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FÖRORD

Av de drygt 1 700 ansökningar som inkommer till 
Arvsfonden varje år kommer endast ett fåtal från 
organisationer bildade på etnisk grund. En av de 
etniska grupper som sökt och beviljats medel till 
flera projekt är svensksomaliska föreningar. Under de 
senaste tretton åren har svensksomaliska föreningar 
beviljats beviljats 21 300 000 kr för tjugoåtta 
projekt. Arvsfondsdelegation beslutade därför att 
ge socialantropologen Sara Johnsdotter vid Malmö 
högskola i uppdrag att följa upp och utvärdera projekt 
som genomförts av svensksomaliska föreningar.

Syftet med utvärderingen är att ta tillvara de 
erfarenheter och kunskaper som projekten gjort. 
I uppdraget ingår också att belysa vilka spår som 
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. 

Genom att tillvarata projektens erfarenheter vill 
Arvsfondsdelegationen sprida information om fonden 
och hur och till vad pengar kan sökas. Projektens 
erfarenheter kan förhoppningsvis också inspirera andra 
föreningar som kan ta lärdom av de erfarenheter som 
projekten gjort. 

Sara Johnsdotters studie visar bl a att det kan 
vara svårt för små föreningar med liten erfarenhet av 
föreningsliv att genomföra projektverksamhet. Och att 
de föreningar som tar hjälp av andra mera etablerade 
föreningar och av offentlig sektor har lyckats i högre 
utsträckning och har bättre förutsättningar att ta tillvara 
de erfarenheter som projektet genererar. 

Hans Andersson
Kanslichef
Arvsfondsdelegationen 
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SAMMANFATTNING

Den här rapporten bygger på en uppföljning av 28 
projekt som fick bidrag från Arvsfonden under 1995–
2008 för verksamheter som vänder sig till somalier i 
Sverige. Några av projekten avslutades och redovisades 
redan på 1990-talet, medan de allra flesta hör hemma 
under 2000-talet. Bidragen för specifika projekt 
varierar mellan 25 000 kronor och flera miljoner. Av 
de projekt som ingick i den här uppföljningen var 
elva ettåriga, tio tvååriga och sju treåriga. De flesta 
organisationer som fått bidrag är föreningar bildade på 
etnisk grund, det vill säga somaliska föreningar. Nästa 
alla kommer från Stockholm, Göteborg eller Malmö. 
Den totala bidragssumman är 21 300 500 kronor.

Uppföljningens syfte var att undersöka vilka 
spår Arvsfondens bidrag lämnar och under vilka 
betingelser det sker, vilka framkomliga vägar och 
hinder projekten stöter på, hur målgrupperna upplever 
insatserna, hur många projekten når och hur nätverken 
ser ut där verksamheterna äger rum. Dessutom skulle 
uppföljningen resonera om hur dessa verksamheter kan 
fungera kostnadsbesparande i ett längre perspektiv. 
Uppföljningen genomfördes främst genom intervjuer 
med ett urval av projektledare och projektdeltagare 
under 2008–2010.

Projekten kan delas in utifrån följande tre teman: 
insatser för aktivering, insats för integration och 
insatser mot sociala problem. Även om alla projekt 
i någon grad berör alla dessa tre områden, så är 
de olika aspekterna olika mycket framträdande i 
projektbeskrivningar och verksamhet. 

Analysen av projektens verksamheter utgår 
från ett antal teoretiska begrepp: starka och svaga 
band i sociala strukturer diskuteras för att belysa 
hur projekt av detta slag ”landar” i den somaliska 
klanstrukturen. Forskning om link work, det vill säga 
aktiviteter som skapar och underlättar kontakt mellan 
människor, knyts till diskussioner om det viktiga 
arbete somaliska föreningar utför för att främja 
integration. Arvsfondsbidrag är en viktig resurs som 
gör det möjligt att specifika föreningar fungerar som 
överbryggare mellan den svensksomaliska gruppen 
och det svenska samhället. Projekten kan underlätta 
för målgrupperna barn, ungdomar och personer med 
funktionsnedsättning att komma in i det svenska 
samhället, samtidigt som företrädare för olika delar 
av den svenska samhällsstrukturen får ingångar in i 
den somaliska gruppen. Betydelsen av förebilder och 
mentorer diskuteras också. Bidrag från Arvsfonden 
har i många projekt bidragit till att sätta igång positiva 

spiraler där barn och unga får chansen att få förebilder 
som kan inspirera. Bidragen har också bidragit till 
att göra det möjligt för barn och unga att själva vara 
förebilder och mentorer för andra.

Problem med projektgenomförande å ena sidan, och 
framkomliga vägar till lyckade satsningar å den andra, 
kan sägas spegla varandra. Projekt tycks lyckas väl när
 • föreningsaktiva får utrymme att rikta sin energi, 

entusiasm och sitt engagemang mot just projekt-
genomförandet – och detta inte förhindras eller 
försvåras för att föreningen är dåligt förankrad och 
inte når målgruppen

 • det finns tillräckliga möjligheter och incitament för 
målgruppen att medverka

 • projektledarna är väl förankrade och har etablerade 
bra kontakter med målgruppen

 • samverkan med samhällets instanser fungerar
 • inte för många svårigheter uppstår kring administra-

tion och redovisningsarbete
 • projektupplägget är utformat så att det ligger i linje 

med eller lätt kan infogas i föreningens ordinarie 
verksamhet.

I de 28 projekt som uppföljningen sett närmare på har 
link work och arbetet med mentorer och förebilder varit 
viktiga strategier för att förbättra levnadsvillkoren för 
svensksomaliska barn och ungdomar. Det arbete som 
förebilder och mentorer utför, och genom att många 
föreningar hela tiden arbetar överbryggande, gör 
skillnad i enskilda människors liv.
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UPPDRAGET

Personer med bakgrund i Somalia är den 
invandrargrupp som ökar mest i Sverige idag. 
Konflikten i Somalia är just nu så svår att många 
söker sig skydd i andra länder, däribland Sverige. 
De första större grupperna av somalier kom hit i 
samband med att inbördeskriget i Somalia bröt ut i 
början av 1990-talet. Sedan dess har det offentliga 
samtalet om den somaliska gruppen ofta fokuserat på 
integrationsproblem och svårigheten för personer med 
somaliskt ursprung att få fotfäste på arbetsmarknaden.

Arvsfonden har gett bidrag till ett antal projekt 
där somaliska föreningar strävar mot att göra 
tillvaron bättre för barn, ungdomar och personer 
med funktionsnedsättning. Den här rapporten är en 
uppföljning av dessa projekt. Relativt få projekt som 
Arvsfonden beviljar bidrag går till organisationer 
som är bildade på etnisk grund – ungefär 25 av 400 
per år. De två största grupperna med annan etnisk 
bakgrund som söker och får bidrag är somaliska 
och romska organisationer och föreningar. Detta är 
anmärkningsvärt utifrån det faktum att det är just 
dessa grupper som beskrivs som de mest utsatta och 
stigmatiserade i det svenska samhället. Det kan därför 
vara av speciellt intresse att följa upp just dessa projekt 
i utvärderingar.1 Genom att synliggöra det arbete 
som sker i somaliska föreningar kan bilden av den 
somaliska gruppen som utsatt och stigmatiserad bli mer 
mångfasetterad. Att uppföljning har gjorts av just de 
somaliska projekten handlar också om att ta tillvara de 
kunskaper och erfarenheter som vuxit fram inom dessa 
projekt och stimulera fler organisationer med somalier 
som målgrupp att söka bidrag från Arvsfonden.

Arvsfondens bidrag byggs upp av arv från personer 
som avlider utan nära anhörig som kan ärva och 
utan testamente. Bidragen används för att finansiera 
nyskapande och utvecklande projekt av ideell 
karaktär. Bidragen ges till ideella organisationer, men 
också projekt inom offentlig sektor kan få bidrag 
om de samarbetar med en ideell förening. Barn, 
ungdomar och personer med funktionsnedsättning 
är målgrupperna för projekten. Regeringen beslutar 
om vilka prioriterade områden som ska få bidrag, 
som främjande av psykisk och fysisk ohälsa eller 
motverkande av våld, trakasserier och mobbning. Man 
lägger vikt vid att målgruppen i ett projekt ska vara 

1  En uppföljning av 27 romska projekt mellan 1996 och 2009 beskrivs i 
rapporten Kulturell och språklig revitalisering bland romska barn och 
ungdomar – en väg till självorganisering av Christina Rodell Olgac 
(Arvsfonden, 2009).

engagerad i planering och genomförande. En plan för 
hur projektidén ska leva vidare efter projekttidens slut 
är också viktigt. Arvsfondsansökningar bör formuleras 
enligt följande kriterier:

Vi ger stöd till ideella föreningar  
– men inte till enskilda 
Ideella föreningar och organisationer kan 
söka stöd ur Arvsfonden. Till exempel för att 
pröva nya idéer som utvecklar verksamheter 
för barn, ungdomar eller personer med 
funktionsnedsättning.

Målgruppen ska vara med 
Vi vill att våra målgrupper ska kunna vara med 
och påverka utvecklingen i samhället. Därför 
ger vi stöd till projekt som de själva deltar 
i. Projekten ska sedan kunna bli inspirerande 
förebilder och sprida idéerna över hela landet. 
Vi är noga med att projekten dokumenteras. 
Vi uppmuntrar också projekt som har ett 
jämställdhetsperspektiv, verkar för en etnisk 
och kulturell integration samt är tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning.

Nyskapande och utvecklande verksamhet 
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. 
Arvsfonden.se

Syftet med uppföljningen har varit att tillvarata de 
erfarenheter och kunskaper i de 28 projekt som fått 
bidrag för verksamheter som vänder sig till somalier i 
Sverige. 

De övergripande frågorna som styrt uppföljningen 
har varit:
 • Vilka spår lämnar Arvsfondens bidrag och under 

vilka betingelser lämnar de spår?
 • Vilka framkomliga vägar och vilka hinder stöter 

projekten på i sitt arbete?
 • Hur upplever de som deltar i projekten insatserna?
 • Hur många personer har de aktuella verksamheterna 
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nått ut till eller engagerat?
 • Inom vilka sorts nätverk har verksamheterna ägt 

rum? Finns exempelvis samarbete med offentliga 
sektorn eller andra organisationer?

 • På vilka sätt kan man anta att dessa verksamheter, 
eller erfarenheter från dem, fungerar kostnadsbespa-
rande i ett längre perspektiv?

I uppföljningen var det av speciellt intresse att försöka 
förstå hur projekten genomförts utifrån de speciella 
förutsättningar som gäller för den somaliska gruppen 
i Sverige, som exempelvis det somaliska klansystemet. 
Uppföljningen var upplagd i tre steg: dokumentation, 
intervjuer och några fallstudier.



Somaliska föreningar som överbryggare 7

PROJEKTEN SOM INGÅR  
I STUDIEN

Tjugo olika föreningar och organisationer har bedrivit 
de 28 projekt som ingår i den här uppföljningen. 
Projekten har fått bidrag från Arvsfonden vid någon 
tidpunkt mellan 1995 och 2008. Några av projekten 
avslutades och redovisades redan på 1990-talet, medan 
de allra flesta hör hemma under 2000-talet. Flera av 
projekten är fortfarande ”öppna”, det vill säga inte 
slutredovisade, varav en del har pågående verksamhet. 
När rapporten skrevs var 8 av de 28 projekt fortfarande 
öppna och tre av projekten hade överlämnats till 
Kammarkollegiet i enlighet med 13 § i Lag (1994:243) 
om Allmänna Arvsfonden, eftersom bidraget inte 
kunnat redovisas enligt gällande krav. Den totala 
summan av bidrag som utbetalats till dessa projekt är 
21 300 500 kronor.

Följande projekt har ingått i uppföljningen:
1. Somalisk-Svenska Kulturföreningen, Oxie 

Vägen in i samhället, 1 år – start 1996 
Aktivitetscentrum för barn och ungdomar.

2. Somaliska Rådgivningsbyrån, Spånga 
Hjälp till somalierna i Sverige till bättre anpass-
ning, 1 år – start 1999  
Projektet riktade sig till hela familjer, såväl enskilda 
vuxna som barn och ungdomar. I en fas kartlades 
gruppens behov bland annat genom strukturerade 
diskussioner. En andra fas var inriktad på aktiviteter 
med integration som mål. 

3. Somaliska Mediaföreningen, Spånga 
Lokala och regionala utvecklingsprojekt, 1 år – start 
2000 
Aktiviteter för ungdomar som lärde sig att utforma 
egna tv-program.

4. Somaliska Ungdoms och Fritidscenter, Spånga 
Särskilda insatser för krigsstörda somaliska barn 
och ungdomar, 3 år – start 2001  
Insatser under två år för att hjälpa krigsdrabbade 
barn och ungdomar genom bl.a. fadderverksamhet, 
gruppsamtalsterapi, speciella gruppresor och en 
kaféverksamhet. 

5. Al-Azharskolan, Bromma 
RIFF, 1 år – start 2000 
Syftet med projektet var att stärka somaliska för-
äldrar i sin föräldraroll. Gemensamma aktiviteter 
för hela familjen genomfördes och äldre somaliska 
ungdomar fungerade som förebilder för yngre barn. 

6. Hiddo Iyo Dhaqan, Malmö 
Khat-projekt, 3 år, blev 2 år – start 1999 
Projektets syfte var att sprida information och 
kunskap om khat och övriga droger till somalier och 
andra invandrare, samt göra riktade insatser för att 

hjälpa khatmissbrukande ungdomar i Malmö. 
7. Somaliska framtidsföreningen, Angered  

Barnprojekt, 3 år – start 2004 
Målet med projektet var att aktivera somaliska barn. 
Man framställde en somalisk sagobok med bilder, 
ramsor, dikter och folksagor. Syftet var att finna en 
positiv roll för barnen och ge stöd och läxhjälp.

8. Somaliska Solidaritet och LärdomsCenter, Malmö 
Somaliska fritidssysselsättningsprojekt i Rosengård, 
1 år – start 2001 
Aktivitetsprojekt med meningsfull fritidssysselsätt-
ning året. Olika idrotter, läxhjälp, studiebesök och 
lägerverksamhet var några av aktiviteterna.

9. Somaliska Ungdoms och Fritidscenter, Spånga 
Föräldraboken, 1 år – start 2001 
En föräldrabok för somaliska föräldrar skapades 
som skulle vara utgångspunkten för en dialog om 
synen på barn, våld mot barn och uppfostran i olika 
länder. 

10. Somaliska Rådgivningsbyrån, Spånga 
Ung och aktiv, 3 år – start 2004 
Projektet handlade om stödinsatser till ungdomar 
med sociala problem. Syftet var att underlätta kon-
takterna mellan föräldrar och skolan samt mellan 
föräldrar och sociala myndigheter. 

11. Somaliska hälsoteamet, Kista 
Föräldrautbildning för somaliska familjer, 2 år – 
start 2005 
Syftet med detta projekt var att hjälpa somaliska 
familjer att hitta en balans mellan kulturen från sitt 
ursprungsland och det svenska samhället. Projek-
tet ville stötta barn, ungdomar och föräldrar, samt 
uppmärksamma våld i familjen. 

12. Hiddo Iyo Dhaqan, Malmö 
Läsverkstan, 2 år – start 2005  
I samverkan med andra föreningar i Malmö starta-
des en läs- och språkverkstad för barn. 

13.  Förenade somalier i Norrland, Umeå 
Bekämpa missbruk bland invandrarungdomar i 
Ersboda och Liden, 1 år – start 2004 
Syftet var att öka ungdomars kunskap om missbruk 
av droger och alkohol, och att lyfta invandrarföräld-
rars kunskap om det svenska samhället.

14. Somaliska Solidaritetssällskapet, Angered 
Vägen in i samhället, 3 år, blev 2 – start 2003 
Syftet var att utbilda somaliska ungdomar till cirkel-
ledare i integration och demokrati, hedersmord, 
khatmissbruk och könsstympning.

15. Kulturföreningen SweSom, Göteborg 
Läs och lär, 2år – start 2007 
Projektet syftade till att skapa läslust och studie-
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motivation hos somaliska barn och ungdomar i 
Biskopsgården. Man besökte olika museer, bibliotek 
och andra kulturella institutioner, samt hade dikt- 
och uppsatstävlingar.

16. Somali Relief, Hässelby 
Information om diabetes, 1 år – start 2006 
Målet i projektet var att informera och sprida 
kunskap om barndiabetes till barn med diagnos och 
deras föräldrar. Man erbjöd information och utbild-
ning i form av studiecirklar och informationsmate-
rial.

17. Somaliska hälsoteamet, Kista 
Förbättring av somaliska ungdomars psykiska 
hälsa, 3 år – start 2006 
Man ville inrikta insatserna på föräldrar och ungdo-
mar, och ge stöd till ungdomar i sammanhang som 
präglades av psykisk sjukdom eller kriminalitet. 

18. Somaliska Framtidsföreningen, Angered 
Barnkonventionen på somaliska, 2 år – start 2006 
Projektets syfte var att översätta barnkonventionens 
viktigaste delar till somaliska och därefter anordna 
programdagar. 

19. Hiddo Iyo Dhaqan, Malmö 
Ung Vision, 3 år – start 2007 
Projektet Ung Vision är inriktat på fritidsaktiviteter. 
Projektet utgår från vad ungdomarna själva ville 
göra. Fem ungdomar är halvtidsanställda och de 
gör arbetsscheman 8 timmar varje vecka och leder 
aktiviteter 12 timmar i veckan. 

20. Somalilands Förening, Malmö 
Musikskapande projekt av och med ungdomar, 1 år 
– start 2008  
I samarbete med artister, konstnärer, andra fören-
ingar och organisationer bildades en grupp där unga 
kunde uttrycka sig musikaliskt. Det handlade om att 
formulera ett budskap ur de ungas egen vardag och 
hitta en musikalisk form för budskapet.

21.  IFTIN Kvinno- och ungdomsförening, Spånga2 
Förebyggande våld mot kvinnor och unga flickor, 2 
år – start 2007 
Genom stödgrupper och samtal ville man stötta 
unga ensamstående kvinnor och flickor. 

22. Svensksomaliska Riksförbundet, Spånga 
Förskola, hem och samhälle, 3 år – start 2007 
Syftet med projektet är att öka somaliska föräldrars 
kunskap om förskolan, att få föräldrar mer enga-
gerade i sina barns vardag i förskolan och därmed 
gynna integration.

23. Somaliska hälsoteamet, Kista 
Funktionshindrade barn, ungdomar och deras för-
äldrar, 2 år – start 2008 
Föreningen ville genomföra utbildning i etiska 
och kulturella värderingsfrågor om funktionsned-

2  Arvsfonden överlämnade den 24 april 2009 det här projektet som 
ärende till Kammarkollegiet i enlighet med 13 § i Lag (1994:243) om 
Allmänna Arvsfonden. Oklarheterna gäller ekonomisk redovisning.

sättningar. Man ville ge stöd och kunskap om de 
möjligheter till hjälp och service som det svenska 
samhället erbjuder. 

24. Somalisk-svenska Ungdomsriksförbundet, Spånga3 
Mentorskap – en väg till integration och delaktighet, 
2 år – start 2007 
Syftet med projektet var att utbilda unga medlem-
mar till mentorer för att kunna erbjuda ensamkom-
mande unga flyktingar psykosocialt stöd. 

25. Somaliska Miljöorganisationen Skog och Ungdom, 
Sollentuna 
Spel om pengar bland ungdomar, 1 år – start 2008 
Projektet hade som syfte att stävja spelberoende 
bland somaliska ungdomar. Genom att starta en 
spelklubb med datorer i sina föreningslokaler ville 
man samla målgruppen i lokaler med hög vuxen-
närvaro. 

26. Hiddo Iyo Dhaqan, Malmö 
Barn i Stan, 3 år – start 2008 
Projektet vill bygga broar genom möten, där barn 
med invandrarbakgrund och seniorer med svensk 
bakgrund utgör kärnan i målgruppen. Bland annat 
har odlingsverksamhet vuxit fram som gemensam 
aktivitet.

27. Somalisk-svenska Ungdomsriksförbundet, Spånga4 
Jämställdhet på somaliska, 2 år – start 2008 
En bok skrevs om jämställdhet på både svenska och 
somaliska. Den har använts som utbildningsmate-
rial i en jämställdhetsutbildning för organisationens 
ungdomar. 

28. Somali Centre for Water and Environment, Spånga 
Hållbar utveckling för unga invandrare i Rinkeby,  
2 år – start 2008 
Projektet handlar om hur man ska bete sig i naturen, 
om att skapa attitydförändringar och medvetenhet 
om miljö- och energifrågor, både globalt och lokalt. 
Efter en första fas av kunskapsinhämtande arbetar 
nu fyra ungdomar med att sprida kunskap på skolor 
i årskurserna 1–9. 

3  Arvsfonden överlämnade den 20 oktober 2010 ärenden som gäller 
den här föreningen till Kammarkollegiet i enlighet med 13 § i Lag 
(1994:243) om Allmänna Arvsfonden. Ärendena gäller projekten 
Mentorskap, Jämställdhet på somaliska, samt ett projekt som inte 
ingick i den här uppföljningen, eftersom det inte hade startat när 
uppföljningen inleddes. Oklarheterna gäller främst ekonomisk 
redovisning av projekten.

4  Projektet har överlämnats som ärende till Kammarkollegiet (se not 3).
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METOD

 
Uppföljningens genomförande
Uppföljningen har utförts av Sara Johnsdotter, docent 
vid Malmö högskola. Under den materialinsamlande 
fasen anlitades Per Brinkemo, journalist med speciellt 
intresse för Somalia och den somaliska gruppen i 
Sverige, som projektassistent. Rapportens framställning 
av verksamheter som bedrivits med bidrag från 
Arvsfonden bygger huvudsakligen på arkivmaterial, 
samtal och intervjuer och i vissa fall observationer. 

Uppföljningen har haft ett antal faser. Den 
första fasen var en dokumentinventering, där 
vi gick igenom alla relevanta handlingar som 
fanns tillgängliga i Arvsfondens arkiv och hos 
handläggare. Det handlade om ansökningshandlingar, 
avrapporteringar, korrespondens om projektupplägg 
mellan projektansvariga och Arvsfonden, 
ekonomiska redovisningar, informationsmaterial och 
projektansvarigas egna utvärderingar av avslutade 
projekt. Dokumentationen ser mycket olika ut för 
olika projekt: i en del fall bestod projektmappen bara 
av ett par sidor, medan andra projekts dokumentation 
kunde vara uppåt hundra sidor. I en andra fas sökte vi 
systematiskt kontakt med projektledare för samtliga 
projekt. I en tredje fas skedde intervjuer och besök 
hos så många projektledare som vi kunde nå. En 
del projektledare och föreningar var inte längre 
verksamma. Sex projekt lyckades vi inte nå någon 
företrädare för. Föreningarna finns inte längre kvar 
och projektledarna går inte att spåra. I slutfasen av 
uppföljningen gjordes också ytterligare ett besök på 
Arvsfonden, där material som inkommit under 2008–
2010 fogades till det redan insamlade materialet.

Personliga besök
Vi har under 2008–2010 besökt tolv av de tjugo 
föreningar som bedriver eller har bedrivit projekt med 
bidrag från Arvsfonden. Vi har satsat på att försöka 
skapa tillit hos projektledare genom personliga besök 
hellre än opersonliga telefonsamtal. Personliga besök 
signalerar engagemang och en vilja att lyssna, och 
kontakten som uppstår av att man träffas ansikte mot 
ansikte underlättar för uppriktiga och givande samtal. 
Besök i föreningarna ger också en mycket bredare bild 
av i vilket sammanhang en verksamhet äger rum. Man 
får en bild av lokaler, av de kvarter lokalen ligger i, 
av stadsdelen och boendemiljön som helhet. Flertalet 
föreningar har sin verksamhet i hyrda lokaler, inte 
sällan i källarplanet i bostadshus. Oftast ligger alltså 

föreningslokalerna mitt i det område där målgrupperna 
bor. En del resor har alltså gjorts för att besöka 
föreningar och verksamheter i Stockholm (Tensta-
Rinkeby, Spånga och Kista) och Göteborg. Det enda 
projekt som bedrivits utanför de tre storstadsområdena 
Stockholm, Göteborg och Malmö, var ett för länge 
sedan avslutat projekt i Umeå. Där lyckades vi inte nå 
någon som var aktiv fortfarande.

Ett av de redan avslutade projekten har en 
särställning, eftersom Per Brinkemo vid kontakter 
med föreningsverksamma valde att själv engagera sig 
i föreningen Somalilands Förening. Vi kan inte se att 
denna händelse på något sätt negativt sätt påverkat 
resultatet av uppföljningen i övrigt. Projektet ingår ändå 
i underlaget för denna rapport, eftersom projektplan 
och redovisning för föreningens projekt skedde 
långt innan Per blev aktiv i föreningen. Många av 
projektledarna hade kontakt med oss för första gången 
i samband med denna uppföljning. I en del fall kände 
de till oss båda, eller någon av oss, på grund av sådant 
vi publicerat om den somaliska gruppen i Sverige. Per 
publicerade 2004 en bok om en ung svensksomalisk 
kille som lämnades i Mogadishu (Brinkemo 2004); jag 
publicerade 2008 en bok om en svensksomalisk man 
som sattes i svenskt fängelse på mycket lösa grunder 
(Johnsdotter 2008). Jag har dessutom publicerat 
forskning om olika frågor som rör den somaliska 
gruppen i Sverige under närmare ett decennium. Vi 
fick intrycket av att i den mån personer vi mötte kände 
till vad vi tidigare skrivit om, så tolkades detta som 
att vi var uppriktigt engagerade i vad som händer i den 
somaliska gruppen i Sverige – men att denna påverkan 
skulle gå i positiv riktning snarare än i negativ i det här 
sammanhanget är naturligtvis något vi inte kan veta 
med säkerhet.

Intervjuerna
Frågorna som ställts under besök och i samtal har 
utgått ifrån Arvsfondens grundfrågor, men i övrigt 
handlat om de specifika projekt som föreningen 
bedrivit eller bedriver. Ytterligare ett tema som togs 
upp under många samtal var frågan om mentorer 
och förebilder, eftersom detta tema kom tillbaka så 
ofta i projektansökningar och resultatbeskrivningar. 
I den svensksomaliska gruppen talas det mycket om 
förekomsten av förebilder, om bristen på förebilder 
och hur man kan arbeta med förebilder och mentorer 
inom projekt. Denna fråga har således fått speciell 
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uppmärksamhet i den här uppföljningen trots att 
den inte har varit ett huvudstråk i uppdraget från 
Arvsfonden.

En av organisationerna valdes ut för fortlöpande 
kontakter under den tid som uppföljningen varade 
(hösten 2008 - våren 2010): Hidde Iyo Dhaqan med 
tre avslutade projekt och ett pågående. Kontakter med 
denna förening innebar viss deltagande observation, 
samt samtal med ett antal personer som kan sägas 
vara målgrupp för projektet. Vi valde också att flera 
gånger återkomma till den Tenstabaserade föreningen 
Somaliska hälsoteamet, vars verksamhet också kommer 
att beskrivas lite närmare än andra föreningar.

Telefonintervjuer har gjorts av både mig och Per. 
Flera personliga samtal har ägt rum med oss båda; 
i enstaka fall har besöket gjorts av bara Per och i 
flera fall var det enbart jag som mötte projektledare 
och projektdeltagare. Vid intervjuer och samtal 
fördes noggranna anteckningar och en del av de 
senare genomförda samtalen bandades. De bandade 
intervjuerna transkriberades ordagrant. Jag har ansvarat 
för all analys och skrivit rapporten. 

Sex av de projektansvariga föreningarna eller 
organisationerna har vi alltså inte lyckats nå någon 
företrädare för. Dessa projekt ingår ändå i analysen, 
eftersom projektbeskrivningar och resultatredovisningar 
finns dokumenterade i skriftlig form. De föreningar 
som vi beskriver närmare – Hidde Iyo Dhaqan och 
Somaliska hälsoteamet – har vi besökt flera gånger, 
både gemensamt och enskilt. Vi har också haft 
återkommande telefonkontakter. Båda dessa föreningar 
har haft flera projekt och hade också öppna projekt 
under den tid uppföljningen pågick. Vi upplevde dem 
därför som speciellt lämpade för fördjupad kontakt. 
Somaliska hälsoteamet besöktes vid tre tillfällen; 
Hidde Iyo Dhaqan ett tiotal gånger. I Malmöbaserade 
Hidde Iyo Dhaqan blev det möjligt att utföra deltagande 
observation och intervjua både projektledare, aktiva 
ledare och unga som deltog i verksamheten.

Tillförlitlighet
Frågan om tillförlitlighet har varit aktuell genom hela 
uppföljningsprocessen. I vissa projektredovisningar 
framstår de resultat som beskrivs som mer realistiskt 
återgivna än andra. Formuleringar som ”En anledning 
till att vi inte nådde så många som vi angav i 
projektansökan kan också vara att målsättningarna i 
projektansökan var för ambitiösa” ger ett intryck av 
att projektredovisningen präglas av sanningsenlighet 
och en uppriktig avsikt att beskriva hur projektet föll 
ut. Andra redovisningar visar inte samma tendens till 
problematisering. Man kan tänka sig att projektledare 
i vissa fall velat ”förbättra” beskrivningen av resultat, 

kanske i rädsla för kritik eller i hopp om att inte 
kategoriseras av Arvsfonden som en inkompetent 
förening inför eventuella framtida ansökningar. 
Samma dilemma infinner sig när det gäller samtal 
och intervjuer om projekten. Det är inte möjligt att 
kontrollera vad en projektledare säger om exempelvis 
antal deltagande personer i målgruppen – och det kan 
finnas utrymme för vissa försköningar för att man 
vill presentera det egna projektet som mer lyckosamt 
än det egentligen var. Emellertid kan besöken med 
personliga samtal gynna ett mer uppriktigt samtal med 
stort utrymme för problematiseringar av projektets 
resultat. Ett av de viktigaste målen i uppföljningen 
var att försöka förstå problem och hinder när projekt 
inte föll ut som avsett och det är min förhoppning att 
uppföljningsmetoden med många möten ansikte mot 
ansikte har gynnat den öppenhet som krävs för en 
öppenhjärtig beskrivning.

I några fall har den inledande kontakten inför 
ett möte inte lett till den deltagande observation 
som förväntades. Exempelvis gjorde vi ett besök i 
en förening med kvällsverksamhet och förväntade 
oss full aktivitet när vi kom. Men inför vårt besök 
hade projektledarna lämnat besked till barnen och 
ungdomarna att verksamheten var stängd just den 
kvällen. Vi fick beskedet att det var på grund av 
reparationer, men incidenten fick oss att undra om det 
möjligtvis kunde vara så att ett besök av utvärderare 
kan leda till viss nervositet och en vilja att ha kontroll 
över situationen: att bara ta hand om utvärderarna är 
lättare att hantera än att både få besök och hålla den 
ordinarie verksamheten i gång. I detta fall ledde det 
dock till att vi inte fick någon kontakt med målgruppen 
för projektet.

Vid ett senare besök i en annan förening var jag 
därför tydlig med att jag ville träffa minst ett par 
stycken ur målgruppen. Denna tydliga förfrågan 
ledde till att ett femtontal somaliska unga, främst 
killar i tjugoårsåldern, kallades in för att tala med 
mig. Olyckligtvis sammanföll detta möte i tid med 
Elfenbenskustens match i fotbolls-VM. De aktiva i detta 
projekt ställde alltså villigt upp, men en del av dem 
med uppenbar frustration över den valda tidpunkten. Vi 
hittade en kompromiss där några stycken stannade och 
ville intervjuas av mig, medan de övriga kastade sig ut 
för att bege sig till närmaste tv-skärm.

Projektledare och andra aktiva i projekten har 
visat stor öppenhet, vilja att samarbeta, tålamod med 
upprepade kontakter för kompletterande frågor och 
en iver att visa upp sin verksamhet. Bara i ett par 
fall har uppföljningen mötts av visst motstånd. En 
projektledare var uppenbart kritisk till att uppföljningen 
var avgränsad till just somaliska föreningar (”Varför 
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detta ständiga fokus på just somalier?”): den 
somaliska gruppen är, i hans ögon, redan alltför 
stigmatiserad. En uppföljning av detta slag menar 
han riskerar att ytterligare peka ut den somaliska 
gruppen som problematisk och svårintegrerad, medan 
gruppens problem i grunden präglas av en mer generell 
problematik som har med utanförskap i samhället att 
göra. Detta initiala ifrågasättande stod emellertid inte 
i vägen för ett givande samtal om projektet i fråga 
och om förutsättningarna för att bedriva denna sorts 
projekt. En enda projektledare ville inte alls delta i 
uppföljningen. I ett telefonsamtal deklarerade han att de 
projekt han hade varit med om att bedriva var avslutade 
för länge sedan och han såg inget skäl till att diskutera 
dem vidare.

Etiska överväganden
Vårt arbetssätt har följt de forskningsetiska principer 
som Vetenskapsrådet ställt upp. Informationskravet 
har tillvaratagits genom att vi i våra kontakter med de 
projektverksamma tydligt har angett vilka vi är, vad 
vårt syfte med kontakten har varit och varför denna 
uppföljning görs. Våra kontakter hade också föregåtts 
av ett förklarande brev från Arvsfonden om att en 
uppföljning snart skulle ske. Samtyckeskravet möttes 
genom att de vi intervjuade muntligt samtyckte till att 
träffa oss när de fått klart för oss i vilket syfte vi vill 
möta dem för samtal. Konfidentialitetskravet handlar 
om att vi har hanterat vårt insamlade material på så sätt 
att obehöriga inte har haft tillgång till det, samt att vi i 
denna rapport inte lämnar ut uppgifter som kan drabba 
enskilda personer. Nyttjandekravet är inte aktuellt 
för en uppföljning av detta slag, eftersom vi inte har 
samlat in den sortens information som kan användas i 
kommersiella syften eller ligga till grund för beslut och 
åtgärder som berör enskilda personer. 

Under uppföljningens genomförande har ett 
aktörsperspektiv varit vägledande, vilket innebär att 
avsikten är att diskutera frågorna med största möjliga 
förståelse för de villkor och omständigheter som gällt 
eller gäller vid genomförande av de projekt som fått 
bidrag från Arvsfonden. I linje med denna hållning har 
vissa språkliga redigeringar gjorts, både när citat tagits 
ur arkivmaterial och från samtal och intervjuer.

Mer specifika övervägandena av etiskt slag i det här 
projektet uppstod när unga intervjuades. Intervjuerna 
följdes då av en fråga om de ville benämnas med sitt 
riktiga förnamn om de citerades i rapporten eller om de 
ville hitta på ett annat. En ung informant valde att ange 
ett annat namn, men alla de övriga menade att de gärna 
kunde framträda med sina riktiga förnamn.

