än att medlen ska användas
till det de är avsatta för. Som redan nämnts är dessutom
en stor del av de sökta anslagen ”låsta” resurser genom
att de är avsatta att täcka lönekostnader i projekten och
därmed redan underställda en viss intern och extern
kontroll. De gemensamma resurser som återstår, och
som innehållet i projekten i många fall är exempel på,
är i stället goda idéer, engagerade medarbetare och en
slags institutionaliserad vilja till förändring.
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VERKSAMHET OCH
AKTIVITETER
Varför de diskuterade projekten ses som nyskapande
och i vilka organisatoriska sammanhang de befinner
sig har hittills beskrivits. Men vad gör de egentligen?
Såväl Arvsfondens beslutsunderlag som enkät- och
intervjustudierna ger information om detta, och även i
detta fall finns det anledning att söka efter teman när
det gäller aktiviteter och verksamheter.

Projektens syften och mål

Här finns först anledning att åter studera de svar
som projekten gav när de i den inledande enkäten
uppmanades att beskriva vad de konkret tänkte göra i
sina projekt. Även i detta fall används de presenterade
undergrupperna: åtta projekt ville stärka målgruppen,
sju bedrev utvecklingsarbete för att behandla
ungdomars psykiska ohälsa medan fyra bedrev sådant
arbete för att förebygga densamma, två ville främja
samverkan mellan olika aktörer och ytterligare två
fick tillföras kategorin ”annat”. Knappast oväntat
finns ett statistiskt signifikant samband mellan dessa
kategorier och de kategorier som skapades utifrån
enkätens uppmaning ”Skriv vad ni tycker skulle vara
ett bra mått på framgång/misslyckande i ert projekt”.
Men sambandet är intressant, eftersom det kan ses som
en indikation på att kategoriseringarna dels har hög
reliabilitet, dels tillför dimensioner till svaren på den
förstnämnda frågan.

Stärka målgruppen

Regeringen uttalar i sitt beslut som ligger till grund för
satsningen att man skulle prioritera ”projekt som syftar
till att stärka ungdomars tilltro till den egna förmågan
och möjligheten att själva och tillsammans med andra
kunna påverka sin vardag” (bilaga till regeringsbeslut
U2004/2698/Ung). Av de åtta projekt som ville stärka
målgruppen var det sex som tyckte det var ett bra
mått på framgång i projektet om det kunde påvisas
att projektet förbättrat förhållandena för enskilda
individer. Dessa var Drivkraft, Förebygga ungdomars
psykiska ohälsa, Spira, Avspark, Livskunskap skolan
och Utökat stöd i föräldraskapet. Alla dessa vände
sig till unga i högstadie- och gymnasieåldern (det
sistnämnda projektet vände sig till unga föräldrar
mellan 14 och 22 år). Tre av dessa hade socialt
inriktade huvudorganisationer (Hela människan,
Röda korset och Föreningen kyrka samhälle), två var
knutna till nysociala organisationer (Tjejzonen och
stiftelsen Kvinnoforum) och en till ett studieförbund
Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn

(Sensus). I den inledande enkäten beskriver till exempel
företrädare för projektet Drivkraft vad som ledde fram
till projektidén: ”Sensus har lång och bred erfarenhet
av ungdomsverksamhet och har härav sett behovet att
stärka målgruppen i bl.a. självbild/självförtroende för
att bli redo för arbetsmarknaden.”
Ett av projekten som ville stärka målgruppen,
Somaliska ungdomars psykiska ohälsa, tyckte i stället
att det var ett bra mått på framgång om det kunde
påvisas att projektet förbättrat förhållandena för
målgruppen som helhet. Det nionde projektet som
ville stärka målgruppen, Ungdomsstress och nya
samhället, tyckte att det var ett bra mått på framgång
om det kunde visas att de lyckats sprida information
om hur de såg på det problem som de arbetade med.
Projektet, som hade Kurdiska ungdomsföreningen
(ungdomsorganisation) som huvudorganisation, vände
sig också till tonåringar.
Att mer än en tredjedel av de projekt som besvarat
den inledande enkäten säger sig i första hand vilja
stärka målgruppen på ett eller annat sätt är knappast
uppseendeväckande. Möjligen kan det noteras att
denna ambition återigen antyder ett ”jag för dig”-tema:
det är inte målgruppen som söker stärka sig själva,
utan det är någon annan som vill stärka den. Men
kanske är det individtema som framträder ännu mer
intressant i sammanhanget: de flesta projekt i den här
undergruppen syftar inte till att stärka målgruppen i
sin helhet, utan till att stärka individer i målgruppen.
Det kanske tydligaste exemplet i detta fall är de två
projekten som arbetar med arbetslöshet i lika meningar:
Drivkraft och Förebygga ungdomars psykiska ohälsa.
Inget av dessa projekt verkar vilja stärka gruppen
arbetslösa, utan i stället hjälpa individer i denna grupp
att enkelt uttryckt lämna den. I den uppföljande enkäten
beskriver projektet Drivkraft syftet:
Arbeta individuellt och i grupp med att:
- motivera individen till arbete, praktik och
studier.
- stärka i att göra egna val och
ställningstaganden och våga ta nya utmaningar.
- skapa en mötesplats där killar får utveckla
sina emotionella resurser och samtala kring
detta.
- ge utrymme till att diskutera de förväntningar
samhället har på unga män, samt förväntningar
de har på sig själva.
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- individuella samtal, aktiviteter,
värderingsövningar m. m.
Beskrivningen ger en bild av ett individinriktat
motivationsarbete som antagligen skulle verka
stärkande på ett stort antal individer också utanför
målgruppen. Det framträder också hur den enskilde är
mottagare av stödet, medan personer eller aktiviteter
i projektet är givare av detsamma. Fokus på individen
och relationen mellan hjälptagare och hjälpgivare
påminner om de behandlande inslag som finns i det
flesta människovårdande organisationer.
En annan inriktning säger sig vilja ge stöd inte
på individ- utan på gruppnivå. När projektet SIA
(Kilimanjaro), som lämnade svarsalternativet blankt
men som här ändå används som illustrativt exempel på
inriktningen, i den uppföljande enkäten svarar på vad
de konkret tänkt göra i sitt projekt skriver de:
Projektet Kilimanjaro är nu avslutat. Tanken
med projektet var att mobilisera människor med
afrikansk bakgrund boende i Stockholmstrakten
för att dessa själva skulle få en förmåga att ta
hand om sina och gruppens kollektiva problem
som handlar om arbetslöshet, utanförskap,
kriminalitet, droger, splittrade familjer etc.
Verktyg för att nå dessa mål var att utbilda
människor i föreningskunskap, droger, skriva
ansökningar, diskutera sina egna problem i
självhjälpsgrupper, etc.
Här blir det uppenbart att projektet varken syftar till
att få enskilda individer att lämna målgruppen, eller
innehåller särskilda hjälptagare och hjälpgivare. I stället
är ambitionen att stärka hela gruppen ”människor med
afrikansk bakgrund” så att de bättre kan hantera sina
problem på egen hand.
Det två citaten är mycket tydliga exempel på två
olika traditioner för de samtal som är tänkta att föras
mellan individer i målgrupperna. I beskrivningen
som ges av projektet Drivkraft anges både vilka mål
sådana samtal ska ha (bl.a. att utveckla unga mäns
emotionella resurser) och vad de ska innehålla (bl.a.
upplevda förväntningar från samhällets den enskildes
förväntningar). I SIA:s beskrivning talas i stället
kortfattat om att gruppen ska få verktyg att ”diskutera
sina egna problem i självhjälpsgrupper”. Här är det
personer i målgruppen som själva definierar de problem
de ska samtala om.
Om ambitionen är att stärka målgruppen i sin
helhet – till skillnad från att stärka enskilda individer
för att de ska få förmågan att lämna målgruppen – har
individen ett sammanhang också i fortsättningen. I det
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fall SIA lyckas med sina ambitioner, så finns det en
grupp ”människor med afrikansk bakgrund” som även
efter projektets slut kan vara till stöd för varandra – och
möjligen också för andra i samma situation.
Det nionde projektet som ville stärka målgruppen,
Ungdomsstress och nya samhället, är ett litet projekt
som syftar till att nå ut med information till kurdiska
ungdomar i skolan. Det nyskapande i projektet beskrivs
som att ”använda flera olika media att både ta in och
få ut kunskap till en begränsad grupp. Experter med
kurdiskt ursprung möter kurdiska ungdomar”, vilket
också ger en kortfattad beskrivning av vad projektet
syftar till. Informationen eller kunskapen som det talas
om består enligt kurdiska ungdomsföreningens egen
framställan av bland annat radioprogram, utbildning,
föreläsningar, en konferens och telefonrådgivning.
Ämnet är stress och stressrådgivning. Kurdiska
ungdomsföreningen skriver i sin redovisning om det
radioprogram man arbetat med:
Radio programmet kunde spela en jätte viktig
roll i projektet. Varje program ringde flera
personer till oss, och de tackade oss för detta
program.
Samtidigt genom detta program kunde vi öppna
en diskussion mellan ungdomarna själva och
föräldrarna angående ungdoms problem i
familjen och den nya samhälle. Det viktigaste
med detta program var ungdomarna själva prata
om sitt problem.
(…) Kurser till föräldrar och ungdomarna
var ett bra sätt för att de kunde få kunskap
och information. Samtidigt diskutera de med
varandra olika förslag för förebyggande av
stress problem.
Det skulle inte vara uppseendeväckande om fler projekt
med ambitionen att stärka målgruppen hade haft denna
som det förefaller ”medvetandegörande” strävan, som
har vissa likheter med den självhjälpsinriktning som
diskuteras i ovanstående. Inte heller i detta fall handlar
det om att ”bota” eller att försöka föra individer ifrån
målgruppen, utan i stället att stärka densamma på
gruppens egna villkor.

Utveckla stöd och behandling

Regeringen vill också att det i satsningen skulle
prioriteras projekt ”där engagerade vuxna tillsammans
med ungdomar utvecklar metoder för att bearbeta
och motverka problem när de redan uppstått” (bilaga
till regeringsbeslut U2004/2698/Ung). Ungdomarna
– målgruppen – förefaller ofta vara mottagare av
projektens insatser snarare än delaktiga i utvecklingen
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av dem, men sju av projekten som besvarade frågan
om vad de konkret tänkte göra kategoriserades
under rubriken ”Utvecklingsarbete för att behandla
ungdomars psykiska ohälsa”. Av dessa var det tre,
Ätstörningsjouren, RUS uppsökande verksamhet
och Spelstopp, som menar att de nått framgång
om de medverkat ”till förbättrade förhållanden för
målgruppen på gruppnivå.” Detta förefaller en aning
märkligt, eftersom åtminstone Ätstörningsjouren
och Spelstopp rimligen borde syfta till att individer i
respektive målgrupp träder ur målgruppen, snarare än
att dessa grupper stärks.
Men två projekt som sorterades in under rubriken
som handlar om hjälp och behandling, Livssteget och
Tillbaka till livet, talar om att ett lyckat resultat är om
det kan påvisas att projektet medverkat till förbättrade
förhållanden för den enskilde individen i målgruppen.
I det förra fallet vill Skellefteå gym- och atletklubb
bidra till att ungdomar som bor i gruppboende i
kommunen ska förbättra sin livssituation genom fysisk
aktivitet. I det senare fallet vill Röda korset utifrån fem
väl definierade delmål förbättra krigstraumatiserade
flyktingars livsförhållanden. I båda fallen handlar
det om att göra en inledande prövning av ganska väl
definierade insatser för en likaledes väl definierad
målgrupp. Båda projekten söker enligt svaren i den
inledande enkätstudien bidra till den enskildes ökade
välbefinnande genom olika former av aktiviteter,
men i övrigt finns skillnader i projekten. Medan
Livssteget vänder sig till ungdomar i gruppboende
så vänder sig Tillbaka till livet till barn, och medan
det förra projektet engagerar personer med psykiska
funktionshinder på en mindre ort, så engagerar det
senare personer med flyktingtrauma i en storstad.
Ytterligare två projekt talade i den inledande
enkäten om att utveckla stöd och behandling, men
hade mycket måttfulla (möjligen mycket realistiska?)
ambitioner: Ung vuxen på Göteborgsfontänen och
Nätvandrarna såg det som en framgång för sina
respektive projekt om de alls nådde målgruppen. I en
intervju säger en representant för Nätvandrarna:
Alltså det är bra för dem som kommer dit
(till Fryshusets ”barnstödsgrupper” till vilka
Nätvandrarna tydligen kan hänvisa, min anm.)
men det är alltid svårt med rekryteringen.
Och vi har väl egentligen haft mindre
rekryteringsproblem än många andra har. Men
det har ändå varit svårt. Det är svårt.
Denna måttfulla ambition kan först förefalla alltför låg,
särskilt som Nätvandrarna är det projekt i satsningen
som fått i särklass störst anslag. Men kanske är det i
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stället så att ambitionen är insiktsfull: båda de nämnda
projekten springer ur organisationer som varit aktiva
i det frivilliga sociala arbetet i Stockholm respektive
Göteborg under lång tid. De förefaller från början
ha varit medvetna om något som flera av projekten i
satsningen fick erfara under projekttiden, nämligen
att ett identifierat behov och en bra projektidé inte
räcker för framgång, utan att frågan om att faktiskt nå
målgruppen är avgörande för projektets framgång.
Trots att båda dessa projekt står på stabila grunder
när det gäller verksamhet inom det diskuterade området
ställs nu huvudorganisationerna genom projekten
inför utmaningen att nå nya målgrupper med sina
redan befintliga kompetenser: Fryshuset ska söka sin
målgrupp på internet i stället för på Stockholms gator
och i stadens förorter, medan Göteborgsfontänen ska
rikta sig till ungdomar efter att i första hand ha haft
kontakt med vuxna. Utmaningen ligger inte i detta fall
i aktiviteterna, utan i att få till stånd önskade möten.
Särskilt när det gäller Nätvandrarna är det tydligt hur
resurser läggs på att sådana möten alls ska komma till
stånd.

Utveckla förebyggande
arbete

Regeringen ville vidare genom den diskuterades
satsningen prioritera ”projekt som syftar till
metodutvecklingsarbete för att förebygga negativ stress
på lokal nivå” (bilaga till regeringsbeslut U2004/2698/
Ung). Fyra projekt uttryckte på olika sätt att deras
konkreta arbete bestod i att utveckla verksamheter
som kunde förebygga ungas psykiska ohälsa. Tre
av dem, Forumspel mot förslavande manipulation
av ungdomar, Existera mera och Myran, menade
att det var ett mått på framgång i projektet om de
lyckas sprida information om den problematik som
deras respektive projekt omfattade, framför allt till
ungdomar i skolan och personer som arbetade med
dessa ungdomar. I det fjärde projektet, Familj i sorg,
beskrevs målgruppen som något mer avgränsad:
projektet riktade sig till ungdomar som mist en förälder
genom sjukdomar, olyckor eller självmord. I inget av
de fyra fallen framhålls förebyggande arbetsmetoder
som en del av det nyskapande, även om arbetet med att
medvetandegöra genom informationsspridning i vid
mening kan ses som sådant.
Denna medvetandegörande ambition framträder i
den inledande enkäten hos Forumspel mot förslavande
manipulation av ungdomar och Existera mera.
En medarbetare på projekt Myran, som arbetar
med hbt-frågor och har Riksförbundet för sexuellt
likaberättigade (RFSL) som huvudorganisation, säger i
en intervju:
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… nu tycker jag att det börjar rulla på. Vi har
ju mellan fem och 25 (besökare, min anm.), det
varierar ju men i snitt kanske det är tio stycken,
femton stycken i veckan så att nu är det ju bra. I
början kunde vara kanske bara fem stycken som
kom. Men nu har vi fått igång det igen. Vi har
ju olika temakvällar och vi har haft filmkvällar
och frågesportkvällar och komma-ut-processen
har vi diskuterat om. Vi har gjort lite olika. Vi
försöker komma på nya saker så att de känner
sig delaktiga.
Det fjärde projektet, Familj i sorg, skiljer sig från dessa
genom att i stället betona betydelsen av en stödjande
verksamhet som förebygger vidare ohälsa och förbättrar
den enskildes livsvillkor. I självvärderingen uttrycker
representanter för projektet det ursprungliga målet:
Projektets överordnade mål är att genom samtal
och samvaro hitta en metod och modell för att
förbättra det psykiska och fysiska välbefinnandet
för hela den kvarvarande familjen, för att barn,
ungdomar och unga vuxna som drabbats av
dödsfall i familjen ska få en förbättrad situation
samt att minimera de psykiska påfrestningarna
av en förlust, så att familjen på sikt kan skapa
ett nytt fungerande liv tillsammans. Vi vill göra
föräldern uppmärksam på den ofta mycket svåra
situation som barn och ungdomar kan hamna i
när en förälder dör samt försöka hjälpa till att
skapa ett bra samtal mellan barn, ungdomar,
unga vuxna och den kvarvarande föräldern. Vi
avser att föra in ett helhetsperspektiv för den av
sorg drabbade familjen. Sorgen är svår att dela
inom familjen.

Projektet Samarbete med studenthälsan, som
bara varade ett år, syftade till att skapa kontakter
mellan Sveriges förenade gaystudenter och
studenthälsopersonalen i hela landet.

En kommentar

Att mer i detalj beskriva vad som görs och har gjorts i
det fyrtiotal projekt som ingår i satsningen låter sig inte
göras inom ramen för den här rapporten. Men den här
fördjupningsstudien som gjordes av ett mindre antal
projekt visar att bakom projektens ganska korta och
koncisa syftesformuleringar, och bakom Arvsfondens
beskrivningar av projekten, döljer sig ett myller av
aktivitet, samarbeten, vardagsförtretligheter, konflikter,
framgångar och ambitioner. De intervjucitat som
angetts i texten ger en aning om detta.
Ändå är det sammantaget av intresse att konstatera
att alla de fyra ambitioner som formulerades i samband
med regeringens beslut om satsningen förefaller finnas
representerade bland projekten. Här finns både projekt
som syftar till att stärka ungdomarnas tilltro till den
egna förmågan, förebygga negativ stress, utveckla
metoder för att bearbeta och motverka problem som
redan uppstått, samt innebära en nära samverkan
mellan olika sociala aktörer.

Främja samverkan mellan olika aktörer

Som redan noterats underströk regeringen slutligen i
sitt beslut för den diskuterade satsningen att projekt
skulle prioriteras som innebar en nära samverkan
mellan olika sociala aktörer. Två projekt, Brobygget
och Samarbete med studenthälsan, uttryckte på olika
sätt att de framför allt ville främja samverkan mellan
olika aktörer, vilket faktiskt också framgår av båda
projektnamnen. Projektet Brobygge skriver i den
inledande enkäten:
Vi vill bygga broar mellan
församlingsmedlemmar i den ideella
församlingsverksamheten och barn, ungdomar
och föräldrar i den professionella. Vi vill att
barnen ska integreras i en ”vanlig” barn och
ungdomsverksamhet på ett självklart sätt.
Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn
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PROJEKTENS
FORTSÄTTNING
Vad kommer att hända med projekten, verksamheterna
och målgrupperna efter det att Arvsfondens satsning
tagit slut? Några av Arvsfondens övergripande frågor
handlar om vilka spår Arvsfondens finansiering
lämnar och under vilka betingelser de lämnar sådana
spår. Frågor av den här typen går naturligtvis inte att
besvara om inte uppföljningar görs av de projekt som
finansierats efter det att anslagstiden är slut. Även i ett
sådant fall skulle det visserligen vara svårt att fånga
förändringar, och ännu svårare att säga något om vad
förändringarna beror på. I den studie som presenteras
här, och som avslutas samtidigt som Arvsfondens
satsning, är det knappast görligt. Det är också viktigt
att inför den kommande läsningen komma ihåg att få
om några samhällsvetenskapliga studier syftar till att
förutsäga framtiden för enskilda aktörer.
Ändå finns det en viss rimlighet i uppdragsgivarens
ambition. Naturligtvis är det av stort intresse för
en finansiär att försöka urskilja resultatet av gjorda
satsningar. Av den anledningen finns här skäl att
framför allt lyfta fram behovet av studier, men också
att så långt det går möta uppdragsgivarens önskan. Det
senare kan göras genom att resonera kring befintliga
variabler i det empiriska material som samlats in,
och därigenom åtminstone skapa en bild av vilka
förutsättningar enskilda projekt har för att bestå och
utvecklas i framtiden.