En annan aspekt som har varit etiskt problematisk 
har varit frågor om klansystemet, som är av 

känslig natur i många sammanhang. I många 
projektansökningar diskuteras klanfrågor öppet, medan 
andra inte berör det alls. Vi valde ändå att systematiskt 
ställa frågar om detta: olika variationer på temat Hur 
landar detta projekt i den befintliga klanstrukturen? 
Detta kan ses som etiskt problematiskt, eftersom vi 
som utvärderare anlitade av Arvsfonden kan upplevas 
ha en ”överordnad” position – det blir då långt svårare 
att välja att avstå från att svara även om den intervjuade 
uppfattar frågan som irrelevant eller olämplig. 
Situationen hanterades med största möjliga försiktighet 
och tydlighet om att det gick bra att avstå från att 
svara. Även om frågor av det slaget är känsliga och kan 
upplevas som påträngande eller irrelevanta valde vi att 
ha med dem, eftersom vi bedömde frågan som ytterst 
viktig för att se den större bilden av hur bidrag används 
och verksamheter utformas av somaliska föreningar. 
Alla intervjuade valde att resonera om den här frågan 
när den väcktes under samtalen.

Projektledare för projekt i de föreningar som 
presenteras närmare, Somaliska hälsoteamet och Hidde 
Iyo Dhaqan, fick under rapportskrivandetiden se utkast 
på avsnitt om de egna projekten och kommentera dessa. 
Syftet var att undvika att publicera missuppfattningar 
och också få en bild av huruvida de ansvariga 
upplever att rapporten ger en rättvisande bild av deras 
verksamhet. 
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SOMALIER I SVERIGE

 
Situationen i Somalia
Somalisktalande på Afrikas horn bor idag i Somalia, 
Somaliland, Djibouti, en del av östra Etiopien och i 
vissa delar av Kenya. Under kolonialtiden var regionen 
med somalisktalande uppdelad mellan Storbritannien, 
Etiopien, Frankrike och Italien. 1960 bildades den 
självständiga staten Somalia genom en sammanlagning 
av de tidigare italienska och brittiska kolonierna. Den 
franska kolonin blev självständig 1977 under namnet 
Djibouti. 

1992 präglades Somalia av inbördeskrig och torka, 
och en allt större del av befolkningen var drabbad av 
svält. FN grep in och flög in nödhjälp för att avhjälpa 
den värsta nöden. Vid denna tidpunkt bestod inte 
längre konflikten av två stridande parter, utan fyra eller 
fem klanbaserade fraktioner som ständigt ombildades i 
nya alliansmönster. 

Genom åren har många försök att få slut på 
inbördeskriget gjorts. Exilregeringar har bildats, 
men de har haft svårigheter med att etablera sig i det 
kaotiska, krigshärjade landet. En beskrivning från 
slutet av 2009 ger en bild av läget i Mogadishu:

Även efter juli 2009 förändras områdena under 
Al Shabaabs och Hizbal Islams [islamiska 
milisgrupper] kontroll i Mogadishu. De tar ett 
område men har svårt att hålla det. Liksom 
regeringen bara håller fyra små områden 
gäller det samma för den väpnade oppositionen 
som håller små områden och därutöver intar 
men har svårt att hålla större områden i 
staden. AMISOM [African Union Mission in 
Somalia; en fredsbevarande organisation i 
regi av Afrikanska Unionen och med stöd av 
FN] håller också små områden i staden för sin 
egen support. Frågan är vem som kontrollerar 
områdena när Al Shabaab/Hizbal Islam/TFG 
[federala övergångsregeringen] efter att ha tagit 
ett område inte längre håller det.

Besökare som ska på möte med regeringen 
i Villa Somalia åker i en av AMISOM:s 
stridsvagnar till Villa Somalia. De använder sig 
inte av klanskydd och annonserar inte sitt besök 
förrän de åter lämnat Mogadishu. Ministrarna 
kan ibland åka till sina hem i Mogadishu genom 
privata arrangemang. De måste i så fall åka 
incognito för att undgå rån och överfall. Om de 

inte reser incognito riskerar de rån och överfall 
från Al Shabaab. Men även Al Shabaab riskerar 
detsamma från regeringssidan. 
 
(Återgivet av person vid Sveriges 
ambassad i Nairobi för Migrationsverket, 
landinformationsenheten vid Migrationsverket, 

”Somalia – nulägesbeskrivning”, Lifos 21489, 
2009-09-21.) 

Utöver inbördeskriget har Somalia drabbats av andra 
katastrofer: kraftiga översvämningar i flodområdet 
och perioder av svår torka. Senast 2006 drabbades 
hela regionen av extrem hetta och torka, och 
översvämningar ägde rum senast 2009. Idag lever 
många somalier i flyktingläger i grannländerna. 
Vidare lever cirka en och en halv miljon somalier som 
flyktingar under svåra humanitära förhållanden inom 
gränserna för sitt eget land, samtidigt som stora grupper 
lever i flyktingläger i grannländerna. 

Klansystemet
En aspekt av identitet som är viktig för många 
somalier är att varje person tillhör en viss klan. 
Klantillhörigheten ärvs från fadern (mer formellt säger 
man att systemet är patrilinjärt). Klansystemet går 
långt tillbaka i tiden och har historiskt legat till grund 
för organisationen av vardagslivet för boskapsskötande 
nomader på Somalias landsbygd i alla möjliga frågor: 
från rättigheter till betesmarker och arrangemang 
av giftermål till juridiska regleringar av konflikter. 
När många somalier flyttade till städer skedde en 
politisering av klansystemet: oppositionen mot Barres 
regim organiserades ofta utifrån klantillhörighet. 
Utöver den politiska funktionen klansystemet har idag 
har systemet fått ökad betydelse socialt och existentiellt 
för exilsomalier i västvärlden (Johnsdotter 2007a).

Under Siyad Barre, som var president under den 
socialistiska regimen i Somalia 1969–1991, var det 
påbjudet från statligt håll att motarbeta alla former 
av agerande som gick ut på att gynna de egna 
klanfränderna. Att öppet hänvisa till klanstrukturen 
under 1970-talet innebar ett politiskt risktagande 
(Lewis 1994, Helander 1991). För många som växte upp 
i Somalia under den period då klanidentiterna tonades 
ner, blev klanstrukturen och den egna placeringen i 
den aktualiserad och medvetandegjord först i samband 
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med de politiska oroligheter som sedan ledde fram till 
inbördeskriget i början av 1990-talet.

Klansystemet består av ett antal klaner, varav 
de flesta kan inordnas under någon av de fyra stora 
klanfamiljerna Darod, Isaaq, Hawiye och Dir (samt 
två klaner från en annan gren, Digil och Rahanweyn). 
Personer från särskilda klanfamiljer kan bo 
varsomhelst i Somalia, men vissa områden tenderar att 
domineras av en viss klanfamilj. Darodmedlemmar 
bor företrädesvis i norra och centrala Somalia, Hawiye 
i söder och Isaaq i norr, speciellt i Somaliland. De 
största grupperna av Digil och Rahanweyn bor 
omkring floderna i södra Somalia (Lewis 2008).

Man kan konstatera att klansystemet i väst, utöver 
att fylla en social och existentiell funktion, har en 
stark socioekonomisk betydelse genom att det fungerar 
som ett socialt och ekonomiskt skyddsnät (t.ex. Daun 
et al. 2004: 202, Horst 2004a, 2004b, Johnsdotter 
2002, McGown 1999). Det vore nog rimligt att påstå 
att det är ett av världens mest globalt omfattande och 
välfungerande socialförsäkringssystem: var i världen 
man än befinner sig kan man söka stöd och hjälp 
hos personer man aldrig tidigare mött. Så fort man 
konstaterat hur nära man står varandra i klanhänseende, 
så vet de inblandade vilka rättigheter och skyldigheter 
som gäller. Via klansystemet sker också ett kollektivt 
omhändertagande och ansvar för barn och äldre. Barn 
ses i hög grad som ”mobila” i bemärkelsen att de kan 
flytta mellan olika släktingar under sin uppväxt – alla 
vuxna i släkten är potentiella föräldrar som kan ta 
på sig ansvaret för släktens barn (Johnsdotter 2007a, 
2007b). Samtidigt som klansystemet kan fungera 
stödjande och hjälpande, kan det också fungera 
beränsande och kontrollerande. Det utgör det nätverk 
där den sociala kontrollen upprätthålls somalier 
emellan, inte minst i förhållande till yngre generationer.

Det finns inslag av en kollektiv ekonomi där 
pengar samlas in från en större grupp när akut 
behov uppstår. Klansystemet utgör också grunden 
för det system som kanaliserar penningtransaktioner 
till Afrikas horn, dvs. överförandet av ekonomiska 
resurser till släktingar i Somalia och närliggande 
länder. Huvudparten av de somaliska ekonomiska 
transaktionerna sker genom tre stora papperslösa 
bankrörelser: Al Barakat, Dahabshil och Amal 
(Horst 2004a). Al Barakat stängdes ner i november 
2001, efter attacken mot World Trade Center den 11 
september. Att denna typ av bankrörelse bedrivs utan 
kvitton på transaktionerna gör att pengar kan färdas 
lätt utan synliga spår. Därför är dessa bankrörelser 
ofta misstänkta när det gäller finansiering av 
terrorverksamhet. I Sverige frystes alla tillgångarna för 
tre av de aktiva inom den svensksomaliska Al Barakat-

grenen i samband med attacken mot World Trade 
Center (se t.ex. SvD 2 dec 2001: ”Somaliasvenskarna 
får betala för terrorpaniken”). De misstänkta friades 
senare från misstankar. Kapitalinflödet från utlandet 
via denna papperslösa bankverksamhet är viktigare för 
överlevnad och uppehälle i Somalia än humanitärt och 
utvecklingsbistånd ihopräknat (Gundel 2002:256). Den 
globala somaliska diasporan, alltså släktingars vilja att 
skicka pengar till släktingar i hemlandet, är alltså helt 
avgörande för tillståndet i Somalia. 

Klansystemet är också den arena där 
informationsöverföring sker, exempelvis information 
som är avgörande inför beslut om eventuell flytt till 
andra länder (Nielsen 2004, Melander 2009). Men 
andra processer är också levande via klanbaserade 
relationer: många exilsomalier är fortfarande starkt 
involverade i politiska processer i Somalia och 
Somaliland. Samtidigt är det så att skeenden i Somalia 
påverkar de sociala relationerna bland somalier i 
diasporan (t.ex. Griffith 2002).

Klanrelationerna spelar en viktig roll i de nya 
värdländerna, på så sätt att nyanlända landsmän 
kan ”landa” i redan etablerade sociala nätverk. Detta 
förhållande spelar roll för hur väl nyanlända kan finna 
sig tillrätta och uppleva en känsla av delaktighet. Men 
denna upplevelse av integration och delaktighet är i ett 
bredare perspektiv helt beroende av hur mottagarlandet 
och dess institutioner bemöter både enskilda och 
somalierna som grupp. I Sverige har många somalier 
gett uttryck för att somalier som grupp inte upplevt 
sig vara välkomna (Integrationsverket 1999). Det 
aktualiserades bland annat då Integrationsverket 1998 
lanserade ett återvandringsprogram riktat speciellt 
mot bosnier och somalier; ett program som av många 
somalier uppfattades som att de inte var önskvärda som 
medborgare i landet.

Inflyttning av somalier till Sverige
Större utflyttningar från Somalia har gjorts till 
västerländska länder, även om ingen tidigare 
migrationsvåg kommer i närheten av den enorma 
utflyttningen ur Somalia som var resultatet av de 
politiska oroligheterna som började i slutet av 
1980-talet, vilket slutligen resulterade i ett inbördeskrig 
som slet sönder landet. Under 1980- och 90-talen 
talet flydde mellan en och två miljoner somalier till 
andra delar av världen (Horst 2004a:5); en ungefärlig 
uppskattning är att det i hela världen finns cirka 3,5 
miljoner somalier. Många flydde till närliggande länder 

– varav en del, som Saudiarabien, redan hade stora 
somaliska befolkningar – men många kom också till 
Nordamerika, Europa, Australien och Nya Zeeland.
I Sverige bodde det 2009, enligt statistik från SCB, 
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drygt 31 734 personer födda i Somalia och med 
uppehållstillstånd i Sverige. I dessa siffror ingår inte 
de som ofta omtalas som ”andra generationen”, det 
vill säga somalisktalande som är födda i Sverige. Inte 
heller räknas de somalisktalande in som har kommit 
till Sverige som medborgare från något annat land 
(som exempelvis somalier som kommer från regionen 
Ogaden i Etiopien). Det är somalier i alla åldrar, av 
bägge könen och från de flesta samhällsklasser som 
flyttat: från alla regioner, från stad och landsbygd, både 
de utbildade och analfabeterna (Samatar 2000).

Ser man på svensk invandringsstatistik när det gäller 
personer med bakgrund i Somalia finns ett par toppar 
i början av 1990-talet när inbördeskriget hade brutit ut. 
Den sista toppen i statistiken är pågående och avspeglar 
intensifieringen av det fortgående inbördeskriget i 
Somalia.

Asylsökande till Sverige med somaliskt medborgarskap, 1988–2009  
(efter uppgifter från Migrationsverket, 2010)

En dom i Migrationsdomstolen i januari 2010 slog fast 
att situationen i vissa delar av Somalia nu är så allvarlig 
att de flesta asylsökande som kommer till Sverige har 
rätt att få uppehållstillstånd utifrån gällande regler. 
Rättsenheten vid Migrationsverket kommenterade i 
samband med domen:

”Situationen i södra och centrala Somalia 
är mycket instabil och oberäknelig på grund 
av ständigt uppblossande strider. Dessa har 
återigen ökat under 2009 både vad avser antal 
och intensitet. Det blossar upp strider på olika 
platser och i olika städer vid olika tidpunkter 
och av olika skäl. Det rapporteras om strider 
utanför Mogadishu med samma intensitet 
som i huvudstaden. Mot bakgrund av aktuell 
landrapportering bedömer migrationsdomstolen 

att det råder ett tillstånd av inre väpnad konflikt 
i hela södra och centrala Somalia, dvs. i de 
delar av Somalia som inte utgörs av Somaliland 
och Puntland. Stridernas omfattning, karaktär 
och geografiska spridning gör att det inte är 
möjligt att göra bedömningen mot ett mindre 
avgränsat område.”

Rättsenheten, Migrationsverket (2010-02-
03): ”Kommentar till Länsrättens i Stockholm, 
Migrationsdomstolen, dom den 29 januari 2010 
(UM 11374-09) i vilken domstolen slår fast att 
det råder ett tillstånd av inre väpnad konflikt i 
hela södra och centrala Somalia, dvs. i de delar 
av Somalia som inte utgörs av Somaliland och 
Puntland.”

Tillvaron i Sverige
Svårigheten med att skriva om somalier som grupp 
i Sverige är att en i grunden heterogen grupp får en 
tendens att framstå som om den vore homogen. I texter 
som försöker finna generella drag finns alltid risken att 
generaliseringar övergår till att bli stereotypifieringar. 
Trots försök till vissa generaliseringar vill jag från 
början betona att varje individ har sin egen personliga 
historia och sin unika bakgrund utifrån exempelvis 
socioekonomisk position, utbildningsnivå och 
flytthistoria. I det perspektivet är det heterogenitet 
snarare än homogenitet som är det utmärkande.

Man talar ofta om somalier som en ”svårintegre-
rad” grupp i samhället (t.ex. Holm et al. 1999) eller 
som en grupp som ”mött ovanligt många hinder på 
sin väg in i det svenska samhället” (Integrationsverket, 
1999). Stor uppmärksamhet fick den artikelserie om 
svensksomalier som Göteborgs-Posten publicerade 
i oktober 2007 och som pekade ut gruppen som ett 
kollektiv som misslyckats helt med att integreras i 
Sverige: ”Ett folk med tusenårig historia håller på att 
gå under. Mitt ibland oss. I Göteborg år 2007. Högt på 
listan över skyldiga står somaliska pappor som över-
ger sina familjer. Det svenska bidragssamhället och 
den stängda arbetsmarknaden bidrar till katastrofen, 
som kan avläsas i grov kriminalitet, utbrett missbruk, 
bidragsfusk, usla skolbetyg, splittrade familjer och 
skyhög arbetslöshet” (Göteborgs-Posten 28 okt 2007). 
Artikelserien väckte starka reaktioner, inte minst hos 
många svensksomalier som protesterade emot den 
negativa bild som målades upp av gruppen. Ett tjugo-
tal väletablerade svensksomalier gick ut i en gemen-
sam debattartikel med rubriken ”Vi somalier kommer 
inte att gå under” där det fastslogs i ingressen: ”GP:s 
artikelserie om somalier i Göteborg är kränkande och 
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en grov generalisering av en redan utsatt grupp.” De 
avslutar sitt debattinlägg som följer:

”Har någon annan folkgrupp blivit lika 
illa behandlad i medierna? Vi är svenska 
medborgare med somalisk bakgrund. Vi bor 
och lever i detta land. Vi är för en positiv 
integration, arbete till alla och välfärd. Vår 
religion, islam, är en del av vår identitet och 
som spelat en central roll för att rädda vår 
existens – från koloniseringsperioden för 200 år 
sedan och fram till statslöshetens period 1991 
och ända till i dag. I det nya landet Sverige har 
islam varit vår räddning för att klara oss inför 
alla utmaningar i form av rasism, islamofobi, 
främlingsfientlighet, den svåra arbetsmarknaden 
och den segregerade bostadspolitiken. Därför 
får vi kraft att stå emot de yttre påtryckningarna 
som försöker få oss att stå på knä inför någon 
politisk agenda eller lobbyverksamhet. 
Vi respekterar svenska lagar och avvisar alla 
slags brott mot lagen antingen det sker från 
egna landsmän eller från vilken medborgare 
som helst. Vi vill ha en grundlig utredning om 
samhällssituationen för att därigenom hitta 
permanenta lösningar och inte bara behandla 
symtomen. 
Vi protesterar mot GP:s orättvisa skildring av 
den somaliska minoriteten i Göteborg.” 
(Göteborgs-Posten, 20 nov 2007)

I Sverige finns en relativt stor grupp personer med 
somalisk bakgrund som har lyckats väldigt väl: 
bland dem återfinns exempelvis läkare, journalister, 
chefstjänstemän och akademiker verkamma vid 
högskolor och universitet. Emellertid finns det 
en andel som aldrig fått fotfäste på den svenska 
arbetsmarknaden, i många fall trots hög utbildning. 
Ser man på gruppen som helhet är utbildningsnivån 
låg. Bara runt tio procent av de somalier som ingick i 
en studie från SCB – urvalet var personer invandrade 
2000 och 2003 – hade eftergymnasial utbildning 
(SCB 2009:28). Det har också visat sig att somaliska 
ungdomar ligger lägst vid en jämförelse mellan olika 
grupper med invandrarbakgrund när det gäller hur 
många som sökt sig till högskolestudier före 25 års 
ålder. Endast 16 procent av de somaliska ungdomarna 
söker sig till eftergymnasial utbildning – att jämföra 
med de iranska ungdomarna som toppar listan, där 
60 procent söker sig till universitet eller högskola 
(pressrelease från SCB den 19 maj 2010, ”Alltfler 
studenter med utländsk bakgrund på högskolan”). 

Trenden är trots allt positiv: i motsvarande statistik 
som presenterades för några år var det bara 10 procent 
av de somaliska unga som sökte sig till högskola 
(Emilsson 2008). Samtidigt finns också oroväckande 
signaler. Enligt uppgifter publicerade i reportageserien 
i Göteborgs-Posten har bara tre av tio somaliska elever 
i Göteborg fullständiga betyg när de går ut nionde 
klass (GP 28 okt 2007, ”Göteborgs somalier – ett folk 
i kris”). Från Danmark rapporteras att 40 procent av 
de somaliska flickorna i åldern 16–19 år inte följer 
någon form av utbildning (Ministeriet for flygtinge, 
invandrere og integration, 2009).

När det gäller statistik som avspeglar situationen 
på arbetsmarknaden, så ligger personer med bakgrund 
i Somalia lågt i statistiken. ”Det är bland personer 
födda i Irak, Iran och Somalia som sysselsättningen 
är lägst, skillnaderna i förhållande till övriga grupper 
minskar dock något med tiden i Sverige” skriver SCB 
(2009:15) och presenterar följande modell som visar att 
omkring 35 procent av de Somaliafödda svenskarna är 
sysselsatta efter tio år:

Illustration från SCB (2009:45).

Det finns också statistik tillgänglig från ett par av 
våra grannländer. I Danmark är det personer från 
Somalia, Libanon och Irak som har det besvärligast på 
arbetsmarknaden. För somaliska män gällde för några 
år sedan att 41 procent förvärvsarbetade medan 34 
procent var arbetslösa; motsvarande siffror för kvinnor 
var 23 procent i förvärvsarbete medan 44 procent var 
registrerade som arbetslösa (Ministeriet for flygtinge, 
invandrere og integration, 2006).

Siffror från Statistisk Sentralbyrå i Norge 2007 
visar att somalierna är den grupp som har lägst 
sysselsättningsgrad: 31,7 procent. Här finns också 
en stor könsskillnad i det att sysselsättningsgraden 
bland män ligger på omkring 40 procent, medan den 
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är hälften så stor hos kvinnorna. Samtidigt visar den 
norska statistiken att bidragsberoende minskar och 
intäkter från förvärvsarbete ökar med antal år som 
personer bott i landet – det vill säga, med tiden ökar 
chanserna att komma in på arbetsmarknaden (Statistisk 
Sentralbyrå, 2007).

Situationen för somalier på arbetsmarknaden i 
Sverige är, liksom i grannländerna, besvärlig. Somalier 
som grupp hade också oturen att invandra till Sverige 
vid en tidpunkt när det var lågkonjunktur i landet. I 
början av 1990-talet lades en mängd företag ned i 
samband med denna kris och arbetslösheten ökade i 
hela befolkningen. Att då, som nyanlända medborgare, 
lyckas ta sig in på arbetsmarknaden måste ha varit 
behäftat med nästan oöverstigliga hinder.

En flyttvåg från Sverige, inte minst till England, 
har inträtt i och med att många av svensksomalierna 
fått svenskt medborgarskap och därmed friheten att 
bosätta sig varsomhelst inom EU. Storbritannien sägs 
erbjuda somalier bättre inträde på arbetsmarknaden, 
skolgång på engelska som är ett världsspråk till 
skillnad från svenskan och högre grad av acceptans 
inför främmande kulturella inslag i det samhälleliga 
vardagslivet (Johnsdotter 2007b, se också Nielsen 2004 
för samma tendens hos danska somalier). 

Man talar också mycket om Minnesota i USA, där 
den somaliska gruppen i hög grad har lyckats etablera 
sig på arbetsmarknaden och som egna företagare – där 
bor den troligen största gruppen somalier i västvärlden, 
cirka 25 000. Redan 2000 hade somalier i Minnesota 
en sysselsättningsgrad på mellan 55 och 60 procent, 
att jämföra med 38 procent i Sverige 2003 (Carlson 
2007:5). Enligt Benny Carlson, professor i ekonomisk 
historia, kan skillnaderna sammanfattas i bland annat 
följande punkter: 

- Somalierna i Minnesota anlände i en tid av 
konjunkturuppgång, till skillnad från somalierna 
som kom till Sverige. 

- Minnesota har en längre historia av 
utomeuropeisk invandring än Sverige, även om 
flyktingmottagandet är välorganiserat på båda 
platserna. 

- I Minnesota går det snabbare att etablera sig 
för de somaliska invandrare som kunde engelska 
redan före ankomst, medan språkbarriären har 
utgjort ett stort problem för somalier i Sverige. 
- Företagsklimatet är ”varmare” i Minnesota 
än i Sverige. Där finns numera ungefär 1200 
företag som leds av afrikaner (de flesta är 
somalier), efter att siffran närmast låg på 
noll 1994. En majoritet av dessa företagare är 
kvinnor. 

- Somalierna i Minnesota har skapat en enklav, 
en stark gemenskap (community). Detta utgör en 
skillnad i förhållande till de svenska somalierna: 

”Somalierna i Sverige framstår som splittrade 
och är utspridda om än med koncentration till 
några områden i storstäderna” (Carlson 1997:8).

Carlson konstaterar att de senaste tendenserna visar 
”ökad sysselsättning bland kvinnor i Stockholm, 
bland män i Malmö och totalt i Göteborg” och att en 
ljuspunkt är att ”egenföretagandet bland somalier har 
börjat skjuta fart även om det fortfarande är svagt” 
(2007:10).

Ideella föreningar har en lång historia av politiskt 
stöd i det svenska samhället. Föreningslivet har från 
offentligt håll länge betraktats som en ”demokratiskola” 
(Kugelberg 2009:159) för hela befolkningen, och 
när det gäller just etniskt baserade föreningar 
har de från statligt håll dessutom ansetts vara 
viktiga för invandrares identitet och välbefinnande 
(Kugelberg 2008). För en del svensksomalier har 
föreningsverksamhet samtidigt blivit en alternativ 
karriärväg (Johnsdotter 2002:27). Dels erbjuder 
föreningslivet en meningsfull aktivitet, genom vilken 
viktiga förändringar kan åstadkommas; dels kan 
sådan verksamhet vara en källa till försörjning för 
enskilda aktiva ifall föreningen får projektbidrag från 
olika institutioner. Givet många somaliers svårigheter 
att etablera sig på den gängse arbetsmarknaden är 
det därför inte märkligt att föreningslivet i gruppen 
är mycket livaktigt. Bland riksförbunden återfinns 
Somaliska riksförbundet i Sverige, Svensk-Somaliska 
Riksförbundet, Somaliland Riksförbund och Somalisk-
Svenska Ungdomsriksförbundet. Dessa organiserar i sin 
tur ett stort antal mindre föreningar.

Tillvaron i Sverige handlar inte bara om utbildning 
och arbetsmarknad, även om dessa aspekter är viktiga. 
Det handlar om att bygga en vardaglig tillvaro med 
största möjliga trygghet för de närmaste. De flesta 
svensksomalierna har nära släktingar kvar i det 
krigs- och kaosdrabbade Somalia, vilket innebär en 
konstant oro för hur anhöriga har det. Många bär 
också med sig svåra minnen från hemlandet – bland 
de somalier som nu anländer till Sverige finns det 
många som aldrig någonsin har upplevt en vardag 
utan krig. Internationella studier rapporterar om hög 
förekomst av psykisk ohälsa hos somalier; bland annat 
posttraumatiskt stressyndrom (t.ex. Gerritsen et al. 
2006, Halcón et al. 2004 och McCrone et al. 2005). 
Den oroliga situationen i Somalia påverkar i allra 
högsta grad de boende här, både emotionellt och när det 
gäller engagemanget i den politiska utvecklingen. Flera 
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svensksomalier menar att det är svårt att fullt ut satsa 
på integration i Sverige, när ens uppmärksamhet hela 
tiden är riktad mot skeenden i Somalia (Johnsdotter 
2009).
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NÅGRA ANVÄNDBARA 
BEGREPP 

När man ska belysa ett insamlat material som spretar åt 
alla håll letar man efter ”röda trådar” som kan samla 
upp teman som återkommer ofta i materialet. För att 
belysa centrala teman på ett övergripande sätt kan det 
vara värdefullt att göra en analys utifrån etablerade 
teoretiska begrepp. Några sådana teoretiska begrepp 
upplevde jag som forskare var användbara för en analys 
av det insamlade materialet. De presenteras i korthet 
nedan.

Bidrag från Arvsfonden ges till projekt som 
fokuserar på barn, ungdomar och personer med 
funktionsnedsättning. Projekten ska vara nyskapande 
och involvera målgruppen, och de ska på något 
sätt skilja sig från redan etablerad verksamhet. 
Förhoppningen är att nytänkande verksamheter och 
arbetssätt ska få chansen att prövas och de lyckosamma 
modellerna ska kunna fungera inspirerande för andra. 

Många av Arvsfondens projekt med svensksomalier 
som målgrupp har fokus på sociala problem. Detta är 
inget kriterium från Arvsfondens sida när de bedömer 
ansökningar som kommer in. Däremot är det tänkbart att 
förekomsten av många projekt som fokuserar på sociala 
problem i sina ansökningar avspeglar att den somaliska 
gruppen i Sverige, generellt sett, har en tillvaro som 
präglas av många problem som är gemensamma för 
en stor mängd personer med bakgrund i Somalia. 
Som beskrivits ovan har denna grupp drabbats av hög 
arbetslöshet och högre grad av utanförskap än andra 
invandrargrupper. De aktörer, projektledare, som vill 
arbeta för en förändring för den egna gruppen kan se 
Arvsfonden som ett viktigt stöd i sitt arbete mot sociala 
problem. Därför kommer dessa projekt att diskuteras 
i relation till en samhällvetenskaplig diskussion om 

”sociala problem” nedan. 
Vidare finns en hierarkisk relation mellan 

Arvsfonden, projektledarna och målgrupperna som 
kommer att påverka hur dessa problem formuleras. 
Denna kommer att belysas utifrån en modell som 
diskuteras under rubriken ”Makro-, median- och 
mikronivå”. Här finns också ett avsnitt om sociala 
nätverk – de nätverk som projekten tar avstamp i – och 
betydelsen av svaga och starka sociala band i dessa 
nätverk. Avslutningsvis diskuteras begreppet link work, 
samt förebilder och mentorer.

Sociala problem
Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv blir det 
uppenbart att kategorin ”sociala problem” är socialt 

konstruerad. Att påstå detta är inte att påstå att sociala 
problem som sådana inte existerar, eller att sociala 
problem inte skulle vara verkliga – utan att endast 
de sociala problem som det bildats allmän opinion 
omkring är de fenomen som av allmänheten definieras 
som ”sociala problem” (Loseke 2003). Det kan vara 
så att fenomen som definieras som sociala problem 
saknar faktisk existens, eller har svag motsvarighet i 
verkligheten. Det motsatta är också riktigt: det finns 
missförhållanden och utbrett lidande som aldrig får, 
eller i alla fall hittills inte fått, någon uppmärksamhet. 
Emellertid är det skäligt att anta att det i det flesta fall 
finns en någorlunda rimlig överensstämmelse mellan 
verkliga missförhållanden och hur dessa definieras i det 
offentliga samtalet.

För att föra upp en viss situation eller ett fenomen 
på dagordningen som socialt problem krävs det att 
aktörer aktivt arbetar för att bilda opinion, något som 
sociologen Donilee Loseke kallar för ”social problems 
work”. Denna sorts ”arbete” krävs för att få fram 
resurser för att arbeta för förändring. Aktörer som 
ofta spelar framträdande roller i detta arbete, enligt 
Loseke, är aktivister, massmedier och experter. Man 
skulle också kunna lägga till grupperna politiker och 
tjänstemän. Politiker är inflytesrika när det gäller 
att föra upp sociala problem på dagordningen, och 
tjänstemän har stort inflytande på processer som 
dessa i och med att de fördelar resurser i försöken att 
skapa positiv förändring (Johnsdotter 2002, 2007c). 
Med styrning av resurserna sker också en styrning av 
vilka frågor som ska ses som aktuella och akuta att 
åtgärda.

Makro-, median- och mikronivå
Mycket förenklat kan man påstå att många av de 
levda sociala problemen finns på gräsrotsnivå, medan 
mer omfattande resurser för att motverka dessa 
missförhållanden finns på en övergripande statlig nivå. 
Det kan vara fruktbart att se på denna situation mer 
schematiskt. Statens förhållande till etniska minoriteter 
i Sverige har diskuterats av socialantropologer i relation 
till frågan om etnicitet och etnisk organisering:

”Socialantropologen Marjut Anttonen (2003) 
påpekar att frågor om etnicitet bör analyseras 
på mikro-, median och makronivå för att förstå 
hur identitet konstrueras politiskt. Mikronivån, 
gräsrotsnivån, är den vardagliga nivå där 
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identiteter formas och konstrueras. Nivån 
präglas av komplicerade sociala relationer, av 
konkreta personer och deras försök att förstå sig 
själva och leva meningsfulla liv. Mediannivån är 
nivån för etniska ledare, grupper, organisationer, 
retorik och stereotyper. […] Ledarna – valda 
av andra eller självvalda – upplöser den 
vardagliga komplexiteten och presenterar istället 
homogeniserade paketlösningar för kollektivet 
de utger sig för att representera. Makronivån 
är platsen för statlig politik i förhållande till 
etniska minoriteter. Anttonen poängterar att 
etniska processer måste förstås med referens till 
hur staten hanterar identitetspolitiska frågor 
eftersom denna fördelar resurser och möjliggör 
verksamheten för olika grupper.” 
(Carlbom 2009:375)

Även om projekten som finansierats av Arvsfonden 
inte i första hand rör identitetspolitik, kan vi ha nytta 
av den här modellen för att förstå logiken i hur sociala 
problem formuleras i de projektansökningar som 
kommer in till Arvsfonden.

En modell över relationen mellan ”sociala problem” på olika nivåer.

Det är viktigt att påpeka att denna modell inte 
påstår att det finns något givet glapp mellan 
mikro- och mediannivå. Vad den avser att avspegla 
är att projektledare måste beskriva problemen i 
målgruppen på ett sätt som passar Arvsfondens 
riktlinjer, och att dessa problemformuleringar också 
bör vara i harmoni med de definitioner av sociala 
problem som är allmänt kända i samhället – och 
gärna definierade som just ”sociala problem”. 
Det kommer med nödvändighet att innebära att 
en mängd problem som målgrupperna lever med 
i sitt vardagsliv inte kommer att artikuleras i 
projektansökningar, för att de inte ”passar in”.

Den sortens problemformuleringar, som tvingas 
fram av sammanhanget, kan också bidra till att stärka 
bilden av den svensksomaliska gruppen som homogen 

och kulturellt problematisk. I en statsvetenskaplig 
analys av integrationsprojekt i Malmö pekar 
Sarah Scuzzarello på hur integrationsprojekt i det 
mångkulturella samhället bidrar till att stärka en 
svensk vi-identitet (”the construction of a harmonious 
and singular sense of the Swedish self”, 2008:5), 
som framträder i relief mot de kulturellt annorlunda, 
problemtyngda invandrarna. 

Svaga och starka band  
i sociala nätverk
Social nätverksteori handlar om samspel mellan 
individer på mikronivå och större nätverk av relationer 
på makronivå. Sociala nätverk både begränsar och 
skapar möjligheter för enskilda individer (Stokman 
2001). Inte minst inom entreprenörsforskningen har 
frågan om etnisk bakgrund aktualiserats: Hur arbetar 
företag med sin etablering genom att använda sig av 
befintliga sociala nätverk inom den egna gruppen? 
Etniska sociala strukturer definieras på följande sätt av 
några entreprenörsforskare:

”networks of kinship and friendship around 
which ethnic communities are arranged, and 
the interlacing of these networks with positions 
in the economy (jobs), in place (housing) and in 
society (institutions)” (Aldrich and Waldinger 
(1990) in Menzies et al. 2000:5).

Social nätverksteori kan vara till användning i en 
analys av Arvsfondens projekt, eftersom de är riktade 
till en målgrupp som har sin förankring i just ”etniska 
sociala strukturer”. Projekten som bedrivs är ofta helt 
beroende av projektledarnas sociala nätverk.

Den värld av möjligheter som öppnar sig för den 
enskilde individen genom hans eller hennes nätverk 
brukar kallas för socialt kapital. Det ”sociala kapitalet” 
kan omsättas av personer i deras strävanden att uppnå 
vissa mål; det är alltså de fördelar som kan vinnas av 
att man tillhör en viss grupp (Menzies et al. 2005:8). 
Socialt kapital kan definieras som den ”goodwill” 
en individ har genom hur dennes sociala nätverk är 
uppbyggt och utifrån vad det innehåller. Genom sina 
nätverk kan enskilda individer utvinna information, 
vinna inflytande och erhålla stöd (Adler & Kwon 
2002:23).

Inom denna teoribildning finns diskussioner om 
fördelar och nackdelar med täthet inom sociala nätverk: 
täta nätverk präglas ofta mer av kontroll och sanktioner 
än lösare nätverk. De anses ge upphov till många 
begränsningar för de enskilda och skapa svårigheter 
för kreativa lösningar (Stokman 2001). Också andra 
dimensioner är av betydelse:



Somaliska föreningar som överbryggare 20

Med densitet/täthet avses i vilken utsträckning 
en persons nätverk har inbördes relationer 
med varandra. Nåbarhet syftar på i vilken 
utsträckning en persons nätverk kan fungera 
som en medlande länk för att nå personer som 
är viktiga för honom eller henne, samt hur 
personer som är viktiga för personen ifråga 
kan kontakta honom eller henne via personens 
sociala nätverk. Omfång syftar på vilka 
personer ifråga har direkt kontakt med och där 
personen inte behöver gå via någon annan för 
att nå en person som är väsentlig för honom 
eller henne. Omfånget anses öka om antalet 
direkta kontakter är stort och knutet till flera 
olika sociala sfärer. Omfångets storlek kan vara 
avgörande för i vilken utsträckning en person 
kan mobilisera stöd när ett problem uppstår 
(Melander 2009:44).

De band som finns mellan människor i ett nätverk kan 
vara av helt olika karaktär. Inom socialnätverksteori 
har man diskuterat svaga och starka band mellan 
människor: Starka band har ett värde i sig själva och 
behöver inte nödvändigtvis användas för ett uppnå 
några mål. De band man har till familjemedlemmar 
och sina vänner är typiska starka band, och de präglas 
ofta av ömsesidighet och känslor av tillhörighet. Man 
fördelar ofta resurser efter behov och strävar efter 
att relationerna präglas av jämlikhet. Svaga band är 
relationer som löper över tid, som har ett värde mer av 
instrumentella skäl: de finns där och kan komma till 
användning för att uppnå högre mål. Också i denna 
sorts relationer finns förväntningar på ömsesidighet 
utifrån en norm om jämlikhet (Stokman 2001). 

Sociologen Mark Granovetter var den som först 
belyste de svaga bandens betydelse när det gäller att 
få en förankring på arbetsmarknaden (Yakubovich 
2005). Något som är utmärkande för nätverk med svaga 
band är att dessa nätverk utgör grupper som varken 
stänger inne eller utesluter människor. Det gör att ett 
nätverk med många svaga band kan nå många fler än 
nätverk med starka band. ”I de svaga nätverken kan 
man förenas kring något behov, tema, intresseområde 
etc. men också pragmatiskt och instrumentellt dra 
nytta av nätverkets olika förgreningar” konstaterar 
etnologen Ewert med sociologikollegerna Liedholm & 
Lindberg (2004:9), som utvärderat integrationsprojekt 
i Malmö. De framhåller att nätverken med svaga 
band är viktiga i integrationssatsningar, eftersom de 
svaga banden kan fungera som broar mellan ett flertal 
olika gruppkonstellationer – och detta gör att bred 
kommunikation gynnas och information kan nå ut till 

väldigt många. De svaga nätverken är avgörande för en 
bred förankring av projekt. 

Link work
Link work syftar på aktiviteter som skapar kontakt 
mellan individer och olika grupper. Link workers 
kallas individerna som fungerar som ”brobyggare” 
eller ”överbryggare”, som Ewert et al. (2005) väljer 
att kalla dem. Överbryggare använder sig av den tillit 
och förtroende som han eller hon har eller kan bygga 
upp i andras ögon. Överbryggaren kan arbeta med sina 
befintliga sociala nätverk för att skapa kommunikation, 
sprida information eller förankra projekt. Förtroende 
byggs upp i nära kontakter – typiskt för starka band – 
eller att någon som man har kontakt med kan garantera 
överbryggarens trovärdighet.

De starka banden i en persons nätverk kan vara 
betydelsefulla som startpunkt, eftersom tilliten redan är 
uppbyggd. De svaga banden i sociala nätverk är minst 
lika betydelsefulla, eftersom de ökar kontaktytorna 
mellan olika grupper i ett samhälle. Personer med 
många svaga band i sina nätverk har således goda 
chanser att nås av olika slag av information och 
influenser genom sina kontaktnät (Ewert et al. 
2004:9). De betonar att starka nätverk kan vara en 
bra utgångspunkt att arbeta utifrån (2004:12), men 
framhåller samtidigt hur de svaga nätverken behövs för 
att idéer och influenser ska nå utanför den egna kretsen 
av starka band, av nätverken som präglas av tillit och 
trygghet: ”Förekomst av och manipulering av svaga 
nätverk skulle således kunna vara en förutsättning för 
eller åtminstone underlätta en gemensam ansträngning 
för gemensamma mål, eller integrations- och 
communityarbete” (Ewert et al. 2004:9).

Överbryggare behöver goda kontakter, förtroende 
hos omgivningen och mandat att agera relativt 
självständigt (Ewert et al. 2004:12, Liedholm & 
Lindberg 2005:16). Projektledarna i Arvsfondens 
satsningar arbetar ofta som överbryggare på 
mediannivå i modellen ovan: de förväntas länka 
samman viljor och behov i målgruppen på mikronivå 
med Arvsfondens intentioner på makronivå:

Överbryggarens uppgift är att haka i, att 
fånga upp idéer och kontakter från invånarna 
och verka för att de uppmärksammas, 
respekteras och får effekt, men också att 
haka i och förmedla de intentioner, idéer och 
förhoppningar som uttrycks från samhällets 
politiska och förvaltande organisationer och 
sätta dess olika parter och nivåer i dialog med 
varandra (Ewert et al 2004:13).
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De viktigaste uppgifterna för överbryggare som arbetar 
inom vårdsektor och socialtjänst är, enligt Halliday & 
Ashtana (2004:22):
 • att kunna identifiera och bemöta behov
 • att ge information och goda råd
 • att upprätthålla kontinuerlig kontakt
 • att erbjuda känslomässigt stöd
 • att veta hur samhälleliga tjänster är organiserade 

och nåbara
 • att agera som en talesman för familjen, sätta famil-

jens intressen främst (advocacy).

När det handlar om etniska minoriteter i västerländska 
samhällen har överbryggarna traditionellt kommit att 
kallas för cultural brokers (eller culture brokers): Det 
är personer som arbetar med att underlätta kontakterna 
mellan invandrade personer och majoritetssamhället. 
Cultural brokers arbetar med att överbrygga, länka 
samman eller medla mellan två grupper med olika 
kulturell bakgrund för att minska konfliktnivån eller 
åstadkomma någon form av förändring. Det handlar 
inte bara om språk, även om tolkning kan ingå som en 
viktig komponent:

”Cultural brokers are not the same as 
interpreters, although facility in both languages 
(if there are two languages involved) is almost 
an essential factor and they can act as language 
interpreters as well. The more important part of 
their role is that they can interpret the culture 
for one or both groups” (Michie 2003).

Link workers, eller överbryggare, kan vara en bättre 
term i detta sammanhang än cultural brokers, för att 
den inte lika snävt fokuserar på kulturella skillnader 
och etnisk bakgrund. Termen är mer vittomfattande, 
eftersom den fokuserar på de aktiviteter som gör att 
bredare kontaktytor skapas och kommunikation kan 
äga rum mellan större grupper oavsett den etniska 
bakgrunden hos de inblandade. Exempelvis kan man 
tänka sig att också aktörer som bara talar svenska kan 
fungera som överbryggare, om de visar en öppenhet 
för den svensksomaliska gruppen och vill bredda 
kontaktytor och informationsflöden.

Likväl har verksamhet med link workers och 
användningen av begreppet diskuterats kritiskt när 
integrationsprojekt fokuserar just på detta. Enligt 
statsvetaren Scuzzarello bygger hela konceptet på 
gränsdragningar mellan grupper där etniska och 
kulturella skillnader mellan grupper blir tydliga: ”if 
this focus on cultural difference was lacking, projects 
like Link-Workers would become meaningless” 
(2008:20). Hon menar att just genom satsningar av detta 

slag upprätthålls svenskhetens ”själv”-konstruktion, 
samtidigt som invandrade personer porträtteras som 
människor med oöverstigliga svårigheter att anpassa 
sig till ett nytt social sammanhang. En av hennes 
poänger är att maktdimensionen av detta förhållande 
ofta underskattas (2008:21). Hon vill också peka 
på risken att mottagarna av ”hjälp till anpassning” 
internaliserar en bild av sig själva som oförmögna att 
fungera i det nya samhället: Processer som syftar mot 
integration och empowerment kan i själva verket skapa 
motsatta effekter i form av känslor av beroende och 
förlust av autonomi (2008:22). Hon förnekar inte att 
integrationsprojekt av detta slag kan göra stor nytta, 
men vill lyfta fram att de också kan fungera som 
upprätthållare av gränser mellan ”svenskhet” och det 
kulturellt avvikande.

Förebilder och mentorer
Inom socialpsykologi finns det ganska mycket 
forskning om hur förebilder och mentorer kan 
underlätta för andra att hitta sina egna resurser och 
vara med om att skapa framkomliga vägar till en bättre 
tillvaro. Nedanstående diskussion bygger på forskaren 
Donald E. Gibsons (2004) tankegångar.

En förebild kan beskrivas som en kognitiv 
konstruktion, dvs. att man i sitt tänkande skapar en viss 
bild av någon annan. Denna andre har egenskaper som 
man uppfattar ligger i linje med de egna egenskaperna, 
men den person som fungerar som en förebild har 
också egenskaper som man gärna vill tillägna sig, så att 
man i ännu högre grad kommer att bli lik förebilden. 

En mentor kan beskrivas som en person som 
tillhandahåller råd, samt psykologiskt och praktiskt 
stöd till en ”skyddsling”. 

De två begreppen kan överlappa på flera sätt, men 
de behöver inte göra det: En mentor behöver inte vara 
en förebild, och förebilder kan man ha utan att ens 
känna dem man ser upp till. Men ofta kan en och 
samma person vara både en mentor och en förebild för 
en annan. 
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Schematiskt kan det återges så här:

 FÖREBILD  MENTOR 

Grundar sig på upplevd 

likhet med en annan 

person och önskan om 

att öka den likheten

Grundar sig på ett aktivt 

intresse och aktiva 

handlingar hos en men-

tor för att förbättra en 

persons möjligheter på 

exempelvis arbetsmark-

naden

Det som eftersträvas är 

en bättre självuppfatt-

ning

Det som eftersträvas 

är bättre psykosociala 

förutsättningar

Kan vara ensidig: Fö-

rebilden behöver inte 

känna till att någon an-

nan kategoriserar denne 

som en sådan

Mentorsrelationen är 

känd av båda parter

Vad som utmärker förebilder och mentorer; fritt efter Gibson (2004:137).

En mentor har alltså individen en faktisk relation 
till, och mentorn fyller en funktion som både är av 
psykosocialt slag och bidrar på ett praktiskt plan till 
bättre möjligheter för en individs karriär. 

En förebild representerar ett mål som en individ 
strävar emot att uppnå. Genom att tjäna som exempel 
på eftersträvansvärda mål, kan förebilder hjälpa 
enskilda individer att definiera och utveckla sin 
självuppfattning. När förebilder fungerar som bäst 
skapar de inspiration och motivation. Förebilden måste 
då vara trovärdig, någorlunda framgångsrik och tydligt 
visa vilken sorts handlingar som leder till framgång.
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PROBLEMBESKRIVNINGAR 
I ANSÖKNINGARNA

I detta avsnitt sammanfattas den svensksomaliska 
gruppens problem, såsom den beskrivs i 
projektansökningarna. Problembeskrivningarna återges 
här för att skapa en bakgrundsbild till projekten som 
finansieras av Arvsfonden. Projektbidrag söks för att 
insatser behövs och de söks ofta utifrån en vilja att 
komma tillrätta med en specifik problembild. Denna 
sammanfattning ska emellertid inte uppfattas som 
en helhetsbild. Som diskuterats ovan är gruppen 
somalier i Sverige en mycket heterogen grupp, 
med stor variation när det gäller integrationsgrad, 
utbildningsnivå, förankring på arbetsmarknaden och 
andra socioekonomiska variabler. 

En annan viktig aspekt är att beskrivningarna nedan 
har sin grund i en nödvändighet att lyfta fram just en 
problembild – det ligger i sakens natur att negativa 
förhållanden betonas för att kunna motivera att bidrag 
bör ges. Som beskrevs i begreppsavsnittet ovan, så 
kommer de som skriver projektansökningar att anpassa 
problemformuleringar till vad som generellt anses vara 

”sociala problem” och vad som Arvsfonden kan tänka 
sig att se som viktiga nytänkande projekt med potential 
att göra skillnad.

Den svensksomaliska gruppen

”Svenskarna som har kontakt med somalier 
förstår inte somalier. Svenskarna ser somalierna 
som en svår grupp som inte går att hantera” (ur 
en av projektansökningarna).

Situationen för den svensksomaliska gruppen beskrivs 
med tonvikt på bristande integration och utbredd 
arbetslöshet. Utanförskap och segregerat boende 
framhålls ofta, liksom att utbildningsnivån är låg och 
kunskaper i svenska språket bristfälliga hos många 
av dem som bor i Sverige. Just segregationen för den 
somaliska gruppen i Sverige, och hur detta utanförskap 
drabbar barn och unga, är det tema som starkast 
genomsyrar hela materialet:

”… oroväckande svag integration i det 
svenska samhället: dåliga kunskaper i det 
svenska språket, hög arbetslöshet, omfattande 
socialbidragsberoende och övrigt socialt 
utanförskap i form av boende, sociala nätverk 
etc.” (Ung vision)

I många ansökningar lyfts det fram att den somaliska 
gruppen är kulturellt annorlunda, bland annat i det 
att den sociala organisationen i gruppen utgörs av 
klansystemet, och att man därför behöver arbeta 
överbryggande för att länka samman svensksomalier 
med svenska samhällets instanser som skolan, 
socialtjänsten och vården. Vidare påpekas att det 
i gruppen finns en utbredd misstänksamhet mot 
myndigheter. I en ansökan beskrivs detta på följande sätt:

”Det har framkommit att under våra diskussioner 
att föräldrarna inte har någon bra kunskap om 
det svenska samhället och dess institutioner, hur 
dessa myndigheter fungerar, vad de lagar som 
riktar sig mot familjebarn innebär. Vissa av 
dem är rädda och har den tanken att antingen 
socialtjänsten eller polisen ska ta deras barn 
ifrån dem. Detta leder till att föräldrarna blir 
tysta och inte reagerar på de händelser som sker 
med deras barn.” (Bekämpa missbruk bland 
invandrarungdomar i Ersboda och Liden)

Den somaliska kulturen beskrivs som i grunden 
patriarkal, vilket aktualiserar frågor som våld och 
förtryck av kvinnor, könsstympning, arrangerade 
äktenskap och tvångsäktenskap som ”inte kan uteslutas” 
(Förebyggande våld mot kvinnor och unga flickor). 
Månggifte förekommer, vilket orsakar starka konflikter 
inom dessa familjer. I ett projekt som vill fokusera på 
genusfrågor beskrivs situationen så här:

”Den somaliska folkgruppen i Sverige liksom det 
somaliska samhället i helhet är ett patriarkalt 
samhälle där hierarkiska strukturer råder i 
samhällets alla skikt. Män är i översta skiktet 
i familjen, medan kvinnor generellt och 
unga flickor synnerligen hamnar längst ner 
i hierarkin. Det är alltså ett hederstänkande 
samhälle där hedersrelaterade hot och våld 
mot kvinnor framkommer. Utfrysning, social 
isolering och frihetskontroll av flickor och 
unga kvinnor kan förekomma, som i sin tur kan 
leda till att flickan får försämrad hälsa, dålig 
självkänsla, känsla av maktlöshet och även 
självmordstankar. Däremot är förekomst av 
hedersmord i den somaliska folkgruppen okänd. 
I en typisk somalisk familj är det ofta flickor 
som gör det smutsiga jobbet medan pojkar 
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spelar data och roar sig med sina kompisar ute. 
Det förekommer att somaliska flickor inte får 
studera vidare på en viss linje om den ligger på 
annan ort. En del somaliska tjejer orkar inte 
heller studera vidare för att de vill undvika 
konflikt i familjen.” (Förebyggande våld mot 
kvinnor och unga flickor)

Problemet med khatmissbruk beskrivs i åtskilliga 
projektansökningar. Missbruket leder till interna 
konflikter i familjen om föräldrarna tuggar khat, med 
belastade relationer och svårigheter att vara aktiva 
engagerade föräldrar (pappor).

I många situationsbeskrivningar lyfts också det 
faktum att många svensksomalier har traumatiserats 
av inbördeskriget i Somalia, inte minst barn och unga. 
Vidare menar man att barn och unga kan försättas 
i en svår situation när deras föräldrar här i Sverige 
hamnar i konflikt på grund av skeenden mellan olika 
klanfraktioner i Somalia.

Somaliska familjer är ofta barnrika, vilket leder 
till trångboddhet. I flera ansökningar beskrivs hur 
uppfostran av barn i den somaliska kulturen skiljer sig 
från traditionell svensk barnuppfostran – att det här är 
en fråga om en kollektivistisk struktur till skillnad från 
den svenska som uppmuntrar individualism: 

”Många familjer lyckas hitta en balans mellan 
sitt ursprungslands och Sveriges värderingar 
och livsstil. Detta projekt handlar inte om dem, 
utan om familjer som inte lyckas med detta.” 
(Förbättring av somaliska ungdomars psykiska 
hälsa)

Föräldrar tappar sina roller: Man vet inte vad man ska 
göra eller får göra i det nya svenska samhället som har 
så annorlunda regler och traditioner. I ett par projekt 
diskuterar man också de olika rollerna för män och 
kvinnor när det gäller föräldraskap: Mammor har 
huvudansvaret för uppfostran av barnen i synnerhet när 
de är små, så ansvaret för de många barnen leder till att 
kvinnor blir bundna vid hemmet i högre utsträckning 
än män. I Somalia skulle ett kvinnligt socialt nätverk 
med utbrett samarbete kunna leda till avlastning, men 
i Sverige är detta svårare eftersom de traditionella 
sociala nätverken är uppbrutna:

”Somaliska mammor får inte den avlastning som 
är självklar i det somaliska samhället, de många 
barnen blir en tung börda. Många somaliska 
män i Rinkeby är aktiva i föreningar där de 
möts och diskuterar med varandra. De träffas 
också på caféer, på torget och dominerar det 

offentliga rummet. De somaliska kvinnorna har 
inga självklara mötesplatser utanför hemmet 
och förskolan.” (Förskola, hem och samhälle)

I ett projekt vill man skapa mötesplatser utanför 
hemmet för de somaliska mammorna. Förskole-
pedagogerna kan uppleva det som att de somaliska 
mammorna är engagerade i förskolan, att de får kontakt 
när mammorna hämtar och lämnar barnen. Däremot 
kan de samtidigt upplevas som ointresserade på grund 
av språksvårigheter, som att de inte kan följa med i vad 
som sägs på föräldramöten.

Att papparollen i det nya landet upplevs som 
otydlig framhålls i ett par projekt. Somaliska pappor 
behöver hitta en ny papparoll där de tillsammans 
med mammorna kan stödja sina barn in i det svenska 
samhället, samtidigt som de förmedlar kunskaper om 
det somaliska samhället, kulturen och språket. 

Så kallad ”dumpning” av barn beskrivs också i ett 
av projekten:

”Många somaliska föräldrar har inte 
kunskap om barnkonventionen och barnens 
grundläggande rättigheter. Vi ser i media 
många gånger somaliska barn som dumpas 
av sina föräldrar i sitt ursprungsland Somalia 
och närliggande länder som Etiopien och 
Djibouti, där barnen inte får de grundläggande 
rättigheterna som barnkonventionen ger ett 
barn.” (Barnkonventionen på somaliska)

Termen ”dumpning” blev aktuell i media i samband med 
att Uppdrag Granskning (SVT) i september 2005 sände 
ett program som handlade om somaliska minderåriga 
som lämnades av sina svenska vårdnadshavare i Somalia. 
Frågan aktualiserades också av att Per Brinkemo gav ut 
boken Dumpad (Brinkemo & Ali 2004). Detta fenomen 
bör förstås inom ramen för ett annat familjesystem, 
där föräldraskap är vidare och innefattar fler vuxna 
släktingar än i det västerländska familjesystemet. Barn, 
och barn som i vår familjemodell skulle betecknas 
som fosterbarn, kan komma att skickas till släktingar 
på Afrikas horn i uppfostringssyfte, om föräldrar eller 
vårdnadshavare här i Sverige upplever att de börjar tappa 
kontrollen över barnets – ofta tonåringens – utveckling 
(Johnsdotter 2007a).

Många somalier vänder sig till socialtjänsten när 
de upplever att de har problem med sina barn eller 
tonåringar. Men det finns också en stark rädsla för 
socialtjänsten och dess befogenheter att med tvång 
omhänderta barn (Johnsdotter 2007b). Det beskrivs i en 
av ansökningarna:
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”Det finns en misstro mot socialtjänsten från 
många föräldrar. Det gör att man inte med 
förtroende vågar vända sig till socialtjänsten 
om man har problem med eller är orolig för 
sina barn. … Eftersom många barn/unga blivit 
tvångsplacerade av socialtjänsten är många 
rädda för att deras barn ska bli placerade om 
man har kontakt med socialtjänsten.” (Bekämpa 
missbruk bland invandrarungdomar i Ersboda 
och Liden)

En problembeskrivning av det här slaget ger 
naturligtvis inte mycket utrymme för att ta upp att 
många somaliska familjer fungerar väl i Sverige och 
är integrerade i mycket hög grad. Men det är ju inte 
heller gentemot de välfungerande familjerna som de 
somaliska projekten i första hand är riktade, utan mot 
de många familjer vars tillvaro i Sverige är fylld av 
problem.

Ytterst få av projekten beskriver den 
svensksomaliska gruppen som diskriminerad i Sverige. 
Man skulle kunna tänka sig olika förklaringar till 
detta. En förklaring skulle kunna vara att problemen 
inte definieras inom gruppen som ett resultat av just 
diskriminering. 

Barn och ungdomar
När det gäller ungdomar beskriver flera 
projektansökningar att det finns en konflikt mellan 
föräldragenerationen och ungdomsgenerationen, 
eftersom föräldrarna vill behålla traditionell somalisk 
kultur, medan ungdomarna vill leva enligt både 
somalisk och svensk kultur: 

”Ungdomar som växer upp i en miljö som 
präglas av två kulturer, den somaliska som 
präglar familjelivet och det svenska som 
återfinns i exempelvis skolan, kan ibland känna 
en inre konflikt. Detta kan leda till en splittrad 
självbild och till slitningar inom familjen.” 
(Barnkonventionen på somaliska)

”Somaliska ungdomar lever parallellt i två 
kulturer, budskap från hemmet och skolan står 
ibland i konflikt med varandra, liksom attityder, 
värderingar och prioriteringar. Slitningar 
mellan kulturer gör att flickor och pojkar får ett 
oerhört stort ansvar att finna sin livsväg, och 
löper större risk än andra ungdomar att hamna 
i sammanhang av utsatthet så som missbruk av 
alkohol och droger. Lägg även till den press som 
en extrem religion kan bidra med. Resultatet blir 
då en pojke eller flicka som måste ha höga betyg, 

tala och skriva bra svenska och samtidigt kunna 
allt om sin religion för att glädja sina föräldrar. 
Detta är mycket besvärligt, svårt att vara insatt 
i och svårt att se de problem som trycker och 
tär, på grund av den fasad som en sådan person 
visar upp. Situationer som dessa leder oftast 
slutligen till psykisk ohälsa.” (Förbättring av 
somaliska ungdomars psykiska hälsa)

Rädslan för att ungdomar ska hamna i dåliga miljöer 
och komma in i missbruk och kriminalitet kommer 
till uttryck i flera projektansökningar. Om en ungdom 
är arbetslös och har föräldrar som saknar kontakter, 
då ökar riskerna för social utsatthet och att den unge 
ska dras in i gäng där man fördriver sysslolösheten 
med stökigt beteende, kriminalitet och droger. Khat 
diskuteras som en ingång i missbruk – speciellt 
allvarligt, säger man i en ansökan, är det om ungdomar 
ser missbruket i vuxengenerationen. Det framhålls 
att med den somaliska gruppens allmänna utsatthet i 
Sverige blir ungdomar speciellt utsatta: Deras vardag 
präglas av arbetslöshet, sysslolöshet och brist på 
framtidstro. Det beskrivs också att svensksomalier ofta 
bor i utsatta bostadsområden där de unga riskerar att 
utsättas för våld och kriminalitet.

Risken för att många barn växer upp utan tillräcklig 
stimulans i läsning och språk – både somaliska och 
svenska – diskuterar flera projektansökningar som vill 
arbeta med sådan träning. I ett projekt tar man också 
upp språk, fast med ett annat fokus: Problemet att unga 
och barn alltför ofta får fungera som tolkar för sina 
föräldrar, vilket leder till en oönskad maktförskjutning 
i många familjer:

”Föräldrarna blir beroende av sina barn 
för tolkning och därigenom får barnen/ 
ungdomarna ett övertag, eller rentav blir det 
ombytta roller, alltså att det sker en förskjutning 
av kontrollmakten till en viss nivå från vuxna 
till barn. Det har hänt att hos olika myndigheter 
såsom polis, skola etc att barnen fungerar som 
tolkar för sina föräldrar trots att det handlar om 
själva barnens situation.” (Bekämpa missbruk 
bland invandrarungdomar i Ersboda och Liden)

I flera ansökningar lyfts det fram hur ungdomar flytt 
från det krigsdrabbade och mer eller mindre laglösa 
Somalia och svårigheter som uppstår i och med att 
de aldrig har upplevt ett fungerande demokratiskt 
samhälle. Speciellt utsatta i detta avseende är de 
ensamkommande barnen och ungdomarna. 

”Det är en grupp [barn och ungdomar] djupt 
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märkt av psykiska besvär som ett resultat av 
svåra upplevelser i inbördeskrigets Somalia 
och svår hemmiljö i Sverige. Det är alltså 
två grupper: En som har direkt upplevelse av 
krig och dess konsekvenser och en grupp född 
eller uppväxt i Sverige som saknar en direkt 
upplevelse men ändå är starkt påverkad och i 
akut behov av stöd. … De bor med föräldrar 
eller vårdnadshavare i hem i Sverige som i 
allra högsta grad är påverkade av krig: Vuxna 
i deras omgivning talar inte om något annat 
än krig och krigets svåra konsekvenser. I vissa 
fall är de vuxna direkt involverade i handlingar 
som förlänger kriget i hemlandet: De talar om 
krig och krigsplaner hemma och de till och 
med driver insamling av pengar, förnödenheter, 
kläder och annat i Sverige till direkt stöd för 
fraktioner som de stödjer i inbördeskriget i 
Somalia.” (Särskilda insatser för krigsstörda 
somaliska barn och ungdomar)

I en projektansökan lyfts frågan om svensksomaliska 
ungdomars svårigheter i Sverige till en annan nivå, där 
man också vill peka på en negativ dynamik skapad från 
det svenska samhällets håll:

”Somaliska ungdomar har svårt att integreras: 
En viktig faktor är skapad av massmedia och 
dess fördomar och nyhetstörst. Samhällets 
blickar har riktats mot den somaliska gruppen 
som en följd av massmediernas svartmålningar 
– en gör bort sig, alla dras över en kam.” (Ung 
och aktiv)

Ett tema som är framträdande är hopplöshet. I många 
projekt vill man motverka den utbredda bristen på 
hopp inför framtiden som man menar är det stora 
faran för de barn och unga som växer upp i ett land där 
deras föräldrar har svag förankring i det omgivande 
samhället.
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PROJEKTEN

 
Översiktsbeskrivning
Det första projektet startades 1995 och ett flertal 
projekt var fortfarande öppna när denna uppföljning 
gjordes. Projekten är ett-, två- eller treåriga. Bidragen 
för specifika projekt varierar mellan 25 000 kronor 
och flera miljoner. De projekt som löper över mer än 
ett år redovisas varje år under projekttiden och man 
söker för ett år i taget. Av de projekt som ingick i denna 
uppföljning var elva ettåriga, tio tvååriga och sju treåriga. 

Arvsfonden ger bidrag till projekt som har barn, 
ungdomar eller personer med funktionsnedsättning som 
målgrupper. Alla dessa grupper finns representerade i 
projekten, ibland med mer indirekta satsningar på t.ex. 
föräldraskap. Genom projekt som siktar på föräldrarna 
kan man skapa förutsättningar för bättre uppväxtvillkor 
för barn. Ett exempel på det är projekt 4, där målet var 
att skapa ett skyddsnät av föräldrar och andra vuxna i 
syfte att skapa varaktig trygghet för barnen. I många 
av projekten ses både vuxna, barn och ungdomar som 
målgrupp:

BARN
UNG-

DOMAR
FÖRÄL-
DRAR

1. Somalisk-Svenska Kul-
turföreningen: The youth 
promotion centre

X

2. Somaliska Rådgivningsby-
rån: Hjälp till somalierna 
i Sverige till en bättre 
anpassning

X

3. Somaliska Mediafören-
ingen: Lokala och regio-
nala utvecklingsprojekt

X  

4. Somaliska Ungdoms- 
och Fritidscenter: 
Särskilda insatser för 
krigsstörda somaliska barn 
och ungdomar

X  

5. Al-Azharskolan: RIFF X  

6. Hidde Iyo Dhaqan: Khat-
projektet

X  

7. Somaliska Framtidsför-
eningen: Barnprojekt

  

8. Somaliska Solidaritet och 
Lärdoms-center: Soma-
liska fritidssysselsättnings-
projekt på Rosengård

 
X

 

9. Somaliska Ungdoms- 
och Fritidscenter: 
Föräldraboken

 X  

10. Somaliska Rådgivningsby-
rån: Ung och aktiv

 X

11. Somaliska hälsoteamet: 
Föräldrautbildning för 
somaliska familjer

X X

BARN
UNG-

DOMAR
FÖRÄL-
DRAR

12. Hidde Iyo Dhaqan: 
Läsverkstan

  

13. Förenade Somalier i 
Norrland: Bekämpa 
missbruk bland invandrar-
ungdomar

X X

14. Somaliska Solidaritets-
sällskapet: Vägen in i 
samhället

 X  

15. Kulturföreningen 
SweSom:  
Läs och lär

X  

16. Somali Relief Asso-
ciation: Information om 
diabetes

X X

17. Somaliska hälsoteamet: 
Förbättring av somaliska 
ungdomars psykiska hälsa

 X X

18. Somaliska Framtidsför-
eningen: Barnkonventio-
nen på somaliska

X  X

19. Hidde Iyo Dhaqan: Ung 
vision

 X  

20. Somalilands Förening: 
Musikskapande projekt 
av och med somaliska 
ungdomar

 X  

21. IFTIN Kvinno- och 
Ungdomsförening: Före-
byggande våld mot kvinnor 
och unga flickor

 X X

22. Svensksomaliska Riksför-
bundet: Förskola, hem och 
samhälle

  X

23. Somaliska hälsoteamet: 
Funktions-hindrade barn, 
ungdomar och deras 
föräldrar

X X X

24. Somalisk-Svenska 
Ungdomsriksför-bundet: 
Mentorskap – en väg till 
integration och delaktighet

 X  

25. Somaliska Miljöorgani-
sationen Skog Ungdom: 
Spel om pengar bland 
ungdomar

X X  

26. Hidde Iyo Dhaqan:  
Barn i stan

X   

27. Somalisk-Svenska 
Ungdomsriksför-bundet: 
Jämställdhet på somaliska

 X  

28. Somali Centre for 
Water & Environment: 
Hållbar utveckling för 
unga invandrare i Rinkeby

 X  

De 28 projekten som ingått i denna uppföljning fördelar 
sig på föreningar i Stockholm, Göteborg och Malmö 

– med ett undantag: ett projekt i Umeå med start 2004. 
Denna fördelning avspeglar väl var de största grup-

Forts. fr. föregående spalt
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perna av svensksomalier bor. Tyngdpunkten på projekt 
i Stockholmsområdet kan ha en fördel i det att de 
svensksomaliska föreningarnas alla riksförbund är lo-
kaliserade till Stockholm: Riksförbunden kan ses som 
nav med förgreningar ut till föreningar i hela Sverige. 
Insatser som är baserade i Stockholmsområdet kan 
således komma många till del för kunskapsspridning 
och opinionsbildning.

En tematisering av de olika projektens huvudfokus ger 
vid handen att de huvudsakligen kan delas in utifrån 
följande tre teman: insats för aktivering, insats för 
integration och insats mot socialt problem, vare sig 
det gäller opinionsbildning eller kunskapsförmedling. 
Denna uppdelning är inte oproblematisk – inte minst 
med tanke på att behov av aktivering och bristande 
integration per definition kan vara att anse som sociala 
problem. De olika kategorierna är alltså inte glasklart 
avgränsade och uppdelningen nedan är att betrakta 
som mer preliminär än definitiv. Även om alla projekt 
i någon grad kan sägas beröra alla dessa tre områden, 
så är de olika aspekterna olika mycket framträdande i 
projektbeskrivningar och verksamhet. 

Tematisering av projekten utifrån mål

AKTIVI- 
TETER

INTEGRA- 
TION

SOCIALT  
PROBLEM

1. Somalisk-Svenska 
Kulturföreningen: 
The youth promotion 
centre

X   

2. Somaliska Rådgiv-
ningsbyrån: Hjälp 
till somalierna i 
Sverige till en bättre 
anpassning

 X  

3. Somaliska Medi-
aföreningen: Lokala 
och regionala utveck-
lingsprojekt

X X  

4. Somaliska 
Ungdoms- och 
Fritidscenter: 
Särskilda insatser 
för krigsstörda 
somaliska barn och 
ungdomar

X X X

5. Al-Azharskolan: 
RIFF

X X  

6. Hidde Iyo Dhaqan: 
Khat-projektet

  X

7. Somaliska Fram-
tidsföreningen: 
Barnprojekt

X   

8. Somaliska 
Solidaritet och 
Lärdomscenter: 
Somaliska fritidssys-
selsättningsprojekt 
på Rosengård

X   

9. Somaliska 
Ungdoms- och 
Fritidscenter: 
Föräldraboken

 X  

10. Somaliska Rådgiv-
ningsbyrån: Ung och 
aktiv

X X X

11. Somaliska hälsotea-
met: Föräldrautbild-
ning för somaliska 
familjer

 X X

12. Hidde Iyo Dhaqan: 
Läsverkstan

X   

13. Förenade Somalier 
i Norrland: 
Bekämpa missbruk 
bland invandrarung-
domar 

X X X

14. Somaliska Solida-
ritetssällskapet: 
Vägen in i samhället

 X X

15. Kulturföreningen 
SweSom: Läs och lär

X   

16. Somali Relief Asso-
ciation: Information 
om diabetes

  X

17.  Somaliska hälso-
teamet: Förbättring 
av somaliska 
ungdomars psykiska 
hälsa

  

X
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AKTIVI- 
TETER

INTEGRA- 
TION

SOCIALT  
PROBLEM

18. Somaliska Fram-
tidsföreningen: 
Barnkonventionen 
på somaliska

X  X

19. Hidde Iyo Dhaqan: 
Ung vision

X X  

20. Somalilands Fören-
ing: Musikskapande 
projekt av och med 
somaliska ungdomar

X   

21. IFTIN Kvinno- och 
Ungdomsförening: 
Förebyggande våld 
mot kvinnor och 
unga flickor

X X X

22. Svensksoma-
liska Riksförbundet: 
Förskola, hem och 
samhälle

X X X

23. Somaliska hälso-
teamet: Funktions-
hindrade barn, 
ungdomar och deras 
föräldrar

  X

24. Somalisk-Svenska 
Ungdomsriksför-
bundet: Mentorskap 

– en väg till integra-
tion och delaktighet

 X  

25. Somaliska Miljö-
organisationen 
Skog Ungdom: Spel 
om pengar bland 
ungdomar

X  X

26. Hidde Iyo Dhaqan: 
Barn i stan

X X  

27. Somalisk-Svenska 
Ungdomsriksför-
bundet: Jämställdhet 
på somaliska

X  X

28. Somali Centre 
for Water & Envi-
ronment: Hållbar 
utveckling för unga 
invandrare i Rinkeby

X   

Aktivering och aktiviteter
I flera av projekten har aktivering eller aktiviteter i sig 
varit huvudmålet. Ett typiskt projekt av det slaget är 
att en förening organiserar träffar med musik-, dans- 
eller teaterverksamhet, studiecirklar, datorverksamhet, 
studiebesök, läxhjälp, idrott, utflykter eller läger för 
barn och ungdomar. Ett uttalat syfte i flera projekt är 
att aktiveringen i sig ska hålla ungdomar borta från 
alkohol, droger och kriminalitet.