Framtida förutsättningar

Vilka variabler kan då tänkas säga något om projektens
framtida förutsättningar? I den inledande enkäten
finns en fråga om huruvida man inom projektet själva
tror att projektet kommer att leva vidare. En sådan
egenuppskattning från projektens sida är naturligtvis
av stort intresse när det gäller att säga något om
verksamheternas framtid, men har åtminstone två
svagheter: alla projekt har inte besvarat frågan, och
i de fall det gjorts kan svaren kanske i vissa fall ses
som uttryck för en önskan snarare än som en neutral
bedömning. I tabell 3 i nedanstående markeras denna
variabel med A.
I självvärderingsenkäten finns en liknande fråga,
men är den här gången mer preciserad. Den handlar
om vilka delar av verksamheten som respektive
projekt tror kommer att bestå. Också svaret på den här
frågan är naturligtvis av intresse för den övergripande
frågeställningen: bortfallet i självvärderingsenkäten är
mindre, projekten har när de fyller i enkäten faktiskt
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arbetat med sina respektive verksamheter och svaret på
frågan kräver ett visst reflekterande. Men en nackdel
med variabeln är att frågan saknas svarsalternativ
och att de öppna svar som ges emellanåt är svåra att
kategorisera. I nedanstående tabell markeras denna
variabel med B.
Det finns också några variabler vars innehåll
rimligen påverkar projektens framtidsutsikter –
om än på ett indirekt sätt. En sådan handlar om
projektets huvudorganisation. Det är rimligt att
tänka sig att projekt med stora huvudorganisationer
har större förutsättningar att leva vidare på de
sätt som diskuterats i tidigare kapitel. Dels har de
större möjligheter till framtida stöd och finansiering
från sina respektive huvudorganisationer, dels kan
arbetsmetoder och erfarenheter från projekten spridas
vidare i huvudorganisationerna även i det fall själva
projektet läggs ner. I det senare fallet kan ju faktiskt
ett tecken på framgång i projektet vara att detta läggs
ner, men att metoder och erfarenheter får nationell
spridning och att det genomförda projektet då blir
en modellverksamhet. De empiriska resultaten visar
också att det finns ett signifikant samband mellan
vilken typ av huvudorganisation projekten har och i
vilken utsträckning de anger att de tror att deras projekt
kommer att bestå, vilket också talar för att variabeln
är rimlig att använda sig av i detta sammanhang.
I nedanstående tabell markeras variabeln som rör
projektets huvudorganisation med C.
Något sådant samband finns inte när det gäller
nästa variabel, som handlar om projektens redovisade
samarbeten. Här görs ändå ett antagande att projekt
med flera olika samarbeten har bättre förutsättningar
inför framtiden än projekt med få samarbeten. I
en närmast klassisk sociologisk text argumenterar
Granowetter (1973) för en liknande tanke: flera svaga
förbindelser (”weak ties”) är att föredra framför
få starka. Den här rapporten har också lyft fram
betydelsen av ”samarbetskluster”, där flera parter
samarbetar om ett projekt. I tabell 3 i nedanstående
markeras variabeln med D.
En sista variabel grundar sig på information
från den handläggare, Per Callermo, som handlagt
projekten och som är den person som får anses ha bäst
överblick över dem. Per ombads att dela in projekten i
två grupper: de som han bedömde hade goda framtida
förutsättningar och de vars förutsättningar var mer
osäkra. Uppgiften är i någon mening orättvis eftersom
35

det inte ges några möjligheter till nyanserade svar, men
resultatet är enbart till för att användas som en variabel
bland flera, och uppgiften till Per gavs enbart utifrån
detta. Svaren ska alltså inte ses som någon indikator på
i vilken utsträckning projekten anses ”framgångsrika”
av Per eller av Arvsfonden. I nedanstående tabell
markeras variabeln med information från handläggaren
Per Callermo med E.
Den sammanställda tabellen visar att ett flertal
projekt redan har avslutats enligt handläggare Per
Callermo. Dessa har markerats med mörkare fält. Det
framgår också att några av projekten förefaller ha
positiva utslag på samtliga fem indikatorer: de säger
redan inledningsvis att de tror de kommer att finnas
kvar, de vidhåller detta i självvärderingen, de har
stora huvudorganisationer och flera samarbetspartner
och de bedöms också av Arvsfondens handläggare
ha goda chanser även efter finansieringens slut.
Projekten, som i tabellen kursiverats, är Familj i sorg,
Förebygga ungdomars psykiska ohälsa och Avspark.
Det finns inga vidare ambitioner att summera, än
mindre vikta, resultaten. Det är rimligt att vissa av
variablerna bättre än andra indikerar vilka framtida
förutsättningar projekten har, men hur de relaterar
till varandra går inte att utläsa av den här studien.
Resultatet ska i stället ses som indikatorer i en situation
där Arvsfonden förståeligt efterlyser en diskussion om
framtida förutsättningar, men där samhällsvetenskaplig
forskning sällan har möjlighet att vara prediktiv, det
vill säga förutsägande. Se tabell 4 på denna sida.

En kommentar

Emellanåt har frågan ställts om vilka projekt som
”överlever” eller ”lever vidare”. Betydelsen av detta kan
först tyckas enkel, men förtjänar ändå att kommenteras.
En grundläggande fråga är vad som ska leva vidare.
Ska projektet fortsätta på samma sätt även efter det
att Arvsfondens satsning avslutats, eller i vilken
utsträckning är en ny utformning på projektet möjlig?
I sina redovisningar lyfter Arvsfonden emellanåt fram
projekt som i någon mening har lyckats. Men i de här
fallen är det inte själva projektet som levt vidare, utan
en grundidé, en arbetsmetod, eller en kombination av
verksamhet och målgrupp. I flera fall är det dessutom så
att en liten verksamhet som genomförts inom ramen för
den ideella sektorn blivit riktigt framgångsrik (kanske
framför allt i meningen spridd, uppmärksammad och
använd) först när den övertagits av den offentliga
sektorn.
Det talar för att den egentliga framgången hos
ett projekt inte handlar om huruvida projektet i sig
lever vidare, utan om till exempel dess grundidé
om verksamhet, målgrupp eller bemötande finns
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Tabell 4. Projektens framtida förutsättningar
(1) indikerar att projektet består, (?) indikerar osäkerhet om
att projektet består, (X) indikerar att projektet planeras att
avslutas eller har avslutats. Tre nytillkomna projekt – Somaliska
miljöorganisationen, Emotion in Motion och Introduktion av
nyanlända invandrarungdomar i föreningslivet – inkluderades inte i
bedömningen eftersom de följts under alltför kort tid.
Projekt

A

B

C

D

E

Teatermaskinen/Jag skär

1

X

-

1

X

Samarbete med studenthälsan

1

-

-

1

X

Tillbaka till livet
Riksförbundet Ungdom för Social hälsa
(RUS) uppsökande verksamhet

1

-

1

1

1

1

1

1

Forumspel mot manipulation av ungdomar

1

X

-

Välj din framtid/Livskunskap i skolan

?

1

-

1

Kilimanjaro/SIA

-

-

-

X

Projektet Myran

X

?

-

KIOSK

-

-

1

1
1

X

X
1

1

Somaliska ungdomars psykiska ohälsa

-

1

-

1

1

Livssteget

?

-

-

1

X

Kurdiska ungdomsföreningen

-

-

-

Brobygget

1

-

1

1

X

Spelstopp

1

?

1

1

?

X

Familj i sorg

1

1

1

1

1

Förebygga ungdomars psykiska ohälsa

1

1

1

1

1

Ätstörningsjouren

1

-

-

1

1

Stöd till hbt-ungdomar/Egalia

-

?

1

1

1

Mentorprogram för tjejer

X

1

-

1

1

Stressbroschyren

1

-

-

1

X

Existera mera

X

Syna korten
Antikränkningsarbete i skolan med familjen
som kraft/Enodo
Nära till hands

?

-

-

1

1

-

1

-

1

1

-

-

-

Glömda Barnen

?

-

1

Drivkraft

?

1

1

1

Perspektiv på ungas självdestruktivitet
Metodutveckling för särskilt utsatta
unga föräldrar
Ung vuxen på Göteborgsfontänen

-

-

-

X

?

-

-

1

?

-

1

-

-

1

X

-

1

Fältstudie av Riksgymnasierna RGD och
RGH
Teater Galen

1

X

X
1

1

1

1

1

1

Avspark

1

1

1

1

1

Ung idag

-

-

-

1

1

1

Matlådan

-

-

-

Ungdomar och huvudvärk

-

-

-

1
1

kvar och utvecklas genom att den förs vidare ut
i andra ideella och offentliga organisationer. Ett
exempel: på sin webbplats skriver Arvsfonden att
”Färdtjänstverksamhet och personlig assistans
prövades i arvsfondsprojekt innan de blev etablerade”
(www.arvsfonden.se, 2008-08-13, 2008-08-23). till
vilken nytta skulle dessa projekt ha varit om inte de
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ursprungliga projekten omvandlats och anpassats i
väsentlig mening?
Frågan om projekt som lever vidare respektive
lyckade projekt aktualiseras också i de fall när ett till
synes lyckat projekt väljer att lägga ner verksamheten
i och med att finansieringen upphör. Här kan projektet
”Jag skär” som genomfördes av Teatermaskinen
möjligen tas som ett exempel. Projektet nådde
enligt egen uppgift 6 500 personer varav hälften
ungdomar, man turnerade med sin föreställning i hela
landet, genomförde ett delgivandeseminarium och
dokumenterade sin verksamhet och man spred sitt
budskap om självdestruktivitet i tidningar, radio och
tv. Därefter valde man att lägga ned sin produktion:
”Föreställningen Jag skär har gjort sin sista spelning,
eftersom det inte går att kombinera med skådespelarnas
studier på scenskolan valde vi att avsluta produktionen.”

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn
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PROJEKTENS MÅLGRUPPER

Projektens gemensamma målgrupp är definierad
redan i namnet på satsningen: unga med psykisk
ohälsa. Men en genomgång dels av Arvsfondens
dokument, dels av projektens egna beskrivningar
visar att inriktningen har tolkats vitt. För det första
är förståelsen av ”ung” glidande. I begreppet har
inkluderats barn, ungdomar och unga vuxna, där den
sistnämnda gruppen emellanåt innefattar personer
upp till 35 år. För det andra finns flera möjliga
definitioner av ”psykisk ohälsa”, där påfallande
många projekt riktar sig till unga som kan tänkas
ha allvarlig ohälsa, men där det också finns projekt
som riktar sig mot mer vardagliga (därmed inte
oviktiga) problem. I flera fall verkar det också finnas
en preventiv ambition när det gäller denna ohälsa,
så att unga som kan tänkas finnas i riskzonen får
stöd innan någon ohälsa egentligen är aktuell. Dessa
projekt handlar i flera fall antingen om information
om någon form av psykisk ohälsa till breda
målgrupper, eller om stöd till projekt som på ett eller
annat sätt arbetar med identiteter, för t.ex. tjejer och
hbt-ungdomar.
Satsningen har också tolkats så att stöd getts till
några projekt som indirekt arbetar med ungas ohälsa,
framför allt genom att rikta sig till anhöriga och
yrkesrepresentanter. Också i de fallen handlar det
om information; till föräldrar eller till människor
som i sina yrken eller sitt fritidsengagemang träffar
unga med psykisk ohälsa. Som nämnts i ovanstående
är det bara 1 (!) av de 21 projekt som besvarat den
inledande enkäten där de som söker anslag också
säger sig vara målgrupp; i övriga 20 fall söker några
för att hjälpa några andra. Vilka är då inkluderade i
målgrupperna, och vad har dessa målgrupper att säga
om projekten?

Vilka är målgrupperna?

Utifrån vad som direkt står att läsa om
målgrupperna i Arvsfondens beslutsmaterial går det
att skapa kategorier och därmed få en uppfattning
om vilka som projekten mer specifikt riktar sig till.
De vanligaste kategorierna blir då Psykisk ohälsa
och Alla i skolan – båda innehåller sex projekt.
Därefter följer kategorin Annat som innehåller fem
projekt, Flykting/invandrare och Alla/öppet som
var och en innehåller fyra projekt samt Sjukdom/
handikapp och Identitet som var och en innehåller
tre projekt. Två projekt placerades i kategorin
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Arbetslösa och i sju fall saknades underlag för att
kategorisera projekten.

Psykisk ohälsa

Det borde inte vara någon överraskning att den
specifika målgruppen Psykisk ohälsa är en av de
största, kanske är det tvärtom en aning förvånande
att bara sex av projekten uttalar att detta är deras
primära målgrupp. Resultatet är ytterligare en
indikation på att Arvsfonden valt att tolka begreppet
i vid mening. Av de sex projekten kom tre från
Riksförbundet för psykosocial och mental hälsa
(RSMH) eller deras ungdomsförbund RUS och
ett av projekten fanns vid Göteborgs fontänhus. I
dessa fyra fall handlar det alltså om organisationer
som redan tidigare i någon mening engagerat sig i
frågor om psykisk ohälsa. De övriga två projekten
var Matlådan och Livssteget som förefaller vara
mer av projektkaraktär och som inte delar de fyra
förstnämndas bakgrund.
Projektet Ung vuxen vid Göteborgsfontänen
beskriver i självvärderingen sin målgrupp:
Unga vuxna, 18–29 år, som drabbats av psykisk
ohälsa och som behöver samlade stödinsatser
för att växa som människor, klara av utbildning
eller arbete och få en stabil social grund att
stå på. De ungdomar som ingår får inte ha
missbruksproblematik, begåvningshandikapp
eller andra funktionshinder som kräver
specialinsatser och som Göteborgsfontänen
saknar resurser att möta.
Ett annat exempel på en målgrupp inom denna kategori
beskrivs i den självvärdering som gjorts av RUS
uppsökande verksamhet och som är betydligt mer
kortfattat: ”Unga med psykisk ohälsa som känner att de
på grund av denna blir betraktade som annorlunda och
känner sig utanför.”

Alla i skolan

Att den målgruppen som kallas Alla i skolan är
stor är inte heller särskilt förvånande. Skolan är
en gemensam plats för de unga och som sådan en
utmärkt arena för den som vill nå ut med information
till unga. De sex projekten är Enodo, Forumspel
mot förslavande manipulation av ungdomar,
Jag skär, Kiosk, Syna korten och Livskunskap i
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skolan. Målgruppen beskrivs till exempel så här
(självvärderingen för projektet Livskunskap i skolan):
På Gylle skola i år 7–9 finns det idag 460st
elever. Dom flesta har svensk bakgrund eftersom
skolan ligger i ett ytterområde i Borlänge med
ganska lite hyreslägenheter. Detta betyder inte
att det inte finns en socialproblematik på skolan.
Ett undantag i den här kategorin är projektet Enodo,
som egentligen inte i första hand riktar sig till
ungdomarna i skolan, utan till deras föräldrar. I sin
självvärdering skriver de:
Projektets målgrupp är föräldrarna till barn
som blir kränkta i skolan och där skolorna inte
agerar alls eller inte lyckas komma åt problemet.
Vi ställer inga krav på att deras barns
svårigheter ska vara av en viss art eller nått en
viss grad för att hjälpa till. Tvärtom är vi öppna
för alla typer av problem och svårighetsnivåer.
Gemensamt för alla projekt utom Kiosk – som är
knutna till Kristliga föreningen av unga kvinnor
och män (KFUK-KFUM) – är att de har mindre
frivilligorganisationer som huvudorganisationer.
Däremot finns intressant nog en spridning i
huvudorganisationernas inriktning: tre är socialt
inriktade medan en vardera är kulturorganisation,
ungdomsorganisation och nysocial organisation.
Naturligt nog samarbetar alla organisationer utom en
(Syna korten som samarbetar med studentkårerna) med
offentliga organisationer och alla utom en (Livskunskap
i skolan) samarbetar med åtminstone tre organisationer.

Annat

Som vid många andra kategoriseringar blir också
här kategorin Annat stor. Inom denna ryms de fem
projekten: Familj i sorg, Somaliska ungdomars
psykiska ohälsa, Utökat stöd i föräldraskapet,
Perspektiv på ungas självdestruktivitet samt Ung idag. I
flera av dessa fall är målgrupperna komplexa. Projektet
Somaliska ungdomars psykiska ohälsa borde utifrån
namnet kunna sorteras in i antingen kategorin Psykisk
ohälsa eller Flykting/invandrare, men Arvsfondens
beskrivning av målgruppen är bredare än så. Den
sägs vara ”föräldrar respektive ungdomar, uppdelade
i följande grupperingar: Psykiskt sjuka, kriminellt
belastade, krigsdrabbade samt flickor som löper risk att
hamna i prostitution.” Vidare har projektet Perspektiv
på ungas självdestruktivitet framför allt offentliga
organisationer och personer som arbetar med ungdomar
som sina primära målgrupper.
Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn

Projekten i kategorin har till synes inga tydliga likheter,
annat än att fem av de sex projekten kommer från
storstäderna: fyra från Stockholm, ett från Göteborg
och ett från Riddarhyttan.

Flykting/invandrare

Kategorin Flykting/invandrare täcker egentligen
två delvis olika områden där det ena handlar om
direkta problem som är knutna till ett flyktingskap
och det andra om att vara invandrare i Sverige. Men
emellanåt sammanfaller de. I den här kategorin fanns
fyra projekt: Avspark, Introduktion av nyanlända i
föreningslivet, Tillbaka till livet och Stressboken. I
projektet Avspark definierades till exempel målgruppen
ursprungligen så här:
Projektet vänder sig till ensamkommande
ungdomar inskrivna vid Västermalms skola,
IVIK-programmet, åldern 18–25 år
Vi vänder oss både till ungdomar som fått
tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd och
till dem som väntar svar på sin asylansökan.
I det här projektet har målgruppen ändrats sedan
ursprunget, och projektet Avspark kommenterar det i
sin självvärdering:
Då det visat sig att behovet för verksamheten
även finns hos ungdomar över 20 år har
målgruppen utvidgats till 18–25 år. Då inte alla
i denna åldersgrupp går på Västermalmsskolan
vänder vi oss även till ensamkommande
ungdomar som går på Medborgarskolans
SFI-utbildning. Mötesplatsverksamheten samt
matlagningen är även öppen för de barn som
bor på boendet för ensamkommande barn i
Sundsvall och läxhjälpen är öppen för alla
deltagare i projektet samt för alla ungdomar
som går på Västermalmsskolans IVIK-program.
De tre förstnämnda projekten har större och
socialt inriktade frivilligorganisationer som
huvudorganisationer (Röda korset i två fall samt
Individuell människohjälp), medan Stressboken har en
mindre ungdomsorganisation bakom sig. I de tre första
fallen finns omfattande samarbeten med offentliga och
andra ideella organisationer, något som saknas när det
gäller Stressboken.

Alla/öppen

De fyra projekt som sorterats in i kategorin Alla/
öppen har det gemensamt att de vänder sig till unga i
allmänhet, utan att fokusera en särskild undergrupp.
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De är Nätvandrarna, Existera mera, Spel om pengar
bland ungdomar och Spelstopp. De två sistnämnda
skulle utifrån namnen kunna placeras i en kategori
som handlade om spelmissbruk eller missbruk, men
det skulle i så fall handla om problemtyp snarare än
målgrupp. Intressant är i stället att tre av dessa fyra
projekt fokuserar områden som är i någon mening
är nya, nämligen spelmissbruk och ungdomars
internetvanor. Det är tänkbart att detta är ett viktigt
skäl till att projekten har valt breda målgrupper dels
för att sprida information, dels för att i dessa grupper
”fånga upp” potentiella framtida målgrupper. De tre
organisationer som besvarat den inledande enkäten
(av dessa fyra) uppger att de inte har någon annan
finansiering är den genom Arvsfonden. Kanske antyder
detta en viktig roll hos Arvsfonden: att tidigt stödja
organisationer som arbetar med problemområden av så
ny karaktär att några traditionella målgrupper ännu inte
blivit definierade?

Sjukdom/handikapp

Den kategori av målgrupper där sjukdom/handikapp
kan ses som en samlande kategori innehåller två
projekt: Fältstudie av riksgymnasiet för döva RGD och
hörselskadade RGH i Örebro och Ätstörningsjouren.
Det första projektet har en intresseorganisation som
huvudorganisation inom det område som projektet
berör, medan huvudorganisationen för det andra
projektet har sorterats som en ungdomsorganisation.
Projektens målgrupper har gemensamt att de fokuserar
på grupper med diagnoser eller motsvarande och där
åkomman kan ha tydligt handikappande dimensioner.
Att det finns en diagnos eller motsvarande är av
intresse, eftersom det betyder att man redan har
definierat målgruppen, dess problem och kanske till
och med lösningar eller lindringar av problemet. Att
Ätstörningsjouren är ett av de projekt som Arvsfonden
har uppmärksammat för att insatserna för målgruppen
är nyskapande är motsägelsefullt. Möjligen kan man
förklara det med att ätstörningsproblematik under
senare år fått stor uppmärksamhet, vilket gjort
målgruppen och problemen relativt kända, men att det
ändå har saknats ideella krafter som engagerat sig i
frågan.

Identitet

Kategorin som handlar om identitet samlar två projekt:
Egalia och Spira. Egalia har Riksförbundet för
sexuellt likaberättigade (RFSL) som huvudorganisation
och formulerar sin målgrupp i självvärderingen:
”HBT-ungdomar oavsett etnicitet, klass och
funktionshinder i åldrarna 13–25 som i sin kommaut- och identitetsskapande process behöver stöd och en
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plattform för att bygga ett socialt nätverk.”
Spira har Tjejzonen som huvudorganisation och
vänder sig till unga kvinnor. I övrigt finns flera likheter
mellan projekten: de kommer från Stockholm och säger
sig ha Storstockholm som verksamhetsområde, deras
verksamheter har setts som nyskapande och de har sökt
och fått treåriga anslag.