I ett avslutat projekt beskriver projektledaren hur 
verksamheten ledde till ökat ansvarstagande bland 
ungdomarna: Man visade mer respekt för varandra, 
man samarbetade mer och bråken mellan olika gäng 
minskade avsevärt. Aktiviteterna som ordnades 
mynnade också ut i att ungdomarna började uppträda 

tillsammans på fester.
Ett medieprojekt som aktiverade somaliska ungdomar 

genom att lära dem göra tv-program för lokal-tv tycks 
ha spelat en stor roll för att bryta dessa ungdomars 
ensamhet: ”Medan vi arbetade med detta upptäckte 
vi att ungdomarna behöver mer tid för att bryta sin 
ensamhet i Sverige, ensamheten är svår för många 
av dem.” Bortsett från att unga i målgruppen lärde 
sig hantverket (filmning, redigering och sändning) 
var ett direkt resultat av verksamheten att flera 
ungdomar engagerade sig i föreningslivet. En tjugoårig 
flicka sökte sig också vidare till en medieutbildning. 
Aktiveringsprojekt kan därför spela stor roll för enskilda 
personer i målgruppen: för att bryta isolering, stärka 
självförtroendet och se kompetenser hos sig själva.

Sociala aktiviteter kan också bidra till att både 
barn och unga utvecklar språk och sociala färdigheter. 
I ett projekt med syfte att skapa ökad trygghet för 
krigsdrabbade barn arbetade man mycket med språk 
genom sagoberättande, rim och ramsor, rollspel och lek. 
Man arbetade fram kompisregler och försökte skapa en 
miljö där barnen vågade och ville visa känslor.

I ett projekt med fokus på stöd i skolarbetet tyckte 
man sig se förändringar på flera plan hos de barn som 
deltog: Det var inte bara så att deras skolprestationer 
förbättrades, utan man kunde också märka av ökat 
självförtroende och ökad grad av självständigt skolarbete.

Integrationsfrämjande satsningar
Ökad integration i det svenska samhället är ett viktigt 
mål i många projekt. Det gäller gruppen som helhet 
och i synnerhet barnen och ungdomarna med somalisk 
bakgrund. Ofta formuleras detta mål som ökad 
kunskap, till exempel i ett projekt på Al Azharskolan 
där familje- och efter skolan-aktiviteter ordnades 
jämsides med stöd vid läxläsning:

”Den somaliska familjen är på flera sätt sårbar just för 
att kunskapen om dem är låg. Somalierna själva har inte 
den kunskap om det svenska samhället som skulle stärka 
dem i den omfattning vi skulle vilja se. Vår erfarenhet 
om att dessa två behov finns, majoritetssamhällets vilja 
att förstå och somaliers behov av kunskap, fick oss att 
initiera detta projekt.” (RIFF)

I det Spångabaserade projektet Ung och aktiv 
var projektidén att underlätta spridningen av viktig 
information om samhället till somaliska ungdomar. 
Man ville på detta sätt underlätta deras integration på 
arbetsmarknaden.

 I samma projekt talas om att denna förening vill 
vara en plattform för kontakter med myndigheter. 
Många av de aktiva föreningarna som fått bidrag 
från Arvsfonden har denna ambition att vara en 
länk mellan den svensksomaliska gruppen och det 

Forts. fr. föregående 
sida
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svenska samhället. Det är detta som utgör kärnan i 
link work. 

Insatser mot sociala problem
Många av projekten har ett riktat fokus mot ett eller 
flera specifika problem som projektet vill arbeta mot. 
Det kan gälla generella sociala problem som finns i alla 
befolkningar, som relationsvåld eller våld inom familjen, 
bristande jämlikhet, alkohol- och drogmissbruk, 
spelberoende, arbetslöshet och kriminalitet. 

Inom fältet hälsa finns projekt som fokuserar på 
psykisk ohälsa – både den som drabbar barn och ung-
domar direkt, och som drabbar dem indirekt för att 
föräldrar kan vara sjuka. Vidare finns projekt som är 
inriktade på funktionsnedsättningar, autism, adhd och 
dyslexi. Ett större projekt arbetade med frågan om 
diabetes bland somaliska barn och unga. I några av pro-
jekten diskuteras skillnaden mellan traditionella soma-
liska och västerländska föreställningar om exempelvis 
psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. Arbetslöshet 
är ett tema som återkommer i en stor andel av pro-
jektansökningarna, medan ett tema som småbarnsvac-
cinationer bara nämns i ett (Förebyggande våld mot 
kvinnor och unga flickor). Men sådana mer specifika 
teman berör ofta frågor som är aktuella och viktiga i 
den svensksomaliska gruppen. Socialstyrelsen ordnade 
2009 ett möte med medicinska experter och nyckelak-
törer inom den svensksomaliska gruppen i ett försök att 
motverka tendensen att alltfler somaliska föräldrar av-
stod vaccinering av sina småbarn. Trippelvaccineringen 
har varit kontroversiell sedan några år utifrån att en del 
forskare har hävdat en koppling till ökad förekomst av 
autism. Svensksomaliska barn är överrepresenterade 
när det gäller autism och många föräldrar avstår därför 
från vaccinering, vilket i sin tur ökar risken för sprid-
ning av barnsjukdomarna (Socialstyrelsen 2009). Att 
föreningar uppmärksammar problem av det här slaget 
är ett första viktigt steg mot att frågor som berör barn 
och ungdomar inom gruppen får ökad genomlysning. 
Också andra problem som kan sägas beröra den soma-
liska gruppen i högre grad än andra grupper diskuteras 
i projektansökningarna: missbruk av khat, risken att 
flickor råkar ut för omskärelse (könsstympning), viss 
hedersproblematik och så kallad ”dumpning” av barn. 

Emellertid formuleras ofta problem och behov 
i mycket generella ordalag: ”Syftet med denna 
hjälpinsats ska vara att stödja målgruppens behov av 
att komma ur sina svårigheter. Insatsen kan alltså 
betraktas som en extra hjälp att stärka gruppens 
identitet och självförtroende, att ge målgruppen en liten 
chans att uppleva ett annat alternativ till en tillvaro 
influerad av oro” (Särskilda insatser för krigsstörda 
barn och ungdomar). 

Metoder i projekten
En stor andel projekt har någon form av aktiviteter, 
som kan vara av enormt skiftande natur. Det kan gälla 
idrott, teater eller läxläsning. Ett par projekt satsade 
mer riktat på läsverkstäder, där språk och läsförståelse 
hos barn och unga främjas. Projektet Läs och lär i 
Göteborg, som genomfördes 2006–2007, beskrivs så 
här av projektledarna i ansökan:

”Vårt mål är att skapa läslust och studiemotivation 
hos barnen. Detta tror vi leder till att de börjar tycka 
om skolan. Vi vill påverka barnens kunskap och 
språkutveckling vilket vi tror leder till att de får ökad 
självkänsla och självförtroende.” (Läs och lär)

Efteråt anser en av projektledarna att det var ett bra 
projekt som slog väl ut, även om det har varit svårt att 
upprätthålla verksamheten utan vidare finansiering. Under 
samtalet med honom resonerar vi kring hur man bedömer 
projekt: Med vilka metoder kan man mäta hur väl målen 
uppnåtts? Hur mäter man exempelvis ökad självkänsla 
hos barnen? Projektledarna arbetade under devisen ”Cool 
att kunna” och ordnade kvällssammankomster med 
läxläsning och löpande presentation av böcker på svenska 
och somaliska. De köpte in böcker som barnen satt och 
läste under pass på en och en halv timme och till tonerna 
av Bach och annan klassisk musik, och sedan diskuterade 
man böckerna i grupp. Varje månad röstade mellan 
tjugo och trettio barn om vilken bok som skulle få vara 

”månadens bok”. Man besökte bibliotek och museer under 
den tid projektet löpte. 

Ett projekt inriktat på att aktivera ungdomar, Ung 
och aktiv, menar projektledarna ledde till att flera 
ungdomar fick chans att få jobb på den ordinarie 
arbetsmarknaden. Metoden var att ungdomarna genom 
projektet fick mer kontakt med arbetsmarknaden. 
Enligt redovisningen ska verksamheten ha lett till att 
två ungdomar fick riktiga jobb under det första året, 
och tre under det andra året.

En annan form av aktivering är den som fokuserar 
på att utbilda ungdomar i ledarskap för andra unga 
och barn. I ett par projekt har den här metoden prövats 
på olika sätt. I projektet Ung vision är det ungdomar 
som leder fritidsaktiviteterna, vilket kommer att 
diskuteras närmare under rubriken Hidde Iyo Dhaqan. 
Ali, en av ungdomsledarna inom Ung vision berättar 
hur metoden kan vara värdefull både för den som håller 
i aktiviteten och för deltagarna:

”Förr hade dom unga här ingenting att göra 
på lediga dagar och kvällar. Det är då det blir 
vandaliseringar och sånt och ägg mot polisen, 
ungdomar hittar på dumheter och bus. Men 
nu har det blivit en stor förändring. Nu håller 
dom på med något meningsfullt. Det känns 
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lite som vi blivit en stor familj… Jag har 50-
60 ungdomar i min grupp och jag jobbar 20 
timmar i veckan. Vi håller på med fotboll, dans, 
boxning, styrketräning och drama och teater. 
Ibland har vi pröva-på-dagar där man får testa 
att bowla, åka skridskor och spela innebandy. 
På dagtid har vi utvärderingar av vad vi gjort, 
gör listor på hur många som varit med och hur 
det fungerat. Jag har lärt mig mycket av att 
jobba med ungdomar… jag funderar på att bli 
socionom. Jag har lärt mig hur man kan styra 
en grupp av barn jag inte känner och hur man 
skapar en grupp.” 

I projektet Hållbar utveckling för unga invandrare i 
Rinkeby handlar det om att utbilda ett antal ungdomar 
i miljöfrågor så att de sedan kan gå ut och föreläsa 
i skolor i Rinkeby och Järvaområdet. Behovet av 
att ta upp sådana här frågor är extra stort bland 
invandrarbarn, menar projektledaren Abdullahi Elmi: 

”De är oftast ganska medvetna på ett globalt plan, 
men inte på det lokala planet. Jag tror att miljöfrågor 
hänger nära samman med demokratifrågor.” Under 
verksamhetens första år hölls kortare föreläsningar 
i ämnet, oftast för ett tjugotal åhörare någon gång i 
månaden. Föreläsningarna fortsätter, men den stora 
delen i projektet är nu att fyra ungdomar jobbar med 
att sprida kunskap på skolor i årskurserna 1–9. Detta 
projekt kommer att presenteras i mer detalj under 
rubriken ”Förebilder och mentorer” längre fram.

I likhet med projektet om hållbar utveckling, satsar 
många projekt på opinionsbildning och kunskaps-
förmedling som metod. Det handlar om studiecirklar, 
seminarier, föreläsningar och diskussionsmöten. Flera 
projekt har också tagit fram kunskapsmaterial. Det 
första projektet som tog fram ett kunskapsunderlag var 
Malmöföreningen Hidde Iyo Dhaqan, som i ett ung-
domsprojekt forskade fram material om khat och sam-
manställde ett undervisningsmaterial. Ett annat projekt 
sammanställde Föräldraboken. Projektledaren Gibril 
Mohamed berättar att den översatts till flera språk och 
att den somaliska upplagan fortfarande är till stor an-
vändning:

”Vi använder den här boken fortfarande. Och 
vi ger den till andra föreningar också. Det är 
fortfarande aktuellt allt som står i boken, för det 
kommer hela tiden nya somalier och dom förstår 
inte det här landets system och hur man ser på 
barn. Det är bra att man kan ge den här boken 
till nyanlända, dom kan ta den med sig och läsa 
hemma.” (Föräldrautbildning för somaliska 
föräldrar)

Att sprida kunskap om diabetes var syftet i ett projekt 
som löpte under 2006. Projektledaren Eidarus Adan 
berättar:

”Projektet var mycket bra, inte minst eftersom 
vi hade stöd från många experter på Astrid 
Lindgrens sjukhus och Östra sjukhuset i 
Göteborg. Vi översatte material om diabetes till 
somaliska och vi använde oss bland annat av 
Öppna Kanalen och vår hemsida för att nå ut 
med information till somaliska familjer. Behovet 
av information om hälsofrågor är stort bland 
somalier. Många äter fel, har ingen kunskap i 
kostlära. Vi har bland annat skrivit recept på 
hemsidan för att hjälpa föräldrarna att laga 
korrekt mat. Vi gick runt på avdelningarna där 
somaliska barn var inlagda och informerade 
dem och lämnade broschyrer. Vi översatte, 
sjukhusen tryckte materialet. Arbetet fortsätter 
eftersom det är angeläget att informationen når 
dessa familjer. Vi åker runt till sjukhus i hela 
landet eftersom många sjukhus hör av sig till 
oss.” (Information om diabetes)

Informationen ligger fortfarande ute på föreningens 
webbplats, professionellt upplagt med rubriker och 
länkar på både svenska och somaliska. 

Barnkonventionens viktigaste delar översattes 
till somaliska i ett projekt riktat till både barn och 
vuxna i Angered. I projektet ”Spel om pengar bland 
ungdomar” skrevs en rapport om spelproblemen som 
översattes till somaliska. Rapporten, en handbok om 
spelberoende och vart man kan vända sig om man 
inser att man fastnat, lämnades till Maria Ungdom och 
deras mottagning. Den delas också ut till bland annat 
nyanlända somalier. Jämställdhet på somaliska: En bok 
om jämställdhet på svenska och somaliska för dig och 
din förening skrevs inom ramen för ett projekt där man 
satsade på att utbilda föreningsaktiva i frågor som ”Vad 
är jämställdhet? Vilken roll spelar kultur och religion i 
ett jämställdhetsarbete? Vilket politiskt arbete bedrivs 
för att öka jämställdheten i Sverige och världen? Hur 
ser kvinnorörelsens och feminismens historia ut? Hur 
jämställd är min förening, min arbetsplats, min familj? 
Hur kan jag arbeta för jämställdhet?” I boken finns 
också statistik och förklaringar till viktiga begrepp. 
Boken har under sommaren och hösten 2009 använts 
som utbildningsmaterial i SSUF:s (Somalisk-svenska 
ungdomsriksförbundet) jämställdhetsutbildning för 
ungdomar inom organisationen och ska ges ut i ny utgåva.

En annan produkt som lever kvar är en inspelning 
av en rapplåt, en låt som var ett resultat av ett 
musikprojekt i Somalilands förening i Malmö. Man 
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har lämnat in en dvd till Arvsfonden, men låten finns 
också tillgänglig på youtube. Projektledarna skriver i 
sin redovisning att ungdomarna visar ett mycket  
starkt engagemang mot droger och att många 
av deltagarna vill fortsätta med musikskapande 
och planerar för ett större projekt. Ungdomarna 
har framfört låten live på Malmöfestivalen, 
Stockholmsfestivalen, på en nordisk konferens om 
khat och på Rosengårdsdagen, som också innefattar 
en kampanj mot droger. All information finns på 
föreningens webbplats och därmed kan projektidén 
spridas vidare och inspirera andra.

En annan metod som återkommer i flera projekt 
kan klassificeras som skapande av arenor för 
nätverk och samverkan (link work). Det kan handla 
om nätverksskapande inom den somaliska gruppen, 
som när man arbetade med att bilda föräldragrupper 
i det Umeåbaserade projektet, eller bildandet av 
pappagrupper i Rinkebyprojektet Förskola, hem och 
samhälle.

Inte sällan handlar detta link work om att skapa 
kontakt mellan den somaliska gruppen och myndigheter. 
I Umeåprojektet beskrivs det så här i en ansökan:

”Att nå myndigheter med information som ökar 
förståelsen för föräldrarnas roll och deras 
fruktan för lagen. Myndigheterna bör vara 
uppmärksamma på de fall där barnen anmäler 
föräldrarna och göra en noggrann undersökning 
utan att ta någons parti. Idag är det lätt att när 
barnen inte får som de vill samtidigt som de har 
hört om de här lagarna, kan de använda dem 
som utpressning, för att föräldrarna är rädda för 
att deras barn skall tas ifrån dem. Att respektive 
myndighet föreläser om sin roll, såväl rättighet 
som skyldighet.” (Bekämpa missbruk bland 
invandrarungdomar i Ersboda och Liden)

Av projektredovisningen, som innehåller många bilder 
från projektets genomförande, framgår det att man 
lyckats väl med att nå ut till många, exempelvis när 
man hade besök från socialtjänsten. I sådana möten 
skapas en tvåvägskommunikation: Både svenska 
instanser och de somaliska deltagarna får en chans till 
ökad förståelse för de andras perspektiv. 

Fördjupad beskrivning av två 
föreningar och några projekt
Verksamheten i två föreningar har följts upp och 
presenteras närmare i den här rapporten. Den ena 
är projekt som finansierats med Arvsfondsbidrag i 
föreningen Somaliska hälsoteamet i Spånga, den andra 
är föreningen Hidde Iyo Dhaqans projekt i Malmö.

Somaliska hälsoteamet, Tensta 
Somaliska hälsoteamet startade 1997 i Stockholm. 
Nu finns lokalen i Tensta och drivs i huvudsak av två 
personer, som båda avlönas genom projektbidrag: 
Gibril Mohamed och Amina Ali Yusuf. Många andra 
är aktiva, ibland mot ersättning och ibland utan. Just nu 
är två extra personer verksamma utöver projektledare 
och projektansvariga. När projekt ska genomföras 
i olika stadsdelar (Kista, Spånga, Akalla, Rinkeby) 
aktiveras kontakter där.

Föreningen har under åren fått bidrag från 
Arvsfonden till tre projekt:

11. Föräldrautbildning för somaliska familjer 
2 år – 2005 
Syftet med detta projekt var att hjälpa somaliska 
familjer att hitta en balans mellan kulturen från 
sitt ursprungsland och det svenska samhället. 
Projektet ville stötta barn, ungdomar och 
föräldrar, samt uppmärksamma våld i familjen. 

17. Förbättring av somaliska ungdomars 
psykiska hälsa 
3 år – 2006 
Man ville inrikta insatserna på föräldrar och 
ungdomar, och ge stöd till dem som drabbats av 
psykisk sjukdom eller kriminalitet. 

23. Funktionshindrade barn, ungdomar och 
deras föräldrar 
2 år – 2008 
Föreningen ville genomföra utbildning i 
etiska och kulturella värderingsfrågor om 
funktionsnedsättningar. Man ville ge stöd och 
kunskap om de möjligheter till hjälp och service 
som det svenska samhället erbjuder. 

Bilden som ges nedan bygger på tre personliga besök 
hos Somaliska hälsoteamet, två under 2009 och ett 
under 2010, utöver det material som finns tillgängligt 
i Arvsfondens handlingar. Flera telefonsamtal med 
projektledaren Gibril Mohamed har också ägt rum. Vid 
alla besök intervjuades Gibril och vid ett av besöken 
samtalade jag också med Amina Ali Yusuf.

Styrelsen i Somaliska hälsoteamet är tvärklanmäs-
sigt uppbyggd, det vill säga att flera klaner finns repre-
senterade. ”Vi har hållit oss borta från klankonflikterna 
och skickar inte pengar till någon klan [i Somalia]. 
Kvinnorna umgås mer över klanerna med varandra än 
männen. Så det är lättare att nå dem.” Han berättar att 
han strävar emot total öppenhet när det gäller bidrag 
och ekonomi för att undvika ryktesspridning. Vi kan 
här se hur föreningen är verksam i en situation som 
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präglas av starka band. Föreningen organiserar sina 
möten och försöker nå ut via de sociala nätverk de 
har, men det existerande klantänkandet är fortfarande 
utbrett och sätter gränser för hur väl de når ut och kan 
fånga upp personer till sin verksamhet.

Det första projektet som handlade om föräldra-
utbildning ville hjälpa somaliska familjer att hitta en 
balans mellan kulturen från sitt ursprungsland och det 
svenska samhället. Barnuppfostran ser olika ut i Sve-
rige och Somalia och detta kan skapa problem för so-
malier i Sverige. Projektet ville stötta barn, ungdomar 
och föräldrar och framför allt uppmärksamma våld i 
familjen. Projektets utgångspunkt var att det kan vara 
svårt för en individualistisk och en kollektivistisk syn 
på barnuppfostran att mötas. För att förebygga de 
spänningar som kan uppstå i detta möte ville projek-
tet diskutera föräldraskap och familjemodeller inom 
den somaliska gruppen genom träffar med somaliska 
föräldrar. ”Det är vanligt med aga bland somalier och 
vi ville utbilda i föräldraskap. Men många sa: ’Vi ville 
inte bli som svenskarna’”, berättar Gibril. Under träf-
farna diskuterades bland annat en föräldrabok som 
översattes till somaliska, men på mötena diskuterades 
också det svenska samhället, hälsovårdssystemet och 
andra övergripande frågor. Psykologiska problem 
bland barn kom i förgrunden under det andra året. 

Samarbetet med instanser i den offentliga sektorn 
fungerade inte som det var tänkt. Rinkeby stadsdels-
förvaltning bjöds in till möte, men infann sig inte. ”Vi 
hade hela tiden problem med dom. Det kom aldrig till 
oss, dom ville inte kommunicera alls.” 

Två till tre gånger under de här åren hölls möten 
i Tensta Träff. Bortåt 50 personer brukade dyka upp, 
även om det var tänkt för lite mindre grupper. Detta 
projekt ledde också till en bra kontakt med socialtjäns-
ten i Spånga-Tensta, berättar Gibril. De ville ha kon-
takter inom den somaliska gruppen, eftersom de hade 
svårt att få det att fungera med placeringar av tvångs-
omhändertagna barn.

Det andra projektet handlade om somaliska ung-
domars psykiska hälsa. I mars 2006 inleddes ett sam-
arbete med Psykosmottagningen i Spånga. Psykiatri 
är en medicinsk specialitet som är praktiskt taget oe-
tablerad i Somalia. Psykiatri väcker skepsis eftersom en 
utbredd föreställning är att en psykiskt sjuk människa 
är ”galen”, förklarar Gibril (för vidare diskussion, se 
Johnsdotter 2008b), och den första åtgärden för många 
är att vända sig till en imam för att få koranläsning som 
försök till bot. Somaliska hälsoteamet vill arbeta för att 
sprida kunskapen att Profeten inte var emot medicin 
utan uppmuntrade medicinsk behandling. Även om 
detta är allmänt känt i den somaliska gruppen, gör den 
traditionella frånvaron av psykiatri i Somalia att det är 

svårare för en del att acceptera att även en ”galen” per-
son kan bli bättre av medicinering.

Inom ramen för detta projekt ordnade Spånga psy-
kosmottagning, med enhetschefen Helena Persson i 
spetsen, möten med home information där psykisk 
ohälsa var temat. ”Vi planerade för tio deltagare, men 
det kom många fler”, enligt Gibril. I en egen rapport 
beskriver Psykosmottagningen samarbetet: Målsätt-
ningen var att fånga upp personer som var i riskzonen 
för att utveckla allvarlig psykisk sjukdom och skapa 
större tillit till vården. Vården skulle bli mer tillgänglig 
för den somaliska gruppen: ”Genom information och 
dialog hoppas vi minska rädsla och misstänksamhet 
och tilliten och därmed benägenheten att söka vård när 
behov uppstår.” Bakgrunden var att mottagningen hade 
tyckt att det var svårt att få till en fungerande behand-
lingsallians både med patienter och med anhöriga ur 
den somaliska gruppen. Med Somaliska hälsoteamet 
som sammanförande länk kunde man genomföra mö-
ten präglade av dialog. Fyra möten ägde rum och be-
skrivs som mycket givande. Spånga psykosmottagning 
avslutar sin rapport med orden:

”Amina [från Somaliska hälsoteamet] har givit 
’svenskarna’ i projektgruppen ’nycklar’ till de 
somaliska kvinnorna. Genom att hon visat hur 
viktigt det är med dessa förtroendeskapande 
handlingar har hon lärt oss hur vi bör uppträda 
och bete oss inledningsvis i kontakten för att 
vi senare ska kunna skapa en dialog kring 
svåra och känsliga frågor som psykisk ohälsa” 
(Spånga psykosmottagning 2007:10).

Bild från rapporten Home information: Förebyggande och uppsö-
kande psykiatriskt arbete som handlar om det samarbete där Amina 

Ali Yusuf från Somaliska hälsoteamet arrangerade möten med somaliska 
grupper tillsammans med Helena Persson och Ulla Vilja Prim från 

Spånga psykosmottagning, samt Agneta Hellne från Intresseföreningen 
för schizofreni och andra psykossjukdomar, Centrala Stockholm (IFS/CS).

I det här projektet etablerades bra kontakter med 
psykiatrin som fungerar än idag. Svårigheterna i 
projektet fanns främst i förhållandet till den somaliska 
gruppen, eftersom den traditionella synen på psykisk 
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ohälsa skiljer sig mycket från den gängse synen inom 
den biomedicinska modellen. 

Det tredje projektet fokuserade på familjer där det 
finns barn och ungdomar med funktionsnedsättning. 
Synen på funktionsnedsättning i Sverige skiljer sig 
markant mot den som finns i Somalia och många andra 
länder. I Somalia ses en funktionsnedsättning som den 
egna familjens angelägenhet och detta leder lätt till 
isolering och utsatthet för familjerna. Föreningen ville 
därför genomföra utbildning i etiska och kulturella 
värderingsfrågor om funktionsnedsättningar, men också 
diskutera integrationsproblem i ett bredare perspektiv. 

Föreningen ville ge stöd och kunskap om de möj-
ligheter till hjälp och service som det svenska samhäl-
let erbjuder. Målgruppen var både funktionsnedsatta, 
deras familjer, myndighetspersoner, representanter för 
handkappföreningar och somaliska föreningar. Man 
planerade att ha flera samarbetspartner bland handi-
kapporganisationerna, som Döva och Hörselskadade 
Barn (DHB), Föreningen Autism (FA) och Svenska 
Epilepsiföreningen. Målet var att knyta upp unga soma-
lier med funktionsnedsättning till de stora handikapp-
organisationerna. Gibril tycker att det har fungerat bra, 
särskilt samarbetet med Samsol: ett projekt med bas i 
Rinkeby, finansierat av Arvsfonden och med inriktning 
på etnicitet och funktionsnedsättning. Det har nu upp-
stått en förening med människor som har samma slags 
behov – de arbetar nu för att i framtiden gå vidare som 
organisation.

Projektet kom främst att handla om synskadade 
barn och unga. ”Jag har bland annat varit på Fruängens 
vårdcentral och utbildat personalen om hur man bättre 
kan bemöta blinda somaliska ungdomar”, säger Gibril. 

”Projektet har varit svårt att genomföra, för kommunen 
har inte velat samarbeta.” Gibril har sökt den 
handikappansvariga på kommunen, men menar att det 
har misslyckats för att denna person är ”otillgänglig”. 
Denna person lämnade återbud i sista minuten till ett 
möte där målgruppen var inbjuden, ”kanske för att hon 
var rädd att det skulle ställas mycket krav på service 
från kommunen, men jag vet inte”. Men mötet gick 
bra i alla fall: Alla som hade kommit för att lyssna 
fick i stället chans att föra dialog med en kvinna i 
handikapprådet som också var inbjuden gäst.

”I Järva, Tensta, Rinkeby … kommunerna 
har själva projekt, så de ser oss mer som 
konkurrenter än möjliga samarbetspartner och 
en positiv kraft. Det är som om de tycker att vi 
tar deras anslag.”

Inte heller samarbetet med Ungdomsstyrelsen 
fungerade som Gibril hade hoppats på. Han hoppades 

att någon skulle komma till ett möte, men ingen 
dök upp och han tolkar det som att man inte var 
intresserad av ett samarbete. Gibril sammanfattar de 
tre projekten:

”Trots att alla tre projekt är stängda fortsätter 
vi jobba med samtliga frågor. En föräldragrupp 
har bildats i Tensta och vi hjälper dem med 
föreläsningar och råd om uppfostran och 
föräldraskap. Det fortsätter alltså, det arbetet. 
Projektet om somaliska ungdomars psykiska 
hälsa, och projektet med funktionshindrade 
är slut, men vi fortsätter med de här frågorna 
ändå. Vi har fortfarande ett bra samarbete med 
Psykosmottagningen.”

När det gäller hur projekten har fungerat i förhållande 
till somalierna i området berättar Gibril att männen har 
varit fulla av motstånd, och ”så är det fortfarande”. Hos 
kvinnorna har det landat bättre: 

”Svenska samhället är mer öppet för de somaliska 
kvinnorna. De har blivit starkare här, många. 
Men många kvinnor är fortfarande tysta, de går 
inte ut utan mannen. Männen har förlorat mycket, 
de känner sig maktlösa och de vill inte lyssna på 
samma sätt. Så vi har svårare att nå dem. Kvin-
norna är mycket mer öppna för information.”

Men Gibril uttrycker också visst missmod med en del 
strömningar i området:

”Jag är glad att vi har fått en ny stor och fin 
lokal mitt i Tensta. Men vi har allt större och 
allvarligare problem med islamister. Problemet 
har exploderat den senaste tiden, kanske 
senaste året. Vi lever under ständiga hot och 
motarbetas aktivt. Islamister kommer in i våra 
lokaler, skriker och gapar och säger att vi 
inte är riktiga muslimer som påstår att man 
inte får slå sin fru, eller att det finns något 
som heter psykisk sjukdom. De säger att vi 
ska sluta prata om sex och på så vis sprida 
omoral. Folk förstår inte vad som händer här 
i Tensta/Rinkeby. Islamismen blomstrar men 
svenskarna vågar inte tro att det är sant och 
därför gör man ingenting. Vi har funderat på 
att börja jobba med ungdomar som riskerar att 
rekryteras till Al-shabaab, men det finns också 
en stor risk med ett sådant projekt.”

När det gäller hur projekten landat i gruppen menar 
Gibril att de mött motstånd från en del imamer och 
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radikala muslimer, utöver att motståndet generellt har 
varit större bland männen än kvinnorna.
Erfarenheter av samverkan med svenska instanser 
och organisationer har varit blandade: Kontakterna 
med svenska sjukvårdsinstanser har ofta fungerat bra, 
medan vissa kontakter med kommunen inte fungerat. I 
vissa fall tycks dock samarbete ha uppstått. Somaliska 
hälsoteamet arbetar för att förbättra kontakten mellan 
de somaliska familjerna och socialtjänsten. Arbetet 
handlar bland annat om att få en del av de somaliska 
familjerna att inse att socialtjänsten inte verkar för 
att ta ifrån dem deras barn, utan om att stödja och 
finna bra lösningar. Gibril berättar hur de i Somaliska 
hälsoteamet ibland är med och förhandlar fram vad 
som kan vara den bästa lösningen för en viss familj, 
speciellt med hänsyn till barnen.

Under de tre besök som jag gjorde hos Somaliska 
hälsoteamet under den tid som denna uppföljning utför-
des kom jag alla gånger till olika lokaler: Föreningen har 
flyttat runt en del. Projektledaren Gibril berättar att han 
har försökt hitta den perfekta lokalen för att skapa en 
sorts mottagning dit somalier i området kan vända sig 
för rådgivning för alla olika slags hälsoproblem. Det kan 
gälla psykoser, där Somaliska hälsoteamet har upparbe-
tade kontakter med Psykosmottagningen i Spånga, eller 
rådgivning om riskerna med D-vitaminbrist, hur man 
kan göra gratis hivtest, diskussion om negativa hälsoef-
fekter av khatmissbruk och en mängd andra frågor om 
hälsa. Förhoppningen är att Somaliska hälsoteamet med 
sina kontakter och sina kunskaper om det svenska sjuk-
vårdssystemets uppbyggnad kan underlätta för enskilda 
somalier att hitta rätt i det svenska sjukvårdssystemet. 
Och samtidigt fungerar Somaliska hälsoteamet som en 
arena dit svenska instanser inom vården kan vända sig 
för en ”ingång” in i den somaliska gruppen. 

Genom en informativ webbplats hittar också 
företrädare för den svenska sjukvården till föreningen. 
Somaliska hälsoteamet blir ofta tillfrågade om de kan 
komma och föreläsa, eller bara ge råd och vägledning 
när sjukvården eller kommunen får problem i kontakten 
med patienter och klienter med ursprung i Somalia. 

Forskning visar hur viktiga överbryggare, är för 
sjukvården. Som det framhålls i en internationell 
artikel i ämnet:

”Thus, cultural brokers are in the unique position 
of being able to communicate the nuances and 
values of a minority culture to the mainstream 
culture, as well as communicate the the nuances 
and values of the mainstream culture to the 
minority culture.. […] in that they not only 
make communication possible between speakers 
of different languages, but also enhance the 

interaction and understanding between people 
of different cultures” (Singh et al. 1999:3).

Forskarna bakom artikeln beskriver vidare hur 
psykiatrisk behandling kan lyckas långt bättre om 
kliniker och patienter får hjälp med att förstå ”den 
andres” synsätt och förväntningar. Det är helt i enlighet 
med denna modell som Somaliska hälsoteamet har 
byggt upp sitt arbete.

Idag, när alla tre projekt är avslutade, hur lever de 
kvar? Gibril konstaterar att de fortfarande samarbetar 
med psykiatrin. Bara i år har de haft tre tillfällen med 
olika arrangemang. De arbetar även vidare med frågor 
om föräldraskap och funktionsnedsättning. Han säger 
att Arvsfondens bidrag har varit helt avgörande för 
verksamheten:

”Det har mycket betydelsefullt. Du kan ha hur 
många bra projekt som helst i huvudet, men om 
du inte får stöd för dem blir de betydelselösa. 
När man har projektidéer och får bidrag till dem 

… det har jättestor betydelse.”

Hidde Iyo Dhaqan, Malmö
Hidde Iyo Dhaqan i Malmö är en kulturell och ideell 
organisation som bildades 1995. Ett av föreningens 
mål var att underlätta integrationen av den somaliska 
invandrargruppen i det svenska samhället. Hidde 
Iyo Dhaqan har idag cirka 250 medlemmar, med 
tyngdpunkt på barn och ungdomar. Utöver de 
registrerade medlemmarna har föreningen en stor 
mängd aktiva barn och ungdomar som söker sig till 
verksamheterna som pågår.

En heltidsanställd projektledare, Warsame Osman, 
är den som är huvudsakligt ansvarig för föreningens 
aktiviteter och projekt. Utöver hans anställning 
finns projektanställda inom ramen för olika projekt 
som bedrivs, liksom praktikanter med ersättning 
och andra aktiva utan ersättning. Just nu handlar 
det om 7 praktikanter, som utses i samråd med 
arbetsförmedlingen, och 8 oavlönade volontärer. 

Hidde Iyo Dhaqan har under åren fått bidrag från 
Arvsfonden till fyra projekt:

6. Khat-projekt 
3 år, blev 2 år – 1999 
Projektets syfte var att sprida information 
och kunskap om khat och övriga droger till 
somalier och andra invandrare, samt göra 
riktade insatser för att hjälpa khatmissbrukande 
ungdomar i Malmö. 
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12. Läsverkstan 
2 år – 2005  
I samverkan med andra föreningar i Malmö 
startades läs- och språkverkstad för barn.

19. Ung vision 
3 år – 2007 
Projektet Ung Vision är inriktat på 
fritidsaktiviteter. Projektet har sitt ursprung i 
vad ungdomarna själva vill göra. Fem ungdomar 
är halvtidsanställda och de gör arbetsscheman 
8 timmar varje vecka och leder aktiviteter 12 
timmar i veckan.

26. Barn i stan 
3 år – 2008 
Projektet vill bygga broar genom möten, där 
barn med invandrarbakgrund och seniorer med 
svensk bakgrund utgör kärnan i målgruppen. 
Bland annat har en odlingsverksamhet vuxit 
fram som gemensam aktivitet.

Presentationen av projekten bygger på redovisningar 
i Arvsfondens arkiv, upprepade besök i de pågående 
verksamheterna, flera samtal med projektledarna 
Warsame Yassin Osman och Lasse Flygare, samt 
samtal med ungdomar i verksamheterna.

Det första projektet var inriktat på att motarbeta 
khatmissbruk. Syftet var att sprida information och 
kunskap om khat och övriga droger till somalier 
och andra invandrare, samt göra riktade insatser 
för att hjälpa khatmissbrukande ungdomar i 
Malmö. Målgruppen var invandrarungdomar med 
afrikansk bakgrund. Projektets idé var att stärka 
det sociala nätverkets förmåga att upptäcka ett 
missbruk, samt skapa en effektiv handlingsplan 
för varje individ. Projektet präglades av samverkan 
med andra föreningar och myndigheter där 
stadsdelsförvaltningens ungdomsenhet för Södra 
innerstaden var ett viktigt inslag. Projektledaren 
Warsame Osman berättar:

”Vi ville informera om riskerna med att tugga 
khat. Och så visste vi att en del använde 
ungdomar till att smuggla khat, eftersom 
ungdomarna var för unga för att få straff. Vi 
vet att hela familjer drabbas, det är många 
skilsmässor på grund av khat. Vissa människor 
var emot oss, ’Varför pratar ni om khat? Det är 
ju vår kultur’. Somalisk dans, det är vår kultur, 
det kan vi känna stolthet över. Men vi kan inte 
säga, ’Vi tuggar khat och är stolta över det’. Det 

finns grejer som inte är bra, dom måste vi ta 
bort. Saker som är bra kan vi bygga vidare på.”

Warsame beskriver resultatet av projektet:

”Det var svårjobbat, svårt att få folk att 
acceptera vad vi sysslade med. Vi ville ge 
information om hur skadligt khat är för hela 
familjen. Många somalier var väldigt kritiska till 
vad vi höll på med. De uppfattade det som att vi 
var emot dem, hela den somaliska kulturen. De 
såg oss nästan som fiender, som var på polisens 
sida. När någon blev häktad gick misstankarna 
mot oss, att det var vi som hade informerat 
polisen. Och vi fick ägna mycket tid och kraft att 
förklara att vi inte är informatörer till polisen, 
att vi inte hade med saken att göra.”

Ändå upplevde han projektet i stort som mycket positivt. 
Bland annat så bjöd de dit den kände poeten och 
författaren Hadraawi, som är en man som är mycket 
respekterad. Han uppmanade folk att inte använda 
droger och Warsame tror många lyssnade på honom: 

”Han är en sådan auktoritet”. Men Warsame tycker 
också att frågan om khat är svår att hantera: ”De flesta 
som tuggar är arbetslösa. Jag tror att de flesta, i alla fall 
åttio procent, skulle sluta om de bara fick jobb.” Han 
säger att smugglingen ökar och missbruket sprider sig. 
Samverkan med svenska instanser fungerade mindre 
bra i perioder, vilket kommer att beskrivas nedan under 
rubriken Link work.

Enligt projektredovisningen nådde man cirka 150 
ungdomar, deras föräldrar och syskon, vilket i allt 
skulle vara runt 300 personer. Många av ungdomarna 
var i Hidde Iyo Dhaqans lokaler och fick därmed en 
arena för en meningsfull samvaro, vilket kan anses 
minska riskerna för att dras in i khatmissbruk eller 
khathandel. Informationsmöten ordnades för somaliska 
unga och vuxna, inte sällan i anslutning till andra 
aktiviteter inom föreningen. Nätverk byggdes mellan 
engagerade föräldrar, andra föreningar och tjänstemän 
i stadsdelen – man samlade de krafter som tyckte 
frågan var viktig. Projektet lever kvar i den meningen 
att det framtagna materialet är befintligt och används i 
sammanhang där det är relevant. I Hidde Iyo Dhaqans 
mer övergripande arbete med ungdomar i Malmö hålls 
frågan ständigt levande.

Det andra projektet, Läsverkstan – ett projekt med 
läs- och språkverkstäder för invandrarbarn i Malmö 
föreningsliv, ville bygga upp en verksamhet för barn 
och deras föräldrar där läsandet och språket stod i 
centrum. Man ville, i samverkan med en rad olika 
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föreningar i Malmö, starta läs- och språkverkstäder 
för invandrarbarn och deras föräldrar. Nyckeln till 
framgång, skriver man i ansökan, är att föreningarna 
har en stark förankring bland föräldrarna och att det 
handlar om en process med utgångspunkt i hjälp till 
självhjälp. 

Hidde Iyo Dhaqan organiserade en verksamhet med 
volontärer som arbetade för att stimulera läsning, och 
hade läxläsning med barn. De köpte också in böcker 
till barnen, både på somaliska och svenska. Warsame 
berättar:

”Många somaliska ungdomar har stora problem 
i skolan. Vi ville satsa på barn som har svårt 
med matte och läsning. Vi ville allmänt 
uppmuntra till läsning. Jag tror det är viktigt att 
man kan både svenska och somaliska perfekt. 
Kan man bara ena språket blir det inte bra. Vi 
ville att barnen skulle känna en glädje i att läsa 
och få dom att vänja sig vid att låna böcker på 
bibliotek.”

Läsverkstaden pågick i några timmar åt gången, tre 
dagar i veckan. Sammanlagt under projekttiden 
engagerades tolv volontärer som höll i träffarna med 
barnen. Sammanlagt deltog ungefär 150 barn, något fler 
pojkar än flickor. I genomsnitt deltog 20–25 barn per 
träff. Böcker lästes högt för barnen, barn berättade om 
böcker de läst, och man hade också viss läxläsning för 
att visa kopplingen till läsande. Ett par författarbesök 
genomfördes, där somaliska författare kom och 
berättade om sagor och poesi, och läste en del eget 
material högt. Vid båda dessa tillfällen deltog mellan 
40 och 50 barn. Barnteatrar besöktes och skapande 
workshoppar bedrevs tillsammans med pedagoger från 
Teater Sagohuset. Bibliotek besöktes där både barn och 
vuxna fick kunskap om hur man kan låna böcker, film 
och musik. Projektledarna kontaktades av en förening 
i Göteborg, SweSom, som ville starta en liknande 
verksamhet – vilket de också gjorde med bidrag av 
Arvsfonden (projekt 15). Båda läsverkstäderna höll 
kontakt genom projektens genomförande och utbytte 
råd och idéer. Över huvud taget samarbetade man 
mycket med andra somaliska föreningar inom ramen 
för detta projekt. 

Hidde Iyo Dhaqan bedriver fortfarande läxhjälp, 
nu i samarbete med ABF, och har tillgång till en lokal 
i Rosengård: ”Det är en nödvändighet att projektet 
fortsätter även om vi inte har finansiering för det.”

Det tredje projektet, Ung vision, inleddes med ett 
möte med ett stort antal ungdomar om vad de ville 
göra. Projektet tar avstamp i det faktum att tillvaron är 

tuff för många unga somalier i utsatta områden, enligt 
projektledaren Warsame Osman:

”Det är nästan omöjligt att sammanfatta behoven 
hos unga inom den somaliska gruppen. Det finns 
egentligen hur många områden som helst att satsa 
på. Jag kan nämna några problem: De unga har 
inget hopp om att få jobb. De har inga förebilder, 
eftersom föräldrarna tappat så mycket av sin 
identitet och inte kan visa vägen in i det svenska 
samhället. Generationskonflikter är vanliga. Sen 
är det så att de unga inte har någon studievana 
och känner heller inte att det är lönt att satsa på 
studier. Sysslolösheten bland ungdomar är ett 
stort problem och många i området står bara och 
hänger. De fastnar i kriminalitet och droger. Jag 
frågar mig ofta varför ingen satsar tidigare. Man 
måste ge dessa unga stöd. När någon är tjugo år 
och kriminell måste man fråga sig vad som hände 
åren innan dess.”

Den mer formella syftesbeskrivningen i ansökan lyder:

”att stimulera ungdomar med invandrarbakgrund 
att göra positiva val i livet, genom att utveckla 
intressen för fysiska aktiviteter och kreativt 
skapande i gemenskap med andra ungdomar.”

Idén till projektet föddes mitt i natten för några år sedan:

”Vi fick idén när vi såg att det var ungdomar som 
spelade fotboll på Seveds plan mitt i natten. Vi 
tänkte, ’kan vi samla dem och fråga vad dom 
skulle vilja göra?’. Vi ordnade ett stort möte: 

’Om vi gör ett projekt, vad skulle ni vilja göra?’ 
Och det var så där 40-50 ungdomar med på 
första mötet och vi skrev ner allt dom sa att dom 
ville göra, fotboll och sånt. Och vi valde åtta 
ungdomar mellan 20 och 24 år som vi fortsatte 
träffa för att utveckla den här idén. Från den 
första dagen till när projektidén var färdig 
tog åtta månader. Det viktiga när man gör ett 
projekt är att lyssna: Idéerna måste komma från 
dom. Och dom ska vara dom som jobbar själva 
med att förbättra. Det är dom som ska styra vad 
som händer. Det satsas för många miljoner utan 
att man har lyssnat på vad folk vill göra.”

Projektet är öppet för också andra ungdomar, men 
riktar sig främst till dem med svensk-somalisk 
bakgrund. Målen är många:
 • utbilda ungdomar till ungdomsledare, så att de med 

hjälp av mentorer och nätverk kan starta egna ung-
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domsverksamheter 
 • nå och engagera ungdomars föräldrar och göra dem 

medvetna om nyttan och värdet av att deras ung-
domar är föreningsaktiva och delaktiga i positiva 
nätverk 

 • bygga positiva, mottagande och öppna nätverk med 
partner, föreningar och organisationer som kan 
möta och ta emot ungdomar

 • förebygga utanförskap, kriminalitet, småbrottslighet, 
negativa gängbildningar och därmed skapa integra-
tion och gemenskap bland ungdomar.

Grundidén är att ungdomar ska få utbildning och erfa-
renhet i att leda andra ungdomar i planerad verksamhet. 
Detta sker med stöd från projektledaren Warsame, som 
ska fungera som förebild, ”dörröppnare”, rådgivare 
och inspiratör. Stor vikt läggs vid att tillgänglighet och 
öppettider ska fungera, att se till att rätt information 
går ut och liknande. ”Här fungerar projektledaren som 
en ständigt agerande kvalitetssäkrare i en kontinuerlig 
arbetsprocess med ungdomsledarna kring hur de ska 
utföra sitt arbete, vilka förväntningarna är, vilka re-
surser de har tillgång till (utbildning, ekonomi, lokaler, 
samarbetspartner, kontakter)”, fastslås i ansökan. War-
same sammanfattar kärnan i modellen:

”Ungdomsledarna lär sig på vägen. De får inte 
en utbildning i sex månader där dom bara 
sitter och sedan ut. Utbildningen är att dom 
är verksamma. Dom ska planera, ansvara 
för bokningar av lokaler, få grupper att 
fungera, se till att det går bra om det kommer 
funktionshindrade. Dom lär sig av att få ansvar, 
dom ska fixa allt! Och sedan kan dom få ett 
intyg på att dom har arbetat som ungdomsledare 
och det kan hjälpa dom att få jobb. Det 
viktigaste är att dom tar ansvar för planeringen, 
dom känner att ’det är vi som bestämmer’.”

Inom projektet är det hela tiden minst fem ungdomar 
som arbetar på halvtid. De är mellan 20 och 25 år 
gamla och arbetssökande på halvtid. Ett schema som de 
själva planerat lämnas in varje vecka. Det ska innehålla 
12 timmar aktiviteter och 8 timmar planering och 
annan verksamhet som krävs för att få aktiviteterna att 
rulla på. Aktiviteterna under en vecka kan se ut så här:
 
Hinda Kadra Faduma Ali Anwar
Drama Basket Basket Fotboll Biljard/pingis 
Basket Dans Tjejkväll Ishall Fotboll 
Dans Film Film  Skridskor 
Musik Fotboll Fotboll

En vecka för exempelvis Hinda innehåller alltså aktivi-
teter med drama, basket, dans och musik, sammanlagt 
12 timmar. Det rör sig om olika grupper av aktiva i de 
olika aktiviteterna, men vissa av deltagarna kan syssla 
med flera av aktiviteterna som Ung vision erbjuder.

Varje vecka rapporterar ungdomsledarna skriftligt 
hur det gått under veckan, till exempel hur många 
besökare de haft på varje pass. Det framgår exempelvis 
i rapporteringen för en vecka i november 2009 att 
Anwar hade hand om tio ungdomar i ishallen några 
eftermiddagstimmar en fredag, att Kadra och Faduma 
tillsammans hade basket med ett femtontal tjejer på 
Apelgårdsskolan och att de direkt därefter höll i en 
filmvisning för ett tjugotal ungdomar i Tegelhuset. 
Under det första året deltog ungefär 135 ungdomar i 
någon av de olika aktiviteterna.

Ali berättar om sitt arbete inom Ung vision:

”På dagtid har vi utvärderingar av vad vi gjort, 
gör listor på hur många som varit med och hur 
det fungerat. Det bästa vi har är nog lägren i 
Sölvesborg. Man lär känna varandra så bra när 
man är tillsammans fredag till söndag. Då kan 
vi sitta och prata om vad vi vill göra med våra 
liv, och vad vi kan göra genom föreningen.” 

Han skulle vilja utveckla föreningens verksamhet, driva 
kurser i hur man söker jobb och skriver cv, och han 
tycker att föreningen borde jobba ännu mer med läxhjälp. 
Han tycker det är roligt att många föräldrar hör av sig 
och är tacksamma för vad de gör inom projektet. I en 
av redovisningarna berättas också om betydelsen av att 
föräldrar förstår vad projektet går ut på:

”Under perioden kom cirka 40 föräldrar att 
ta del av ungdomarnas aktiviteter och för att 
titta när det var dags för träning eller övning. 
Flera föräldrar började intressera sig för 



Somaliska föreningar som överbryggare 39

ungdomarnas fritidssysselsättningar och vi såg 
att dessa föräldrar kan spela en viktig roll i att 
fungera som ’föräldraambassadörer’ gentemot 
andra föräldrar. På så sätt kan de förklara 
vad projektet handlar om, varför det är viktigt 
att göra denna satsning på ungdomar, varför 
föräldrar måste engagera sig och ’ha koll på’ 
vad ungdomarna gör på fritiden och att man 
förstår vikten av att t.ex. betala medlemsavgift i 
olika föreningar för att få vara med och delta i 
verksamheter.”

Det pågår alltså något av ett opinionsarbete 
för generationen av föräldrar, som ofta är 
födda och uppvuxna i länder utan etablerad 
fritidsaktivitetssektor. Många föräldrar har 
försörjningsstöd från samhället och den summa 
de får förväntas täcka också avgifter för barnens 
fritidsaktiviteter. Hidde Iyo Dhaqan arbetar alltså 
med att skapa en medvetenhet om hur viktigt det är 
i ett långsiktigt perspektiv att föräldrar låter barnen 
vara aktiva på fritiden trots att resurserna är knappa 
för familjen. Det handlar i förlängningen också om 
att stärka föräldrarna i deras föräldraroll och i deras 
inflytande över att de unga utvecklas på ett bra sätt. 

De unga anställda får lära sig struktur och planering. 
Det ska finnas stort utrymme för ungdomarna själva att 
ta verksamheterna dit de vill, både ur ungdomsledarnas 
perspektiv och de aktivas. En doktorand i sociologi 
(Ngeh 2008) som följde projektet under en 
tvåmånadersperiod skriver i en essä att killarnas 
deltagande var mer defensivt: Genom att delta i 
projektet kunde och ville de undvika problem, bråk och 
kriminalitet. Tjejerna visade en mer offensiv hållning: 
Deras deltagande handlade mer om att ha kul, träffa 
andra, visa allmänheten vad de kan, dansa, vara med i 
radio och liknande.

I anslutning till projektet med ungdomsledarna 
har man också utvecklat en verksamhet med 
ungdomsvolontärer (13 ungdomar) som slussats in 
som oavlönade ungdomsledare. De är viktiga resurser 
den dag projektet ska stå på egna ben utan bidrag från 
Arvsfonden. En stor grupp praktikanter, mellan 30 och 
40 stycken, har också deltagit i projektet. 

Iman är en av ungdomsledarna i Ung vision. Hon 
är 22 år och bor nu utanför det Rosengård där hon 
växte upp. Hon kom in i projektet av en slump: Hon 
gick på en fest som Hidde Iyo Dhaqan arrangerade, 
träffade projektledaren Warsame som blev imponerad 
av allt hon redan hunnit göra trots att hon var så ung. 
Han frågade henne om hon ville jobba som oavlönad 
volontär och det ville hon, eftersom hon just då inte 
hade andra planer. Efter några månader som volontär 

fick hon jobb som halvtidsanställd, efter att en kille 
slutat. Jag frågar henne om vad som varit bra och vad 
det har varit problem med:

”Alltså jag tycker det mesta har gått bra. I början 
var det svårt att nå ut och skapa en grupp, men 
så fort man kommit igång och nådde ut till en 
grupp så blev det lättare, för dom i gruppen 
har ju kompisar som vill göra samma saker. 
Ryktet sprider sig, så nu är det jättepoppis. Men 
resurser kan vara svårt. Ibland så vill man göra 
saker utöver det vanliga och så kan man inte 
det. Jag och Ali har det mycket så att vi vill 
belöna barnen, typ någon gång i halvåret. När 
dom har gått på alla träningar, eller kommit på 
alla lektioner, så vill vi ta dom till Laserdome 
eller go-cart eller såna saker. För att visa 
uppskattning, ’ni är duktiga, fortsätt så här’. 
Alltså det kan man inte alltid, så då får man 
improvisera och göra något roligt som inte 
kostar så mycket.”

Ett annat problem har varit lokaler i Rosengård för 
dramagruppen, det har Iman fått jobba mycket med och 
ser fortfarande problem. Hennes områden är drama, 
tidigare hjälpte hon till i boxningen för tjejer, och så 
håller hon i tjejgruppen. Hon kombinerar tjejträffarna 
med fysisk aktivitet:

”Då är det att vi går ut och joggar, eller 
promenerar snabbt, och så pratar vi samtidigt. 
Först hade vi bara tjejsnack, men då tyckte 
jag så, ’nä, vi måste gå ut och röra på oss’. Så 
vi kombinerar det, och sen avslutar vi med 
picknick eller nåt sånt. Och mer spontana grejer, 
så att dom inte känner ’åh, måste jag’. Utan så 
att dom verkligen vill fortsätta.”
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Grupperna överlappar en del: 15–20 tjejer kommer 
på tjejträffarna, och en del av dem är också med i 
dramagruppen. Jag frågar Iman vad hon lärt sig av sitt 
arbete inom Ung vision:

- Vilken jobbig fråga! [Skrattar till och 
tänker efter.] Jag har lärt mig hantera barn 
[barnen Iman jobbar med är i tolv-, tretton-, 
fjortonårsåldern]. Och jag har fått bättre 
självförtroende när det gäller att prata inför barn 
och att verkligen säga till på skarpen om det 
behövs. Innan var jag aldrig en sån som vågade 
prata inför publik och så där, men nu så är det 
hur lätt som helst. Man har ju lärt sig … Vi har 
varit på många föreläsningar och workshoppar 
också, och pratat om vårt projekt, och sen har vi 
hållit i aktiviteterna med barn och sagt till inför 
alla att ’nu ska vi göra det och det’, så man vänjer 
sig. Och så har jag fått bättre tålamod, absolut. 
Det behöver man när man jobbar med barn 
faktiskt! Men det jag kan tacka jobbet här för är 
att jag inte längre är så där feg av mig, jag har 
utvecklats när det gäller det. Att jag kan prata 
inför människor … och ta plats.

Hon menar att denna erfarenhet inom projektet redan 
direkt inverkat på hennes framtid. Hon har fått ett 
deltidsjobb inom Röda Korset, att ta ut barn från 
resurssvaga miljöer på utflykter till hav och skog: 

”Jag fick jobbet som egentligen krävde att man skulle 
ha en viss utbildning, men eftersom jag har den här 
erfarenheten så fick jag jobbet ändå.” Hon ser sitt 
arbete inom Ung vision som en stark merit inför 
framtiden. Den har också fått henne att förstå att hon 
verkligen vill arbeta med barn. Jag frågar henne om 
hon tror att hon är en förebild för de unga tjejerna och 
svaret kommer blixtsnabbt:

”Ja, det är jag, det vet jag, för dom har själva 
sagt det! [Skrattar till.] ’Vi vill vara som du’. 
Jag har precis gift mig, och dom säger, ’vi vill 
bli som du’, ’ha ett bra jobb och en bra man 
och du har ändå hunnit göra en massa saker’. 
Dom vill också jobba som ungdomsledare när 
dom blir stora, säger dom, det är kul. Sen vet 
jag inte om dom säger det för att vara snälla 
eller för att dom menar det, men det känns som 
om dom menar det. För dom kommer till mig 
när dom behöver råd… typ om dom har bråkat 
med någon i klassen, någon jag inte ens känner. 

’Men vad ska jag göra, vad tycker du?’ Så jag 
tror dom ser upp till mig, jag hoppas det.”

Hassan är idag 21 och har varit med i Ung vision i tre 
år som deltagare i aktiviteterna. Han berättar om hur 
det kom sig att han började en gång i tiden:

”Förr satt vi bara hela tiden. Jag satt själv 
där ute [pekar ut], gjorde ingenting, jag var 
arbetslös. Malmö är inte bra, ’det var inte bra 
att flytta hit’, tänkte jag. Jag bara umgicks med 
andra som också var arbetslösa. Sen en gång 
när jag träffade en kille som jobbar här, Ali, så 
sade han till mig, ’Hassan, varför kommer du 
inte till oss? Vi har en massa roliga grejer som 
vi gör. Hellre än att du bara sitter här’. När 
man är ung, när man går ut från gymnasiet, 
man känner sig helt rädd. Och bara arbetslös 

… arbetslös. Man måste jobba, man måste få 
pengar. Men jag hade inget jobb, jag bara satt 
där, du vet, med dom andra. Vi bara satt där. 
Så kommer det andra ungdomar dit, till Seveds 
plan, och så blev det bråk.”

Hassan började spela fotboll i regi av Ung vision. Han 
beskriver det som att han kom igång: Han började ”göra 
grejer” som i sin tur ledde till att annat ”öppnade sig”. 

”Jag var arbetslös när jag började umgås 
med andra här. Spelade fotboll, och jag var 
med på två läger också, där i närheten av 
Sölvesborg. Det var riktigt kul. Ett tag hade vi 
en arbetscoach också. De flesta ungdomar har 
inget jobb. Vi fick hjälp med det också, någon 
som gav oss råd, hur man skriver cv och så. 
Jag var ute och letade jobb då. Vi är många 
som var med då som har jobb nu. Warsame 
[projektledaren för Ung vision] sade till oss, ’Gå 
och jobba, gå och sök jobb!’ För mig gjorde 
Ung vision att jag jobbar nu, på en verkstad.”

Hassan säger att han idag ”lever gott, som andra 
människor”. Han känner sig bra när han är i gång. Nu 
jobbar han, tränar på Friskis, kommer hem, umgås 
med kompisar. Det blev annorlunda med familjen när 
han kom igång och fick jobb, tjatet från föräldrarna 
försvann: ”Pappa säger att han är stolt över mig. Och 
när min pappa säger sånt, då känner man woui.” Han 
tycker att det viktiga med projektet är kombinationen 
av att det finns aktiviteter och hjälp att skaffa jobb. Nu 
när Hassan jobbar hinner han inte vara med så mycket 
i föreningen, men han brukar fortfarande följa med 
när det är något särskilt på gång. Ibland tar han dit 
sina syskon och ser till att dom är med på en del som 
händer där. 
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”Alla barn här vet vad Ung vision är och att dom 
kan komma hit om dom har problem eller har 
ställt till det … han [Warsame] hjälper oss. Även 
om det inte är hans jobb egentligen, så gör han 
det, han hjälper till.”

Warsame berättar om hur viktigt det är att utgå ifrån 
ungdomarnas verklighet, intressen och önskningar. Med 
radikaliseringsströmningar inom den somaliska grup-
pen i Sverige är det mycket av det traditionella somaliska 
som klassificeras som haram (religiöst förbjudet), enligt 
Warsame. Det leder till känslor av skam att vara soma-
lier, snarare än stolthet över familjens etniska ursprung. 
Inom Ung vision har det också funnits aktiviteter som 
lyfter fram det traditionella somaliska, som att unga tje-
jer har lärt sig dansa traditionell somalisk dans:

”När vi hade avslutning av projektet var det 
några av flickorna som var uppe och dansade. 
Det var folk från [en somalisk förening i] 
Stockholm som vi hade bjudit in till avslutningen, 
dom trodde knappt sina ögon. Och det jag 
var mest stolt över … det var att mammor till 
flickorna var där och tog foton. Att vi hade med 
oss mammorna i detta.”

Efter första årets verksamhet visade det sig att 
flera anställda ungdomar lämnade verksamheten 
för att gå vidare in i annat arbete – fyra stycken, 
varav två killar och två tjejer. Detta tolkas som en 
stor framgång, eftersom ett av de viktiga målen är 
delaktighet i samhället och förankring på den ordinarie 
arbetsmarknaden. De vakanta platser som skapas i 
projektet efterhand är eftertraktade. Många andra 
ungdomar vill ha dessa jobb, men konkurrensen är stor 
eftersom arbetslösheten är så utbredd. 

De somaliska ungdomarna som är ledare inom 
projektet – det finns också ungdomsledare vars 
föräldrar har annan etnisk härkomst – har bakgrund 
i olika klaner. Ungdomsledaren Ali kommenterar 
klansystemet:

”Klantänkande finns inte finns bland de unga. 
Alla är tillsammans. Jag tror att de vuxna också 
har lämnat klantänkandet. I föreningen är alla 
tillsammans, alla klaner. Somalier är ett vänligt 
och hjälpsamt folk. Problemet med somalier är 
att många har syskon, föräldrar och släktingar 
som är döda. Det är inte konstigt att en del blir 
våldsamma då.”

Ali berättar också att han lärt sig mycket om 
gruppdynamik av att vara ungdomsledare: ”Hur man 

får en grupp att fungera”. Han säger att han lärt sig 
mycket av att vara ungdomsledare och nu funderar på 
att utbilda sig till socionom. I en av redovisningarna 
till Arvsfonden beskriver projektledaren hur man 
arbetat mycket med regler inom gruppen: ”Det förs ett 
ständigt pågående samtal med ungdomarna kring vad 
som är ett bra och schysst sätt att vara och bete sig mot 
varandra, hur grupperna ska fungera på ett bra sätt och 
hur man ska vara mot varandra.” Nedsättande språk är 
bannlyst i verksamheterna. Ungdomsledarna tränas i 
konflikhantering och problemlösning. 

Ett spår i projektet har varit inriktat på demokrati- 
och framtidsverkstäder vid tre tillfällen. Där 
diskuterades projektets inriktning och erfarenheter 
av sammanlagt ett fyrtiotal ungdomar och ett tiotal 
föräldrar. Både unga och vuxna fick alltså chans att 
ventilera vad de upplevde fungerade bra med projektet 
och vad som kunde förbättras. Ungdomarna upplevde 
projektet som mycket positivt, för att man fick göra 
roliga saker och träffa många nya vänner. Deras 
förslag på förbättringar gällde bland annat tillägg av 
vissa aktiviteter och fler läger. De föräldrar som var 
närvarande vittnade om att projektet var viktigt för deras 
ungdomar, bland annat som en motvikt till otryggheten 
i området. Men de efterlyste också aktiviteter som 
föräldrar, unga och barn kunde göra tillsammans.

Samverkan har skett med en mängd aktörer i idrotts- 
och fritidssektorn; sammansättningen har ändrats 
en del beroende på i vilken riktning och mot vilka 
aktiviteter som ungdomarna velat styra verksamheterna. 
Samarbetet med olika aktörer som etablerades under 
det första året stabiliserades och fördjupades under 
det andra och tredje årets verksamhet. Den viktigaste 
samarbetspartnern genom projektet har varit Sofielunds 
folkets hus, som i sin tur öppnat upp för samverkan 
med ett stort antal andra aktörer genom att härbärgera 
ett trettiotal föreningar. Man har även nätverkat med 
fritidsgårdar och kommunala verksamheter. 

”Det är det svåra, ovissheten. Att man inte vet 
i förväg om det kan bli en fortsättning eller 
inte. Om projektet är bra, varför kan man 
inte få fortsättning? Man tvingas att leta nya 
idéer, istället för att ta till vara det som man 
vet fungerar. Problemet finns kvar, men man 
måste leta efter ett annat problem, ’aha, vi 
måste satsa där nu’. Kanske man kan komma 
tillbaks till det i framtiden … [skrattar]. Målet 
är ju att bli självständig, men det är svårt att 
hitta finansiering. Tre år … första året går 
åt till mycket kartläggning och organisering, 
först andra året kan man komma igång på 
riktigt. Och under det tredje året går mycket 
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energi åt till att försöka hitta ett sätt att kunna 
fortsätta.”

Stor kraft har lagts på att utveckla samarbetet 
med Malmö fritidsförvaltning för att få avgiftsfri 
tillgång till förvaltningens fritidsanläggningar och 
för att långsiktigt hitta en fortsättning på projektet 
– eller åtminstone dess bärande idéer. Just nu hålls 
projektmodellen levande genom att man fått åtta 
månaders finansiering från Ungdomsstyrelsen, nu under 
rubriken ”Unga kan”. Warsame förklarar:

”Det är samma aktiviteter. Vi har redan dom här 
ungdomsledarna som känner alla. Så det är inte 
svårt att bara fortsätta. Men skillnaden är att vi 
har mer tjejer. Vi har fångat upp tvåhundra nya 
tjejer och hundra killar, nya, inte dom vi redan 
har. Det är det som vi kämpar hårt för. Vi säger 
till de gamla: ’Bjud med en kompis för en dag’. 
Till december i år, sedan är det slut. Bara åtta 
månader från Ungdomsstyrelsen. Vi hoppas 
på att kunna söka mer därifrån för att kunna 
fortsätta längre fram.”

Kärnan i det fjärde projektet, Barn i stan, är att äldre 
och yngre som bor runt Sevedsplan möter varandra. De 
seniora projektdeltagarna har sin bakgrund i Sverige, 
medan barnen har invandrarbakgrund. I Barn i stans 
lokal möts man och berättar för varandra om sina 
erfarenheter och upplevelser. Man skapar en arena 
för möten där deltagarna själva ska finna former för 
samvaro. Den här processen kallas ”skapandet av ett 
nytt mellanrum” som lämnar utrymme för gemenskap, 
förståelse och dialog där det annars finns ett ”glapp”. 

Syftet med projektet, som det beskrivs i ansökan, är:

”att utveckla en ny modell för möten, samverkan, 
kommunikation och gemenskap mellan barn 
med invandrarbakgrund och äldre personer 
i Malmö. […] Projektet ska i allt motverka 
fördomar och främlingsfientlighet – i båda 
riktningar – och i stället skapa kommunikation 
och förståelse över generationsgränser och 
mellan olika kulturer. På så sätt skapar vi en 
bättre tillvaro för barn och äldre.”

Målgrupper är dels barn i åldern 7–12, dels äldre 
personer och pensionärer. En tredje målgrupp består 
av barnens föräldrar, syskon och övriga anhöriga. 
Med projektet vill man synliggöra barn och äldre som 
resurser i samhällsbygget, och låta barns nyfikenhet 
och livslust möta äldre människors kunskap och 
erfarenhet.

En viktig punkt i början av processen var en artikel i 
Skånska Dagbladet som ledde till att sex äldre hörde av 
sig och ville vara deltagare:

 
Skånska Dagbladet, 27 april 2008

Man arbetar ständigt med att rekrytera nya äldre personer 
till projektet, ett arbete som slagit väl ut. Det första som 
fungerade som aktivitet mellan barnen och seniorerna var 
att baka tillsammans och sälja när det var fest. Aktiviteten 
är tillräckligt komplicerad för att man ska fokusera (och 
inte känna sig tvungen att samtala), men tillräckligt 
okomplicerad för att kunna samtala under tiden.

Nu har olika trådar av verksamheten utvecklats 
utifrån initiativ och önskningar hos deltagarna. Det 
finns kaféverksamhet, aktiviteter med sång och drama, 
textilverkstad med tillgång till symaskiner, bakning 
och matlagning – samt det stående inslaget med bingo 
och fika varje onsdag för ”bingotanterna”.