Övriga målgrupper

Slutligen finns två projekt, Förebygga ungdomars
psykiska ohälsa och Drivkraft, som riktar sig till
unga arbetslösa och som drivs av Hela människan
och Sensus i samarbete med bland annat respektive
kommun. Dessutom finns sju projekt där material
saknas för att en kategorisering ska vara möjlig.

En ytterligare beskrivning av
målgrupperna

I den inledande enkät som besvarades av 24 projekt
ställdes också flera frågor om dess målgrupper. Av
de 19 som besvarade vilka åldersgrupper man vände
sig till angav tolv att man vände sig till ungdomar
mellan 13 och 20 år; vilket i stor utsträckning innebär
högstadie- och gymnasieungdomar. Sex projekt vände
sig till vad som ibland betecknas som unga vuxna
(personer över 20 år) och bara ett projekt, Tillbaka
till livet, vände sig till barn (0–12 år). I 21 av de 24
svarande projekten bestod målgruppen både av pojkar
och flickor, medan två projekt (Tjejzonens båda
program Ätstörningsjouren och Spira) bara vände sig
till flickor och ett projekt (Sensus projekt Drivkraft) till
pojkar.
Det är intressant att notera hur 10 av de 23 svarande
angav att vuxna personer – föräldrar, anhöriga och
yrkesverksamma – ingick i målgruppen. Detta stämmer
väl med Arvsfondens formuleringar om målgrupperna
i de genomgångna dokumenten. I många fall omnämns
även där dessa vuxengrupper.
Det är också intressant hur många i målgruppen som
projekten inledningsvis tror sig kunna nå. Av 23 projekt
som besvarade frågan om detta angav 10 att man trodde
sig nå mindre än femtio personer, 7 trodde sig nå fler
än hundra och 5 angav att de inte visste. 1 projekt,
Ätstörningsjouren, hade en förhoppning om att nå över
tusen personer. Av 29 projekt som i självvärderingen
angett hur många i målgruppen de faktiskt nått svarade
en tredjedel av projekten att de nått upp till femtio
personer, medan 3 projekt (Kiosk, Spelstopp och Jag
skär) sade sig ha nått över tusen personer.
Det har inte upptäckts några samband mellan hur
många i målgruppen man trodde sig kunna komma
i kontakt med och andra variabler som storstad
eller småstad, typ av huvudorganisation eller dess
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verksamhetsinriktning, typ eller omfattning av
samarbete eller för hur många år projektet ansökt om
eller har fått anslag från Arvsfonden.

Vad säger målgruppen?

En del av syftet med den här rapporten är att
diskutera målgruppernas inflytande i de finansierade
projekten. Av skäl som lyfts fram i metodkapitlet har
målgrupperna för de diskuterade projekten inte på
något direkt sätt kunnat uttala sig, men däremot har
studien utformats så att det ska vara möjligt att på
andra sätt reflektera över målgruppernas inflytande. En
grundläggande fråga är i vilken utsträckning projekten
ens nått fram till de tänka målgrupperna. Några projekt
har insett svårigheten och ser det som en framgång bara
att få en sådan kontakt, medan andra projekt frustrerats
över de hinder som finns.
En annan fråga handlar om i vilken utsträckning
målgrupperna är ”nöjda” med de projekt de deltagit
i – även om de inte tillfrågats direkt så finns frågor om
detta i den självvärderingsenkät som använts och vissa
projekt har dessutom följt upp målgruppernas åsikter
genom egna utvärderingar. Men frågan är komplicerad,
eftersom vaga positiva omdömen om en insats sällan
ger någon tydlig information om vad som faktiskt har
fungerat i ett projekt. Dessutom är sådana omdömen
snarare regel än undantag när det gäller ”nöjdhetsfrågor”.
I stället är det intressant att ta fasta på den
information som talar om vad respektive målgrupp
varit nöjd med, och vad som över huvud taget
kommenterats. Missnöje är i dessa sammanhang något
mer ovanligt, och därför är det också av intresse att
studera det. I sammanhanget är det också intressant att
se i vilka fall kritiken är av sådant slag att den skulle
kunna hanteras inom ramen för respektive projekt.

När målgruppen inte nås

I många av projekten ingår som en större eller mindre
del att samarbeta med skolan. I vissa projekt är
huvudidén att informera i skolan, medan andra vill
hämta målgruppen från skolan eller få kontakt med
målgruppen genom skolan. I flera av de intervjuer
som genomförts uttrycker projektledare och
projektmedarbetare svårigheter med att ”komma in” i
skolan. Det beskrivs som att ett projekt kommer med ett
erbjudande som egentligen inte kostar skolan någonting
och som borde vara lätt att ta till sig, men ändå uppstår
svårigheter.
I kontrast till detta berättar Per Callermo att han
i egenskap av ansvarig för Arvsfondens satsning får
en annan, delvis förklarande bild när han talar med
olika skolor. Personalen på skolorna berättar då hur
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svårt det faktiskt är att släppa in enskilda projekt
i undervisningsverksamheten även i de fall de rör
angelägna saker. Från skolans sida kräver det att man
sätter sig in i det som projektet vill förmedla (t.ex.
genom att låta någon anställd se en teaterföreställning),
att man ombokar tider och scheman så att projektet
ges utrymme, och att man anpassar undervisningen
till det som projektet vill förmedla. I en situation när
många olika projekt vill presentera sig på skolorna,
så blir detta arbete betungande eller inte ens möjligt.
Sammantaget finns i detta fall dels en rimlig ambition
från projektens sida att komma in i skolorna (det är
ju en naturlig plats för att nå målgrupperna), dels en
förståelig motvilja hos skolpersonalen mot att vara värd
för sådana projekt.
Det finns också exempel på projekt som har svårt
att nå sina målgrupper och där svårigheterna inte har
med skolan att göra. Nätvandrarna har till exempel
arbetat mycket med hur de ska nå sin målgrupp på
internet: för att kunna använda sig av sina tänkta
arbetsmetoder har de till exempel varit tvungna att
samarbeta med dem som driver populära ungdomssajter
på internet. En nyckelfråga under en period var att de
som var ”nätvandrare” skulle få speciella markörer
på internet som visade att de faktiskt arbetade på
uppdrag av projektet – risken skulle annars vara
att andra vann ungdomarnas förtroende genom att
oriktigt utge sig för att representera Fryshuset och
Nätvandrarna. Men sådana markörer kunde bara
delas ut av respektive ungdomssajt – och alla var inte
förtjusta i Nätvandrarnas inblandning. Här fanns alltså
ett mycket konkret – och säkert frustrerande – hinder
för Nätvandrarna att nå sin målgrupp.

Nöjda deltagare

Många projekt uppger att de som deltagit i projektets
verksamhet är nöjda eller positiva, men uttrycker sig
inte sällan i ganska allmänna ordalag. ”Hittills har
samtliga familjer uttryckt att de varit nöjda med den
hjälp de fått av oss”, skriver till exempel Enodo i sin
självvärdering. ”Vi har fått en genomgående väldigt
positiv respons” skriver Teatermaskinen angående
projektet Jag skär. ”Projektet i sin helhet har varit
väldigt uppskattat hos både ungdomar, personal och
övriga vuxna”, skriver företrädarna för projektet
Myran. Dessa och liknande typer av formuleringar ger
glädjande nog positiva besked om respektive projekts
betydelse, men det är oklart vad som har varit bra,
och då är det svårt att identifiera vilka fördelar från
projekten som ska tas tillvara.
Klokt nog har många av projekten själva genomfört
egna utvärderingar på olika ambitionsnivåer (däribland
Enodo och Teatermaskinen). Resultaten från vissa av
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de här utvärderingarna har bifogats självvärderingarna
och i de här fallen går det tydligare att utläsa vad som
bidragit till att målgruppen är nöjd.
Ett exempel på en sådan utvärdering som gjorts
på eget initiativ presenteras av Egalia och baseras på
svar från 18 personer i åldrarna 14–20 år. Samtliga
av de svarande uttrycker att det är bra ”att det finns
ett ställe som Egalia ett ställe som vänder sig till
unga människor som är homo/bi/trans som man
kan gå till…”. En person uttrycker att Egalia är en
samlingsplats ”där alla förstår mej och jag behöver
inte dölja vem jag är” och flera personer uttalar sig på
liknande sätt.
Ett annat exempel är projektet Livskunskap
i skolan, som låtit elever skriva vad de tyckt om
insatsen. ”Roligt att prova på något nytt, spännande
och lärorikt, bra vill ha det igen gärna som
HUVUDÄMNE.”, ”Jag tycker det var bra = inge
dåligt.”, och ”Kul att kolla lite vad man tycker om
saker som man inte visste att man tänkte. Roligt!” är
några av de positiva kommentarer som framträder.
Projektet drar slutsatsen att ”Målgruppen tagit till sig
projektet över förväntan. När dom skrivit vad dom
tyckt har vi fått mycket positiv respons.”
I vissa projekt gör sig de projektmedarbetare som
besvarat enkäten till röst för målgruppen, vilket inte
är något konstigt utifrån de givna frågorna. Projektet
Avspark skriver till exempel:
Avpark har för flera av deltagarna inneburit
en mycket stor förbättring av livskvaliteten.
De uttrycker med jämna mellanrum sin
uppskattning för det arbete som de frivilliga
lägger ner. För flera av killarna är onsdagarna
det som de går och ser fram emot hela
veckan. Då får de träffa kompisar, hitta på
nya, roliga saker de inte tidigare provat och
få svar på eventuella frågor. Att de frivilliga
kommer tillbaka varje vecka och genomför en
kontinuerlig verksamhet innebär ett engagemang
och en kontinuitet som många av deltagarna inte
upplevt tidigare.
Dessa egna utvärderingar ger i flera fall en något
bätre insyn i vad som varit bra med projekten, och
är ett redskap för möjligt inflytande i projekten. I
ovanstående citat framstår att verksamheten i projektet
Avspark är en fast punkt för deltagarna och det
talas också i någon mån om varför verksamheten är
uppskattad. När det gäller projektet Egalia framgår
också hur den självhjälpsdimension som tidigare
nämnts är viktig för ungdomarna: Egalia är en plats där
man kan vara sig själv, där alla i någon utsträckning
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delar liknande erfarenheter och där det därför finns en
särskild förståelse.

Svårigheter och missnöje

Att i utvärderingssammanhang hantera upplevda
misslyckanden och deltagares missnöje är svårt.
De projekt som deltagit i satsningen har både av
undertecknad och av Arvsfonden, bland annat under de
ovan nämnda introduktionsdagarna, fått information
om att ”inte bara lyckade projekt är lyckade”. Väl
dokumenterade erfarenheter när det gått fel och idéer
om hur ett problem kunnat lösas (och som faktiskt
förutsatt att det finns problem!) kan också vara oerhört
värdefulla för Arvsfondens fortsatta arbete. I ett större
perspektiv är det naturligtvis också viktigt att kunna
konstatera vilka vägar till ungdomars förbättrade
psykiska hälsa som faktiskt varit ”återvändsgränder”.
Chefen för Arvsfonden, Hans Andersson, har uttryckt
att Arvsfonden är ”riskkapitalister”, något som också
understryker att det finns ett visst utrymme för att
misslyckas.
Trots det är det naturligtvis för det enskilda
projektet mer glädjande att lyckas, eller att åtminstone
föra det egna projektet i hamn, än att genomföra ett
lärorikt misslyckande. Därför är det nog så, att det
krävs både mod och mognad för att projekten i sina
redovisningar på ett balanserat och nyanserat sätt
ska kunna uttrycka vad som inte fungerat. I några
självvärderingar har detta gjorts.
Vid Göteborgsfontänen antyder man att det funnits
problem i rekryteringsfasen, eftersom målgruppens
förväntningar inte stämde överens med vad som erbjöds
i verksamheten. Det var ”svårt att entusiasmera de unga
vuxna som redan valt att finnas i projektet. De har
förväntningar på ”serverade” aktiviteter vilket inte är
Fontänrörelsens metod.” Men projektet fortsätter sin
redovisning med att beskriva hur man hanterat och i
huvudsak löst problemet.
Självvärderingen från Livskunskap i skolan citerar
Niccolo Machiavelli:
Det finns ingenting som är så svårt att ta itu
med, ingenting så svårt att leda, ingenting så
osäkert i framgång, som att införa en nya tidens
ordning.
Den som förändrar får nämligen som
motståndare alla dem som lyckats väl i de gamla
spåren och endast ljumma försvarare i dem som
kan tänkas fungera i det nya.
Citatet antyder att medarbetarna i projektet
Livskunskap i skolan stött på svårigheter emellanåt, och
i samband med det står ”Detta ordspråk hittade jag för
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en tid sedan och jag tycker att det säger mig mycket.
Man kan fråga sig vilka har valt att arbeta inom skolan.
Är det de som lyckats väl eller de som lyckats mindre
väl när de gick i skolan.” Även i denna redovisning
visas på lösningar – i detta fall på problemet att
samarbeta med skolan.
Det projekt som drivs av Hela människan i Heby,
som tidigare uppmärksammats för sitt nära samarbete
med socialtjänsten och för att ungdomarnas deltagande
i verksamheten inte alltid sågs som frivilligt, redovisar
både åsikter från de unga som gått vidare från projektet
med till synes lyckat resultat, och de som inte gjort
det. I självvärderingen väljer man att vara mycket
öppenhjärtig även med den senare gruppens åsikter:
Av de som inte har kommit vidare finns det lite
mer olika meningar. Upplevelsen att behöva
arbetsträna, att kliva upp på morgnarna, att
behöva bidra, att behöva delta i larviga och
onödiga aktiviteter, har kommit till uttryck som:
”Djävla fjollprojekt”, ”Här får man ju ingen
hjälp”, ”Djävla projektledare”.
Liksom när det gäller erfarenheter av lyckade inslag
är frågan om vad som varit mindre lyckat i ett projekt
helt central. I ovanstående visas att situationer när
målgruppernas förväntningar inte stämmer överens
med projektets ambitioner, när nya typer av samarbeten
ska initieras, och när målgruppen inte finner
verksamheterna vara relevanta som exempel på sådant.

En kommentar

Trots att inte målgrupperna själva tillfrågats, så
har studien gett ett relativt rikt material till frågan
hur målgrupperna ser på projekten, inte minst tack
vare att projekten initierat egna utvärderingar och
sammanställt resultaten av dessa i självvärderingarna.
Men en stor del av informationen handlar om i vilken
utsträckning målgrupperna varit nöjda, i stället för att
diskutera vad som ligger bakom positiva (och ibland
negativa) värderingar – påverkas de till exempel av de
inblandade personerna (”ledarna”), de organisatoriska
förutsättningarna eller verksamhetens innehåll? Om
detta säger varken ”Jag tycker det var bra = inge dåligt”
eller ”Djävla fjollprojekt” någonting.
Målgruppernas inflytande över projekten kan delvis
utläsas av ovanstående citat: det förefaller i många fall
som om målgrupperna är mottagare av insatser snarare
än medarrangörer av desamma, vilket också bekräftas
av enkätresultaten. Frågan om inflytande knyter mer
generellt an till den diskussion om brukarinflytande
i offentliga och ideella organisationer som diskuteras
senare i rapporten.
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Det är också viktigt att komma ihåg att även om
målgruppernas utsagor faktiskt var mer precisa,
så säger de inte med nödvändighet något om
verksamheternas betydelse för att motverka ungas
psykiska ohälsa. Det är inte svårt att tänka sig både
aktiviteter som skulle göra ungdomar väldigt nöjda men
som inte skulle påverka deras psykiska hälsa i positiv
riktning, och aktiviteter som skulle åtminstone till en
början skulle framkalla ungdomars missnöje, men som
ändå kan bidra till förbättrad psykisk hälsa. Möjligen
kan såväl projektet i Heby som Göteborgsfontänens
verksamhet ses ha åtminstone ha ambitioner som
bygger på det senare resonemanget: de är redo att ta ett
initialt missnöje för att de tror att det de gör har goda
långsiktiga effekter.
En enkel variabel när det gäller att identifiera
målgruppernas åsikter är i stället att studera i
vilken utsträckning ungdomarna faktiskt kommer
och återkommer till respektive projektverksamhet.
Eftersom närvaron i de diskuterade projekten är
frivillig (möjligen med undantag av Hela människan
i Heby), så har ungdomarna möjlighet att ”rösta med
fötterna”, det vill säga lämna en verksamhet som de
inte tycker om. Det är här viktigt att uppmärksamma
att ett lågt deltagarantal inte är någon säker indikator
på ett mindre lyckat projekt: i satsningen finns flera
exempel på hur projekt haft svårigheter redan med att
nå ut till sina respektive målgrupper för att presentera
sina verksamheter, och dessa ska naturligtvis inte
omedelbart lastas. Däremot innebär resonemanget
naturligtvis ett gott betyg för de projekt som lyckats
skapa en mer permanent grupp i sin verksamhet (och
det förefaller vara flertalet).
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RESULTATEN I LJUSET AV
TIDIGARE KUNSKAP
Det finns några ”verktyg” i avsnittet om tidigare studier
som kan vara till användning när satsningen och
projekten ska diskuteras. Ett sådant består i tolkningen
av risk- och skyddsfaktorer, ett annat om i de två
tolkningar av den negativa utvecklingen av ungas
psykiska hälsa som Bremberg (SOU 2006:77) gör, och
slutligen ett i den ganska osorterade mängd ”orsaker”
till utvecklingen.
Här finns anledning att återigen påpeka hur alla
dessa försök till förståelse har sina brister, och att
de åtminstone inte i den här rapporten används som
”sanningar” om sakernas tillstånd. I stället används de,
med sina brister, för att ge perspektiv på satsningen om
de insatser som gjorts. Utifrån detta sätt att använda de
olika förståelseramarna är det också en särskild poäng
med att använda flera olika typer av förståelse: det ger
möjlighet till att betrakta projektens arbete från olika
håll.

Risk- och skyddsfaktorer i projekten
Det är slående vilken liten överensstämmelse som
finns mellan den ganska omfattande lista av risk- och
skyddsfaktorer som Ekstrand (2006) presenterar, och
den lista över vad de diskuterade projekten konkret
vill göra i projekten. Det saknas till exempel projekt
som ser som sin huvudsakliga uppgift att arbeta
med ungdomars ilska, upproriskhet och antisociala
beteende, med miljön i skolklassrummet, eller med
våld i familjen. Det saknas också projekt som har till
sin huvudsakliga uppgift att utveckla ungas religiositet
eller elevinflytande – vilket ses som skyddsfaktorer.
Det är naturligtvis svårt att i rapporten få en
uppfattning om både vad som faktiskt döljer sig
bakom de enskilda stödord som sammanfattar de
risk- och skyddsfaktorer som presenterats (vilka typer
av ”religiositet” är till exempel en skyddsfaktor?), och
vilka sådana inslag som faktiskt finns i de projekt som
diskuteras. Möjligen kan tre till varandra relaterade
frågor till materialen bringa någon ytterligare klarhet.
I vilken utsträckning diskuteras risk- och
skyddsfaktorer på ett direkt sätt av projekten?
Svaret måste bli inte alls eller mycket lite. Kurdiska
ungdomsföreningen bilägger en text skriven av
en sjukgymnast som handlar om riskfaktorer och
”friskfaktorer” när det gäller stress, men inte heller
denna text anknyter direkt till den forskning och
de utredningar som är aktuella. Detta är intressant
att konstatera eftersom diskussionen om risk- och
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skyddsfaktorer på senare år förts i snart sett varje mer
omfattande svensk kunskapsgenomgång på området,
och den borde vara lätt för intresserade organisationer
och personer att knyta an till i utvecklandet av metoder
och verksamheter för unga människor. Uppdelningen
är också relativt konkret och enskilda risk- eller
skyddsfaktorer borde vara både enkla och effektiva att
åberopa till exempel vid anslagsansökningar.
Att projekten inte diskuterar risk- och
skyddsfaktorer kan, med kritiska ögon, tolkas som
ytterligare ett tecken på att tidigare forskningsresultat
kring vad som är verkningsfullt inte prioriteras varken
när projekt ska planeras eller anslag ska fördelas.
Detta rör en fråga som redan lyfts fram som relevant
för satsningen i sin helhet: i vilken utsträckning ska
de enskilda projekten vara nyskapande och i vilken
utsträckning ska de bygga på tidigare erfarenheter?
I vilken utsträckning finns det en koppling mellan
risk- och skyddsfaktorerna och projektens uppgifter
om vad de konkret tänker göra? Den frågan är
svårare att besvara, men det verkar finnas ett ”glapp”
mellan presenterade faktorer och insatser. Många av
riskfaktorerna och en del av skyddsfaktorerna berörs
inte, men vissa kopplingar verkar finnas. Det finns till
exempel flera projekt vars svar rimligen kan tolkas
som att de vill stärka målgruppen eller utveckla
arbetsmetoder genom socialt inriktade skyddsfaktorer:
tillfälle till prosocial reaktion, belöning för prosocial
reaktion, sociala färdigheter, social kompetens, stöd
från föräldrar och socialt stöd. Projekten syftar i många
fall till att försöka erbjuda de unga förbättrad kontakt
med föräldrarna, kontakt med andra vuxna, eller
kontakt med andra ungdomar i samma eller liknande
situationer. Detta har också uttryckts i texten som
att många av projekten erbjuder sociala arenor, och i
många fall också former för hur unga ska föra sig på
dessa sociala arenor.
Vilka riskfaktorer som projekten på ett mer
direkt sätt säger sig försöka hantera i och med sina
verksamheter är svårare att identifiera. Men det finns
anledning att tro att åtminstone några av projekten har
huvudsakligt fokus på att hjälpa de unga att hantera
vardagsstress, upplevd stress, rädsla, könsfrågor,
familjekonflikter, mobbning och problem i skolan.
I viken utsträckning finns en koppling mellan de
risk- och skyddsfaktorer som presenteras och det
som faktiskt görs i projekten? Om de tidigare två
frågorna varit svåra att besvara, så är den tredje frågan
44

närmast omöjlig att ge svar på utan att göra mycket
mer ingående empiriska studier. Generellt sett borde
bara de fakta att ungdomar organiseras och att någon
gör försök att bry sig om hur de mår bidra till att
motverka en del av de diskuterade riskfaktorerna och
främja några av skyddsfaktorerna. Genom detta borde
till exempel ungdomarna ges social träning på flera av
de sätt som redan diskuterats och riskfaktorer som till
exempel undvikande eller antisocialt beteende borde
kunna påverkas.