En aktivitet som växte fram i detta ”mellanrum” 
var odling. Odling, berättar projektledaren Lasse 
Flygare, kan engagera alla. Det är en aktivitet som är 
överskridande på alla plan: generationsöverskridande, 
könsöverskridande, möjlig att utföra tillsammans även 
om deltagarna har olika språk och etnisk bakgrund. 
Men odlingarna fanns inte med från början i planer 
och projektbeskrivning. Man hade ett treårsperspektiv: 
då–nu–sen. År ett handlade om seniorerna, om tiden 
när de var barn. Hur såg deras barndom ut? Och hur 
såg det ut runtomkring här på Seved? Då kom det 
fram att området hade präglats av kolonilotter fram till 
1940-talet. Och då väcktes frågorna hos barnen: Kan 
vi också odla? Projektledningen tänkte sig något litet 
pedagogiskt odlande av solrosor, kanske något litet 
växthus i någon hörna. Projektet Barn i stan har nu 
skapat Sveriges största odling mitt i en stad. 

”Hidde Iyo Dhaqan kommer att bli den första 
föreningen i Sverige som tecknar ett avtal med 
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en kommun om att få odla på ett offentligt 
torg. Nu kommer föreningen att få ansvara för 
skötseln av delar av torget. Det är helt unikt. 
Kommunen har fattat vad det här betyder, att 
boende… både barn och vuxna och äldre … 
arbetar med boendemiljön tillsammans på det 
här sättet.”

En miljövetare har på uppdrag av miljöförvaltningen 
arbetat med att utveckla detta projekt vidare. Linnea 
Wettermark, som anställts inom projektet på en halvtid 
finansierad av kommunen, skriver i en rapport om 
stadsodlingen i Seved att modellen inte bara handlar 
om den konkreta odlingen och den efterföljande 
förändrade stadsbilden, utan också om att bygga 
förtroende och sociala relationer. Nya nätverk mellan 
boende växer fram och förenar människor med olika 
bakgrund och i olika åldrar:

Att odla tillsammans är en utmärkt metod 
för möten över alla gränser. Många med 
invandrarbakgrund, som odlat i sina tidigare 
hemländer och vuxit upp på landsbygden, 
förundras över allt som går att odla i Sverige. 
Många av barnen på Seved är födda och 
uppvuxna i stadsdelen och har i väldigt 
liten utsträckning, eller aldrig, kommit i 
kontakt med landsbygden och dess betydelse 
överhuvudtaget. För barnen var odlingen 
en nyhet som öppnat upp ögonen för nya 
upptäckter och sammanhang. Svenska seniorer 
som bodde i Malmö på den tiden då Seved 
var ett koloniområde har också glatts åt 
koloniodlingens ’återkomst’, och har kunnat 
bidra med kunskaper om något som de upplevde 
som unga [Wettermark 2009:8]. 

  

Linnea Wettermark konstaterar att ekologisk stadsodling 
är en metod för att finna ”engagemanget, drömmarna, 

möjligheterna, eldsjälarna, gräsrötterna och nätverken” 
inom ett bostadsområde (2009:9). Fastighetsägare 
och förvaltare flockas nu kring Barn i stan för att få 
insyn och del av den positiva spiral som har skapats. 
Ett odlingsnätverk koordineras nu av Barn i stan och 
innefattar våren 2010 boende, ett antal fastighetsförvaltare 
– kommunala och privata – , bostadsrättsföreningar, 
hyresgästföreningen och en förskola. Odlingarnas 
omfattning växer och bildar öar i stadsbebyggelsen 
i centrala Malmö, i Seved och Rosengård (där 
kallas odlingarna för ”Yalla-trappan”). Resurssvaga 
bostadsområden kommer på så sätt att präglas av signaler 
om vilja till förändring och en positiv utvecklingsspiral.

Barnperspektivet genomsyrar hela verksamheten 
och metodiken syftar till att utveckla barns självkänsla 
och upplevelser av större sammanhang genom att låta 
dem göra egna erfarenheter i situationer som präglas av 
kreativitet och sinnesupplevelser.

Projektet har fått stor medial uppmärksamhet och 
lockat till sig studiebesökare från bland annat Kina och 
Kanada. Projektet med odlingarna, som växte fram ut 
deltagarnas egna önskningar när de möttes inom Barn 
i stan, råkade sammanfalla med den internationella 
trenden med urban odling, konstaterar projektledaren 
Lasse Flygare. 

Sydsvenskan, 22 april 2010.

Ett tecken på att det är ett lyckat projekt är att det 
inte varit någon som helst skadegörelse av odlingarna. 
Odlingarna i Seved, och projektet Barn i stan, 
tilldelades 2009 Malmö stads lilla miljöpris, vilket 
ledde till ännu mer uppmärksamhet.
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Från Malmö stads webbplats 2009, när projektet Barn i stan 
fick lilla miljöpriset.

Inom ramen för Barn i stan har en kvinnogrupp startats 
av Nasra, som är anställd inom projektet. Där samlas 
somaliska kvinnor sedan några månader, en kärntrupp 
av tio kvinnor och ytterligare tio som kommer då och 
då. De träffas för att laga mat tillsammans, odla och 
baka med barnen. Det var en svårstartad verksamhet 
eftersom misstänksamheten till en början var utbredd: 
Varifrån kom pengar, hur mycket pengar handlade det 
om och vem fick del av dem? Nu har informationen 
landat och verksamheten flyter på. Nasra berättar:

”Varje måndag lagar vi mat tillsammans. Och 
pratar, pratar, vi pratar mycket, vi behöver 
någonstans att få prata om alla problem vi 
har. Somaliska kvinnor har mycket problem. 
Och det finns inga föreningar för kvinnor här i 
Malmö, alla föreningarna är bara för män. Så 
det finns ingenstans vi kan träffas och prata 
om allt i Sverige, problemen, hur ska det gå för 
barnen i framtiden, hur kan vi göra det så bra 
som möjligt för barnen här i Sverige. Och också 
prata om vägar för fler somaliska kvinnor att 
komma ut i det svenska samhället.”

Vid vissa träffar är det bara kvinnor närvarande, vid 
andra är också barnen med. De kan odla tillsammans, 
mammorna med barnen, och sedan går de in i lokalen 
och bakar tillsammans. Jag frågar Nasra om det 
fungerar att rekrytera kvinnor från olika klaner och 
hon svarar:

”Jag har bott här i området i tio år, alla vet vem 
jag är. Jag har sett alla barnen som nu är större 
eller tonåringar, jag har sett dem sedan de var 
små barn. Jag har pratat med dom i alla år, vi 
bor ju här i samma område. Och deras mammor 
och jag, vi känner varandra. Det där med 

klaner… nittio procent av kvinnorna, de bryr sig 
inte om klaner, de är så trötta på det… du vet, 
tjugo år nu, klaner och konflikter och krig och 
bråk… det är männen som håller på. Kvinnorna 
vill inte, de bryr sig inte om sånt som klan. När 
vi träffas här så är det kvinnor från olika klaner. 
Vi vill inte tänka på sånt.”

I framtiden vill Nasra och de andra projektledarna 
att gruppen med somaliska kvinnor, mammor med 
barn, också ska växa och få in kvinnor med annan 
etnisk bakgrund. Men just nu behöver gruppen få 
hitta tryggheten i varandra innan man går vidare och 
försöker få med sig också andra grupper.

Lasse Flygare, som är projektledare för Barn i Stan, 
berättar:

”Vi har mer än 300 ungdomar i vårt projekt. 
Och det som är positivt är att vi har med oss 
’urbefolkningen’, äldre malmöbor som bor här 
på Seved. I tidigare mångkulturella projekt 
har man alltid glömt urbefolkningen. De har 
referenser från en tid som på många sätt 
påminner om den somalier kommer ifrån. Förr i 
tiden i Sverige hade svenskar också många barn, 
man var djupt troende och man uppfostrade 
barnen ganska auktoritärt.”

En hård kärna i verksamheten utgörs av ett 30-tal barn 
som finns med varje vecka. Tio gånger så många har 
återkommande kontakter med projektet och deltar, men 
mer sällan än varje vecka. Antalet anhöriga, föräldrar 
och syskon är ett sextiotal. Man borde hitta fler vägar 
att involvera föräldrar, menar Lasse. 

Något fler flickor än pojkar söker sig till 
verksamheten, men alltfler pojkar kommer också in 
i verksamheten. De allra flesta av de äldre är också 
kvinnor, liksom de anhöriga som kommer till Barn 
i stans verksamheter. Vad gäller seniorerna finns det 
idag en hård kärna på ett femtontal äldre personer, 
nästan bara kvinnor, men många fler finns i periferin 
och är aktiva ibland. 

Lasse tycker att ett av projektets viktigaste effekter 
är att bryta ensamhet. En oplanerad grupp som sökt sig 
till projektet är sjukpensionärer: ”En del med tyngre 
diagnoser har hittat hit och upplever gemenskap.” 
Han betonar att det inte bara handlar om aktiviteter 
– det måste också få finnas utrymme för lugn och 
sysslolöshet – gemenskap utan att något till varje pris 
ska produceras. Sysslolöshet och inaktiva stunder 
lämnar utrymme för lyssnande och en lyhördhet för vad 
barn verkligen vill göra:
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”Det vi kan göra är att skapa så bra förutsätt-
ningar som möjligt för att möten sker, och lyssna. 
Bejaka det som kommer upp, få i gång lusten 
och nyfikenheten. ’Ut med vattenslangarna, ut 
med spadarna, nu ska dom plantorna ner i jor-
den.’ Det väcker nyfikenhet hos barn som går 
förbi. Hela idén bygger också på frivillighet. Att 
vara med ska vara helt frivilligt. Så vi har tackat 
nej ibland till skolor som vill förlägga till exem-
pel workshoppar hit – är eleverna hittvingade 
så finns det ju ingen frivillighet. Det är ju inte 
bra att kommendera en hel klass till Barn i stan. 
Men dom är välkomna att komma på studiebe-
sök och se vad som händer. Men barnen ska inte 
tvingas att göra någonting, det måste bygga på 
nyfikenhet och lust.”

Sofielund är ett så kallat problemområde med mycket 
kriminalitet, droger och skadegörelse. Men hittills har 
odlingarna fått vara i fred, vilket tyder på att en känsla 
för gemensamma intressen skapats. Samlingsplatser 
mellan yngre och äldre, dessutom från olika etniska 
grupper, är viktiga och skapar gemensam känsla och 
respekt för både de boende och området i sig. Det som 
är unikt för detta projekt är hur det har lyckats få med 
sig ett stort antal aktiva och engagerade. Mycket energi 
har satsats på informationsarbete och en välfungerande 
webbplats, men man kan också anta att projektet 
lyckats nå så många utifrån att man systematiskt arbetat 
med att använda sig av svaga band. Projektet Barn i 
stan är ett lysande exempel på när verksamhet byggd på 
svaga band och svaga nätverk fungerar som bäst:

”… svaga nätverk, i vilka grupper av invånarna 
har kontakt med varandra endast i begränsade 
avseenden som bestäms av den aktivitet 
som man samverkar i. Genom att en del av 
individerna deltar i flera av aktiviteterna länkas 
de ändå till varandra, direkt eller indirekt, om 
än med lösare band än i fallet med starka 
nätverk. Granovetter [amerikansk sociolog 
och nätverksteoretiker] beskriver denna 
situation som mindre konfliktskapande och 
mer i samklang med vad som kan ses som god 
livskvalitet i den urbana samhällsmiljön. De 
svaga nätverken är både förståelseskapande och 
funktionella” (Ewert et al. 2004:11).

Det som är svagheten med svaga band, är att det 
kan vara svårt att bygga upp tillit när en känsla av 
samhörighet saknas som utgångspunkt. Projektet 
hanterade detta på följande sätt, vilket framgår i en av 
redovisningarna:

”I början av verksamhetens etablering och 
nätverksarbete byggdes det tillit mellan 
verksamhetens personal, barn och seniorer var 
för sig. Målgrupperna behövde både känna sig 
trygga med personalen i Barn i stan men också 
i de nya lokalerna, när vi äntligen kunde öppna. 
Genom lokalen, och genom temadagarna, kunde 
vi skapa möten målgrupperna emellan. Barn 
och seniorer har inga naturliga gemensamma 
utgångspunkter för att mötas och därför har Barn 
i stan försökt skapa dessa ytor fortlöpande.”

En anställd på Barn i stan säger, när frågan om 
projektledarens bakgrund kommer upp, att det var 
lättare att nå en av de viktigaste målgrupperna – de 
äldre svenskarna – när projektledaren var svensk. 
Warsame och Lasse träffades i något sammanhang, 
fattade tycke för varandra och inledde samarbete. 
Warsame frågade om Lasse ville bli projektledare i ett 
större projekt, vilket han gärna ville. Vad betyder det 
då att projektledaren är svensk?

”Projektet fick lite högre status. I allas ögon, 
också i myndigheternas. Det var lättare att 
skapa kontakterna med utomstående och att 
synas utåt. Det finns också ett viktigt värde i att 
folk med olika bakgrund blandas, och att andra 
kan se att detta är ett projekt där alla kan vara 
med. I framtiden vill vi satsa ännu mer i den 
riktningen, att ha verksamheter med somalier, 
svenskar, araber … överallt ifrån. Det är ett sätt 
att lyckas med att få något konkret gjort.”

Mellan tre och fem varje dag är det alltid något 
speciellt för barnen. ”Kidsen vet det, att mellan tre 
och fem varje dag finns det alltid något speciellt för 
dom, alltid. Du blir alltid hörd och sedd, det finns alltid 
en gemenskap du kan ingå i, det finns alltid något du 
kan bidra med.” Man har öppet formellt varje vardag 
mellan två och sex, men dörrarna står öppna mycket 
mer än så. Aktiviteter pågår också vid andra tider: 
Matlagen och andra cirklar ligger på kvällarna och det 
är ibland öppet på helgerna. Seniorerna har bingo varje 
onsdag vid middagstid. Närvaron och tillgängligheten 
är jätteviktig, anser man från projektledningen. Man 
försöker fånga upp idéer när de uttrycks. Lasse berättar 
om hur han kan ”haffa” en äldre:

”Man kan alltid fråga. ’Det är tjejer och killar 
som vill lära sig virka. Kan du det?’ ’Ja, det 
kan jag.’ Så där bara. Då tar man några 
eftermiddagar med virkning tills dom som ville 
lära sig känner att dom kan.”
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På en webbplats presenteras projektets aktiviteter 
fortlöpande och verksamheten beskrivs också genom 
att flera som är aktiva i projektet bloggar på sidan.

Ett besök under en hel dag i verksamheten ger 
en bild av att aktiviteterna är många och flyter 
in i varandra under hela dagen. På morgonen är 
nästan tjugo tonåringar närvarande i lokalen. De 
ska praktisera under sommaren och fyra av dem 
kommer att praktisera just inom Barn i stan. Warsame 
från Hidde Iyo Dhaqan leder informationsträffen. 
När mötet är över får jag chans att tala med flera 
av de verksamma inom Barn i stan, fram till att 
personalmötet startar.

Medan personalmötet pågår under lunchtid kommer 
både barn och en del vuxna in i lokalen. Man har 
känslan av att det är en lokal som är öppen för alla 
att titta in i. Ett transportföretag dyker upp med 
en pall med prylar som behövs till den kommande 
Malmöfestivalen, där Hidde Iyo Dhaqan är ansvariga 
för att samordna alla aktiviteter som rör ungdomar och 
barn under festivalen. En somalisk mamma kommer 
in med sina två barn och sätter sig vid ett av borden. 
Aktivitetsgraden är hög, stämningen trevlig och 
välkomnande. Under personalmötet, där sju av de nio 
anställda är med, diskuteras systematiskt alla aktuella 
frågor. Bland en mängd olika frågor som avverkas 
effektivt under en timme noterar jag exempelvis:

- Vad händer med studiecirklarna under 
sommaren?

- Vad är det senaste som hänt vid Yalla-trappan? 
Finns det förväntningar på ytterligare insatser 
just nu?

- Hur ser kontakterna med fritidsgårdarna ut för 
närvarande? Kan vi hälsa på där med kidsen i 
augusti? Vi kan ta med kakor om de bjuder på 
saft och kaffe. Kolla med ungdomarna som leder 
Upptäck Malmö-projektet om det är något de 
också skulle vilja vara med på.

- Skolor som hört av sig för och vill inleda eller 
stärka kontakter (bland annat en skola som hört 
av sig och vill skänka överblivet ritmaterial till 
Barn i stan).

- Malmöfestivalen startade för ungefär 25 år 
sedan. Under många år har IKEA kontaktats men 
tackat nej till att sponsra Malmöfestivalen, med 
förklaringen att de satsar sitt stöd till verksamhet 
i tredje världen. IKEA och Barn i stan möttes 
i samband med att båda organisationerna fick 

miljöpris från kommunen 2009. I år ställer 
IKEA upp som sponsor för första gången, med 
förbehållet att de får sponsra just Barn i stan. 
IKEAs stöd består i att Barn i stan får allt 
kantstött och annat skadat som IKEA rensar ut; 
det kommer att gå vidare till Framtidsverkstan. 
De ställer ut massor av möbler till festivalen 
som de vill ska gå till Barn i stan efteråt. IKEA 
undersöker också möjligheterna att kunna stödja 
projektet på lång sikt.

Efter personalmötet dyker en landskapsarkitekt upp, 
anställd vid kommunen och specialiserad på gröna 
skolgårdar. Hon ska ha ett möte med projektledaren 
för Barn i stan kring förvandlingen av skolgårdar i 
Malmö. Stefan, en av dem som arbetar i projektet Barn 
i stan, berättar entusiastiskt om hur erfarenheterna från 
odlingarna kring Seved nu sprids vidare för att kunna 
tillämpas på andra ställen:

”Det är fantastiskt roligt. Jag har själv varit 
ute på skolor och visat dem hur man binder 
pilekojor och sånt. Sedan tar skolornas barn 
och ungdomar över dessa skolodlingar.”

Inom det större kommunala projektet Gröna skolgårdar 
fungerar Barn i stan som inspiratörer och medarbetare. 
Tillsammans med barnen tar man fram långsiktiga 
planer för grönare skolgårdar på Nydalaskolan och 
Österportskolan. Barnen själva, de som är aktiva 
i Barn i stan, är viktiga förmedlare av kunskap till 
skolbarnen. Jämsides med detta arbetar man fram ett 
pedagogiskt material om hur barn kan vara viktiga 
samarbetspartners i fråga om odling, mat och hälsa: 
Hur får man barnen delaktiga i processer av det här 
slaget? 

Miljöförvaltningen finansierar en utökning av 
verksamheten, så att den nu också innefattar barn i 
förskola. Bland förskolorna som man nu träffar finns 
Kompassens öppna förskola, där ett samarbete med 
ABF inletts för att nå somaliska mammor i området. 
Fokus ligger på barn, mat och hälsa.

Så fort klockan blivit två blir det ännu mer liv i 
lokalen. Musik på lagom volym ur ett par högtalare 
samsas med att ett par av barnen sitter och klinkar på 
ett piano i andra änden av rummet. Inredningen är en 
livfull blandning av kafémöbler, dekorerade väggar, 
många växter, svartvita foton över gamla Malmö, 
planscher med vad som är på gång och en tavla med 
rubriken ”Regler som barnen bestämt”. Några barn 
sitter och spelar Kalaha, ett par tonåringar sitter och 
pratar vid ett bord, vuxna kommer in och sitter ner och 
pratar en stund. 
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När det är bingo på onsdagarna med seniorerna 
kan det vara så att de somaliska mammorna är här 
samtidigt. Då fungerar Barn i stan-lokalen som en plats 
för möten mellan människor som med stor sannolikhet 
annars inte skulle befinna sig i samma lokal. 

Översiktskarta över Barn i stans verksamheter, avknoppnings- 
verksamheter, samt samverkan med andra aktörer.  

Planschen är upptejpad på en vägg i lokalens kontorsutrymme.

Projektet växer vidare i alla riktningar och skaffar 
finansiering från andra håll, när omständigheterna 
tvingar fram det. Den stora trenden med urban odling 
är internationell och diskuteras på många platser 
över hela världen. Seved hakar in i detta och ryktet 
om Seved och Barn i stan sprider sig. Vad gäller en 
inbjudan från Kuba där man också håller på med 
odling i barnverksamhet, förklarar Lasse:

”Kammarkollegiet sätter gränser vid Sverige5… 
Så är det ju med Arvsfondsmedel. Dom 
pengarna får bara användas inom Sveriges 
gränser. Så nu försöker vi hitta pengar … vi har 
en massa ansökningar inne på olika håll … så 
att vi kan dra iväg senare i år med barnen. X 
antal barn måste ju hänga med på detta. Så i 
december sticker vi.”

Odlingarna har visat sig vara en modell för samvaro 
över i vanliga fall ganska skarpa sociala gränser och 
har fungerat fenomenalt väl. Odlingsmodellen sprider 
sig i vida ringar just nu och är den huvudsakliga 
bakgrunden till att mångas ögon har riktats mot just 
Barn i stan. Men även om just odlingen fått mycket 
uppmärksamhet, inte minst i medier, så är konceptet 
som Barn i stan verkar utifrån mycket bredare:

5  Detta är reglerat i lag.

”Det är framför allt det här med urban 
odling, odling inne i staden, som har öppnat 
upp … och den sociala dimensionen. För 
hållbarhetsbegreppet är ju långt mer för oss 
i Barn i stan än bara det ekologiska hållbara, 
och långt mer än det socialt hållbara också. Vi 
talar om kulturell och andlig och ekonomisk och 
demokratisk hållbarhet. 

- Hur kommer barn och ungdomar in i det här 
resonemanget? 

- Vi finns vid en av de absolut fattigaste 
gatstumparna i Sverige. Det är barnfattigdom, 
och det är ungdomsfattigdom. Det är Barn i 
stans barn som är dom barnen, och det är deras 
föräldrar som är de fattiga.”

Projektledningen ser barnen som nyckelaktörer i 
processen att sprida modellen till andra. Barnen 
ska vara med och skapa den fortbildning som krävs 
i spridningsarbetet och de ska också fungera som 
föreläsare och pedagoger i det arbetet. Lasse tror att 
Barn i stan-verksamheten om två, tre år är ett etablerat 
centrum för hållbart omställningsarbete i bred mening. 
En del verksamhet kommer förhoppningsvis att bäras 
genom EU-finansiering, medan annat kan bäras av att 
Malmö stad köper in tjänster:

”Exempelvis finns det en idé om en botanisk 
trädgård som ska växa upp här i Malmö, som 
också ska vara ett pedagogiskt centrum för 
många. Det är svårt för Malmö stad att driva 
det, men en ideell förening skulle kunna göra en 
hel del om de ges ekonomiska muskler genom 
bidrag. Vi tittar på alla möjliga finansiella vägar 
nu. Det handlar inte om att vi är övertygade 
om vår egen förträfflighet, utan om att det finns 
väldigt många aktörer nu som vill ha det vi har, 
och dom hjälper till att hitta vägar också. Så 
Barn i stan kommer definitivt att leva vidare i 
någon form.” 

Det är svårt att avgöra hur mycket av projektets 
framgång som beror på projektledarens personlighet, 
kompetens och förmåga att hålla tusen bollar i luften 
samtidigt. Kan verksamheten leva vidare utan en 
brinnande eldsjäl som håller i alla trådar? I bästa fall 
byggs strukturer upp, och modellen i sig får eget liv 
som kan överleva även om Lasse Flygare, som drivit 
hela projektet från början, skulle lämna verksamheten. 
Om så vore i framtiden, så finns samlade erfarenheter 
och lärdomar väl dokumenterade. Flera aktörer skriver 
fortlöpande om Barn i stan, bland annat journalisten 
och författaren Lars Åberg som följer projektet på nära 
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håll. En bild av vilken genomslagskraft Barn i stans 
verksamhet fått kan läsas av i projektansökan inför år 3:

”Varför var plötsligt ’stora’ aktörer intresserade 
av ’lilla’ Barn i stan? Stoppa frön i jorden, 
vattna och få det att växa har ju människorna 
gjort i årtusenden utan att någon brytt 
sig nämnvärt om det. Inte heller att odla 
i staden är något nytt. Men när aktörer 
som Miljöförvaltningen i Malmö, Malmö 
Museer, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, 
Humanitetens Hus & Röda Korset, Alnarp, 
Naturskolan, ISU Institutet För Hållbar 
Stadsutveckling, Malmö Högskola, Stiftelsen 
Holma i Höör ekologisk kursgård, Ponnygården 
Arken och representanter för Helsingborgs stad 
och Landskrona säger sig vilja samverka med 
Barn i stan började vi kippa efter andan. Vad 
var det vi gjorde som intresserade så många 
olika aktörer? […] De förklarade att de också 
på olika sätt försökt få plantering och odling 
att fungera i svenskglesa områden eller att de 
försökt nå gruppen ”invandrare” med liknande 
verksamheter men aldrig riktigt lyckats. 
Odlingarna hade förstörts, målgrupperna hade 
varit svåra att nå, kontinuitet i verksamheten 
uteblev, samverkan och entusiasm gick inte att 
få igång etc. Efterhand började vi förstå att vi 
fått något att fungera, att vi funnit ett sätt att 
arbeta på gräsrotsnivå som många hade letat 
efter men aldrig riktigt funnit. En metod som 
fick grupper som tidigare sällan eller aldrig 
gjorde saker tillsammans att faktiskt samverka 
över tid.”

År två, som präglades av ”nu” i treårsperspektivet 
då–nu–sen, hade tre övergripande spår: Från ax till 
limpa som fokuserade på bakning, matlagning och 
receptskrivande i ett sammanhang av gemenskap; 
Kolonilotten med odlingen som fått sådan 
explosionsartad uppmärksamhet; samt Gestaltning 
och berättande som har haft sin tyngdpunkt i teater 
och musik. Ett antal temadagar har anordnats som 
har skapat kontinuitet för de aktiva. I september under 
andra året anordnades en skördefest där över hundra 
besökare bjöds på smakprov från egenproducerad 
soppa med bland annat jordärtskocka och potatis. I 
framtiden kommer verksamheten att gå mot nya former:

”Vi har hittat modellen redan. Vi vet nu hur 
många man bör vara när man träffas. Hur vi 
bör bete oss, alltså hur vi som jobbar i projektet 
och styr processerna bör bete oss, för att det 

ska funka. Vi har hitta ett antal verktyg som 
fungerar … bakning, matlagning, gestaltning, 
odling … så det blir ju en utveckling i framtiden. 
Vi får börja fundera nu på hur man bygger 
framtiden.”

Framtidens verksamheter ska ju också formas av 
barnen, men Lasse tycker sig redan nu se en klar 
tendens mot odling och mat: 

”Det verkar vara så att barnen vill jobba mer 
med odling och mat. Dom tycker om det här, 
dom blir stolta, dom tycker det är gott, dom 
gillar att fatta allting, och dom gillar framför 
allt att göra det, att gå ner och böka i allting. 
Kan dom då också vara med och visa vägen för 
tjänstemän och politiker, då är det bra.” 

Konceptet Barn i stan har alla förutsättningar 
att fortsätta vara en modell som kan inspirera 
andra. Kanalerna för framtida spridning av 
framgångskonceptet utgörs av befintliga omfattande 
nätverk, Barn i stan-mentorerna, kolonilotterna, 
odlingsnätverket, boken om Barn i stan, 
satellitverksamheterna som redan utvecklats och en 
kommande framtidsutställning på Malmö museer. 
Redan nu sprids alltså modellen både inom och utom 
Sveriges gränser.

Link work – överbryggande 
Link work kan sägas vara en genomgående aktivitet 
i de flesta projekten. Det handlar om olika former 
av link work: om kommunikation, tolkning och 
kunskapsöverföring, eller om breddande av kontaktytor 
för ökad integration. I de flesta projekten finns 
samverkan med offentlig sektor – som socialtjänst, 
polis, utbildningsförvaltning eller sjukvård – eller med 
icke-offentliga organisationer, som Rädda barnen, Röda 
korset, Svenska kyrkan eller idrottsföreningar.

En mycket stor andel projekt framhåller att de 
genom sin verksamhet fungerar som överbryggare. 
Några belysande exempel:

”Den somaliska familjen är på flera sätt 
sårbar just för att kunskapen om dem är låg. 
Somalierna själva har inte den kunskap om det 
svenska samhället som skulle stärka dem i den 
omfattning vi skulle vilja se. Vår erfarenhet om 
att dessa två behov finns, majoritetssamhällets 
vilja att förstå och somaliers behov av kunskap, 
fick oss att initiera detta projekt” (projektet 
RIFF).
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”Att förebygga missförstånd och misstro mellan 
den somaliska gruppen och myndigheterna. Att 
vägleda somalierna som har svårt att komma in i 
det svenska samhället” (projektet Ung och aktiv).

”Att få myndigheterna att förstå att klanen och 
det patriarkaliska samhällssystemet har väldigt 
djupa rötter i somaliernas samhällssyn. Å andra 
sidan gäller det att få familjer att inse att den 
svenska staten har långtgående ansvar för 
samhällsordningen, och att många funktioner 
som utövas av klaner sköts av myndigheter 
vars syfte är att hjälpa till” (projektet 
Föräldrautbildning för somaliska familjer).

”Syfte att lyfta upp föräldrars kompetens om hur 
det svenska samhället fungerar och hur många 
myndigheter som finns och deras funktioner, 
vilka rättigheter och skyldigheter man har som 
medborgare i det land man lever i” (projektet 
Bekämpa missbruk bland invandrarungdomar i 
Ersboda och Liden).

I dessa beskrivningar handlar det om att överbrygga 
avståndet mellan den svensksomaliska gruppen 
och det svenska samhället i bredare mening. Ibland 
ligger tonvikten på upplysning och information 
om det svenska samhället (normer och livsstil 
eller myndighetsutövning) riktad till gruppen med 
bakgrund i Somalia; ibland finns tonvikten på att 
det svenska samhällets instanser behöver mer insyn 
i den somaliska kulturen. Mycket av detta link work 
handlar om praktisk vägledning, inte minst när det 
gäller information om hur man tar sig fram och når 
olika instanser i det svenska samhället. Ett av projekten 
pekar på hur en projektledning kan komma att fungera 
som överbryggare mellan olika generationer med 
olika förankring i det svenska samhället: ”I praktiken 
fungerar vi som kulturtolkar och medlar mellan barn 
och föräldrar” (25).

I något projekt handlar det om att fungera som 
överbryggare inom ramen för en specifik fråga, 
som det framgångsrika diabetesprojektet med bas 
i Stockholmsområdet. Den somaliska föreningen 
Somali Relief Association samarbetade med 
ett par barnsjukhus i två storstäder. Flera olika 
yrkeskompetenser var inblandade i ett projekt som i 
grunden fungerade som link work:

”Från läkarhåll behöver man hjälp med att föra 
ut rätt information till somaliska föräldrar 
och barn. Det handlar också om att informera 
sjukvårdspersonalen om somaliernas syn på 

sjukdomar och medicinering för att bygga 
ett förtroendefullt samarbete” (projektet 
Information om diabetes).

En annan form av link work som återkommer i flera 
projekt handlar om att skapa kontakt, att ordna möten 
där man kan bygga samförstånd. Ett exempel på 
det var projektet i Umeå, som bland annat lyckades 
skapa fruktbara möten mellan socialtjänsten och den 
somaliska gruppen i området:

”Om socialtjänsten/svenska samhället ska 
kunna skapa förtroende hos föräldrarna 
måste man alltid samråda och vara beredda 
på att samarbeta med föräldrarna om det 
som gäller deras barn. Förtroendet måste 
byggas underifrån i vardagliga möten mellan 
kommunens personal och föräldrar. Det 
skulle behövas en grupp eller ett råd där 
representanter för invandrarföreningar, skola, 
socialtjänst, fritidsgård och även andra kunde 
samlas. De religiösa ledarna, imamerna, kan 
också vara viktiga i arbetet med att vägleda sina 
landsmän och bygga förtroende och samarbeta 
med övriga samhället” (projektet Bekämpa 
missbruk bland invandrarungdomar i Ersboda 
och Liden).

Här verkar projektledningen som överbryggande: 
Föreningen har varit aktiv för att skapa och bredda 
kontakten mellan den somaliska gruppen och svenska 
samhället. Av projektredovisningen framgår att en 
plattform skapades där centrala frågor fick utrymme 
och en dialog uppstod mellan svensksomalier och 
företrädare för de svenska instanserna.

Aktiva inom Somaliska Rådgivningsbyrån i Spånga 
arbetade under många år som överbryggare mellan 
den somaliska gruppen och socialtjänsten i Spånga. 
Som landsmän skulle de kunna ”förklara saker som 
annars kan verka hotfulla och obegripliga”. De skulle 
förmedla de somaliska klienternas synpunkter och 
vara en länk mellan det somaliska och det svenska, 
detta skulle i sin tur möjliggöra bättre utredningar och 
behandlingsinsatser för barnen och ungdomarna. I den 
bilagda utvärderingen som gjordes med deltagande 
socialsekreterare visade det sig att i det stora hela var 
de socialsekreterare som fick denna hjälp mycket nöjda.

I en handling skriver en enhetschef tillika kurator 
vid Psykosverksamheten i Spånga:

”Psykosverksamheten vid Spånga psykiatriska 
mottagning är mycket glada och stolta över 
det samarbete som vi har med Somaliska 
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hälsoteamet. […] Det är vår erfarenhet 
att vi generellt har svårt att få kontakt och 
knyta allians med patienter med somaliskt 
ursprung och deras anhöriga. Det finns en 
misstänksamhet mot vården och myndigheter 
i stort i den somaliska gruppen och det finns 
också, tror vi, en inställning bland vårdpersonal 
och myndigheter generellt att somalier är svåra 
att förstå sig på. Dessa förutfattade meningar 
på båda sidor leder förstås till ytterligare 
svårigheter i kontakten.”

Handlingen avslutas med en beskrivning av hur 
Somaliska hälsoteamet och har fungerat som en 

”nyckel” in i somaliska kvinnogrupper där möten 
har kunnat ske för att öka förståelsen för varandras 
perspektiv.

Ett bredare link work är uppenbart mycket 
efterfrågat och ytterst värdefullt, inte bara för 
integrationen av den svensksomaliska gruppen 
som helhet, utan också ur den svenska offentliga 
sektorns perspektiv. Genom att specifika föreningar 
fungerar som överbryggare skapas ingångar in i den 
somaliska gruppen för företrädare för olika delar av 
samhällsstrukturen. Offentliga verksamheter med 
inriktning på barn, ungdomar eller personer med 
funktionsnedsättning – Arvsfondens målgrupper i stort 
– kan avsevärt förbättras via engagerade personer i de 
somaliska föreningarna. Det är alltså troligt att link 
work av detta slag avsevärt förbättrar förhållandena 
för dessa målgrupper i den svensksomaliska gruppen: 
Socialtjänstens familjeutredningar kan förbättras, 
vårdkontakter gynnas, vägar ut på den svenska 
arbetsmarknaden för föräldragenerationen och de unga 
tydliggöras. 

Många av de somaliska föreningarna som fått 
bidrag från Arvsfonden för att bedriva ett specifikt 
projekt, är i grunden link work-orienterade, vilket 
framgår av deras verksamhetsberättelser. Deras 
grundläggande arbete är alltså rådgivande, stödjande, 
tolkande och överbryggande. De finns som ständiga 
resurspersoner åt landsmän i de sociala nätverken. 
Sådan överbryggande verksamhet kräver resurser: 
lokalkostnader och lönekostnader för dem som bedriver 
detta arbete. Många av dessa föreningar lever vidare 
tack vare bidrag till specifika projekt, bland annat från 
Arvsfonden. Samtidigt som detta är positivt, kan det 
i vissa fall bli så att verksamheterna konkurrerar: Det 
kan vara svårt att förverkliga ett specifikt projekt i 
praktiken, när mycket av de föreningsaktivas tid och 
energi går åt till vardagligt link work. En projektledare 
berättar:

”Det är svårt att få ihop den stora visionen som 
man bär på med allt praktiskt som måste göras i 
en sådan här förening. I den somaliska gruppen 
är behoven så många och folk drar i en hela 
tiden och man tvingas göra saker som egentligen 
inte hör till projekten man fått pengar för. Jag 
tror inte en vanlig svensk förstår de problem 
som finns inom den somaliska gruppen.” 

En del projektansökningar uttrycker en vilja att 
samverka med instanser i det svenska samhället, men 
av projektredovisningarna framgår sedan att de inte 
fungerat (”Röda korset hade inte tid”). Samverkan kan 
fungera under en tid för att sedan upphöra, som i ett 
projekt om khat:

”En viktig aktör har Stadsdelsförvaltningens 
ungdomsenhet för Södra Innerstaden varit, men 
denna enhet lades under projekttiden ned pga 
förvaltningens omorganisation och en viktig 
kontaktyta försvann därmed. Vi har också 
riktat oss till Polisen och Tullverket, dock med 
magert resultat. Båda myndigheterna visade 
svagt intresse för att inleda samarbete med vårt 
projekt på grund av bristande interna resurser.”

Vad som också framkommit under uppföljningen är att 
samverkan är beroende av de personer som har olika 
positioner inom den offentliga sektorn. Det gäller att 
hitta ”rätt” person inom organisationen. Ung visions 
projektledare Warsame Osman från Hidde Iyo Dhaqan 
berättar om en långvarig kontakt med en polis, Per, 
som var välkänd av alla i området och som hade ett 
utvecklat samarbete med föreningen. Denna goda kanal 
försvann i och med att Per gick i pension: 

”Ungdomarna är rädda och polisen är rädda, 
och ingen vill ha kontakt med dom andra. 
Polisen som kör förbi vid Seveds plan vågar inte 
stanna och hälsa. Det skulle vara bättre om det 
fanns mer kontakt. Som Per, alla kände honom. 
Han kunde komma in och ta kaffe och snacka. 
Skoja lite med ungdomarna. Tyvärr är han 
pensionerad och det finns ingen som tagit hans 
plats. Tyvärr, som förening kan man inte göra 
någonting. Men det vore bättre för polisen om 
dom ville ha mer kontakt med folk runt Seveds 
plan eller i Rosengård. Men hela tiden säger 
dom att dom har begränsade resurser, ’vi kan 
inte göra mer än vad vi gör nu’. Men det kommer 
att drabba i framtiden: Vi skjuter problemen 
framåt i tiden.”
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Warsame berättar att föreningen hade långtgående 
planer på en fotbollsmatch med ungdomarna och 
polisen. Det blev aldrig av. De ringde polisen 
återkommande gånger utan att lyckas etablera en bra 
kontakt med en ny person där: 

”Min tanke var att folk skulle känna vilka polisen 
är. Att ungdomarna känner trygghet när dom 
ser polisen, inte rädsla. Vi hade redan klart tio 
ungdomar som skulle spela fotboll med polisen. 
Inte mot polisen, tanken var att vi skulle blanda 
lagen: fem poliser och fem ungdomar i varje lag. 
Efter matchen skulle ingen grupp vara förlorare, 
eftersom lagen skulle vara mixade. Ibland kan 
en idé vara jättebra, men vad kan man göra 
om det inte går att genomföra? Man måste ha 
med sig andra aktörer. Dom sade hela tiden hos 
polisen, ’vi återkommer, vi ringer dig’. ”

I ett annat projekt har projektledaren haft upplevelsen 
att kommunala aktörer på fältet upplevt föreningens 
verksamhet och projekt som ”konkurrerande” och att 
de därför inte velat samarbeta: ”De signalerar att det är 
dom som äger den här frågan”. Projekt kan stå och falla 
med att man hittar rätt personer att samverka med inom 
andra instanser. Lasse Flygare från projektet Barn i 
stan berättar:

”Visst handlar det om vilka man hittar. Jag tänker 
inte berätta om dom stolpskott vi har mött på 
vägen, för Barn i stan jobbar med det möjligas 
konst. Vi är tidsbegränsade och rumsbegränsade 
och målgruppsbegränsade. Vi har inte tid att ödsla 
på vägar som inte är framkomliga och fokusera 
på sånt som inte fungerar. Där det fungerar där 
är vi, då är det ’yes!’. Där det inte fungerar, där 
försöker vi en gång, kanske två gånger, men är det 
för många hårda dörrar och för många blodiga 
pannor hos personalen, då lägger vi ner. Då satsar 
vi på de möjliga vägarna.” 

Lasse talar också om hur föreningen arbetar för att 
befästa flera ”bärare” av projektidéerna, flera som 
kan vara Barn i stans ansikte utåt och ambassadörer 
för projektet. Men det är ett faktum, säger han, 
att det finns strukturella problem med att sprida 
samverkansaktiviteterna på flera projektaktiva: Det 
är skillnad på när han på perfekt svenska kontaktar 
svenska instanser och när hans kolleger med språklig 
brytning gör det. De får helt enkelt helt olika slags 
mottagande av parten i andra änden. ”Det finns en del 
strukturella strider att ta sig an i framtiden.” 
Men också motsatta signaler finns i materialet: En 

(Somaliafödd) projektledare i ett Stockholmsbaserat 
projekt hävdar att kommunikationen med förvaltningar 
centralt i Stockholm fungerat väldigt väl, medan 
samarbetet inte fungerat ute i ytterområdena: 

”Rinkeby, Kista, Tensta är jättesvåra, de vill inte 
samarbeta, de är värsta ställena. Där finns inte 
svenskar bland tjänstemännen i stadsdelen att 
samarbeta med. Det är såna spänningar mellan 
invandrare, och vi somalier hade ingen där 
[inom förvaltningen]. Så det blir jättejobbigt att 
försöka samarbeta. I Stockholm är det lättare att 
kommunicera, för där sitter det riktiga svenskar 
i förvaltningarna. Dom vill hjälpa till på riktigt 
och verkligen samarbeta.”

Att dessa citat tas med utgör inget påstående om att 
projektledare med brytning alltid bemöts illa eller att 
tjänstemän med brytning har svårare att samarbeta 
med projektledare lokalt. De kan däremot vara 
intressanta att ha med för att belysa att det kan finnas 
en medvetenhet om etnisk bakgrund, som bestämmer 
den verklighet där dessa projekt ska förverkligas. När 
dessa projekt genomförs inom den svensksomaliska 
gruppen sker det i ett mångkulturellt samhälle, i en 
verklighet med en mängd olika schatteringar, där 
upplevelserna under genomförandet inte kan förutsägas 
enligt någon enkel logik.

Förebilder och mentorer

”De har inga förebilder, eftersom föräldrarna 
tappat så mycket av sin identitet och inte 
kan visa vägen in i det svenska samhället. 
Generationskonflikter är vanliga. Unga 
människor har ingen studievana och känner 
heller inte att det är lönt att satsa på studier.” 

Så sammanfattar en projektledare situationen för 
många svensksomaliska barn och ungdomar. Just 
begreppet förebild återkommer gång på gång i 
materialet om projekten och därför togs frågan upp 
i många samtal, om den inte uppkom spontant från 
projektledarna eller de projektaktiva. I de tidigare 
projektbeskrivningarna talas det mycket om bristen 
på förebilder. I flera projektbeskrivningar betonar man 
betydelsen av förebilder och mentorer och vill lyfta 
fram äldre svensksomaliska ungdomar som lyckats 
väl med studier eller arbete och som kan fungera som 
inspiration för andra. Ett exempel:

”Som ungdomsledare deltar även äldre 
somaliska ungdomar som lyckats väl med skola 
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och utbildning och som kan vara goda förebilder. 
[…] Genom att lyfta fram goda exempel, där 
somaliska ungdomar lyckats väl med både 
studier och integration, finns förhoppningen att 
detta ska ha en stimulerande effekt på andra” 
(RIFF).

Läsverkstäderna och projekten med läxläsningshjälp 
har systematiskt knutit till sig högskolestudenter och 
personer med förankring på arbetsmarknaden, i det 
uttalade syftet att ge barnen goda förebilder. Ett av 
läsverkstadsprojekten (projekt Läs och lär) omskrivs 
i en tidningsartikel: ”De kan ses som förebilder, att 
barnen ser att man kan läsa på universitetet även om 
man har somaliskt ursprung och bor i Biskopsgården”. 

En projektledare ansåg att man skulle initiera 
samarbete med PRO för att äldre där också skulle 
kunna fungera som mentorer åt somaliska ungdomar 
och vägleda dem om studieteknik och smarta 
strategier för att ta sig fram på bästa sätt i det svenska 
utbildningssystemet. Man kan också utgå ifrån att 
vissa projektledare fungerar som förebilder, även 
om detta inte är en uttalad ambition. I det nämnda 
läsverkstadsprojektet var initiativtagaren en etablerad 
Somaliafödd författare med ett stort antal publikationer 
bakom sig.

I Ung vision var tanken om förebilder en nyckelidé. 
Efter något års verksamhet rapporteras det:

”Projektet måste ses som mycket framgångsrikt 
genom att fyra av ungdomsledarna redan 
kunnat gå vidare till annan anställning. På 
så sätt är de förebilder och inspiration för 
övriga ungdomsledare och de medverkande 
ungdomarna” (Ung vision).

I ett av projekten utvecklas tanken om mentorskap 
fullt ut. Den centrala idén med mentorskap är att man 
utnyttjar det befintliga kunnandet inom en grupp i 
stället för att intervenera utifrån. Det ökande antalet 
studenter med invandrarbakgrund i högre utbildning 
ses som en verklig resurs. Mentorskapsprojektet 
beskrivs i ansökan:

”Många somaliska barn och ungdomar anländer 
till Sverige som flyktingar utan föräldrar eller 
anhöriga. Under den första och viktiga perioden 
i Sverige borde de kunna erbjudas en mentor 
från hemlandet Somalia. Det hade inneburit ett 
stort stöd för dessa ungdomar. Med projektet vill 
vi utbilda våra medlemmar till mentorer för att 
kunna erbjuda ensamkommande unga flyktingar 
från Somalia en mentor. […] Under utbildningen 

har deltagarna bland annat fått kunskap och 
information om en mentors uppgifter och 
skyldigheter, kunskap om de erfarenheter dessa 
ungdomar har med sig från Somalia samt hur 
det svenska samhället fungerar. Utbildningen 
innehåller föreläsningar, diskussioner och 
övningar. De färdigutbildade mentorerna får 
efter utbildningen träffa en ung somalisk flykting 
(adept). De kommer tillsammans överens om vad 
de ska göra. Aktiviteterna kan till exempel bestå 
av samtal, fika, bio och sportaktiviteter.”

I Rinkeby hälsar jag på i Mentorskapsprojektet. 
Jag träffar några ungdomar som gått 
mentorskapsutbildningen och ber dem berätta. Riak 
är 20 år och läser på högskolan. Eftersom hon bott i 
Sverige i nästan hela sitt liv, talar hon svenska helt utan 
brytning. Jag frågar henne vad som fick henne att vilja 
bli mentor och hon svarar:

”Jag har varit med i ganska många kurser och 
utbildningar, men det här var en som kändes 
viktig på något sätt. Alltså jag vet egentligen 
inte hur det är att komma som ensamkommande 
flyktingbarn, jag kom med min familj hit när jag 
var två år. Jag har ju hört och sett många som 
har det svårt. Och så har jag sett många som 
har gett upp. Man ser många här i Rinkeby som 
har kommit hit och verkligen vill göra något. 
Det här är ett nytt land, ’land of opportunities’ 
lite, men när dom kommer hit så blir dom inte 
integrerade. Dom hamnar hos sitt eget folk, och 
det är ju bra just för stunden, men efter ett tag 
förstår dom att dom verkligen inte tillhör det 
svenska samhället. Några kämpar sig ur det, 
men dom flesta stannar kvar. Så jag tänker att 
det då i början, när man inte vet något och inte 
känner någon, så är det väldigt bra att träffa 
folk som vet mer om landet, och kan svenskan 
och vet hur allting fungerar. Alltså både som 
stöd och som en vän.”

Abdi är lite äldre, 28 år, och är just nu utan arbete men 
har haft flera olika jobb tidigare på olika områden. Han 
berättar att det alltid har varit så att man hjälper sina 
släktingar och andra från Somalia med allt möjligt. Men 
mentorsutbildningen har varit väldigt värdefull, menar 
han, för att den lär en hur man kan hjälpa till på olika sätt:

”Jag vill hjälpa folk. Jag träffar ju nya ansikten 
varje dag här i Rinkeby. I Rinkeby känns det 
som om man inte är i Sverige, alla nya kommer 
ju just hit. Så det är Somalias största samling 
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här. Det är lättare när man har utbildningen, 
man vet bättre vad man kan säga till dom. Jag 
är tacksam för att jag fick chansen att gå den 
här utbildningen. Jag vet bättre nu vad man ska 
säga och hur man ska ta hand om en människa 
som är helt ny i landet, som kommer med olika 
tankar från kriget och så. I Somalia är det ju 
mycket olika klaner, men i Sverige är det en 
annan samhörighet.”

Muhammed är 19 år, har just tagit studenten och ska 
satsa på att plugga i framtiden. Han tycker att en av 
fördelarna med mentorsutbildningen har varit den höga 
graden av delaktighet för dem som var med. De hade 
en levande diskussion om vad mentorskapet skulle 
innehålla, om var gränser skulle gå och varför:

”Alltså, typ, när ska man ringa, hur ofta ska man 
träffas, vad ska man göra, vad ska man inte 
göra och sånt. Det har vi pratat mycket om. Och 
det är nästan vi som har kommit på det själva. 
Dom har gett oss den möjligheten. Eftersom det 
är frivilligt att ställa upp fick vi också bestämma 
vilka gränser vi skulle ha.”

Varför ställer ungdomar upp på det här sättet och agerar 
som mentorer, när de inte får något arvode för det? 
Bortsett från att det kan ge en känsla av meningsfullhet, 
att bidra till att göra något bra för någon annan, kan 
det också finnas andra fördelar, vilket framkom i 
samtalen med de unga mentorerna. Muhammed talade 
om att han inte varit i Somalia på många år, och genom 
mentorskapsprogrammet får han en anknytning till 
Somalia som känns viktig för honom:

”I stället för att bara få veta genom radio och tv 
vad som har hänt i det egna hemlandet, så kan 
man få höra det från någon som har varit med. 
Dom kommer direkt därifrån och kan berätta 
hur det var där borta. Så det handlar om att 
man utvecklas själv, som lyssnare, och att man 
också kan ge tillbaka.”

Riak berättar att för henne handlar det om viljan att 
hjälpa till – ”Det lilla man kan göra betyder så mycket” 
– men också för att ”det är kul!”. 

”Dom hjälper ju mig också, för jag kom ju hit när 
jag var två år, jag kommer inte ihåg något från 
mitt hemland. Det somaliska språket har jag till 
kanske sjuttio procent … så jag tänkte utnyttja 
dom lite grann … [skrattar till]. Så det blir en 
win-win situation, dom hjälper mig på något sätt, 

och jag hjälper dom på något sätt. Vi får något 
ur det båda två.”

Projektledaren Yusuf bekräftar att det händer saker i 
projektet som de projektansvariga inte hade förväntat 
sig. Ett grundkrav för att gå mentorsutbildningen var 
att kunna tala både somaliska och svenska flytande. 
Men även om de talar somaliska så är det många 
ungdomar i Sverige som inte har någon ordentlig bild 
av Somalia som land. När de möter de nyanlända så 
har de språket gemensamt, men i övrigt handlar det om 

”två skilda världar”. Det framträder också en del tydliga 
mentalitetsskillnader mellan de svensksomaliska 
ungdomarna och de nyanlända, vilket ibland kan leda 
till konflikt men ofta fungerar berikande:

”Ungdomarna som har bott här jättelänge, 
dom tycker det är jätteroligt med dom nya 
ungdomarna … Dom lär sig nya ord och deras 
språk har förbättras jättemycket nu när nya 
ungdomar strömmar in i Sverige. Dom lär sig 
nya fraser och nya uttryck, får ett nytt ordförråd. 
Så dom lär sig saker som vi aldrig tänkte på, 
som vi inte förutsåg.”

En av ungdomarna som gått mentorsutbildningen talar 
om Yusuf som sin förebild. Han skulle också vilja 
jobba med ungdomar i framtiden på samma sätt som 
Yusuf gör nu:

”Han ger oss sådana lektioner, att vi ska vara 
schyssta mot varandra och ha bra kontakt. Och 
det delar vi med dom nya som kommer hit sedan. 
Att alla ska vara tillsammans. Som jag sade 
förut, somalier har ju olika klaner och alla vill 
vara med sina. Men att man tänker, ’ja, du är 
bra och trevlig, jag vill vara din vän, fast du är 
annan klan’. Och det är min förebild, Yusuf, att 
han jobbar så för att det ska vara på det sättet. 
Inte bara bland somalier heller, utan alla som 
kommer till Sverige.”

Ett annat projekt där ungdomar fungerar som förebilder 
för andra ungdomar och barn är projektet Hållbar 
utveckling för unga invandrare i Rinkeby (projekt 
28). Jag träffar dem som är aktiva i projektet när det 
har pågått i ett och ett halvt år. Abdullahi Elmi från 
föreningen Somali Centre for Water and Environment 
leder en grupp av fyra miljöinformatörer, varav jag 
får träffa tre när jag besöker dem i deras lokal. Alla är 
uppväxta i Rinkeby. 

Amran är 20 år och hon pluggar just nu till lärare, 
Kowsar är 20 år och hon har ännu inte börjat plugga 
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utan sysslar med lite av varje. Mohamed är 24 år 
och arbetar som fritidsledare och resurslärare. Under 
projektets första år har de genomgått utbildning och 
deltagit i workshoppar om miljö och hållbar utveckling. 
Under projektets andra år är de själva ute och för 
vidare denna kunskap till andra ungdomar och barn, 
bland annat genom att besöka skolor. De har olika 
arbetsuppgifter i projektet, som exkursioner i naturen 
eller skolbesök, beroende på vad som passar dem bäst. 
När vi sitter och samtalar tillsammans under några 
timmar framgår deras glödande entusiasm för ämnet 
med påtaglighet. Mohamed berättar:

”Syftet med det här projektet är att nå så många 
ungdomar som det går. När vi blev tillfrågade 
av Abduallahi om vi ville vara med, så sade han: 

’Projektet kommer att ledas av mig, men det är ni 
som kommer att göra arbetet. Det är ni som har 
nära kontakt med ungdomarna …’ Och det är 
så. Det är vi som kan nå dem.”

De håller nu på att diskutera inom gruppen hur 
projektet kan utvecklas vidare. Gruppen visar mig 
bilder från verksamheten, bland annat från en utflykt 
med en stor grupp barn som har en dag på Järvafältet. 
De leker, lär känna skogen och plockar skräp. De följer 
mottot för projektet: Tänk globalt, agera lokalt. Under 
projektets gång har ungdomarna haft stort stöd i Carl, 
som har coachat dem om hur man kan undervisa om 
miljöfrågor: hur man kan skapa lek kring miljöfrågan, 
arrangera utflykter ut i naturen, väcka tankar och 
diskussion hos barn och unga.

De visar en film med en grupp pojkar i åtta-
tioårsåldern som Mohamed brukar samla i lokalen 
ungefär en gång i veckan. ”De är typ som en familj 
nu … [skrattar till] … miniorerna. Sen har vi lite äldre 
också.” Filmen visar när Mohamed leder en diskussion 
med pojkarna, byggd på frågorna: ”Vad är miljö? Vad 
är syre för något? Vad kan vi göra så att det blir bra 
för miljön? Om jag tar glas och papper och slänger det 
på samma ställe, blir det bra då? ... Nähä, varför inte 
det då?” Det är fascinerande att följa hur barnen talar 
mycket mer än han, och även när de svarar tokigt får 
de uppmuntran och bemöts positivt medan gruppen 
tillsammans når fram till rimliga svar.

De är regelbundet ute i skolorna och talar om 
miljöfrågor. Jag undrar om dialogstilen används där 
också och Muhammed svarar att när man talar i 
skolklasser på högstadiet kan det vara så att eleverna 
är mer rädda att göra bort sig inför alla än de mindre 
barnen är. ”Det får inte bli skämmigt för dom att 
tvingas visa att dom inte kan, då riskerar vi att 
skrämma bort dom mer än att locka dom till dom 

här frågorna. Så man får lägga upp det på ett annat 
sätt.” Det blir lite mer av föreläsande och ledande av 
workshops med diskussioner. Amran förklarar:

”De äldre barnen, vid femton, sexton år … man 
måste vara cool, och miljö är inte coolt. Det 
är mer coolt att inte sortera, slänga på marken 
och så vidare. Så då är det svårt att få dom att 
prata inför alla, att få dom att våga visa att dom 
kan, för dom är rädda att kompisen bredvid ska 
tycka: ’Jaha, kan hon sånt här, hon är ju nörd’.”

Kowsar fyller i: ”Så det blir mer en diskussion, och då 
är det många som visar intresse för det, att vara med 
och diskutera mer.”

Mohamed förklarar att de lär sig hela tiden 
av att delta i detta projekt, för de får anpassa sina 
diskussioner till frågor som eleverna tar upp och tycker 
är angelägna. Det var en riktig kick, enligt Mohamed, 
att vara engagerad i klimatmötet i Köpenhamn: ”Det 
var att vara med i kampen på riktigt!”, säger han och 
skrattar. Då fick de chans att synas mycket också, och 
genom denna tillställning värvade de många ungdomar. 
De arbetar också mycket med frågan om ekologiska 
fotspår, förklarar Amran som varit ute i klasser. 
Kowsar berättar:

”Något dom tycker är intressant är när man 
berättar om fotspåret. Dom har kanske mjölk 
från Danmark, kläder från Indien, kaffet 
kommer från Colombia… så har man typ hela 
världens produkter hemma. Det tycker dom är 
jättespännande, fast ändå orealistiskt. ’Men 
mina skor är faktiskt från Sverige, jag köpte 
dom här’. ’Men’, får man säga då, ’dom är 
faktiskt tillverkade i ett annat land.’ Då blir det, 

’ahaaa’, lite upplevelse för dom.”

Amran berättar hur de får barnen att känna att de 
faktiskt kan göra skillnad genom att tänka på att dra 
ur kontakter och inte låta vatten stå och rinna: ”Det 
är det vi försöker förmedla till dom, att det dom gör 
faktiskt gör mer skillnad än vad man skulle kunna tro. 
Då är det, ’ja, det är ju inte så jobbigt att göra det, det 
kan vi väl försöka’.” De fokuserar också på skolmiljön, 
hur man kan göra den bättre. Att vara aktsam med 
skolmaten och inte ta så att man måste slänga, att inte 
slänga skräp i allas gemensamma miljö. Mohamed 
säger att de märker att deras arbete lämnar avtryck:

”Det roligaste är att några av dom här 
småbarnen … deras föräldrar kom till oss: ’Ni 
gör grymt jobb’. Eller dom kom till mig då: ’Du 



Somaliska föreningar som överbryggare 55

gör riktigt bra jobb’. Och jag: ’Vadå?’. ’Min 
son har börjat tänka på el och sånt, han går 
och släcker lampan och han släcker TV:n. Han 
var inte sån där förut.’ [Skrattar.] Sen fick han 
ju ställa sig upp och prata om det inför alla i 
gruppen, man fick ju belöna honom också …”

Kowsar berättar att de får mycket positiv respons på 
sitt arbete: ”Många föräldrar hör av sig, vi ser väldigt 
tydligt att barnen tar med sig frågorna hem. Dom 
kommer till oss och säger: ’Är ni den gruppen som 
jobbar med dom här frågorna?’.” Skolorna uppskattar 
besöken mycket. Lärarna är glada över att det inte kostar 
något att få projektarbetarna att besöka deras klasser, 
och eleverna är glada över avbrottet i den vanliga lunken 
och över att få se nya ansikten. Jag frågar dem om de ser 
sig själva som förebilder, och Kowsar svarar att hon klart 
kan märka att hennes grupp ”vet mycket mer än vad 
dom visste innan. Jag märker det när vi talar om det, 
dom vet mycket nu, för man uppdaterar dom om vad 
som händer i världen”. Amran tycks bekymra sig om 
huruvida hon är tillräckligt miljövänlig för att fungera 
som en bra förebild på det området: 

”Jag har märkt att … man kanske själv som 
person inte är så miljövänlig som man borde 
vara, men att man tycker miljöfrågorna är 
jätteintressanta och att det är bra att man lär 
barn om miljö så tidigt som möjligt. Och så 
möter man kanske barnen utanför skolan, på 
gatan, och dom: ’Åh, du är ju vår miljölärare!’ 
Och så ska man vara så perfekt och försöka 
göra rätt och vara så där riktigt miljövänlig. 
Det påverkar ju en själv! Jag har blivit 
miljövänligare …”

Mohamed berättar att han vid ett besök på Arvsfonden 
inte riktigt greppade varför det var så viktigt att 
ungdomar skulle vara delaktiga i projektet – det ska väl 
den vara som kan frågan bäst? Men nu, säger han, är 
det väldigt tydligt vad ungdomarna kan tillföra just för 
att de är unga:

”Det visade sig att vi ungdomar är bra på det här 
faktiskt. Man behöver inte prata om miljö hela 
tiden, man kan prata om … fotboll … Bolla lite 
med dom, prata fotboll och sedan komma in på 
något annat. Det är väldigt väldigt bra, alltså 
när man är ung och det här barnet ser upp till 
en. Dom tror på dig, du kan prata om vad som 
helst. När det är någon lite äldre, då är dom 
försiktiga och lite blyga, men med mig kan dom 
skoja och så. Tryggheten finns alltså.”

Vi talar om möjligheten att de kan fungera som 
förebilder i vidare betydelse, inte bara på miljöområdet. 
Projektledaren Abdullahi Elmi berättar att 
projektarbetarna ses som en resurs för skolan när de 
kommer, inte bara för att de talar om miljö. I skolorna 
i dessa områden finns barn av många nationaliteter, 
och lärarna ser det som positivt att dessa ungdomar 
kommer och indirekt visar hur de har kommit vidare 
efter avslutad grundskola. 

”Det blir en resurs för skolan. Abdirisak som inte 
är här, han är också lärarkandidat. Den skolan 
som han är placerad i, den gick han själv ifrån 
första till sjätte klass. Så när jag berättade för 
dom på skolan att det var här han gick när han 
var barn, så blev dom jätteglada!”

Kowsar bekräftar att det är väldigt uppskattat att 
komma tillbaka som en tidigare elev till sin gamla 
skola. Alla tre har gått Rinkebyskolan och när man 
möter dem, där alla uppvisar en sådan stark utstrålning 
av kompetens och engagemang, kan man kan förstå 
uppskattningen hos lärarna och eleverna över deras 
besök. En föreningsaktiv i ett annat projekt belyser 
denna fråga:

”Vi försöker jobba väldigt mycket med förebilder, 
för många av våra ungdomar hamnar i en 
offerroll här ute i Rinkeby. Och det är ju också 
en utsatt grupp. Den grupp som är lägst ner på 
skalan bland flyktingar och invandrare. Och 
också något slags offerroll i det att kommer man 
från Rinkeby, då har man inga förutsättningar 

… Men att verkligen jobba med goda förebilder. 
För det finns så himla många duktiga, energiska, 
fantastiska ungdomar som kämpar och kommer 
någonvart också.”

Barn i stan i Malmö talar om barn som framtida 
mentorer. Både barn och boende ska vara Barn i 
stan-mentorer: ”De ska tillsammans utbildas till 
bärare och spridare av Barn i stans metod.” Lasse 
Flygare kommer också in på en annan aspekt när 
frågan om förebilder och mentorer kommer upp i 
samtalet. Han påpekar att talet om mentorer ofta 
lägger tyngdpunkten på individnivå: Det handlar om 
två personer där den ena tar hand om den andra, eller 
att det finns en person som lyckats bra och som någon 
annan ska ta efter och lära av. Men det kan finnas 
andra processer och situationer som kan fungera 
inspirerande och vara förebilder:

”Jag skulle vilja säga att vi som vuxna som 
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arbetar tillsammans, där vi har olika bakgrund 
vad gäller kultur, religion, nationalitet och 
kön, att vi som grupp är en god förebild. Ett så 
avslappnat förhållningssätt som vi har i den 
här gruppen (Barn i stan) när vi jobbar ihop, 
det är inte vanligt. Det handlar inte om vilka 
vi är som individer, utan om hur vi förhåller 
oss till varandra. Det är oerhört viktigt med 
tanke på att vi inte anses kunna förstå varandra, 
eller det förväntas kanske att vi inte ska kunna 
samarbeta eller ens mötas. Att se vad vi kan 
åstadkomma då tillsammans, det är en väldigt 
god förebild.”

I det växande samarbetet med skolor och förskolor i 
Malmö, i en modell på väg att spridas till många andra 
platser, fungerar barnen i Barn i stan som förebilder för 
andra barn då de är aktiva deltagare i verksamheten att 
bygga upp grönare skolgårdar och utemiljöer.

Hassan, som varit deltagare i Ung visions aktiviteter 
i Malmö under flera år, kommer helt opåkallat att tala 
om betydelsen av förebilder. Det är när han berättar om 
skillnaden mellan tiden när han bara satt och hängde 
och tiden när han blev aktiv i föreningsverksamheten. 
Detta sista citat kan få belysa betydelsen av förebilder 
på olika nivåer – hur ungdomsledare kan vara 
förebilder för ungdomar, som i sin tur börjar se sig 
själva som förebilder för andra:

”Ibland kom jag bara hit för att jag inte hade 
något att göra, kom hit för att dricka kaffe. Dom 
sa till mig: ’Tänk dig för nu, du kan bli förebild 
för andra’. Det var på den tiden när jag mest 
satt här ute. Och det är sant. Jag tänkte på min 
lillebror, han ser på mig och kanske gör han när 
han blir äldre samma sak. Så då tänkte jag att 
det är bra att han ser mig göra bra saker. Så när 
jag hade varit här ett tag, och dom kände mig, 
då sade dom till mig att ’du är bra med andra 
ungdomar’, och jag märkte själv att jag var bra 
på det, jag blev stolt. Så dom sa, ’Hassan, du 
ska komma med här och hjälpa till med andra 
ungdomar’. Så jag gjorde det och jag … jag 
började känna att jag var bra på något. Jag 
kan ta hand om mig själv och jag kan ta hand 
om andra. ’Jag kan’, tänkte jag … det var bra. 
Det har varit underbart vissa saker vi har gjort, 
riktigt bra.”

Det är uppenbart att bidrag från Arvsfonden i en 
mängd olika projekt har satt igång positiva spiraler där 
barn och unga får chansen att få förebilder som kan 
inspirera – men bidragen har också skapat processer 

där barn och unga själva kan anta rollen som förebilder 
och mentorer för andra.

Hur projekt initierade med hjälp av Arvsfonden 
kan fungera som vägar in i samhället belyses 
också i två andra rapporter om Arvsfondsprojekt: 
uppföljningen av 27 romska projekt (Rodell Olgacs 
2009) och uppföljningen av 43 projekt som bedrevs 
av organisationer bildade på etnisk grund (Westin & 
Westin 2010).

Hur många har projekten nått?
Det är ingen lätt uppgift att försöka avgöra hur många 
personer som har nåtts av en viss verksamhet. I det 
allra första projektet var målet 200 personer, men enligt 
redovisningen nåddes flera hundra fler. I andra projekt 
är förhållandet det motsatta: som projekt två (Hjälp 
till somalierna i Sverige till en bättre anpassning), där 
målet var 80 personer, men där man nådde 30.
Redovisningen av hur många i målgruppen som nåtts 
framstår ibland som en aning orealistiskt återgivna, 
medan formuleringarna i andra fall framstår som 
ytterst uppriktiga:

”Vi hade förhoppningar i början av projektet 
att nå 100 föreningar, 2 000 föräldrar och 
1 000 barn. Med facit i hand så har vi nått 
20 föreningar, 950 föräldrar och 150 barn.” 
(Barnkonventionen på somaliska)

Projekt 3 (Lokala och regionala utvecklingsprojekt) 
handlade om att ungdomar skulle delta i produktionen 
av tv-program – där valdes 16 personer ut, fast 
många fler ville vara med. I ett par projekt begränsar 
alltså metoden i sig hur många som kan vara direkt 
deltagande i aktiviteten. Iman beskriver en situation 
som hon tyckte var svår i arbetet som ungdomsledare 
(Ung vision):

”Och när man ordnar något, till exempel gick 
jag till en klass och sa: ’På onsdag ska vi gå och 
bowla’ och det var först till kvarn som gällde … 
jag hade tjugo platser då … och så när man kom 
en halvtimme innan det skulle börja så var där 
massor av flickor. Och man tänkte: ’Hur ska jag 
välja? Hur ska jag välja ut tjugo stycken?’ Och 
det är då man fattar hur många tjejer det är som 
verkligen vill göra något, men dom vet inte var 
eller hur.”

De allra flesta aktiviteterna i det projektet är dock 
organiserade så att de är öppna för alla som vill delta, 
vilket gör att de ständigt kan ta emot nya ungdomar. 
Det är också viktigt att framhålla att målgruppens 
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delaktighet är ett kriterium för att få pengar från 
Arvsfonden.

Å andra sidan kan ju många fler beröras indirekt 
av en aktivitet som ursprungligen bara involverade 
ett fåtal – som alla de som tittade på programmen 
som skapades av ungdomarna i medieprojektet, eller 
de som lyssnar på rapplåten som var ett resultat av 
musikprojektet. 

I de fall där kunskapsmaterial skapas kan teoretiskt 
sett hur många som helst nås. Exempelvis har informa-
tion om diabetes (på både somaliska och svenska) legat 
i många år på en webbplats, lätt sökbar för den som 
behöver informationen. I andra projekt kan kunskaper 
utvunna ur den ursprungliga verksamheten spridas vi-
dare som ringar på vatten:

”Sammanlagt har 74 medlemmar deltagit i SSUF 
Jämställdhetsutbildning och 24 av dessa har 
utsetts till SSUF Jämställdhetsambassadörer. 
Deltagarna har varit mycket nöjda med utbild-
ningen och har berättat hur viktigt det är att 
få chans att prata om jämställdhet med andra 
unga somalier. Jämställdhetsambassadörerna 
kommer under projektets planerade andra år att 
ta med sig kunskapen till sina respektive lokal-
föreningar och utbilda sina lokala medlemmar. 
Föreningen kommer även att undersöka intresset 
från andra organisationer och myndigheter av 
att använda sig av vår bok.” (Jämställdhet på 
somaliska)

I Mentorsprojektet är det hittills 14 ungdomar som 
fått diplomet. Men många fler har varit aktiva i 
verksamheten utan att nå hela vägen fram. När jag 
talar med projektledaren uppskattar han att ungefär 60 
ungdomar har deltagit under något eller flera tillfällen: 

”Det var de jordnära, de som stannade kvar. Alltså, dom 
14 som har blivit mentorer, dom är speciella verkligen. 
Utav 60 personer har det blivit 14.”