Mot nya risk- och skyddsfaktorer?

Att ställa de risk- och skyddsfaktorer som presenterats
av Ekstrand (2006) mot vad som görs i projekten säger
något om vad projekten ”missar” eller vilka områden
som möjligen inte täcks av verksamheterna. Men det
ger också förslag på nya risk- och skyddsfaktorer som
kanske inte empiriskt har prövats, men som identifierats
av personer inom organisationer, verksamheter och
projekt som ofta under lång tid arbetat med ungas
psykiska ohälsa och har en omfattande erfarenhet.
Utifrån projektens inriktningar skulle några ytterligare
risk- och skyddsfaktorer identifieras:
Riskfaktorer
• att leva i en sekt
• att leva som flykting
• att leva med en sexuell läggning som uppfattas
som avvikande
• att vara arbetslös
• att leva med en psykiatrisk diagnos
Skyddsfaktorer
• att ha kunskap om sin livssituation
• att träffa andra i samma situation
• att ha sociala arenor
Många av dessa faktorer är inte nya, men de är
viktiga att lyfta fram för en fortsatt diskussion om
vad den diskuterade satsningen och de där ingående
projekten faktiskt innehåller när det gäller arbete med
risk- och skyddsfaktorer. De nytillkomna faktorerna
pekar också på hur den praktiska kunskap som finns i
organisationerna, och som ibland kallas ”tyst kunskap”,
kan bidra till kunskapsutvecklingen genom nyskapande
pilotprojekt som visserligen inte bygger på tidigare
forskningsresultat, men som så småningom genom sin
blotta existens kan bidra till och kanske vara grunden
för sådan kunskap.

Svårt att få arbete och ökad
individualisering

Bremberg (SOU 2006:77) ger efter en omfattande
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analys två huvudförklaringar till den nationella
utvecklingen kring ungas psykiska ohälsa. Det är två
typer av förklaringar som skiljer sig åt på flera sätt,
den ena är ganska konkret och diskuterar en kort,
väl avgränsad tidsperiod, medan den andra är mer
abstrakt och beskriver en utveckling över längre tid.
Den första handlar om att det blivit betydligt svårare
för unga att få arbete, medan den senare söker knyta de
ökade psykiska problemen ”till den individualisering
som är en del av den moderna utvecklingen” (s. 256).
Vad kan finnas i projekten som anknyter till dessa två
förklaringar?

Projekt med inriktning mot arbete

Två, möjligen tre, projekt arbetar med ungdomars
konkreta framtid genom att de handlar om ungas
ambitioner och möjligheter att få arbete. Projekten är
Drivkraft och Förebygga ungdomars psykiska ohälsa
(möjligen också Livskunskap i Skolan). Projektet
Förebygga ungdomars psykiska ohälsa är intressant
också när det gäller hur olika aktörer på det sociala
fältet samarbetar. I det sammanhanget blir det
intressant först och främst att det inom ramen för
satsningen finns projekt som faktiskt på ett mycket
konkret sätt försöker hantera det ena av de två problem
som Bremberg (SOU 2006:77) lyfter fram. Men det
väcker också en fråga om vad ideella organisationer
kan göra för att hjälpa människor ut på den öppna
arbetsmarknaden och därmed – enligt Brembergs
tolkning – till en förbättrad psykisk hälsa. För att
diskutera den frågan finns först anledning att kort
återge Brembergs resultat.
I SOU 2006:77 redovisas resultat från OECD och
Statistiska centralbyrån som visar att andelen ungdomar
i förvärvsarbete minskade från 67 procent till 47
procent mellan åren 1989 till 2002. Andelen ungdomar
mellan 16 och 19 år som ville förvärvsarbeta men
som inte fått tag på något arbete ökade under samma
tidsperiod från 4 till 12 procent. Bremberg påtalar
också att det finns ett tydligt samband mellan andelen
15-åriga flickor som känner sig nere och den absoluta
ökningen av andelen ungdomar (20–24 år) som inte är i
arbetskraften i nio europeiska länder inklusive Sverige
(1985/86–2001/02). En slutsats som dras är att ”Det är
inte sannolikt att utsikterna på arbetsmarknaden direkt
påverkar de 15-åringar som ingår i studien eftersom
de inte räknar med att söka arbete inom den närmaste
framtiden. Däremot är det troligt att de kan uppleva det
som påfrestande att inte se något alternativ till att gå i
gymnasiet” (s. 176).
En tolkning av Brembergs (SOU 206:77) analys
är att de ideella organisationerna skulle kunna ha en
plats att fylla när det gäller att stödja och motivera
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unga under den kritiska period när det är, eller ser
ut att vara, svårt att få arbete. Det förefaller vara en
tydlig ambition åtminstone när det gäller projektet
Förebygga ungdomars psykiska ohälsa. Projektet
fokuserar på ungdomar som har svårt att klara eller
svårt att motivera sig till att klara gymnasiet och
därmed den mest kritiska period som Bremberg visar
på. Stödet sker dels genom stöd i studierna, dels genom
att ungdomar får arbeta frivilligt under en period för att
”komma igång”. Resultatet varierar, och som tidigare
visats finns ett inslag av tvång i projektet, som gör
att arbetet kanske i alla stycken inte är representativt
för frivilligt arbete (om detta tvång faktiskt gör
nytta eller skada i projektet går inte att avgöra här).
Sammantaget är ändå projektet ett exempel på hur en
ideell organisation kan vara till hjälp på åtminstone två
sätt: för att ge stöd i gymnasiestudierna och för att ge
alternativ till gymnasiestudierna. I det senare fallet kan
det till exempel finnas fördelar om den enskilde unge
behöver ta en paus från studier och samtidigt skaffa sig
en viss arbetslivserfarenhet.
Att ideella organisationer arbetar med
ungas svårigheter att få arbete på den reguljära
arbetsmarknaden verkar inte Arvsfonden se som
nyskapande. I projektet Drivkraft ses i stället
verksamheten som nyskapande, bland annat för att
projektet riktar sig enbart till pojkar. (Detta är lite
besynnerligt när det enligt uppgifter i SOU 2006:77
särskilt är unga kvinnor som mår dåligt av att inte nå
arbetsmarknaden.) När det gäller Förebygga ungdomars
psykiska ohälsa ses i stället samarbetet med andra
aktörer som nyskapande.

Projekt med anknytning till frågor om
ökad individualisering

”De teoretiska överväganden som redovisas
tillsammans med de empiriska studierna ger
stöd för uppfattningen att fenomen kopplade till
individualisering och differentiering ökar risken för
psykisk ohälsa”, skriver Bremberg (SOU 2006:77 s.
246) när han analyserar den negativa utvecklingen av
svenska ungdomars psykiska hälsa. Han resonerar om
den ökade valfrihet som ungdomar har: som välkomnas
av dem, men som också upplevs som pressande.
Ungdomar förväntas (alltför?) ofta uppträda som
individer och fatta självständiga beslut som kan påverka
stora delar av deras framtid och där det inte finns några
egentliga riktlinjer för vad som är rätt och fel val. Den
unge ses söka sig fram, omgiven av egna och andras
förväntningar, och detta sökande, menar Bremberg,
medför nästan med naturlighet oro och under perioder
sänkta stämningslägen. Förväntningarna utgör i sig en
komplikation: ”unga människors förväntningar ökar
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snabbare än deras faktiska livsmöjligheter”, skriver
Bremberg (s. 242). Han underbygger sina teoretiska
resonemang med exempel från empiriska studier som
visar att man i Sverige mer än i andra länder utgår från
en ”sekulär-rationell auktoritet” (s. 244) och betonar
individuellt välbefinnande, samt att svenska ungdomar
mer nu än tidigare värdesätter att leva ”ett behagligt liv”
och ”ett liv fullt av njutning” (s. 245). Han visar också
på studier om hur psykiska problem och självmord är
vanligare i länder där inte grupptillhörighet värderas,
där personlig frihet och oberoende är viktigt och där
det finns relativt små inslag av ”traditionell religiositet”
– det vill säga i länder som Sverige.
I det sammanhanget finns åter anledning att
mana till viss skepsis mot Brembergs resultat; alla
de företeelser som diskuterats är komplexa och
relationerna dem emellan är inte mindre svårgripbara.
Omedelbara invändningar har bland annat att göra med
frågor om orsak och verkan (vad är det egentligen som
orsakar vad?). Men även med en skeptisk hållning är
det värt att fråga sig vilka anknytningar de diskuterade
projekten har till frågan om ökad individualisering.
En första reflexion är att flera av de projekt som
ingår i satsning faktiskt kan betraktas som att de
bidrar till en ytterligare ökad individualisering. Två av
projekten, Ung idag och Forumspel mot förslavande
manipulation av ungdomar, fokuserar till exempel på
att ge individer stöd som rör sig bort från sekter (som
närmast per definition betonar gruppens betydelse) till
den svenska vardag som av Bremberg (SOU 2006:77)
beskrivs som individualistisk. Andra projekt – Egalia
och Samarbete med studenthälsan – vill stödja
ungdomar i deras sexualitet som av delar av samhället
betraktas som avvikande. De senare projektens
ambitioner kan tolkas som att den enskilde unge ska
ges möjligheter att ”gå sin egen väg” och ”vara sig
själv”, snarare än att följa traditionella mönster. En
liknande tolkning kan göras av projektet Somaliska
ungdomars psykiska ohälsa, men i detta fall handlar
det i stället om att informera ungdomar från en annan
kultur utifrån västerländska synsätt.
Projekten kan alltså ses stödja ungdomar i deras
egna ambitioner att bryta med gällande men inte
önskade normer för religion, sexualitet och psykisk
ohälsa. Men de kan möjligen också ses som det
motsatta: samtidigt som de bestrider vissa värderingar
och ställningstaganden, så presenterar de andra.
Samtidigt som bekämpar en viss trosriktning, eller ett
visst sätt att betrakta sexualitet, så presenterar de ett
annat. Därmed blir strävan att stärka individen att gå
sin egen väg, samtidigt ett sätt att forma nya grupper
och nya grupptillhörigheter. Särskilt intressant blir
detta utifrån det nästan entydiga resultatet om att
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projekten är för ungdomar och inte av ungdomar:
de kan ses vara verktyg för att föra ut visa typer av
värderingar eller synsätt till sina respektive målgrupper.
Här kan möjligen anknytas till Furlongs och Cartmels
(2007) text som diskuterar den dubbelhet som består i
att samhällets normer å ena sidan blir alltmer otydliga,
å andra sidan fortfarande tydligt strukturerar vardagen.
Kan en förståelse vara att gamla tvingande normer
ersätts av nya?
Sett på detta sätt blir kopplingen mellan
projektens aktiviteter och tanken om den ökade
individualiseringen komplex: å ena sidan förefaller
många projekt faktiskt uppmuntra individen att gå sin
egen väg, å andra sidan finns anledning att tro att de
erbjuder eller är redo att erbjuda andra vägar än de
gängse. Kanske är denna komplexitet trots allt inte så
svår att förstå. Förutsatt att Brembergs (SOU 2006:77)
tanke om det individuella stämmer, så skulle det vara
önskvärt med projekt som betonar grupptillhörighet
och traditionell religion. Men om Brembergs tanke
däremot inte stämmer, borde projekten framhålla
oberoende och personlig frihet. Vore sådana projekt
gångbara i det individualistiska samhälle som
Bremberg och andra beskriver?

Andra orsaker

Barnpsykiatrikommittén (SOU 1997:8) tar upp
flera andra orsaker till ungdomars psykiska ohälsa.
Kommittén diskuterar bland annat förklaringar
med kopplingar till genetik, medicin, ungas tidiga
erfarenheter, ungas relationer till andra, inlärningsteori,
familj och nätverk, flyktingskap och kris. Dessutom
ger man sociologiska och epistemologiska förklaringar.
Barnpsykiatrikommittén, liksom många andra, lyfter
fram att det egentligen är alldeles för komplext att
tala om enskilda orsaker och att svaren i stället finns i
olika delförklaringar som påverkar i olika riktningar.
Med detta förbehåll (som är helt avgörande!) görs ändå
försök att identifiera vad som kan påverka utvecklingen
av ungas ohälsa och hälsa, och det är i det ljuset
ovanstående försök till förklaringar ska ses.
Ett försök kan göras att dela in de givna
orsakerna i tre kategorier: medicinska, sociala och
individualpsykologiska. Mot denna indelning finns
mycket att invända, bland annat att de ofta hänger
samman till exempel genom att sociala förhållanden
orsakar individualpsykologiska tillstånd som ger
medicinska utslag. Men om indelningen ändå görs så
skulle det vara möjligt att se ungas psykiska ohälsa
som medicinsk (t.ex. genetiska faktorer), social (t.ex.
missförhållanden i familjen) eller individualpsyklogisk
(t.ex. en krisreaktion). Vilken eller vilka av dessa
inriktningar avspeglas i de diskuterade projekten?
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Det finns inga av projekten som direkt försöker
hantera eventuella medicinska aspekter hos de unga
(möjligen kan Fältstudie av riksgymnasiet för döva
RGD och hörselskadade och Ätstörningsjouren
räknas dit), i stället fokuserar de på sociala och i
någon mån individualpsykologiska orsaker. Det har
visats att 13 av projekten har huvudorganisationer
med en social inriktning, och ytterligare 4 som har en
”nysocial” inriktning. Dessutom finns 10 projekt som
har intresseorganisationer som huvudorganisationer,
vilka i sammanhanget också kan betraktas som socialt
inriktade eftersom de på ett eller annat sätt försöker
få till förändringar i samhället. Flera av projekten
har mycket tydliga sociala ambitioner, till exempel
att hjälpa de unga att hantera arbetslöshet (Drivkraft,
Förebygga ungas psykiska ohälsa), flyktingskap
(Avspark, Tillbaka till livet, Introduktion av nyanlända
i föreningslivet) och spelmissbruk (bl.a. Spelstopp,
Syna korten och Spel om pengar bland ungdomar),
Det finns också projekt som söker främja kamratstöd
(t.ex. Ung vuxen på Göteborgsfontänen och Egalia)
eller barnens kontakt med sina föräldrar (t.ex. Utökat
stöd i föräldraskapet och Familj i sorg). Dessa projekt
försöker på ett eller annat sätt, lokalt eller nationellt,
förbättra ungdomars möjligheter i det omgivande
samhället.
Temana svarar väl mot vad som lyfts fram
i samband med diskussionen av orsakerna till
ungas psykiska ohälsa i Barnpsykiatrikommitténs
delbetänkande (1997:8). Här återfinns till exempel
teman som ”familj och nätverk”, ”barns relationer till
andra barn” och ”flyktingskap” (s. 36 ff).
I Barnpsykiatrikommitténs delbetänkande
(SOU 1997:8) finns också förklaringar som är
av individualpsykologisk karaktär. Här talas till
exempel om objektrelationsteorin och om det lilla
barnets strävan efter social kontakt och de lite äldre
barnens förmåga att skapa varaktiga och ömsesidiga
relationer. Här talas också om det inlärningsteoretiska
och beteendeterapeutiska perspektivet, där psykisk
ohälsa sägs bottna i tidigare inlärning (betingning).
Några av projekten knyter i viss mån an till denna
typ av förklaringar, och i en del talas bland annat om
”behandlingsmetoder” och ”trauman”.
I sammanhanget finns slutligen anledning att
säga något om det generella respektive specifika i
de projekt som presenterats. Verksamheterna i den
ideella sektorn är fortfarande av generell karaktär:
”alla” är målgruppen. En del projekt begränsar
visserligen målgruppen och några reglerar den ganska
noga, men det är inte så att det till exempel behövs
remissförfarande, specialistkompetens eller köplatser
för insatserna. Det förefaller som om projekten
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har goda förutsättningar att nå grupper generellt
(även om det är lokalt), särskilt om de har stöd av
andra inflytelserika organisationer som kan ge dem
legitimitet.

En kommentar

Genomgången visar att projekten ofta rör teman som
även diskuteras i svenska utredningar om orsaker
till ungdomars psykiska ohälsa. Utöver detta finns
det anledning att särskilt lyfta fram några andra
iakttagelser som gjorts. För det första arbetar en
del projekt med typer av problem som inte ges
särskilt stort utrymme i de refererade utredningarna
– kanske kan en del av dessa problem ses som nya
riskfaktorer som upptäckts på ”fältet”, men som ännu
inte formulerats i forsknings- och utredningstexter?
För det andra är det slående att inget projekt har som
huvudsaklig ambition att arbeta med ungas drog- och
alkoholmissbruk, trots att sådant missbruk i vissa av
de refererade utredningarna särskilt kopplas samman
med ungas ohälsa. För det tredje är projektens svaga
kopplingar till tidigare forskning och befintliga
utredningar intressant att notera – idéerna man arbetar
utifrån förefaller i stor utsträckning baseras på vad
som ibland kallas ”tyst kunskap”. För det fjärde är
det värt att notera hur arbetet i den ideella sektorn
knappast diskuteras i utredningarna, trots att många
av de aktuella projekten visar att det inte bara finns ett
engagemang för de berörda frågorna, utan dessutom en
vilja att bryta ny mark på området.
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PROJEKTEN I DEN IDEELLA
SEKTORN
Regeringsuppdraget som ligger till grund för den
särskilda satsningen betonar tydligt betydelsen
av föreningslivet för ungdomars psykiska ohälsa:
”Föreningslivets arbete för att stärka ungdomars tilltro
till den egna förmågan, förebygga psykisk och fysisk
ohälsa samt utveckla metoder för att bearbeta problem
när de redan uppstått angavs som ett prioriterat område
vid fördelning av stöd till målgruppen ungdomar”
(regeringsbeslut U2004/2698/UNG). Därför finns det
anledning att också förstå projekten som delar av den
ideella sektorn: vad innebär det?
Som redan noterats är projekten oftast inte ideella
organisationer, eftersom de inte uppfyller kriterierna
för en organisation: framför allt verkar de ofta sakna
regelrätta medlemmar. I stället är de knutna till
huvudorganisationer som med några få undantag
ganska enkelt kan placeras inom den ideella sektorn.
Vad kan det innebära att projekten finns inom denna
sektor, och vilken ny kunskap om den ideella sektorn är
möjlig att få genom att studera de aktuella projekten?
Några teman framträder tydligare än andra.
Ett tema handlar om hur många av projekten som
uppenbart har samarbete med såväl andra ideella
organisationer som offentliga organisationer på lokal
och central nivå. Dessutom finns en rollfördelning
mellan organisationerna som är av intresse: i det
svenska välfärdssamhället har sedan länge de offentliga
organisationerna en framträdande ställning när det
gäller socialt inriktade insatser, men den här satsningen
vill i stället uppmuntra ideella organisationer att göra
insatser på den sociala arenan. Vad innebär en sådan
inriktning, och hur kan den tolkas?
Ett andra tema handlar om hur en förkrossande
majoritet av de projekt som besvarat den inledande
enkäten uppger att de som sökt medel inte är
målgruppen, utan att de består av personer med
ambitioner att hjälpa andra. Denna ”jag för dig”inriktning är värd att notera eftersom den skiljer sig
från vad som annars är vanligt i den ideella sektorns
organisationer.
Ett tredje tema handlar slutligen om projektens
ambitioner att utveckla arbetsmetoder. De två typer
av arbetsmetoder som lyfts fram i den här rapporten
är av förebyggande respektive motverkande (möjligen
behandlande) karaktär, och metoderna är intressanta av
åtminstone två skäl. För det första förefaller projekten
i många fall vara ett sätt för eldsjälar att få genomföra
idéer och för personer med stor erfarenhet av att arbeta
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med ungdomar att få forma och pröva sina metoder
för att motverka ungas psykiska ohälsa. För det andra
är utvecklingen av arbetsmetoder i den ideella sektorn
intressant att diskutera utifrån de nya krav på socialt
inriktade arbetsmetoder som ställs inom det offentliga:
hur ska man förstå projektens ambitioner i relation till
frågor om effekt, evidens och kunskapsbaserat arbete?

Samarbete över sektorsgränserna

De huvudorganisationer som förestår projekten har i de
flesta fall valt att samarbeta med andra organisationer,
i många fall med offentliga organisationer och med
flera olika aktörer. Det är till exempel inte ovanligt att
man har inlett ett samarbete om projektet med skola,
landsting och någon av de offentliga organisationer
som är särskilt inriktade mot det problemområde
som projektet behandlar. Vad motiverar ett sådant
samarbete?
För huvudorganisationen med förankring i den
ideella sektorn kan det finnas åtminstone två olika skäl
till samarbete med offentliga organisationer: för det
första legitimitet och för det andra resurser, kanske
framför allt i form av kontakter och kunskap.
Legitimiteten gör sig genast påmind i ansökan till
Arvsfonden: det är uttalat att projekt som samarbetar
med offentliga och frivilliga aktörer uppmuntras.
Det är också tydligt hur Arvsfonden lägger sådan
vikt vid samarbete att handläggarna i sitt arbete med
att förbereda beslutsunderlag kontaktar många av
de samarbetspartner som uppgetts. Det finns alltså
anledning att tro att samarbete med andra aktörer,
också offentliga, förbättrar chanserna att få anslag.
Omvänt har Arvsfondens finansiering gett projekten
legitimitet i till exempel kontakter med skolor och
myndigheter.
Legitimitet som ges genom samarbetet med
offentliga organisationer, och indirekt med
professionella yrkesföreträdare, kan också tänkas
ha betydelse när det gäller projektens huvudsakliga
ambitioner, till exempel att informera om en särskild
problematik eller att skapa nya arbetsmetoder. För
att få informera i skolor behövs till exempel sanktion
från skolan (en sådan sanktion ger i sin tur legitimitet
åt informationen!). När det gäller utvecklandet av
arbetsmetoder kan i stället kopplingen till professionella
inom de offentliga organisationerna vara central: här
finns möjlighet att ”passa in” den egna metoden bland
dem som används i ett professionellt sammanhang.
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Det finns då också möjlighet att relatera till det
språkbruk som används inom de människovårdande
professionerna och som kan verka legitimerande för
insatsen.
Men det är inte bara professionernas språk som
kan betraktas som viktiga resurser för de ideella
organisationerna, utan också den kunskap och
erfarenhet, liksom det upparbetade kontaktnät som
de offentliga systemen många gånger skapat kring en
aktuell problematik. Många vill ha sina samarbetspartner
som ”bollplank” eller som representanter i någon
form av styrgrupp för projektet. I båda fallen har
huvudorganisationen själv tankar om vad det aktuella
problemet är och hur det kan lindras eller avhjälpas,
men värdesätter ändå samarbetspartnernas kompetenser.
Likaså finns en förväntan från flera av projekten att
deras samarbetspartner ska ”marknadsföra” eller sprida
kunskap om det arbete som görs. En sådan förväntan
kan finnas inte minst eftersom många av de offentliga
organisationerna har många kontakter både i de aktuella
målgrupperna och bland andra offentliga aktörer.

De offentligas nytta av projekten

Projekten kan alltså ha nytta av samarbetet med
offentliga aktörer på flera sätt, men ävende offentliga
organisationerna har nytta av projektens verksamheter
och att dessa verksamheter är placerade inom ramen för
den ideella sektorn. Den nyttan följer rimligen andra
regler och rationaliteter, och kan därför verka på andra
sätt. Ett exempel: skulle det offentliga kunna driva ett
projekt som Nätvandrarna? Frågan lär troligen inte få
något svar, men det är lätt att se hur diskussioner om att
”staten övervakar” internet i detta fall lätt skulle kunna
få fäste bland ungdomsgrupper.
I flera fall skulle den rationalitet som kännetecknar
de frivilliga initiativen kunna härledas till tankar om
självhjälp. Det som blir moraliserande eller stämplande
när det kommer från det offentliga, hanteras i stället
genom att personer som själva brottats med ett
särskilt problem skapar en arena för andra i samma
situation. Detta är till exempel fallet i Spelstopp, RUS
uppsökande verksamhet och Göteborgsfontänen.
En uppmaning om ett begränsat spelande, eller ett
samtal kring hur det är att vara ung med ett psykiskt
funktionshinder, får i dessa sammanhang en särskild
relevans. Deltagarna i Teater Galen, som själva har
erfarenhet av psykisk ohälsa, vill arbeta med att
gestalta sin egen bild av psykisk sjukdom. Sådana
initiativ, som bygger på en ömsesidig förståelse, kan
inte utan vidare nås av det offentliga.
För de offentliga organisationernas representanter
kan de nya arenor som projekten utgör möjligen
också innebära en ökad frihet. Representanter för det
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offentliga kan tillsammans med ideella organisationer
hitta vägar och lösningar som inte är möjliga i de
offentliga nätverken av organisationer. I samarbetet
med det frivilliga kan de i vissa fall tänja på de
gränser som organisationernas regler, normsystem och
reglerade hierarkier annars utgör.
Ytterligare en typ av nytta som de ideella
organisationerna kan tänkas göra i förhållande till
det offentliga är att de kan utföra delar av det arbete
som de offentliga organisationernas representanter
faktiskt skulle vilja utföra, eller som de anser
behövs, men som de på grund av resursbrister inte
förmår göra något åt. Ibland uttrycks detta som att
de offentliga organisationerna gör de grundläggande
sociala insatserna, medan de ideella ”sätter guldkant”
på det utförda arbetet. Inom många av projektens
verksamhetsområden är det rimligt att tro att de
frivilligas insatser har större betydelse än så: det finns
anledning att väcka frågan om inte till exempel Röda
Korset eller Tjejzonen också gör mer betydande insatser
inom sina områden.
Denna roll, som att vara om inte ersättning så i alla
fall nödvändig ”utfyllnad” till det offentligas insatser,
betraktas ofta med misstänksamhet (Svedberg 1995).
Att sådan utfyllnad behövs tolkas som att det finns
uppenbara brister i de svenska välfärdssystemen,
och insatserna ses som ett steg tillbaka mot en tänkt
godtycklig välgörenhet från forna tider. Mer accepterat
är det då att betrakta frivilligorganisationerna, och
i detta sammanhang de diskuterade projekten, som
”föregångare” (Blennberger 1993) till offentliga
insatser. Som pilotprojekt kan projekten ses som en
resurs för det offentliga, och i detta sammanhang finns
också en tydlig ambition från Arvsfonden som betonar
både nyskapande och beständighet.
Att projekten är nyskapande i någon mening
är förhoppningsvis en självklarhet eftersom det är
ett tydligt urvalskriterium, och många projekt har
också hittat nya problem, vinklar och lösningar.
Försök att ta nya grepp har gjorts när det gäller
verksamhet, kunskap, målgrupper och arbetsmetoder.
Den ideella sektorn är ett flexibelt sammanhang där
sådant nyskapande kan prövas. Representanter för
offentliga organisationer kan följa och bidra till att nya
verksamheter och arbetsmetoder utvecklas i den här
typen av projektverksamhet, utan att arbetet behöver
kompliceras av de offentliga organisationernas regler
och normsystem.
I detta fall blir de krav som börjar växa fram
på arbetsmetoder inom offentliga och privat drivna
verksamheter åter av intresse (de senare agerar på
uppdrag av det offentliga och underkastas därför
liknande regler). Sådana krav reglerar allt tydligare
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vilka typer av sociala insatser som mottagarna
får ”utsättas” för; inte minst diskussionen om
evidensbaserat socialt arbete knyter an till sådana krav.
I ideella organisationer finns ännu inte någon liknande
diskussion, vilket skapar större friheter för att pröva
sociala arbetsmetoder. Det bidrar säkert i många fall
till en önskvärd utveckling, men aktualiserar emellanåt
frågan om vilken kontroll som finns över vilka frivilliga
sociala insatser som svaga grupper faktiskt utsätts för i
den ideella sektorn. Här finns det särskild anledning att
fråga efter detta, eftersom målgruppen ofta är dubbelt
utsatt: de är minderåriga och har eller riskerar att få
psykisk ohälsa.
Tillspetsat har antytts att den ideella sektorn på gott
och ont kan bli det offentligas laboratorium för sociala
arbetsmetoder, där metoder med lyckade utfall kan
finslipas och användas i framtida arbete, medan mindre
lyckade metoder kan lämnas därhän, eller i värsta
fall skyllas på att de utfördes av lekmän inom ickekontrollerade verksamheter som inte förmådde bättre.
Möjligen är detta en cynisk beskrivning, men frågan bör
ställas i en situation där omfattande insatser görs för bland
annat unga kvinnor med ätstörningar, traumaskadade
flyktingungdomar och unga som hoppat av sekter.

Samarbete inom den ideella sektorn

Det finns även bland projekten gott om exempel på
hur huvudorganisationen för projektet samarbetar med
andra organisationer i den ideella sektorn. Det finns
också exempel på samarbeten mellan organisationer
som på olika sätt liknar varandra (t.ex. Röda korset och
Rädda barnen eller Frälsningsarmén och Pingstkyrkan),
och organisationer som åtminstone vid en första anblick
framstår som mer omaka (Teatermaskinen och Svenska
kyrkan eller RUS och Lunds akademiska förening).
Här finns anledning att tro att samarbetet åtminstone
strukturellt sett har mer lika förutsättningar, eftersom
det trots allt finns mycket som är gemensamt för de
olika typerna av ideella organisationer. Till exempel har
de liknande demokratiska styr- och finansieringsformer.
Av de 38 projekten var det 24 som åtminstone hade
en annan frivilligorganisation som samarbetspartner
enligt underlagen för Arvsfondens anslagsbeslut, och av
de 24 projekt som besvarade den inledande enkäten var
det 16, det vill säga två projekt av tre, som själva angav
att de hade samarbete med någon frivilligorganisation.
Det förefaller alltså redan finnas ett utbrett samarbete
mellan olika organisationer i den ideella sektorn om de
projekt som diskuteras.
Men i detta sammanhang är Arvsfonden en resurs,
eftersom de till exempel i den aktuella satsningen har
nära och långvarig kontakt med ett större antal projekt
som arbetar med i vid mening samma frågor och under
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liknande premisser. Arvsfonden har här en utmärkt
möjlighet att förmedla kontakter mellan projekt som
antingen i sak- eller organisationsfrågor skulle kunna
ha hjälp av varandra. Ett första steg har tagits i detta
arbete genom de introduktionsdagar som varje projekt
inbjudits till och förväntats närvara vid, men ytterligare
steg skulle kunna tas. I samtal med representanter
för några av projekten har idén om ”systerprojekt”
mejslats fram: skulle inte de projekt som finansieras
kunna kopplas ihop för att mer systematiskt uppmuntra
delande av erfarenheter och även kollegial granskning?
Arvsfonden har här en närmast unik möjlighet att bidra
till skapandet av ett sådant kollegialt klimat mellan
ideella organisationer.

Ambitionen att hjälpa andra

Nästan samtliga projekt uppger att de söker hjälpa
någon annan. De som skapar projekten är alltså andra
personer än de som ingår i målgruppen för projekten.
Den här typen av organisationer (i den mening det nu
är möjligt att tala om organisationer), som Meeuwisse
och Sunesson (1997) kallar ”jag för dig-organisationer”,
är inte dominerande i Sverige, och därför är det
empiriska resultatet intressant. Många svenska
organisationer samlas i stället kring den egna gruppens
intressen, oavsett om det gäller patientorganisationer,
fackföreningar eller självhjälpsgrupper, medan
ideella organisationer i en anglosaxisk tradition
däremot ofta organiseras kring att hjälpa och stödja
andra (Lundström och Svedberg 2003). Vad denna
närmast unisona avvikelse beror på finns anledning
att uppehålla sig vid ett ögonblick, och det finns också
anledning att diskutera vilken betydelse ”jag för dig”inriktningen har för satsningen.

Anledningar till projekt för andra

En uppenbar möjlig anledning till likriktningen bland
projekten har att göra med urvalet, där åtminstone
tre faktorer (eventuellt i kombination) kan tänkas ha
bidragit till resultatet:
1) Projekt med den här inriktningen har
efterfrågats redan i informationen om
satsningen.
2) Sådana projekt har av andra skäl upplevt att
inriktningen prioriterats av Arvsfonden och
därför sökt i större utsträckning än andra.
3) Sådana projekt har faktiskt gillats av
Arvsfonden.
En annan anledning an ha att göra med satsningens
innehåll: unga människor, särskilt unga med psykisk
ohälsa, driver inte projekt av det slag som diskuteras
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här, och i det fall de gör det så försöker de inte eller
lyckas inte få medel från Arvsfonden.
I båda fallen finns anledning för Arvsfonden att
som anslagsgivare överväga frågan om ”jag för dig”inriktningen på de finansierade projekten. Finns det
anledning att vara nöjd med det framkomna resultatet?
Eller finns det anledning att göra förändringar i
riktning mot att fler projekt där projektägarna och
målgruppen är samma eller delvis samma personer?

Möjliga konsekvenser av
projekt för andra

Det är rimligt att tänka sig att projekt där
projektägarna och målgruppen sammanfaller präglas
av självhjälp, ömsesidigt stöd, lekmannakunskap
och brukarinflytande. Projekt där projektägarna
har för avsikt att ge hjälp och stöd till målgruppen
präglas däremot av enkelriktad hjälp med en
tydligare hjälpgivare och hjälpmottagare, ett inslag av
professionell kunskap och till följd av uppdelningen
ett mer komplicerat inflytande från målgruppen
(Meeuwisse och Sunesson 1997, Karlsson 2002,
Lundström och Svedberg 2003).
Att nästan samtliga projekt i satsningen är projekt
för andra underlättar troligen vissa företeelser, medan
den försvårar andra. Det är rimligt att projekten
för andra har lättare att samarbeta med andra typer
av organisationer, kanske framför allt offentliga,
eftersom de bygger på liknande grundprinciper som
dessa: det finns hierarkiska strukturer, hjälpgivare
och hjälpmottagare och en i förväg uttalad tanke
om vad problemet är och hur det ska avhjälpas.
Det kan också tänkas att det bland projektägarna
finns professionella eller motsvarande personer
som genom sin dokumenterade kompetens är en
garanti för att projektet är seriöst och genomförbart,
vilket kan vara till fördel både i kontakten med
samarbetsorganisationer och med Arvsfonden.
I det här sammanhanget finns det anledning att
påminna om Arvsfondens ambition att de finansierade
projekten ska ”sätta spår”, och hur man framhåller
några av de projekt som finansierats av Arvsfonden som
föredömen och låtit dem stå modell för mer generella
offentliga initiativ. I det fall projekten faktiskt ska vara
föregångare till offentliga, mer generella satsningar,
är det naturligtvis en fördel om de är strukturerade på
liknande sätt som offentliga organisationer.
Det är samtidigt rimligt att inflytandet från
målgruppen blir komplicerat i den här typen av projekt,
eftersom det finns personer i ledande positioner som
inte själva tillhör målgruppen, utan har sina positioner
på andra grunder. Vilken maktbalans som här ska
finnas mellan de som ger och de som tar emot hjälp
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blir med ens en fråga som måste hanteras om något
inflytande från målgruppen ska komma till stånd. Här
kan göras en invändning mot många av projekten som
handlar om att projektägarna, även i de fall de ”vill
väl”, ger bistånd utifrån sina egna slutsatser om vad
som orsakar ett problem och hur detta ska avhjälpas,
utan att något målgruppsperspektiv egentligen
diskuteras. En svaghet med den här studien är att inte
heller här efterfrågas målgruppernas perspektiv på de
diskuterade problemen (se metodkapitlet), men det går
även utan en sådan delstudie att urskilja hur hjälpen
i många projekt i huvudsak är enkelriktad och att
den inte systematiskt bygger på kommunikation med
målgruppen.
En ytterligare svårighet som med nödvändighet
uppstår i de projekt där projektägargruppen och
målgruppen inte sammanfaller är att projektägarna
faktiskt måste finna och ”värva” en målgrupp. Detta
är snarast en praktisk konsekvens, men är något som i
flera av projekten lyfts fram som problematiskt.

Kommentar

Det bör noteras att det inte alls är självklart att bara
för att projektägargruppen och målgruppen inte
sammanfaller, så saknas inslag av självhjälp och
ömsesidigt stöd. Om sådant stöd kommer till stånd
beror troligen i stor utsträckning på hur projekten
organiseras, och vilka relationer personer i respektive
målgrupp tillåts bygga upp till varandra. I projekt
där dessa personer tillåts träffas regelbundet och
utveckla sina egna relationer kan naturligtvis
självhjälpsinslag förekomma även om projektledningen
och projektägarskapet inte präglas av sådana inslag.
I det här sammanhanget finns anledning att särskilt
notera de projekt som säger sig göra insatser för andra
och som i någon mening har tillfälliga målgrupper:
publiken på teaterföreställningar och åhörare vid
skolföreläsningar skiftar till exempel ständigt, och
det finns då ingen naturlig möjlighet för personer i
målgrupperna att utveckla relationer till varandra som
har anknytning till temat.

En arena för att utveckla
arbetsmetoder

Rapporten har redan noterat på flera ställen hur den
ideella sektorn kan vara en plats för att utveckla
ny kunskap. Det finns flera skäl till att detta är
möjligt. Några skäl kan ha att göra med många
ideella organisationers flexibilitet till följd av sin
småskalighet och det faktum att många eldsjälar
arbetar ideellt och därmed i någon mening bidrar till
en mycket kostnadseffektiv kunskapsutveckling. Men
betydelsen av sådana skäl borde variera mellan olika
52

organisationer och lämnas i fortsättningen därhän.
Andra skäl borde vara av mer generell karaktär.
Ett sådant handlar om de ideella organisationernas
förutsättningar till följd av deras normsystem. Eftersom
de ofta ses som komplement till det offentliga när det
gäller välfärdproduktion, så kan (och måste?) de i
många fall vara djärvare. De har traditionellt varken
formella eller informella krav på sig att leverera eller
garantera en viss insats under en längre tid, utan
kursändringar och vissa risktaganden är acceptabla.
Detta är rimligen en god jordmån för nya tankar och
idéer – vilket också det empiriska materialet är ett
tecken på.
Ett annat skäl handlar om att det i dag inte finns
samma krav på de metoder som används i de socialt
inriktade frivilligorganisationerna som på de metoder
som används inom det offentliga. I det senare fallet
finns allt oftare förväntningar eller krav på att de
arbets- och behandlingsmetoder som använts ska vara
kunskapsbaserade, och det finns mer eller mindre
tydliga krav på etiska förhållningssätt som är knutna
till enskilda professioner. Utan att vilja antyda att
verksamheter i den ideella sektorn skulle vara mindre
etiska kan konstateras att motsvarande krav än så
länge ofta saknas i ideella verksamheter. Frånvaron av
regleringar ger möjligen bättre förutsättningar för ett
nyskapande klimat.
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REFLEXIONER

Den här rapporten har varvat resultat från
utvärderingssammanställningen med reflexioner och
hänvisningar till andra studier. Bland forskare kallas
ibland detta för att man arbetar med en ”löpande
analys”. Ett analyssteg har till exempel lett fram till
kapitelindelningen: redan i och med sorteringen av
det studerade materialet antyds vad som är särskilt
viktigt att fästa uppmärksamheten vid. Teman som
lyfts fram i studiens syfte, och som handlar om
verksamheter, huvudmannaskap, målgruppernas
inflytande, möjliga bestående resultat och om hinder,
möjligheter och speciella utvecklingsteman för
projekten har redan diskuterats i dessa kapitel. Det
har också i enlighet med syftet diskuterats vad som
gynnar och missgynnar den samlade målgruppen,
inte minst genom att skydds- och riskfaktorer ställts
i relation till projektens verksamhet.
Några teman återkommer i flera kapitel, till
exempel samarbete, organisatoriska sammanhang
och betydelsen av att projekten finns i den ideella
sektorn. I delar överlappar dessa avsnitt med
nödvändighet varandra, men ambitionen har också
varit att belysa centrala företeelser från flera olika
perspektiv, och med grund i olika delar av det
empiriska materialet.
Här görs ett försök att betrakta några teman
mer fritt. En ambition är att erfarenheterna från
studien ska kunna vara till nytta i Arvsfondens
fortsatta arbete med projekt och satsningar. En annan
ambition är att ytterligare knyta ihop materialet
genom att länka samman delar av återkommande
teman och, när så anses möjligt, försöka formulera
ytterligare slutsatser.
Avsikten med det här kapitlet är att vara lite djärvare
i tolkningarna, genom att till exempel generalisera även
i fall där det empiriska materialet inte riktigt tillåter
det. En uppenbar svaghet i detta är att grunderna för
påståenden och reflexioner ibland kan vara vaga, men
samtidigt finns det styrka i att nya tankar och teman
kan identifieras inför framtida arbete och studier.
Sammantaget uppmanas läsaren till en särskilt kritisk
läsning av detta kapitel!

Möjligheter och bestående resultat:
satsningen som kunskapsbank
Det har genom arbetet blivit uppenbart att satsningen
innehåller en rik mängd erfarenheter om ungas
psykiska ohälsa och vad som är möjligt att göra för
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att motverka och förebygga den. Erfarenheterna från
de olika projekten täcker ett stort antal ohälsofrågor,
verksamheter, målgrupper och arbetsmetoder. De
rör alltifrån arbetslösa till avhoppare från sekter, och
såväl teateruppsättningar som individuell behandling.
Rätt använda kan dessa erfarenheter sammanställas,
delas och tolkas att de dels förbättrar förutsättningarna
för kommande projekt och satsningar, dels bidrar till
kunskap om ungas psykiska ohälsa.
Gemensamt för projekten är att de utvecklat
verksamheter inom den ideella sektorn: en plattform
där sociala insatser är mindre vanliga i Sverige än i
mänga andra länder. Många av projekten har drivits
av eller haft nära samröre med ”professionella”
inom området, vilket uttrycktes som en önskan i det
regeringsbeslut som låg till grund för satsningen, och
vilket också i flera fall bedömdes som nyskapande.
Men det är lika uppenbart att många av idéerna har
formulerats och genomförts av eldsjälar, som i sin
närhet identifierat ett problem och ett sätt att försöka
lösa det. Att lyfta fram enskilda exempel riskerar
att bli orättvist, eftersom beskrivningen stämmer in
på många projekt. Men Arvsfondens kriterium om
nyskapande är intressant. Visserligen är inte varje
arbetsmetod eller varje målgrupp ny, men i varje
projekt har det bedömts finnas nyskapande inslag
och borde således innehålla ny kunskap om att möta
psykisk ohälsa inom ramen för den ideella sektorn.
Egen erfarenhet och eldsjälars ”tysta kunskap” bidrar
till naturligtvis till den kunskapen.
Sammantaget skapas genom satsningen i bästa
fall en erfarenhetsbank som en begränsad
utvärderingssammanställning av detta slag inte
alls förmår omfatta. Kunskaperna som samlas
i banken borde vara av stort intresse både för
framtida liknande projekt, finansiärer av sådana
projekt och för forskare som exempel forskar om
organisering och den ideella sektorn.

Av intresse för forskning

För forskare borde det till exempel vara av intresse
hur (och om) projekt i den ideella sektorn snabbt kan
etableras och nå särskilda i förväg uppsatta mål, men
samtidigt bygga på ideal om till exempel delaktighet
och frivillighet. Detta är nämligen några av de centrala
förutsättningar som i huvudsak varit gemensamma för
projekten i satsningen.
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Ibland antyds att det finns organisatoriska ”lagar”
som mycket förenklat går ut på att verksamheter
som snabbt behöver leverera resultat också blir
hierarkiska, eftersom de inte får tillfälle att förankra
och gemensamt diskutera alla typer av beslut. Lyckas
projekten i den föreliggande satsningen bryta mot dessa
lagar, och vad är det i så fall som gör detta möjligt? Det
här ska bara ses som ett hastigt skisserat exempel på
ett område där det skulle vara av intresse att utveckla
ytterligare kunskap.

… för andra projekt

En annan typ av kunskap som borde vara av intresse
är den praktiskt orienterade kunskap som finns i
projekten. Hur ett projekt faktiskt når sin målgrupp
är en fråga där enskilda projekts lyckade erfarenheter
i bästa fall kan inspirera andra till framgång. Ett
projekt som hittar och lyckas formulera ett smidigt
och konstruktivt sätt att samarbeta med skolan
skulle vara lärorikt för andra projekt. Säkert finns
också kunskaper i projekten som skulle bidra till
mycket handfasta rutiner för att framgångsrikt driva
en organisation i det civila samhället. Vad är en
verksamhetsberättelse? Hur upprättas en budget?
Vilka regler gäller om man delvis vill avlöna en
”eldsjäl”? I projekt som de diskuterade, som i någon
mening ofta ”rivstartar” när de får anslag från
Arvsfonden, riskerar dessa frågor att gång efter
annan bli stötestenar, utan att tidigare erfarenheter
tas tillvara. Att verka för att ytterligare systematisera
den praktiska kunskap som skapas i finansierade
projekt och att ytterligare underlätta för projekten
att inspireras av varandras framgångar vore
möjligen önskvärt utifrån ovanstående.

… och för det offentliga

Det finns ytterligare en typ av kunskap som borde
finnas i en framtida kunskapsbank, och som kan få
bredast och snabbast genomslag. Det är den kunskap
om arbetsmetoder och verksamheter som växer fram
genom liknande satsningar i den ideella sektorn,
men som sedan kan användas för att skapa och
utveckla offentliga verksamheter. Att initiativ som
ursprungligen kommer från den ideella sektorn används
som modell för offentliga verksamheter är inte nytt.
Forskare har till exempel uppmärksammat det civila
samhällets organisationer som möjliga föregångare
till det offentliga. Tidigare Arvsfondsprojekt har också
permanentats, etablerats och så småningom lyfts fram
som framgångsrika exempel just i samband med detta.
Det gör inte företeelsen mindre intressant att lyfta
fram: kan kunskaperna och erfarenheterna från de
finansierade projekten tas tillvara på ett sådant sätt
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att de kan vara utgångspunkten för modeller som kan
användas av offentliga verksamheter?

Kunskap genom den ideella sektorn

De erfarenheter som projekten gör kan således
omformas till kunskap på många arenor, vilket mer
allmänt aktualiserar frågan om kunskapsutveckling
i den ideella sektorn. Rapporten har lyft fram den
frihet och enkelhet som den ideella sektorns arena
kunnat erbjuda. Medan offentliga organisationer har
olika normer och regelverk, hierarkier, beslutsgångar
och mål som kan göra samarbeten och gemensam
kunskapsutveckling svåra, så har projekt andra
möjligheter att mer förutsättningslöst pröva nya vägar.
I sammanhanget finns frågor som kan kopplas till
evidenskrav och medborgarnas anspråk: i offentliga
verksamheter ställs i dag allt högre krav på att insatser
som ges ska ha påvisade positiva effekter och vara
utformade på ett sådant sätt att det inte anses anstötligt
att kostnaderna belastas ”skattebetalarna”. Det är troligt
att den ideella sektorn i detta fall är mer tillåtande. Där
är fortfarande ofta ”goda försök” fullt acceptabla, och
förväntningarna på resultat är i de flesta fall lägre.
Annorlunda uttryckt är den ideella sektorn en
slags ”experimentverkstad” där verksamheter och
arbetsmetoder trevande prövas, och där nya målgrupper
tar sin form. De inslag som prövas och som inte håller
måttet överges förr eller senare, medan de som framstår
som mer lyckade sprids både till andra frivilliga och till
offentliga verksamheter.
Den här typen av kunskapsutveckling i den
ideella sektorn är säkert i huvudsak positiv. Men
det har samtidigt lyfts ett varnande finger på några
ställen i rapporten eftersom den grupp som befolkar
försöksverksamheterna i någon mening är dubbelt
utsatt: de är unga och har eller riskerar att drabbas
av psykisk ohälsa. Det är alltså av stor betydelse att
försöken även inom den ideella sektorn granskas
och diskuteras, särskilt i de fall där deltagandet i
projekten inte är självklart frivilligt. Handläggarna
vid Arvsfonden har gjort en granskning där olämpliga
projekt har sållats bort: Kanske finns det anledning att
kraven på evidens också blir alltmer tydliga i den här
typen av inledande granskningar – och kanske också i
utvärderingar och uppföljningar av enskilda projekt –
allt eftersom kraven blir tydligare inom det offentliga.
Med hänsyn till ovanstående finns det tydliga
skäl till att noga följa och granska de projekt som
finansieras.

Möjligheter och bestående resultat:
investering för samarbete
Inom ramen för satsningen skapas plattformar för
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nya typer av samarbeten. Sådana samarbeten ansågs
önskvärda redan när initiativet togs till satsningen,
och har i flera fall betraktats som nyskapande. I
projekten får målgrupperna, de som är engagerade
i projekten och representanter för skilda offentliga
organisationer möjligheter att mötas under nya
förutsättningar. En viktig sådan förutsättning är
att frågan om resurser – som rapporten tidigare
visat vara central för organisationer – är relativt
okomplicerad genom att alla eller åtminstone en stor
del av projektens resurser kommer från Arvsfonden
och har en tydlig mottagare i det projekt som beviljats
stödet. Det innebär rimligen att var och en av de
samarbetspartner som finns kring respektive projekt,
inte minst de offentliga, i allmänhet inte behöver ha
egna intressen att bevaka, utan tvärtom kan vara till
stöd för ett initiativ som står på egna ben. Effekterna
av den typ av finansiering som Arvsfonden bidrar
med diskuteras sällan, men finansieringsformen
kan väsentligen påverka förutsättningarna för de
inblandande verksamheterna och avdramatisera
samarbetet mellan offentliga organisationer som
sinsemellan har olika normer, regler och kulturer.

typer av samarbeten skapas. Det är en öppen fråga
vilken av dessa effekter som gynnar målgruppen mest.

Nya förutsättningar

Många av de redovisade projekten knyter särskilt an
till olika typer av normsystem och uppsättningar av
värderingar som inte självklart ges företräde i offentliga
organisationer. Flera religiösa huvudorganisationer
finns representerade, liksom organisationer som
särskilt betonar hbt-frågor. Det är inte givet i vilken
utsträckning sådana organisationer sätter en särskild
prägel på de diskuterade projekten, men det är mycket
rimligt att tänka sig att till exempel de projekt som är
knutna till Riksförbundet för sexuellt likaberättigade
(RFSL) faktiskt belyser de könsstrukturer som den
teoretiska fördjupningen diskuterar (vilket också det
empiriska materialet antyder). Kanske är det så att
ideella organisationer kan spela en väsentlig roll för
ungdomars psykiska ohälsa just genom att beröra och
problematisera normer, värderingar och ideologier på
ett sätt som gör det möjligt för unga att orientera sig i
en alltmer komplex vardag?

Organisationernas olika normer, regler och
förutsättningar är också av särskilt intresse i
sammanhanget. I det enskilda samarbetet som skapas
kring ett finansierat projekt finns goda och legitima
möjligheter för organisationsrepresentanter att lösgöra
sig från invanda och reglerade mönster och samarbeta
under nya villkor. I bästa fall kan detta innebära en
ökad kreativitet, förbättrad kommunikation mellan
organisationsrepresentanterna och i förlängningen
mellan organisationerna, samt nya perspektiv på
problem och företeelser som man under lång tid arbetat
med. I det empiriska materialet framgår till exempel
hur en offentligt anställd person inser sin begränsade
kunskap om homosexuellas situation vid ett till en
början ganska upprört möte med en person som
representerar ett av projekten. De nya förutsättningarna
kan alltså bidra till att utveckla de samarbetande
representanterna och deras organisationer.
Det är också möjligt, kanske till och med förväntat,
att de ”investeringar” som görs av Arvsfonden i
enskilda projekt faktiskt växlas in i kunskap och
erfarenheter som kan tas tillvara av projektens
samarbetsorganisationer. Sammantaget är det rimligt
att tro att Arvsfondens satsningar på enskilda projekt i
många fall inte begränsar sig till att gynna det enskilda
projektet, utan även samarbetet med projektens
samarbetsorganisationer och kommunikationen mellan
dessa organisationer genom att förutsättningar för nya
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Målgruppens vardagssituation och
de diskuterade projekten

I den här rapporten har flera förklaringar till
ungdomars, till synes ökande, ohälsa presenterats, och
resultaten har också i viss utsträckning diskuterats
utifrån förklaringarna. Ett visst extra utrymme har getts
åt tanken att samhället blivit alltmer individualiserat
och differentierat, och att de existerande normsystemen
blivit allt mer otydliga. Det här förståelsesättet
har kanske framför allt fått plats för att Bremberg
(SOU 2006:77) har presenteras det som viktigt i sin
omfattande genomgång, men diskussionerna kring
individualisering och normsystem är också i hög grad
aktuella i förståelsen av projekten som delar av det den
ideella sektorn. En särskild fördjupning har redovisat
att normsystemen som de unga har att förhålla sig till,
inte minst när det gäller kön och klass, blivit svårare
att urskilja, men ändå fortsätter att strukturera de
ungas vardag.

Projekten som plats för värderingsfrågor

Projekten och frågan om klass

Den andra frågan som lyfts fram i den teoretiska
fördjupningen, och som rör klassfrågor syns inte genast
i det empiriska materialet. Vilken koppling finns mellan
variabeln klass och ungdomars psykiska ohälsa? Detta
är inte platsen för att föra en sådan diskussion, men det
är intressant att se hur flera projekt indirekt faktiskt
arbetar med frågan. Till exempel har Kiosk-projektet
arbetat intensivt för att nå alla barn och ungdomar
inom de områden de fokuserar på (de säger sig ha nått
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över 1 000 barn och ungdomar), och den intervjuade
representanten tycker att den segregation som visar
sig i ungdomars fritidsaktiviteter är problematisk.
Projektet visar att så fort en verksamhet börjar kosta
pengar, så försvinner de barn och ungdomar som
annars engagerats. Emellanåt finns en livlig debatt om
begreppet ”fattigdom” och i vilka betydelser fenomenet
finns i välfärdsstaten Sverige. Inte heller dessa frågor
finns anledning att ytterligare försjunka i, men det är
av intresse dels att se hur vissa projekt faktiskt är i
närheten av att uppmärksamma klass som särskiljande
variabel, dels att ägna en tanke åt hur framtida projekt
som diskuterar klasskillnader i förhållande till psykisk
ohälsa ska förstås.

Slutkommentar

En studie som den här är ett frustrerande arbete. Ett
fyrtiotal ytterst intressanta projekt inom ett mycket
angeläget område ska med ett mycket begränsat arbete
summeras. Att i ett sådant arbete dessutom sakna
tydliga förklaringsmodeller till varför situationen ser ut
som den gör underlättar knappast. Som visats finns ett
stort antal förklaringar till ungdomars ökade psykiska
ohälsa på skilda nivåer och inom olika områden, och
de som getts extra uppmärksamhet i rapporten är bara
några av många.
Vilka svar ges på Arvsfondens övergripande frågor
om vilka spår Arvsfondens finansiering lämnar och
under vilka betingelser de lämnar sådana spår? Hur
beskrivs vilka framkomliga vägar projekten finner och
vilka hinder de stöter på? Vilken beskrivning ges av
hur målgrupperna upplever de finansierade insatserna?

Lämnade spår – något som återstår att
studera

Vissa reservationer har gjorts i rapporten när det gäller
att uttala sig om vilka spår Arvsfondens finansiering
lämnar, eftersom en studie av det här slaget i mycket
begränsad utsträckning kan besvara den frågan. I vissa
fall vore det möjligt att försöka förstå hur ett projekt
klarat sig tiden direkt efter det att finansieringen
avslutats, men den kunskapen bedöms här ha begränsat
värde. I stället har ett försök gjorts att utifrån några
valda empiriska variabler försöka skapa en överblick
över de diskuterade projektens förutsättningar i
framtiden. I kapitlet om projektens fortsättning visas
att knappt hälften av de finansierade projekten har
avslutats eller verkar stå inför att avslutas. Samtidigt
finns flera projekt där mycket tyder på att det kommer
att finnas bestående inslag, till exempel Familj i sorg,
Förebygga ungdomars ohälsa och Avspark.
Rapporten diskuterar också vad som består i ett
projekt. Kanske läggs själva projektorganisationen
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ner, men idén som legat till grund för projektet lever
vidare? Detta skulle kunna vara fallet särskilt i de
fall där större organisationer i den ideella sektorn är
huvudorganisationer för projekten eller där offentliga
verksamheter har nära samarbeten med dem. I de fallen
skulle de större och mer etablerade organisationerna
kunna inlemma idéerna i sina ordinarie verksamheter
för att utveckla organisationens arbete.

Projektens förutsättningar
– några nedslag

Förutsättningarna för projekten att lämna spår har
diskuterats, inte minst genom beskrivningen av det
sammanhang – den ideella sektorn – som projekten
finns och verkar i. En slutsats är att förutsättningarna på
många sätt skiljer sig för verksamheter i den ideella och
i den offentliga sektorn. Sådana förutsättningar handlar
till exempel om långsiktighet, normer, förväntningar
och regler.
En annan näraliggande slutsats handlar om att
Arvsfondens tydliga finansiering av ett antal valda
projekt påverkar förutsättningarna för samarbetet
mellan olika aktörer, såväl ideella som offentliga
organisationer. Finansieringsformen skapar möjligheter
och särskilda samarbetsstrukturer, men den sätter också
press på de finansierade projekten att prestera tydligt
definierade saker under en avgränsad tid, vilket gör att
förutsättningarna skiljer sig från de som traditionella
ideella organisationer ofta haft.

Vägar och hinder – några
empiriska exempel

Slutsatserna om projektens framkomliga vägar och
upplevda hinder låter sig inte fångas i några enskilda
meningar. Men några exempel kan ges. Ifråga om
framkomliga vägar är återigen samarbetet mellan
olika sociala aktörer av betydelse. Samarbete med
andra organisationer verkar i många fall underlätta
den dagliga verksamheten. Det aktualiserar samtidigt
frågan om att mer strukturerat skapa förutsättningar
för sådant stöd för de projekt som finansieras genom
Arvsfonden. Kanske skulle framtida projekt paras ihop
så att varje projekt fick ett ”systerprojekt” inom samma
satsning? Kanske skulle ”kamratvärderingar” – där
sådana systerprojekt får förutsättningar att konstruktivt
granska varandras verksamheter – kunna vara till hjälp
i arbetet?
När det gäller hinder har det emellanåt visat sig
att projekten har svårt att hitta faktiska målgrupper
under den tid de har anslag: mycket förenklat rinner
mycket pengar iväg medan man fortfarande etablerar
kontakt med målgruppen. Vissa projekt löser detta
genom att vända sig till arenor där många personer i
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målgruppen redan finns – här är skolan det tydligaste
exemplet. Men i kontakten med skolan stöter flera
projekt på ett nytt hinder: även med en god idé, ett
viktigt budskap och en välgjord presentation har
projekten svårt att få tillträde till undervisningen.
Egentligen är detta två separata problem, där det
ena handlar om svårigheter att nå målgruppen och
den andra om att prestera medan man fortfarande
är finansierad. Det är uppenbart att de påverkar
varandra. Vad kan göras för att projekten lättare
ska kunna hantera sådana problem vid framtida
finansieringar?

mer permanenta motsvarigheter) ha när det gäller till
exempel generella respektive specifika insatser? Eller är
det rentav så att de ideella organisationernas styrka inte
ligger i de insatser som de lyckas prestera, utan att de
erbjuder arenor där offentliga representanter kan mötas
och samverka under nya former?
Slutligen skapar det som lyfts fram om samverkan
nya frågor. Inte minst borde det vara av intresse att
studera och diskutera vad det är i ”lyckade” projekt som
gör att idéerna från projektet kan få fäste i framför allt
offentliga men kanske också ideella organisationer.

Målgruppens inflytande – begränsningar
i strukturen?

När det slutligen gäller ungdomarnas inflytande över
projekten kan kortfattat konstateras att en slående
stor andel av projekten säger sig vara för målgruppen
snarare än att bestå av densamma. Detta begränsar
rimligen ungdomarnas inflytande på ett avgörande
sätt. Det betyder visserligen varken att projektet med
nödvändighet är mindre bra eller att det inte finns
inflytande, men däremot att någon annan än de primärt
berörda är drivkraft i projekten, vilket borde ha
betydelse för inflytandefrågan.
Också i det empiriska materialet finns många
exempel på hur ungdomarna blir mottagare av insatser
snarare än att de medverkar, och det finns flera exempel
på hur ungdomarna också själva förefaller ta på sig
sådana mottagarroller. En möjlig fråga att ställa sig
inför framtida satsningar är hur målgrupperna hamnar i
en annan inflytandeposition genom att inte bara ta emot
insatser, utan också delta i utformandet av dem.

Vägar till fortsatt kunskap

Hur den typ av omfattande men tillfälliga finansiering
som satsningen fått av Arvsfonden påverkar arbetet
inom den ideella sektorn borde vara av intresse.
Är det idéernas kvalitet eller de organisatoriska
förutsättningarna som avgör vilka projekt som lämnar
bestående spår? Här skulle en större longitudinell
studie behöva göras – kanske skulle en sådan studie
omfatta flera av Arvsfondens satsningar.
Vilka huvudsakliga orsaker som finns till ungas
ökade psykiska ohälsa – och naturligtvis också hur
det skulle vara möjligt att rå på dess orsaker – är en
annan självklar fråga som infinner sig. En ännu mer
grundläggande fråga handlar om hur utvecklingen av
ungas ohälsa faktisk ser ut – något som fortfarande är
svårt att besvara.
Rapporten aktualiserar också frågor om den ideella
sektorns roll i välfärdssamhället. Vilken roll kan
och bör Arvsfondens projekt (eller möjligen deras
Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn

58

REFERENSER

Ahrne, G., Roman, C. och Franzén, M. (2003). Det
sociala landskapet – en sociologisk beskrivning av
Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet.
Göteborg: Korpen.
Arvsfonden. www.arvsfonden.se (html-dokument),
2008.
Barnpsykiatrikommittén (1997). Röster om barns
och ungdomars psykiska hälsa: delbetänkande. SOU
1997:8. Stockholm: Fritzes.
Barnpsykiatrikommittén (1998). Det gäller livet:
stöd och vård till barn och ungdomar med psykiska
problem: slutbetänkande. SOU 1998:31. Stockholm:
Fritzes offentliga publikationer.
Blenneberger, E. (1993). Begrepp och modeller. I SOU
1993:82. Frivilligt socialt arbete – kartläggning och
kunskapsöversikt. Stockholm: Allmänna förlaget.
Blenneberger, E. (1993). Språkbruk och ordval. I SOU
1993:82. Frivilligt socialt arbete – kartläggning och
kunskapsöversikt. Stockholm: Allmänna förlaget.
Bremberg, Sven (2007). Hälsoekonomi för kommunala
satsningar på barn och ungdom: en metod för att
uppskatta nyttan i förhållande till kostnaden för
olika insatser. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut.
Tillgänglig på Internet: http://www.fhi.se/
Bremberg, Sven (2002). Sociala skillnader i ohälsa
bland barn och unga i Sverige en kunskapsöversikt.
Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. Tillgänglig på
Internet: http://www.fhi.se/
Bremberg, Sven (red.) (1998). Barnrapporten:
kunskapsbaserat folkhälsoarbete för barn och
ungdomar i Stockholms län. Huddinge: Centrum för
barn- och ungdomshälsa (CBU), Samhällsmedicin,
Stockholms läns landsting.

Statens folkhälsoinstitut.
Ekstrand, Anders (2006). Hur mår Stockholms
ungdomar? En studie av risk- och skyddsfaktorers
betydelse för psykisk ohälsa. Stockholm: Forskningsoch utvecklingsenheten, Stadsledningskontoret,
Stockholms stad.
Furlong, A. och Cartmel, F. (2007). Young people
and social change: new perspectives. Maidenhead :
McGraw-Hill/Open University Press.
Granowetter, M. (1973). The strength of weak ties. I
American journal of sociology, 78, (6), 1360–1380.
Karlsson, M. (2002). Själv men inte ensam – om
självhjälpsgrupper i Sverige. Stockholm: Stockholms
universitet (akad avh)
Lagerberg, D. och Sundelin, C. (2000). Risk och
prognos i socialt arbete med barn: forskningsmetoder
och resultat. Stockholm : Gothia.
Meeuwisse, A. och Sunesson, S. (1998). Frivilliga
organisationer, socialt arbete och expertis. I
Socialvetenskaplig tidskrift, 5, 2–3, s. 172–193.
Psykisk ohälsa hos barn, ungdomar och vuxna. D.
1, En beskrivning av området. (1998). Linköping:
Landstinget i Östergötland.
Regeringsbeslut U2004/2698/UNG. Medel ur
Allmänna arvsfonden till projekt som syftar till att
motverka och förebygga ungdomars psykiska ohälsa.
SFS 2003:460 Om etikprövning av forskning som avser
människor.
Statistiska centralbyrån. Undersökningar av
levnadsförhållanden – ULF. 2005. Tillgänglig på
Internet: www.scb.se

Cederblad M. (2003). Från barndom till vuxenliv: en
översikt av longitudinell forskning. Stockholm: Gothia
och Centrum för utvärdering av socialt arbete.

Svedberg, L. (1996). Frivillighet som ideologiskt slagträ
och faktisk verksamhet. I Ojämlikhet från vaggan till
graven – på väg in i 2/3-samhället. FKF Fakta.

Danielson M. (2003). Svenska skolbarns hälsovanor
2001/02. Stockholm:

Tänk långsiktigt! En samhällsekonomisk modell för
prioriteringar som påverkar barns psykiska hälsa.
(2004). Stockholm: Socialstyrelsen.

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn

59

Utredningen om ungdomars psykiska ohälsa (2006).
Ungdomar, stress och psykisk ohälsa – Analyser och
förslag till åtgärder. SOU 2006:77. Stockholm : Fritzes.
Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.
Wångby M, Magnusson D, Stattin H. (2005) Time
trends in the adjustment of Swedish teenage girls: a
26-year comparison of 15-year-olds. I Scandinavian
journal of psychology, 46, (2), 145–156.

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn

60

bilaga 1
projektbeskrivningar
Presentationen i nedanstående är hämtad från
Arvsfondens hemsida i november 2008. Inom parentes
anges år för ursprungligt bifall och den summa som
erhållits från Arvsfonden då studiens avslutades i
september 2008. Den senare summan grundar sig på
handläggares uppgifter och kan skilja sig från den som
framgår på Arvsfondens webbplats.
Mentorprogram för tjejer, Föreningen
Tjejzonen (2006, 1,4 mkr
Tjejzonens verksamhet är uppbyggd på en
förebyggande och en hjälpande del för tjejer mellan
12-25 år. Detta projekt grundar sig på att tjejer idag
är utsatt för press från olika håll. De ska både vara
till lags och vara självständiga. Syftet med projektet
är att skapa ett mentorprogram för att stärka tjejers
självkänsla och ge dem verktyg till problemlösning.
Målgruppen är tjejer utan tung problematik i åldern
14-20 år. Programmet som skapas ska leda till att
motiverade vuxna träffar nyfikna unga. Varje mentor
kommer att utbildas så att mentorn vet vad som krävs
– allt ifrån hur det är att vara tonåring idag och vad
som förväntas när man är mentor till tystnadsplikt/
anmälningsplikt och ansvarsfrågan mentor/förälder.
Adepterna kommer att genomgå en liknande
utbildning anpassad för dem. Programmet som
utvecklas ska samarbeta med olika skolor i Stockholm
med en kontaktperson på varje skola som kommer
att vara ansvarig gentemot skolans organisation
och personal. Föräldrar kommer att informeras i
samarbete med skolan och Tjejzonen. Mentorerna
kommer att rekryteras inom Tjejzonens kontaktnät
och andra organisationer till exempel Volontärbyrån,
Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset och Barnens Rätt i
Samhället (BRIS).
Förebygga ungdomars psykiska hälsa,
Hela Människan i Heby (2006, 3 mkr)
Hela Människan vill utveckla metoder och arbetssätt
för att stödja unga arbetslösa män och kvinnor i Sala/
Heby där den ena eller båda saknar sysselsättning och
mår psykiskt dåligt, med målet att nå egen försörjning.
Man vill fokusera på genusaspekter i rehabiliteringen.
Dels arbeta praktiskt i Hela människans
verksamhet som omfattar second-hand butik, kök,
renoveringsarbete, snickeri samt personlig hjälp; till
exempel att gå och handla åt pensionärer.
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Dels arbeta med egen utveckling och utbildning i Hela
Människans regi.
I utbildningsdelen ingår datakunskap,
arbetsmarknadskunskap, samhällskunskap. Efter
dessa 26 veckor av mer intensivt arbete inom Hela
Människans verksamhet, fortsätter deltagarna i
samtalsgrupper, nätverksträffar och utbildningsdagar
under 24 veckor, samtidigt som de slussas ut till
reguljära praktikplatser. Total tid inom projektet är
50 veckor. Den egna utvecklingen omfattar egen
friskvårdsplan, psykologkontakt, alkohol/drogterapeut
vid behov, gruppverksamhet som fokuserar på genus
frågor, konflikthantering, värderingsövningar.
Dessutom planerar man att starta självhjälpsgrupper
och mentor stöd.
Enodo, Sociala Missionen
(2006, 2,8 mkr)
Sociala Missionen ska arbeta för att öka föräldrars/
anhörigas kapacitet att, tillsammans med sina
barn/ungdomar påverka och förhindra att barnen/
ungdomarna utsätts för kränkande behandling i
skolan. Man ska utveckla en arbetsmetod som är en
kombination av rättsperspektivet och psykosocialt
stöd till den enskilda familjen. Arbetet kommer
att omfatta en gruppverksamhet för föräldrar och
anhöriga samt rådgivning och stöd i enskilda ärenden,
då barn blivit utsatta för kränkande behandling.
Som ett led i spridningen av metoden kommer en
handledningsmanual för gruppledare att tas fram.
Prioriterat område: Ungdomars psykiska ohälsa.
Tillbaka till livet, Svenska Röda Korset
(2005, 7,1 mkr)
Vid Röda Korsets fem behandlingscentra i Stockholm,
Malmö, Falun, Uppsala, och Skövde ska man arbeta
med behandlingsutveckling och informationsspridning
om krigstraumatiserade flyktingbarn och ungdomar.
Inom projektet kommer man bland annat att erbjuda
professionell behandling i form av bildterapi,
avslappningsövningar och annan terapeutisk
behandling, enskilt eller i grupp.
Projektet kommer också att innefatta:
•• Ökad tillgänglighet för målgruppen.
•• Uppsökande verksamhet.
•• Sprida kunskap om tortyrens konsekvenser och
bedriva påverkansarbete för att förbättra de
torterades situation.
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•• Erbjuda utbildning, handledning och föreläsningar
riktade mot Migrationsverket, socialtjänsten,
skolhälsovården och andra aktuella samhällsaktörer.
•• Etablera samverkan mellan olika professioner och
aktörer inom de ungas nätverk.
•• Skapa kontakter för de krigsdrabbade unga inom de
egna ungdomsförbundet.
Nära till hands, Bosniska Östersjöns
Ungdomskommitté (2006, 240 tkr)
Projektets syfte är att hjälpa ungdomar från Bosnien
att bearbeta barndomsminnen från kriget i Bosnien.
Organisationen kommer att rikta sig till bosniska
ungdomsföreningar i Skåne. Man vill använda
ett studiematerial som heter MOD; Mångfald och
Dialog, i gruppverksamheter riktade till Bosniska
ungdomar som bor nära varandra. Med hjälp
av utbildning och samarbete med Röda Korset,
Studieförbundet NBV och Skolsköterskenätverket
vill man även kunna erbjuda professionell hjälp
till dem som behöver det, samt information till
berörda inom skolans värld. Idrottsledare och
kyrkliga företrädare ska delta i utbildningarna och
gruppaktiviteterna.
Glömda Barnen, KFUM Söder,
Fryshuset (2006, 5 mkr)
Projektet riktar sig mot barn och ungdomar i
dysfunktionella familjer samt vuxna som kommer i
kontakt med denna målgrupp. Fryshuset vill bygga
upp en avancerad hemsida med olika chatt- och
frågefunktioner för ungdomar respektive vuxna.
Hemsidan ska utformas som en online virtuell
miljö med en spelmotor som teknisk grundstomme.
Ungdomarna som går in på hemsidan ska kunna
röra sig i den virtuella miljön, ”prata” med
nätvandrare, kurator eller psykolog. En bärande
tanke i projektet är att göra denna verksamhet
attraktiv för ungdomarna samt lätt att hitta
till. För att underlätta för målgruppen att hitta
till hemsidan ska man utveckla en uppsökande
verksamhet på Internet, främst riktad mot populära
ungdomssajter; Nätvandrarna. Team av vuxna,
utbildade Nätvandrare ska under eftermiddagar och
kvällar surfa på dessa ungdomssajter i syfte att få
kontakt med unga som verkar ha problem. När de
fått kontakt med någon, ska de erbjudas att fortsätta
”samtala” på projektets hemsida; www.glomda.
se. Genom hemsidan ska de unga kunna få kontakt
med professionella behandlare, Fryshusets aktiviteter
och lokala föreningar.  Hemsidan för vuxna ska
samarbeta med socialtjänsten, polisen och andra
offentliga aktörer som kan komma i kontakt med
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dessa ungdomar. Organisationen Hela Människan
ska utveckla sitt nätverk De Glömda Barnen för att
på lokal nivå kunna hjälpa unga som ”Nätvandrarna”
kommer i kontakt med.
Livskunskap i skolan, Föreningen Kyrka
Samhälle (2005, 900 tkr)
Kyrka Samhälle vill arbeta förebyggande mot alla
elever och skolpersonal i Gylle skola. Syftet är att ge
elever och skolpersonal motivation och självtillit, att
stärka den emotionella och sociala kompetensen och
utveckla relationerna mellan alla grupper inom skolan.
Man kommer att schemalägga ämnet Livskunskap
för alla elever i skolår 7 och 8. I undervisningen ska
man använda 720-materialet för att ta till sig ett
gemensamt förhållningssätt som bygger på respekt för
varandra, aktivt lyssnande och rak kommunikation.
720-materialet innehåller olika värderingsövningar,
kunskapsinhämtning, teman för gruppsamtal och
grupparbeten samt handledning. 720 är en metod
för ungdomsutbildning framtagen av Klippan, som
kommer att ansvara för utbildningen. Föreningen
vill, under det andra året av det utökade projektet,
använda de kunskaper man fått av arbetet med elever
som uppvisat svårigheter i skolan, för att arbeta
förebyggande med alla elever och skolpersonal.
Genom att inkludera all skolpersonal i projektet vill
man öka förutsättningarna för att arbetssättet och
förhållningssätt ska kunna leva vidare inom skolan
efter avslutat projekt.
Metodutveckling för särskilt utsatta unga
föräldrar, XIST, Kvinnoforum (2007, 1,2 mkr)
XIST vill vidareutveckla den verksamhet som
de driver idag för unga föräldrar. Man vill
identifiera unga i riskzon och erbjuda enskilt stöd,
gruppverksamhet, läger och andra aktiviteter för
denna målgrupp. XIST vill utveckla pappagrupper
för dessa unga pappor, som ofta inte lever ihop med
barnets mamma. Man vill hjälpa dem att utveckla
sin papparoll, hålla kontakt med sitt barn och
andra pappor i liknande situation. Man vill även
utveckla en grupp för ensamstående unga mammor
med syftet att stärka självkänslan, skapa nätverk
och lära sig om relationer, barnets utveckling och
egen utveckling mm. De individuella insatserna
kan omfatta terapeutiska samtal, praktisk hjälp
och kontakt med samhällets olika hjälpinstanser.
Lägerverksamheten syftar till att lära känna andra i
samma livssituation, få hjälp med anknytning till sitt
barn, tidigt upptäcka och förebygga psykisk ohälsa
hos föräldrarna och miljöombyte. Man vill även
kunna skapa grupper för unga föräldrar med flera
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barn och speciellt sköra föräldrar. För att sprida sina
erfarenheter och få kunskap om målgruppen vill XIST
bygga upp en referensgrupp av personer inom BUP,
familjecentraler, forskare inom området och andra
berörda samarbetspartners.
Avspark, Röda Korset i Sundsvall
(2007, 1 mkr)
Röda Korset ska i samarbete med Rädda Barnen,
Sundsvall och Timrå kommun och Migrationsverket
arbeta med att förebygga psykisk ohälsa hos
ensamkommande flyktingungdomar genom utbildning,
fritidsaktiviteter och socialt stöd från jämnåriga och
vuxna i Sundsvall och Timrå.
Målgruppen är ensamkommande ungdomar
inskrivna vid Västermalms skola, idag c:a 15 personer
mellan 18 – 20 år. Målgruppen kommer att variera
under året beroende på hur många ensamkommande
ungdomar som är inskrivna. Man tänker sig att utöka
antalet ungdomar ju längre projektet går.
För att minska utsattheten hos målgruppen vill man
kombinera följande aktiviteter:
•• Socialt stöd genom mentorer och/eller bonusfamiljer.
•• Utbildning i teoretiska och praktiska kunskaper;
matlagning, hygien, simkunskap, samhällskunskap,
ekonomi, samlevnad m m.
Man kommer att genomföra flera verksamheter i
en centralt belägen möteslokal; fritidsverksamhet och
café. Sundsvall socialtjänst upplåter en café lokal på
eftermiddagar och kvällstid till projektet.
Matlådan, Intresseföreningen Mellanmålet
(2007, 1,3 mkr)
Föreningen Mellanmålet ska utveckla Café Matlådan
till ett socialt arbetskooperativ för unga vuxna som
drabbats av psykossjukdom. Målgruppen är unga
vuxna mellan 18 -35 år i Stockholms Stad. Metoden
innebär att vidareutveckla restaurangverksamheten
Mellanmålet för att kunna erbjuda fler unga
psykosinsjuknade arbetsrehabilitering och möjligheter
till social samvaro. Man vill kunna erbjuda
anställda inom Posten och andra i lokalernas närhet
frukost, mat och caféprodukter. Verksamheten
ska kunna drivas som ett socialt arbetskooperativ
med brett brukarinflytande. Man vill kunna ta
emot unga vuxna som behandlats vid Midgårds
behandlingsenhet och nu behöver arbetsträning och
utåtriktade aktiviteter, skapa sig ett nätverk och
arbetserfarenhet för att återkomma till studier eller
arbete. Man räknar med att kunna ta emot 10 – 20
personer. Man vill även utbilda dessa personer
i kooperativa och företagsekonomiska frågor.
Samarbete med sjukvården, Arbetsförmedlingen,
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Försäkringskassan och Socialtjänsten ska möjliggöra
behandlingsplanering och arbetsrehabilitering.
Ätstörningszonen, Tjejzonen
(2006, 2,3 mkr)
Tjejzonen erbjuder tjejer med ätstörningar stöd,
information och en verksamhet där en mångfald
av tjejer deltar. Informationen riktar sig till skolor,
Stockholms Centrum för Ätstörningar och andra
organisationer som möter projektets målgrupp
i Stockholms Län. Stödet omfattar telefon- &
mailjour, samtalskontakt & stödkontakt med
Tjejzonens volontärer eller professionella behandlare.
Stödverksamhet baseras på ett helhetsperspektiv
för tjejerna, inte på ätstörningen. Man vill erbjuda
en mångfald av aktiviteter inom Tjejzonen, som
möjliggör att skapa nya sociala kontakter och
nätverk. Målgruppen är tjejer 12-25 år samt anhöriga,
skolpersonal, och andra som träffar tjejer med
ätstörningsproblematik.
Man vill värva och utbilda volontärer inom
Tjejzonen, som ska kunna stödja och hjälpa tjejer
som har måttliga ätstörningar. De tjejer som behöver
professionell hjälp ska få hjälp till en sådan behandling.
Utbildningen av volontärerna omfattar tre dagar med
teoriavsnitt om ätstörning och samtalsmetodik. De får
regelbunden handledning och vidareutbildning. Man
vill särskilt värva volontärer som är i utbildning
inom människovårdande linjer och högskoleprogram.
Samarbetet med Stockholms Center för Ätstörningar
(SCÄ) innebär att kunna erbjuda stöd till de tjejer som
skrivs ut eller ej kan skrivas in på SCÄ på grund av att
deras svårigheter inte är tillräckligt omfattande.
Brobygget, Frälsningsarmén i Jönköping
(2005, 900 tkr)
Syftet med projektet Brobygget är att barn och
ungdomar från Frälsningsarméns sociala verksamhet
ska få möjlighet att integreras i den ordinarie
ungdomsverksamheten i församlingen. Dessutom
ska man samarbeta med kommunen och andra
organisationer för att kunna erbjuda fritidsaktiviteter
utanför församlingen. Målen ska nås med hjälp
av en anställd ungdomsledare som skall fungera
samordnare eller så kallad brobyggare mellan den
professionella sociala verksamheten och olika
ungdomsaktiviteter. Ungdomsledaren ska informera
om de olika aktiviteterna och finnas på plats när de
sociala verksamheterna har olika typer av möten.
Ungdomsledaren ska också ha regelbunden kontakt
med personalen, för att dessa ska kunna visa på
utbudet av aktiviteter som finns att tillgå. Initiativet till
projektidén har kommit från församlingens ungdomar.
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Drivkraft, Sensus Studieförbund
(2006, 1,7 mkr)
Projektet ska fokusera på att utveckla och stärka
unga mäns självförtroende, att hitta verktyg att nå
egna uppsatta mål samt motivera dem till studier,
praktik och arbete. Sensus kommer att arbeta med
unga män som på grund av dålig skolunderbyggnad
och sociala problem är oförmögna att studera eller
arbeta. De har ofta svårt att använda sig av samhällets
befintliga instanser (skola och arbetsförmedling)
och riskerar att drabbas av utanförskap och psykisk
ohälsa om de inte får hjälp att bygga upp sin
självbild. De ska arbeta med gruppövningar enligt
ett pedagogiskt koncept som heter MOD- Mångfalt
och Dialog, individuella samtal, skolundervisning,
föreläsningar av olika myndigheter samt träning på
arbetsplatser. Man kommer att fokusera på de unga
männens egna tankar om framtid, olika aspekter
av arbetslivet och samhället. Målsättningen är att
genom fokusering på könsspecifika problem öka
möjligheterna för dessa unga män att tillgodogöra sig
mer arbetsmarknadsinriktade åtgärder. Projektet är
ett samarbetsprojekt med Arbetsförmedlingen och
Norrköpings kommun.
Ung vuxen på Göteborgsfontänen,
Göteborgsfontänen (2007, 1,2 mkr)
Fontänhuset i Göteborg vill rekrytera unga vuxna
till sin verksamhet genom att erbjuda dem att delta i
projektet. Förutom praktiskt arbete i huset, kommer
deltagarna att arbeta med undervisning, dramaövningar,
värderingsövningar och multimedia aktiviteter i
organisationens multimedia verkstad. Varje deltagare ska
göra en filmad presentation av sig själv. De ska delta i
aktiviteter i Göteborgsfontänen under hela arbetsveckan.
För att gruppen unga vuxna ska känna sig bekväma
att delta i projektet, ägnas mycket tid åt samtal kring
projektets utformning, integrering i Husets övriga
verksamheter samt uppsökande verksamhet när någon
deltagare uteblir. Stiftelsen Göteborgsfontänen är ett
klubbhus inom Fountain House Sverige. De har c:a 500
medlemmar, 70 är aktiva med dagligt arbete inom Huset,
tillsammans med 7 anställda handledare.
Spel om pengar bland ungdomar, Somaliska
Miljöorganisationen Skog och Ungdom (2008)
Föreningen vill avhjälpa spelberoende bland barn och
ungdomar i Järva området, samt öka kunskapen kring
data- och Internet spel bland målgruppen och deras
föräldrar. Genom att starta en spelklubb med datorer
i sina föreningslokaler vill man samla målgruppen
i lokaler med hög vuxennärvaro. Där ska de kunna
få spela dator under kontrollerade former samt
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delta i andra aktiviteter. Genom ett brett samarbete
med stadsdelsnämnden och flera andra ideella
föreningar kommer man att kunna nå en bred grupp
av ungdomar, även de som ej är föreningsaktiva.
Genom samarbete med skolor och den befintliga
läxhjälpen som föreningen bedriver i sina lokaler,
kommer även föräldrar att kunna få information om
projektet. Lokalt projekt.
KIOSK, KFUK-KFUM Malmö (2005, 1,4 mkr)
KIOSK står för KFUM Idrott Och Social
Kompetens. Verksamheten består i att en person
från KFUM besöker en klass under några timmar
en eftermiddag i veckan. Han leder barnen i
fysiska aktiviteter, samarbetsövningar, kost- och
samhällskunskap (trafikregler, moral, etik). Man
utbildar ungdomsledare i metoden som själv arbetar
med KIOSK-verksamhet på andra orter. Erfarenheter
från projektets har visat att barnen har starkt
uppskattat KIOSK och lärt sig om fysisk hälsa,
samarbete, kommunikation och självkännedom.
KFUK-KFUM vill utveckla och sprida denna modell
som ett pedagogiskt verktyg till alla Malmös skolor
samt ideella organisationer, lokalt och nationellt.
De har utvecklat modellen så att den används med
högstadieelever, dels med de elever som tidigare
deltagit i KIOSK under mellanstadiet, dels med
”nya” högstadieelever. Högstadiemodellen fokuserar
på liknande teman, anpassat till åldersgruppens
intressen och behov.
Spelstopp, NBV Östergötland (2005, 1,1 mkr)
NBV vill informera ungdomar om spel och
dess konsekvenser, utbilda ungdomar till
kamratstödjare, medvetandegöra vuxna om
spelberoendets konsekvenser, erbjuda stödsamtal
och anhörigsamtal och erbjuda ungdomar att delta i
själhjälpsgrupper. Målgruppen är ungdomar 15 – 18
år i Norrköping samt vuxna i ungdomarnas närhet.
Man vill fokusera på idrotts- och invandrarföreningar
samt fritidsgårdar. Under år tre av projektet vill man
koncentrera sig på Norrköpings kommun och fokusera
på fritidsgårdar och föreningar. Man vill informera vid
föräldramöten, erbjuda kamratstödsutbildningar och
fortsätta att samla in enkätsvar samt erbjuda stödsamtal
vid behov. Dessutom vill man arbeta fram ett förslag
till handlingsplan för Norrköping kommun rörande
ungdomar spelvanor.
Familj i sorg, Riksförbundet Änkor och
änkemän (2006, 1,9 mkr)
Organisationen utvecklar metoder att arbeta parallellt
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med sorgegrupper för barn/ungdomar och föräldrar.
Organisationen vill förbättra det psykiska och fysiska
välbefinnandet hos personer som drabbats av sorg
genom att inkludera hela familjen i sorgebearbetningen.
Man arbetar med två målgrupper; de barn/ungdomar
som mist en förälder vid självmord respektive
de som mist en förälder vid sjukdom. Grupperna
leds av personer med adekvat högskoleutbildning.
Gruppledarna utbildas och har regelbunden
handledning. Varje grupp har två gruppledare. Barn/
ungdomsgrupperna är indelade efter ålder. Man
utvidgar verksamheten under år 3 med Öppet Hus
kvällar och uppföljningsmöten för de som deltagit i
grupper som avslutats.
Uppsökande verksamhet, Riksförbundet
Ungdom för Social Hälsa (2005, 2,6 mkr)
RUS ska fortsätta sitt arbete att starta gruppverksamhet,
mötesplatser och informationsverksamhet för ungdomar
med psykisk ohälsa under sitt tredje projektår av
detta treåriga projekt. Projektet har två övergripande
mål: Att sprida information om psykisk ohälsa för att
avdramatisera fenomenet och motverka utanförskap
för unga som drabbats av psykisk ohälsa. Att skapa
mötesplatser och verksamheter där dessa ungdomar
kan träffa andra i samma situation och delta i
gruppverksamheter med ledare. Gruppverksamheten
bedrivs i samarbete med de lokala RSMH föreningarna
i Borlänge och Stockholm. Under detta sista projektår
ska man sprida projektidén till andra RSMH-distrikt.
Målsättningen är att få igång 7-9 grupper under
projekttiden. Gruppverksamheten är tänkt att utvecklas
i tre steg: 1. Utbilda gruppledare 2. Erbjuda ungdomar
gruppaktiviteter med ledare 3. Vidareutveckla
grupperna med syfte att ungdomarna själva ska
kunna starta aktiviteter, till exempel studiecirklar i
föreningskunskap, återhämtning, vardagsmakt, data,
språk mm. Man samarbetar med studieförbund. Man
genomför föreläsningar vid olika konferenser, i skolor
och för personalgrupper.
Teater Galen, RSMH i Lund
(2007, 190 tkr)
I samarbete mellan RSMH och Lunds Akademiska
förening ska man skapa en teaterproduktion där
personer ur båda organisationerna deltar och därigenom
kan man påverka kunskaper och attityder till psykisk
ohälsa. Man vill även skapa fler möjligheter i
studentlivet för människor med psykisk ohälsa samt
att skapa nätverk mellan studentorganisationerna
och RSMH. Målgrupp för projektet är personer
med psykisk ohälsa i Lund samt studentnationernas
studenter, personal och besökare. Dessutom vill
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man nå ungdomar, besökare till bibliotek och andra
kulturscener. När man utvecklat och repeterat in
föreställningen kommer man att spela upp den på olika
platser i Skåne.
Syna Korten, Spelberoendes förening i
Göteborg (2006, 900 tkr)
Spelberoendes förening i samarbete med Göteborgs
förenade studentkårer informerar studenter vid
Göteborgs Högskolor och Universitet om risker
med spel över Internet, hur man kan förebygga
spelproblem samt erbjuder självhjälpsgrupper och
anhörigstöd till de som har problem med nätpoker
och liknande. Projektverksamheten ska vara en
hjälp till ungdomar att fullfölja eller återuppta sina
studier. Man informerar även vid gymnasieskolor i
Västra Götaland. Informationsmaterial, aktiviteter
inom Studentkåren och föreläsningar inom
vissa utbildningar är några tillvägagångssätt
som man använder sig av. Man samarbetar med
Socionomutbildningen vid Bräcke samt Göteborgs
Stads spelprojekt.
Egalia, RFSL Stockholm
(2006, 2,4 mkr)
RFSL vill motverka och förebygga HBT-ungdomar
psykiska ohälsa, bryta målgruppens etniska och
sociala segregation och utveckla deras deltagande i
samhälls- och kulturlivet. Man vill erbjuda målgruppen
ledarledda målgruppsanpassade aktiviteter två kvällar
i veckan i RFSL:s lokaler där HBT-ungdomar får
möjligheter att träffas. Aktiviteterna ska innehålla
kreativa skapande verksamheter, utbildning inom
data, foto, lajv, snickeri, musik och teater. Dessutom
ledarledda samtalsgrupper som ska arbeta med
ungdomarnas komma-ut-process och identifikation.
Ungdomarna är med och styr innehållet i aktiviteterna,
samtalsgrupperna och de utbildningar som skapas.
Det finns inga liknande verksamheter där HBTungdomar kan träffas i miljöer fria från alkohol.
Målsättningen är att skapa en bra kombination av
fritidsgårdsverksamheter, utbildning, samtalsgrupper
och individuellt stöd.
Projekten Jag skär (2005, 650 tkr), Samarbete
med studenthälsan (2005, 497 tkr), Forumspel mot
manipulation av ungdomar (2005, 733 tkr), Självhjälp,
inflytande, aktivitet (2005, 705 tkr), Projektet myran
(2005, 200 tkr), Somaliska ungdomars psykiska
hälsa (2005, 333 tkr), Livssteget (2005, 466 tkr),
Kurdiska ungdomsföreningen i Göteborg (2005, 53
tkr), Stressbroschyren (2006, 30 tkr), Existera mera
(2006, 245 tkr), Perspektiv på ungas självdestruktivitet
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(2006, 150 tkr), Fältstudie av riksgymnasierna
RGD och RGH (2007, 1 mkr), Ung idag (2007, 1,2
mkr), Ungdomar och huvudvärk (2007, 207 tkr),
Emotion in motion (2008) och Introduktion av
nyanlända invandrarungdomar i föreningslivet (2008)
presenterades inte på webbplatsen.
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Bilaga 2A
INLEDANDE ENKÄT
Magnus Karlsson, Ersta Sköndal högskola 2005-12-15, Material under arbete – får ej spridas eller citeras. Sidan 1 av 7.

UTVÄRDERING AV ALLMÄNNA ARVSFONDENS
SATSNING FÖR ATT

MOTVERKA OCH FÖREBYGGA
UNGDOMARS PSYKISKA OHÄLSA

Nedanstående frågor är en del i arbetet med att utvärdera
Allmänna arvsfondens satsning för att motverka och
förebygga ungdomars psykiska ohälsa. Utvärderingen görs
av fil dr Magnus Karlsson,

Ersta Sköndal

högskola

(magnus.karlsson@esh.se).
Frågorna i enkäten syftar inte i första hand till att utvärdera
ert enskilda projekt, utan till att ge en bild av det
sammanlagda arbete som görs inom ramen för fondens
satsningar. Vi är medvetna om att delar av den information
som efterfrågas i nedanstående kan finnas med i er
medelsansökan. Vi ber er, trots detta, att fylla i alla frågor
eftersom vi behöver ha jämförbar information från alla
projekt. Ett tips kan dock vara att ni själv använder er
ansökan som stöd för minnet när ni besvarar frågorna.
Den information som ni lämnar kommer endast att
användas i syfte att utvärdera fondens satsning och er del i
denna. Att besvara denna enkät ingår som en del i det
åtagande ni har i och med medelstilldelning.
Vänligen,

Magnus Karlsson
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1. VAD VILL NI GÖRA I ERT PROJEKT?
1.1 Skriv vad ni konkret tänker göra i ert projekt.
(Tips: Tänk som om ni skulle beskriva projektet för en främling på vägen
mellan två busshållplatser. Det går bra att utgå från den text ni skrivit i tidigare
ansökan.)

1.2 Skriv vad ni vill ha uppnått när projektet är avslutat.
(Tips: Tänk utifrån vad ni har för realistiska målsättningar när ni pratar om
projektet inom er egen grupporganisation. Vad tror ni att ni kan rapportera den
dagen då projektets finansiering är slut?)

1.3 Berätta vad som ledde fram till projektidén och varför den upplevdes
viktig.

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn

68

Magnus Karlsson, Ersta Sköndal högskola 2005-12-15, Material under arbete – får ej spridas eller citeras. Sidan 3 av 7.

1.4 Vilket av följande påståenden passar bäst in på ert projekt (välj bara
ett)?
• Vi vill med vårt projekt hjälpa eller stödja andra än oss själva
• Vi vill genom vårt projekt få möjlighet att genomföra en aktivitet själva
• Vi vill med vårt projekt påverka vissa beslut eller beslutsfattare

1.5 Beskriv OM och i så fall HUR projektet kommer att fortsätta efter det att
projekttiden är slut och vad ni ytterligare vill ha uppnått efter denna
tidpunkt.
(Om projektet inte kommer att fortsätta eller ge några effekter efter projekttidens
slut kan ni bara sätta ett streck.)

1.6 Skriv vad ni tycker skulle vara bra mått på framgång/misslyckande i ert
projekt.

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn

69

Magnus Karlsson, Ersta Sköndal högskola 2005-12-15, Material under arbete – får ej spridas eller citeras. Sidan 4 av 7.

2. VILKA ÄR DELAKTIGA I PROJEKTET?
2.1 Beskriv projektets målgrupp.
(Ange om särskild ålder eller kön dominerar i målgruppen och hur stor
målgruppen är.)

2.2 Hur många i denna målgrupp tror ni kommer att komma i kontakt med
projektet?

2.3 Beskriv konkret vad målgruppen skall göra.
(T ex ”laga middagar tillsammans”, ”spela teater”, ”påverka politiker”, ”meka
med bilar” eller ”diskutera utanförskap”)

2.4 Vilka andra personer, som inte tillhör målgruppen, kommer att vara
knutna till projektet? Ange antal.
(Sådana personer kan till exempel vara projektledare, anställda, frivilligt
engagerade.)
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2.5 Beskriv konkret vad dessa andra personer skall göra.
T ex ”sköta administrationen”, ”vara ledare i verksamheten” eller ”vara spindeln
i nätet”)

2.6 Vilka andra samarbetspartners finns eller planerar ni skall finnas i
projektet?
(T ex en kommun, frivilligorganisationer eller företag)

2.7 Beskriv vad ni förväntar er att dessa samarbetspartners skall göra.

2.8 Finns det andra finansiärer än Allmänna arvsfonden knutna till
projektet?
(I så fall, uppskatta hur stor andel av den totala finansieringen som Allmänna
arvsfonden bidrar med. Om det inte finns några andra finansiärer kan ni bara
sätta ett streck.)
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3. KONTAKTEN MED ALLMÄNNA ARVSFONDEN
3.1 Beskriv kortfattat hur ni – i det här projektet – hittills upplevt
kontakten med Allmänna arvsfondens representanter.

3.2 Beskriv kortfattat vad ni förväntar er av den fortsatta kontakten.

3.3 Beskriv kortfattat hur ni skulle önska att den fortsatta kontakten såg ut.
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4. AVSLUTNING
4.1 Finns det någon fråga som varit svår att förstå eller finns det någon
information du velat ge men inte fått möjlighet att ge? Skriv din kommentar
här.

4.2 Vem eller vilka har fyllt i enkäten och hur kan man nå den/dem?
(Här räcker det med namn och telefonnummer/e-post. Uppgiften samlas in för
att vi skall ha möjlighet att ta en ytterligare kontakt om något i enkäten är oklart.)
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3. KONTAKTEN MED ALLMÄNNA ARVSFONDEN
3.1 Beskriv kortfattat hur ni – i det här projektet – hittills upplevt
kontakten med Allmänna arvsfondens representanter.

3.2 Beskriv kortfattat vad ni förväntar er av den fortsatta kontakten.

3.3 Beskriv kortfattat hur ni skulle önska att den fortsatta kontakten såg ut.
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4. AVSLUTNING
4.1 Finns det någon fråga som varit svår att förstå eller finns det någon
information du velat ge men inte fått möjlighet att ge? Skriv din kommentar
här.

4.2 Vem eller vilka har fyllt i enkäten och hur kan man nå den/dem?
(Här räcker det med namn och telefonnummer/e-post. Uppgiften samlas in för
att vi skall ha möjlighet att ta en ytterligare kontakt om något i enkäten är oklart.)
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BILAGA 2B
SJÄLVVÄRDERING

Enkät
för projekt i Satsningen motverka och förebygga ungdomars psykiska ohälsa
Ni har fått medel från Arvsfonden och ska varje år lämna in en redovisning. Redovisningen ska
innehålla en skriftlig redogörelse enligt bifogad Mall för redovisning samt en ekonomisk redovisning
över året, underskriven av godkänd eller auktoriserad revisor.
Då ditt projekt ingår i den särskilda satsningen att motverka och förebygga ungdomars psykiska
ohälsa, ska redovisningen dessutom kompletteras med nedanstående enkät. Redovisningen enligt
Mall för redovisning samt enkäten nedan, ser vi gärna att ni skickar elektroniskt som Word
dokument.
De uppgifter ni lämnar kommer bland annat att ligga till grund för en utvärderande sammanställning av
satsningen som helhet. Ni kommer att få ta del av resultatet av detta arbete när satsningen är avslutad
2008.Uppgifterna ni lämnar blir i allmänhet offentliga.
Den ifyllda enkäten samt redovisningen enligt Mall för redovisning, skickas med e-post till:
per.callermo@social.ministry.se
Den ekonomiska redovisningen skickas per brev till:
Arvsfondsdelegationen, 103 30 Stockholm.
Per Callermo, projektledare
Arvsfondsdelegationens kansli
103 33 Stockholm
08-405 20 86

PROJEKTNAMN OCH TIDPUNKT
Projektets namn

Tidpunkt för
självvärderingen
År/månad/dag

PROJEKTETS KONTAKTUPPGIFTER
Kontaktperson
Gatuadress

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Arvsfondsdelegationen • 103 33 Stockholm • 08-405 10 00
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PROJEKTETS SYFTE OCH MÅLSÄTTNING
Vilket var målsättningen med projektet såsom de formulerades i
medelsansökan?

I vilken utsträckning har det varit möjligt att följa målsättningarna?
Helt och hållet
I stor utsträckning
I viss utsträckning
I liten utsträckning
Inte alls

Kommentera gärna:

Hur ser ni på målsättningarna inför det kommande projektåret?
Kommer något att ändrats och i så fall varför?

Har ni stött på några speciella möjligheter och svårigheter i projektet och
hur har ni i så fall hanterat dem?

PROJEKTETS MÅLGRUPPER
Vilka var era målgrupper såsom de formulerades i medelsansökan?
Ni får gärna ”klippa och klistra” ur ansökan.
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BILAGA 2

I vilken utsträckning är målgruppen fortfarande densamma?
Helt och hållet
I stor utsträckning
I viss utsträckning
I liten utsträckning
Inte alls

Kommentera gärna:

Beskriv de målgrupper ni faktiskt arbetat med.
Både pojkar och flickor? Personer med olika nationaliteter/särskilda
personliga bakgrunder?

Hur många personer i målgruppen har ni faktiskt arbetat med?

Hur ser ni på målgrupperna inför det kommande projektåret?
Kommer de att ändras eller utvecklas? I så fall hur?

DET SOM HITTILLS GJORTS I PROJEKTET
Har projektet under året finansierats bara med hjälp av medel från
Allmänna arvsfonden?
Ja
Nej , bara till _______ procent, andra finansiärer har varit:
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Tycker ni att det ekonomiska anslaget från Allmänna arvsfonden varit
tillräckligt för att ni skulle kunna driva det projekt som ni från början
ville?
Ja
Nej

Kommentera gärna:

Vad har ni hittills gjort i projektet?
Beskriv hur ni konkret arbetat med era målgrupper.

Var har projektet faktiskt genomförts?
I en egen lokal? Utomhus? Annan plats?

Vad har målgrupperna tyckt om projektet?

Finns det någon del av projektet som ni tror kommer att fortsätta eller ge
fortsatta effekter också efter anslagstidens slut?
Beskriv vilka delar av projektet eller vilka effekter som ni tror kommer att
bestå.
KONTAKTER UTANFÖR PROJEKTET
Har projektet haft några viktiga samarbetspartners förutom de
medsökande/ samarbetsorganisationer som beskrivs i ansökan?
Beskriv i så fall kortfattat detta samarbete.
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Hur tycker ni att olika samarbeten påverkat projektet?

Har kontakter med samhället i övrigt påverkat projektarbetet på något
speciellt sätt?
Till exempel kontakter med kommunen eller det privata näringslivet.

ÖVRIGA FRÅGOR
Har projektet uppmärksammats i tidningar, TV eller i något forsknings/utvärderingsprojekt?
Ange källor i den mån det är möjligt.

Har resultat från projektet spridits vidare inom och/eller utanför
organisationen?

Hur dokumenterar ni själva projektet?

Har ni någon nyttig information eller bra tips som ni vill dela med er av till
andra projekt?

Finns det några intressanta tendenser och mönster som ni tycker er se inom
projektet och som ni vill dela med er av, i så fall vad?

Finns det någon övrig information som ni vill dela med er av men som inte
framkommit i era tidigare svar?
Här kan ni också ge synpunkter på självvärderingens utformning och på de
frågor som ställts.
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