Somaliska hälsoteamet har i sitt senaste projekt 
med inriktning på funktionsnedsättning kommit i 
kontakt med 256 familjer i olika kommuner, enligt 
redovisningen. Man kan tänka sig att när ryktet går om 
att det finns en förening som erbjuder stöd, så kommer 
fler familjer i framtiden att höra av sig. För det kan ju 
vara så i vissa fall: Den ursprungliga verksamheten 
som fick Arvsfondens bidrag är avslutad, men 
verksamhetsformen fortlever på annat sätt och fortsätter 
beröra barn och unga:

”Många somaliska ungdomar har stora problem 
i skolan. Vi hade volontärer som hjälpte till 
med läxhjälp åt ett 20-30-tal barn. Vi köpte 

också in böcker till barnen, både på somaliska 
och svenska. Vi ville allmänt uppmuntra till 
läsning. Vi bedriver fortfarande läxhjälp, nu i 
samarbete med ABF och vi har tillgång till en 
lokal på Bennets väg. Det är en nödvändighet 
att projektet fortsätter även om vi inte har 
finansiering för det.” (Läsverkstan – ett projekt 
med läs- och språkverkstäder för invandrarbarn 
i Malmö föreningsliv)

I Rinkebyprojektet om hållbar utveckling är det 
visserligen bara fyra miljöinformatörer som under det 
andra projektåret är ute och föreläser – men om man 
i stället tänker på hur många de når genom barn- och 
ungdomsgrupper och besök i skolklasser, så landar 
man på många hundra barn. Projektledaren Abdullahi 
Elmi påpekar att barnen är de mest formbara – det 
är svårare att påverka vuxna. Och genom att barnen 
och ungdomarna får upp ögonen för dessa frågor, så 
kommer de indirekt att nå ut till många fler, för den 
yngre generationen kommer att föra in projektets 
tankegångar i sina hem.

Ung vision har engagerat många hundra unga genom 
sina aktiviteter och verksamheten växer då de ständigt 
rekryterar fler. Dessutom berörs ytterligare barn och 
unga indirekt, då fungerande modeller sprids till andra 
som vill starta liknande verksamheter. Warsame 
Osman från Hidde Iyo Dhaqan kommenterar:

”Vi skickar våra projektbeskrivningar när andra 
föreningar frågar, vi sprider vidare. Just nu 
skickar vi Ung vision och Barn i stan. Det är 
fint om andra föreningar kan göra och få idéer 
av det vi gör. Dom kan förändra, göra bättre, 
anpassa det till sitt eget område, som i Göteborg. 
Så det är fantastiskt, att vi kan vara nästan 
som konsulter… [skrattar]. Det är bra, vi måste 
sprida.” 

Projektet Ung Vision beskrivs i propositionen 
2009/10:55, En politik för det civila samhället (sidorna 
118–119). Det lyfts också fram som ett av några projekt 
för att åskådliggöra ”metoder att främja delaktighet och 
social sammanhållning” när Ungdomsstyrelsen utlyser 
bidrag för ungdomsorganisationer som vill arbeta 
med ”engagemangsguider och liknande metoder av 
uppsökande karaktär på lokal nivå”. Arbetsmetoderna i 
Ung vision har alltså redan nu nått stor spridning.

I det framgångsrika projektet Barn i stan räknar 
projektledaren med en hård kärna av trettio barn, men 
om man räknar barn som är återkommande – men inte 
så ofta som varje vecka – så handlar det om tio gånger 
så många. Om man dessutom räknar med skolor som 
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haft kontakt med Barn i stan, och barn och unga som 
deltagit i Sofielundsfestivalen och som kommer att vara 
med i Barn i stans verksamheter på Malmöfestivalen 
och i odlingsnätverket, då kommer projektet att vara 
uppe i omkring tiotusen barn som berörts på något sätt 
av Barn i stan. Lasse Flygare vill dock kommentera 
den sortens siffror som jag efterfrågar:

”Det här är inte i ett kvantitativt projekt. Det 
gäller att vara lite kall här och inte falla i fällan 
att jagas av rädsla för kontroller. Det är inget 
sådant vi ska mäta. Även om vi under tre år 
bara hittar en enda senior och ett enda barn – 
hittar vi metoden för hur de ska kunna mötas, så 
har vi vunnit.”
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FRAMKOMLIGA VÄGAR  
OCH HINDER

Under den här uppföljningen har samtalen i någon 
del alltid handlat om vad som fungerat bra under 
projektgenomförande och vad som fungerat som hinder 
eller varit problem som påverkat resultatet av projektet. 
Nedan följer en beskrivning av ett antal teman som 
framkom i samtal om framkomliga vägar och hinder. Av 
logiska skäl blir det här ett fokus på det som upplevdes 
som problematiskt – svårigheter som man fått ägna 
mycket energi åt att försöka lösa är ofta lättare att 
minnas och verbalisera. Man kan därför anta att det i 
många fall har varit så att aspekter som inte nämndes i 
samtalet inte nämndes för att de faktiskt har fungerat väl.

Interna svårigheter, förankring  
och samverkan
I ett par projekt präglades projekttiden av konflikter 
inom gruppen av projektledare, något som med stor 
sannolikhet påverkar resultatet på något sätt. Ett annat 
systematiskt problem var initiala svårigheter med att få 
i gång projekten, att få alla pusselbitar på plats: ”Det 
finns en vilja, och det finns kunskap, men det finns inte 
alltid tillräckligt mycket kraft att hålla ihop och driva 
fram.” Särskilt i projekt som byggde på samverkan 
med andra aktörer krävdes mycket tid i början för att få 
relationer och rutiner på plats.

En återkommande svårighet var att få målgruppen 
att vilja engagera sig i projektet. Exempelvis beskrivs 
det i redovisningen av ett projekt:

”Socialtjänsten har tillsatt en grupp 
socialsekreterare för att ta itu med 
ungdomsproblematiken som finns i stadsdelen 
som ett resultat av en del av våra insatser, där 
vi bjöd in gästföreläsare från socialtjänsten 
och detta medförde att familjerådgivningen 
bildades. Det som vi har erfarit under 
projektets gång är att engagemanget från både 
föräldrarna och ungdomarna var lågt. Det tog 
tid att väcka intresse och medvetande om den 
ökande allvarliga situationen i stadsdelarna.” 
(Bekämpa missbruk bland invandrarungdomar i 
Ersboda och Liden)

Att utifrån kontakter med ett tiotal ungdomar få 120 
ungdomar att komma till en föreläsning, som i detta 
fall, krävde mycket tid och energi, liksom att få ett 
från början svagt engagemang hos både ungdomar och 
föräldrar att övergå till deltagande i projektet. En annan 

projektledare: ”Att jobba med ungdomar över huvud 
taget … att upprätthålla engagemanget hos ungdomar 
över huvud taget, särskilt när ett projekt drar ut på 
tiden, då krävs det ännu mer energi och resurser.”

En vanlig kommentar var att lång fler anmäler 
sig till ett visst arrangemang än det antal som sedan 
infinner sig. I ett projekt skrivs det om ett föräldramöte: 

”Föräldramötet den tjugonde december var inte speciellt 
välbesökt. Närvarande beslöt då att istället ordna en 
familjemiddag vid nästa träff och då blev det större 
uppslutning” (Särskilda insatser för krigsstörda 
somaliska barn och ungdomar). Att bjuda på mat eller 
göra tilldragelsen till ”något extra” på liknande sätt är 
en välbeprövad väg för att få personer ur målgruppen 
att känna att det är ett sammanhang som är väl värt att 
ägna tid åt. 

När målgruppen väl finns på plats och uppslutningen 
är tillräckligt stor verkar förutsättningarna vara 
väldigt goda för att man ska komma en bra bit på väg 
mot projektens mål. I den fasen talar projektledare 
och aktiva mer om smärre problem som att ”när 
så många barn samlas på ett och samma ställe blir 
koncentrationen inte den bästa!” (Barnkonventionen 
på somaliska) eller i miljöinformatörsprojektet, där 
det enda problemet som upplevts under projektets 
genomförande var att något skolbesök fick ställas in 
för att den ansvariga läraren hade glömt att föra in det i 
schemat den dagen.

I några projekt ses problemen som hemmahörande 
utanför projektet, inte inom den grupp som är 
engagerade och aktiva inom projektet: ”Det är 
inga problem med ungdomarna, men hos många 
föräldrar har det funnits en stor misstänksamhet kring 
pengarna.” En annan projektledare sammanfattar 
hindren så här: 

”Det största hindret finns inom den somaliska 
gruppen. Att få bort misstänksamheten mot 
myndigheter och övertyga om att det går att få 
bra hjälp i det här landet, att det går att lita 
på det svenska samhället. Rädslan för svenska 
samhället, att många tror att dom ska fråntas 
sina barn till exempel. Det är jättesvårt att 
komma vidare där.”

En projektledare menar att bidragsgivare som 
Arvsfonden måste vinnlägga sig om att verkligen 
undersöka hur väl förankrad en viss förening är – både 
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i den somaliska gruppen och i det svenska samhället. 
Han berättar att många som kom till Sverige på 
1990-talet och aldrig har lyckats ta sig in på den 
svenska arbetsmarknaden bär en bitterhet och har 
utvecklat en fientlighet gentemot det svenska samhället, 
en attityd som enligt honom ”odlas” i en del föreningar. 
I stället för att fungera överbryggande agerar dessa 
föreningar på ett sätt som strävar mot segregation och 
avståndstagande i förhållande till samhället i stort. 
Där sprids direkta felaktigheter om hur det svenska 
samhället fungerar: ”Om sådana grupperingar får 
för mycket resurser att röra sig med kan de ställa till 
med stor skada.” Han ser den nuvarande situationen 
som en avgörande punkt, när Sverige tar emot så 
många nyanlända flyktingar från Somalia: Ska dessa 
nyanlända få rätt stöd i riktning mot integration in i 
det svenska samhället, eller kommer de att integreras 
i grupperingar som präglas av bitterhet och fientlighet 
efter många ofruktsamma år här? 

”Man ska vara medveten om att föreningar 
kan antingen vara reproducerande av gamla 
värderingar eller brobyggare in i något nytt. 
När man ger pengar måste man titta noga på 
om projektledarna är förankrade i både det 
somaliska och svenska systemet.”

De projekt som framstår som framgångsrika har 
ofta fått samverkan med andra aktörer att fungera 
väldigt väl. I vissa projekt är det så att uppfyllande av 
projektmålen står och faller med att man har fått till 
stånd fungerande samverkan med instanser inom det 
svenska samhällets struktur. Framkomliga vägar och 
hinder i det avseendet har diskuterats ovan i avsnittet 

”Samverkan”. ”Det krävs väl inarbetade rutiner och 
kontakter med myndigheter för att få det här fungera”, 
menade en projektledare, ”det saknade vi då och 
saknar i viss mån fortfarande”. Ett återkommande 
problem, som diskuterats ovan, är att man inleder 
samarbete med personer bakom befattningarna, inte 
självklart med organisationen i sig. Sådant samarbete 
har kunnat uppstå för att man lyckats hitta en person 
som är beredd att engagera sig och satsa på samarbete. 
Försvinner den personen från sin befattning finns det 
en risk att hela samarbetet går förlorat. 

Men det handlar inte bara om somaliska föreningars 
initiativ till samverkan med aktörer som representerar 
det svenska samhället. En förening som arbetar bland 
de mest utsatta svensksomaliska familjerna kan 
vara en aktör som finns tillgänglig för den svenska 
offentlighetens representanter – även om de aktiva 
i föreningen inte har kompetens nog att på ett drivet 
sätt knyta kontakter utåt. De kan fortfarande vara en 

plattform in i somaliska grupperingar – till gagn både 
för svensksomaliska familjer och det svenska samhället. 

Hur landar projekten i klanstrukturen?
Klanstrukturen kan inte helt tänkas bort, även om 
det finns många som skulle önska att det vore möjligt. 
Men den kan tillmätas olika stor betydelse i olika 
sammanhang; man kan välja att inte ge den tyngd i 
sina relationer och verksamheter. Förenklat skulle 
man kunna säga att en förening får bidrag som 
stärker föreningens anseende och ger ordförande eller 
projektledare tyngd inom hela den svensksomaliska 
gruppen i området – sedan återstår det att se om 
projektet i praktiken kommer att involvera en målgrupp 
som i klanhänseende är brett representerad. Detta 
handlar om ambitionsnivå hos projektledningen, men 
också om förankring i grupper och trovärdighet 
i andras ögon (viljan kan finnas, men inte 
förutsättningarna).

Under arbetet med den här uppföljningen har jag 
fått mycket varierande intryck av olika projekt när 
det gäller hur starkt inflytande klanstrukturen har 
haft för verksamheten, och hur mycket klanrelaterade 
aspekter kan tänkas ha påverkat projektens resultat. 
Projekten involverar människor vars relationer präglas 
av både starka och svaga band. De starka banden är de 
som bygger på samhörighet och inte sällan släktskap, 
medan de svaga banden är de relationer som personer 
har med varandra utifrån bara en eller ett par aspekter 
(som att de delar ett gemensamt intresse eller deltar i en 
gemensam aktivitet).

Som utvärderare befinner jag mig i en speciell 
situation: De flesta som jag har diskuterat denna fråga 
med har haft ett intresse av att presentera just sin 
egen verksamhet som klanöverskridande eller fri från 
klanrelaterade spörsmål. Jag vill dock påpeka här att 
det har funnits några projekt där frågan över huvud 
taget aldrig ställdes av mig, för att jag i projektupplägg 
och genomförande kunde avgöra att det verkligen 
inte fanns några skäl att gå in på frågan om klan. 
Men när frågan har tagits upp har den ofta kommit 
att cirkla kring resonemang om hur vanligt det är att 
klanbaserade föreningar tar emot stora bidrag som 
sedan bara går till ”deras egna”: ”Det finns vissa som 
gynnar sina klanmedlemmar. När det är projekt så 
involverar dom bara sina närmaste.” Denna utbredda 
misstänksamhet drabbar också föreningar och 
verksamheter som verkligen vill involvera målgruppen 
öppet och utan grupperingar. En projektledare 
berättade med lite trötthet i rösten: 

”Jag brukar gå med ryggsäck hela tiden, när jag 
spelar fotboll. Men så fort jag fick min bärbara 
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dator, då bytte jag ryggsäck. Då sade de till 
mig: ’Har du också blivit en sån?’. Det är ju 
utvecklingen, förr hade alla datorer hemma, nu 
har alla bärbara istället. Nu kan man ta med 
den. Men folk säger: ’Jaså, du har blivit en sån. 
En sån som jobbar med projekt och bara tar 
pengar och inte gör något för folk’. Det är fullt 
med sånt.”

Det handlar också om att många upplever konkurrens 
om bidragen. Föreningar kan komma att konkurrera 
och måste profilera sig inom vissa frågor för att kunna 
få bidrag. ”Vi är för många föreningar som gör samma 
sak, tycker jag, och har dåligt samarbete mellan 
föreningarna. Vi skulle kunna samarbeta mycket mer i 
stället för att konkurrera.” I denna konkurrenssituation 
frodas illasinnade rykten om andras verksamhet. Men 
i ryktesfloran finns också positiva utsagor. Exempelvis 
sade en projektledare i Stockholm om det projekt som 
genomfördes i Umeå med Arvsfondsbidrag: ”Dom har 
verkligen försökt överbrygga klanmotsättningarna på 
ett mycket seriöst sätt.” 

Det är viktigt att framhålla att starka band kan 
vara en mycket bra startpunkt för att samla en grupp. 
I de starka nätverken finns tilliten och förtroendet 
– det krävs inte mycket energi för att aktivera eller 
upprätthålla dessa band. Samarbetet inom gruppen kan 
fungera smidigare än om misstänksamhet och ovana 
att samarbeta finns. De starka banden kan fungera som 
den plattform där svaga band stimuleras i takt med att 
verksamheten utvecklas.

Vissa projekt är djupt förankrade i klanstrukturen 
och får då arbeta utifrån den verklighet de befinner 
sig i: ”Vi två projektledare är från två olika klaner, 
så åtminstone i de två grupperna får vi gehör 
när vi ordnar aktiviteter.” Andra projekt är i sin 
verksamhet långt från klanproblematiken. I många 
samtal framkommer bilden av att det är en skillnad 
mellan hur män och kvinnor förhåller sig till 
klanstrukturen. Män, särskilt äldre, tycks vara de som 
upprätthåller klantänkandet starkast av alla. Flera talar 
om kvinnorna som aktörer som umgås och ordnar 
aktiviteter helt oberoende av klantillhörighet. Allra 
starkast blir bilden när det kommer till ungdomar, i 
synnerhet de som kommit tidigt till Sverige: Bland dem 
är klantänkandet väldigt svagt. En ung tjej som är aktiv 
inom ett projekt förklarar:

”Jag känner inte av någonting. Jag bryr mig inte 
så mycket om klan. Alltså jag vet ju vem jag 
tillhör och det är viktigt på något sätt. Men jag 
skulle aldrig avstå från att vara med någon för 
att dom tillhör en annan klan. Och jag tror att 

de flesta … alla här tänker som jag. Jag har 
aldrig någonsin tänkt att ’den här personen 
tillhör den här klanen, så jag kan inte vara 
med den’. Men ändå så vet jag vem jag är. Och 
den personen vet ju vem hon eller han är. Men 
fortfarande så är vi ju somalier, och det är det 
som får en att koppla på en gång.”

En ung kille ger en liknande bild:

”Vi har växt upp tillsammans, så vi har inga 
gränser mellan oss med klaner hit och dit, vi har 
inte det. Det är en ny generation. Det här med 
klaner är borta, tycker jag, när man kommer till 
Sverige. Jag kan ha en svensk kompis också …  
Jag tror att håller du på med klanen här i Sverige, 
så har du inte en chans här. Då är du på fel väg. 
Det här med klaner är för de äldre, de som har 
varit med i spelet förut. Vi vet ingenting om det.”

En projektledare kommenterar ungdomarnas frånvaro 
av klantänkande med att hans intryck är att ungdomar-
na är ”klanblandade” i den egna verksamheten. Han 
säger att han känner till deras klanursprung i en del 
fall, för att han känner deras pappor, och att han visst 
kan tänka sig att papporna kan ha negativa synpunkter 
på att deras ungdomar söker sig till en viss verksamhet 
som bedrivs i en annan klans regi (utifrån att fören-
ingen är stämplad som tillhörande en viss klan). Men 
han tillägger att dessa pappor i praktiken inte har något 
större inflytande vad gäller det: ”’Varför går du till 
honom?’ Men dom kan inte säga mer än så… dom har 
ju vuxna barn, eller ungdomar.”

Vad kan tänkas vara bra strategier att få projekt att 
fungera klanöverskridande? En ung aktiv tjej reflekterar 
över frågan:

”Att visa att dom som leder projektet inte bryr 
sig om det. Att dom som leder det ska kunna 
tillhöra olika klaner och ändå komma bra 
överens. Då ser dom andra, dom som är med 
i projektet, då ser dom att det är okej att man 
blandar ihop alla. Och om man märker att det 
bildas klangrupper inom gruppen, så ska man 
försöka splittra det på en gång och blanda ihop 
allt och alla, och visa att det är okej att vara 
med varandra.”

Avslutningsvis vill jag igen betona att det i flera projekt 
är så att klanproblematiken aldrig aktualiseras. I flera 
föreningar som fått bidrag för projekt är det också 
så att aktiviteterna når målgrupper som finns utanför 
den somaliska gruppen, även om föreningen i sig 
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leds av personer med bakgrund i Somalia. Exempel 
på det är Hidde Iyo Dhaqans projekt Ung vision och 
Barn i stan, där massor av aktiva som är involverade i 
verksamheterna har helt olika etnisk bakgrund.

När det gäller förankring i det svenska samhället, 
så är projektledare olika rustade för att knyta kontak-
ter med myndigheter och andra aktörer på olika fält 
som representerar det svenska samhället. Förutsätt-
ningarna skiljer sig radikalt åt i olika fall: I ett projekt 
har projektledaren aldrig någonsin varit verksam på 
den ordinarie svenska arbetsmarknaden, medan pro-
jektledaren i ett annat projekt är verksam vid KTH 
i Stockholm. Den sortens skillnader i utgångsläget 
kommer också att spela in för hur väl kontakter kan 
knytas och samverkan upprättas med myndigheter 
och organisationer. Samtidigt kan den förstnämnda ha 
bättre kanaler in i de familjer som tillhör de mest seg-
regerade och svårnådda bland svensksomalierna.

Verksamhet utanför projektramarna, 
föreningskultur och administration
En aspekt som blivit tydlig i denna uppföljning är 
hur det kan finnas en spänning mellan en förenings 
ordinarie verksamhet och de aktiviteter som hör 
ihop med genomförandet av ett visst projekt som det 
beskrivits i ansökan till Arvsfonden. Arvsfondsbidrag 
är, liksom andra bidrag som kan sökas av ideella 
föreningar, styrda och kan bara användas för särskilda 
syften i enlighet med de riktlinjer som Arvsfonden får 
besked om ska gälla. Clarissa Kugelberg, antropolog 
från Uppsala universitet, diskuterar detta i sin 
beskrivning av en svenskafrikansk kvinnoförening. De 
aktiva kvinnorna följde noggrant de regler som gällde 
för bidragsgivning. Men detta fick också till följd att de 
tvingades ändra fokus från det som ursprungligen hade 
fört dem samman till något som passade bättre inom 
ramen för bidragssystemet: 

”Kanske var ändå det mest allvarliga för fören-
ingens framtid att kvinnorna hade frångått sitt 
främsta intresse: att utveckla solidaritet och 
stöd för afrikanska kvinnor, då detta hävdades 
ligga utanför den lokala politikens ansvarsom-
råde. För att anpassa föreningen efter de lokala 
reglerna inriktades föreningen istället på att 
hjälpa kvinnor från de tidigare hemländerna 
bosatta i kommunen. […] De etniska förening-
arna tillhör en social värld som sträcker sig över 
nationella gränser i ett vardagligt samspel och 
binder samman nationer” (Kugelberg 2009:192).

Kugelberg menar att integrationsprocesser måste ses i 
sitt mer komplexa sammanhang, där etniska föreningar 

kan vara betydelsefulla och relevanta bortom ett snävt 
svenskt perspektiv.

Arvsfonden kan utifrån de strikta riktlinjer handläg-
garna har att rätta sig efter inte stödja projekt som lig-
ger utanför vissa ramar. Men detta gör också att det kan 
uppstå ett glapp mellan vilket fokus många aktiva inom 
en förening har och vilket fokus de måste ha för att 
leva upp till projektbeskrivningar av verksamhet som 
ska äga rum lokalt. Den mer transnationella prägeln 
som finns i många svensksomaliska föreningar fram-
kommer ofta i verksamhetsberättelserna, där det hand-
lar om samarbete med föreningar på Afrikas horn eller 
planer kring biståndsprojekt i Somalia. Stridigheterna i 
Somalia – där många anhöriga befinner sig – och freds-
strävanden upptar många svensksomaliers medvetande. 
Även om detta engagemang inte är oförenligt med ge-
nomförande av specifika lokala projekt, kan det i högre 
eller mindre grad uppstå spänningar kring i vilken 
riktning en förening och dess aktiva ska kanalisera sin 
energi och sin uppmärksamhet.

Nära besläktad med den här frågan är den som 
handlar om problembeskrivningar (se avsnittet ”Sociala 
problem”). Det är inte märkligt att det finns en viss 
skillnad mellan hur problem beskrivs i ansökningar och 
vilken betydelse föreningarna anser att dessa fenomen 
i verkligheten har. Detta tillhör en större logik som 
gäller all aktivism om sociala problem. Exempelvis 
nämns könsstympning i flera projektbeskrivningar 
och i ett par fall förde jag därför in frågan i samtalen 
jag hade i dessa föreningar (också utifrån ett speciellt 
intresse för just detta, eftersom kvinnlig omskärelse 
är mitt forskningsfält). Inte i något fall upplevdes detta 
som ett akut eller utbrett problem.6 Man kan tänka 
sig att det är ett fenomen som är bra att nämna i en 
projektansökan, utifrån vissheten att det anses vara en 
angelägen fråga ur ett svenskt perspektiv och utifrån en 
i Sverige utbredd förförståelse om vad som är problem 
i den somaliska gruppen. På liknande sätt kan det vara 
så att en mängd upplevda problem inte framkommer 
i ansökningarna för att de inte upplevs passa in inom 
ramarna för vad som är allmänt erkända sociala 
problem och därmed inte relevanta på så sätt att de kan 
ge bidrag. 

I många föreningar pågår också mycket verksamhet 
som kan ses som vardagligt link work – utan att det 
passar in i något projekt som för tillfället är finansierat. 
En föreningsledare förklarar:

”Behoven är oändliga. Och vi gör så mycket … 
Om t.ex. någon kommer och ber mig hjälpa 

6  Även om detta inte är ett utbrett problem idag, i de grupper som 
kom från Somalia till Sverige främst på 1990-talet, kan frågan åter 
aktualiseras när det idag kommer ett stort antal nyanlända från 
Somalia. 
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till att skriva ett cv är det klart att jag gör det. 
Men det hör inte till något av de projekt som 
vi har finansiering för. Ibland tänker jag att 
runt 70–80 procent av allt vi gör egentligen 
ligger utanför projektbeskrivningarna vi gjort. 
Det kommer unga människor till mig som har 
problem hemma och där jag går in och medlar 
mellan barnen och föräldrarna trots att jag inte 
har projektpengar för det.”

Som Kugelberg påpekar i sin artikel om den 
afrikanska kvinnoföreningen, för att få status 
som ideell förening måste föreningen ha ”en 
demokratiskt vald styrelse, stadgar, verksamhets- 
och revisionsberättelser, protokollförda möten samt 
erbjuda demokratisk insyn” (2009:160). Enligt 
Trägårdh & Vamstad, historiker respektive statsvetare, 
kom det svenska civilsamhället att kännetecknas 
av att ”det var medlemsbaserat och uppbyggt kring 
demokratiska värden, inklusive en föreningskultur 
med regelbundna möten, noggranna protokoll och 
formella omröstningar” (2009:14). Statligt bidrag 
till föreningarna har varit nära sammanlänkat med 
krav som dessa. De kan i en mening ses som ganska 
kulturspecifika för Sverige. Som företagsekonomen 
Malin Gawell har lyft fram: Människor som rör 
sig över hela världen har inte samma syn på hur 
engagemang ska organiseras:

”förhållningssättet till vad vi kan kalla 
en föreningskultur à la den svenska 
folkrörelsemodellen inte är självklar. I vissa 
fall kan till och med den dominerande kulturen 
i etablerade organisationer upplevas som 
ett hinder för att delta eller för att utveckla 
nya idéer och arbetsformer. Mötet mellan det 
etablerade och det ’nya’ är inte alltid smärtfritt. 
Det kan upplevas såväl kaotiskt som kreativt”  
(Gawell 2005:71).

En aktiv i en förening uttrycker det på följande sätt:

”Jag frågade dom [ungdomarna] en gång: Vet 
ni vad ’projekt’ är? Ingen visste. Fast dom hade 
gått många gånger hos oss och fått höra om 
verksamheten. Och till slut frågade dom: ’Vad 
handlar det om, det här?’ Jag fick börja om från 
början. Jag var tvungen att boka in en dag där 
jag berättade vad ett ’projekt’ är, vad ’förening’ 
är för något. I Somalia har vi inte haft någon 
folkrörelsetradition, vi hade bara Somali Youth 
League, för 45 år sedan, det var de som lyckades 
driva bort italienarna ur Somalia. Men vi vet 

inte hur man organiserar … vi behöver mer tid 
för att genomföra projekt, tycker jag.”

Inte bara individer, utan hela grupper måste anpassa sig 
och formeras i enlighet med den svenska föreningsmo-
dellen. Belysande är att det framkommer i en av verk-
samhetsbeskrivningarna att föreningen ägnat sitt års-
möte åt frågor som ”demokrati, barnuppfostran, mobb-
ning, diskriminering, jämställdhet, kvinnomisshandel, 
utbildning, samt hur man skriver stadgar, protokoll, 
årsverksamhet, verksamhetsplan, ekonomiredovisning.” 
Sådan fortbildning förekommer naturligtvis också i 
föreningar med aktiva som enbart har sin bakgrund i 
Sverige – men steget mot kompetens på det här områ-
det kan vara mycket större för en person som kommit 
som vuxen till Sverige och måste tillägna sig logiken i 
denna föreningskultur från ruta ett. 

Detta kräver alltså en del energi för den som inte är 
insatt i den svenska föreningskulturen: Projekt måste 
redovisas både ekonomiskt med löpande hantering 
av alla kvitton, samt med skriftliga redogörelser. I 
många projekt har detta inte alls varit ett problem eller 
något oöverstigligt hinder, men i vissa fall har denna 
dokumenthantering skapat verkliga svårigheter. Två 
projektledare berättar:

”Projekten som ska sökas i olika fonder är för 
snäva. Man tvingas bli för snäv. Den verklighet vi 
lever i är inte så snäv. Vi jobbar med de frågor och 
ämnen som vi fått pengar för, men vi gör samtidigt 
mycket mer och annat. Det är en tuff verklighet 
att leda en sån här förening. En konstant press på 
redovisningar, projektansökningar plus alla behov 
som ska tillfredsställas.”

”Vi har haft mycket problem. Föreningen är för 
svag för att hantera projektet. Det tog all kraft 
med den ekonomiska redovisningen, för mycket 
papper är i oreda, och ordföranden är i Afrika. 
Det har varit svårt att få med sig andra att ta 
ansvar för redovisning och rapporter. Jag har 
fått göra för mycket själv … jag vill hoppa av.”

Dessa citat belyser att projektverksamheten har två 
sidor, som inte har så mycket med varandra att göra: 
den verklighet med problem som satsningen syftar 
till att förbättra, och den rent administrativa sidan för 
att föra projektet i hamn. En av dem som verkligen 
upplevt problem i samband med redovisningar anser att 
somaliska föreningar som saknar en intern kompetens 
kring administration systematiskt borde knyta till 
sig pensionärer eller andra som på frivillig basis kan 
hjälpa föreningen med skriftliga och ekonomiska 
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redovisningar: ”Vi skulle behöva anlita någon volontär, 
kanske en svensk pensionär, som kan hjälpa oss och 
till exempel vara kassör.” 

I Westin och Westins (2010) rapport om 
uppföljningen av 43 Arvsfondsprojekt i organisationer 
bildade på etnisk grund, diskuteras betydelsen av 
resurser för att klara av administrationen av projekt: 

”Projekt med god ekonomi kan avlöna någon för att 
hålla administrationen i ordning i förhållande till 
Arvsfonden, i förhållande till Skattemyndigheten och 
inte minst i förhållande till målgrupper och avnämare” 
(Westin och Westin 2010:16). De påpekar att 
arbetsbördan på en enskild person kan bli orimligt stor, 
när administrationen måste skötas av en oavlönad kraft 
inom föreningen. Detta kan i sin tur skapa problem för 
projektets kontinuitet och ordning.

Framkomliga vägar och överlevnad
Vilka är då de framkomliga vägarna när det gäller att 
sjösätta projekten och föra dem i hamn? Dessa vägar 
kan sägas vara spegelbilder av svårigheterna beskrivna 
ovan. Projekt tycks lyckas väl när
 • föreningsaktiva får utrymme att rikta sin energi, 

entusiasm och sitt engagemang mot just projekt-
genomförandet – och detta inte förhindras eller 
försvåras för att föreningen är dåligt förankrad och 
inte når målgruppen

 • det finns tillräckliga möjligheter och incitament för 
målgruppen att medverka

 • samverkan med samhälleliga instanser fungerar
 • inte för många svårigheter uppstår kring administra-

tion och redovisningsarbete
 • projektupplägget är utformat så att det ligger i linje 

med eller lätt kan infogas i föreningens ordinarie 
verksamhet.

Flera projektledare och föreningsaktiva uttryckte 
svårigheterna med att hitta fortsatt finansiering, 
eller när det gäller pågående projekt: oro inför 
framtida finansieringsmöjligheter. I flera projekt 
har verksamheten fortsatt – antingen ofinansierad, 
med stöd av nya bidragsgivare eller i samverkan 
med någon organisation som stödjer aktiviteterna. 
Exempelvis fortlever Läsverkstan i Malmö med stöd 
av ABF. Projektet om spelberoende har fått fortsatt 
finansiering via Folkhälsoinstitutet. Ung vision är just 
nu finansierade av Ungdomsstyrelsen och söker därefter 
ny bidragsgivare. Barn i stan pågår fortfarande och 
uppvisar mycket goda möjligheter till finansiering från 
en mängd olika håll.

De projekt som har handlat om framtagande av 
kunskapsmaterial kan sägas leva vidare genom att 
materialet fortsätter spridas. Detta gäller inte minst det 
material som är åtkomligt via internet. 
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INFÖR FRAMTIDEN

Kan man se satsningar på projekt i svensksomaliska 
föreningar som kostnadsbesparande i ett längre 
perspektiv? Definitivt: Här handlar det om satsningar 
på främst barn och ungdomar som drabbats av social 
och ekonomisk utsatthet. De olika projekten handlar 
om insatser som vill förbättra levnadsförhållandena 
för målgrupperna och som ofta gör det, vare sig det 
handlar om tidsbegränsade aktiviteter som att delta i 
ett läger, om att få kontakt med personer som det har 
gått bra för och som kan agera som förebilder och visa 
att det finns vägar in i detta samhälle, om att själv få 
agera förebild för andra ungdomar och barn, eller om 
insatser som på lång sikt kan leda till socioekonomiska 
förbättringar för individer, familjer eller en hel grupp.

Det link work som utförs av en mängd 
svensksomaliska aktörer, och som direkt eller indirekt 
fått stöd av Arvsfonden, är ovärderligt i ett större 
perspektiv. De insatser som görs på olika fält ligger 
utanför den offentliga sektorns ansvarsområde, men är 
oundgängliga för processer som leder mot integration. 
Arvsfondens satsningar på svensksomaliska projekt i 
storstadsområdena där stora grupper somalier bor är 
satsningar som direkt berör de mest utsatta barnen 
och ungdomarna, som i Rinkeby, Biskopsgården eller 
Rosengård.

En tydlig tendens i de 28 projekt som ingick i den 
här uppföljningen är att i princip alla projektansvariga 
är män. Med några undantag har bidragen gått till 
föreningar där främst män har aktiviteter till vardags. 
Denna bild är samstämmig med en beskrivning som 
återfinns i arkivet om ett projekt:

”En majoritet av dem vi träffade i föreningarna 
var män, vilket också avspeglar att de flesta 
som kommer till de olika föreningarnas 
verksamheter är män och som också deltar i de 
olika föreningarna. Kvinnor och ungdomarna 
var inte så mycket representerade i de 
olika föreningarna. Många som var i dessa 
föreningars lokaler var arbetslösa och hade 
varit kort tid i Sverige. Anledningen till att 
ungdomar och kvinnor var i minoritet jämfört 
med medelålders män som var i majoritet kan 
vara att dessa grupper (kvinnor och ungdomar) 
är ofta grupper som inte frekvent besöker 
föreningarnas verksamheter och aktiviteter.”  
(Barnkonventionen på somaliska)

Svensksomaliska män har starkare sociala nätverk i 
en formellt organiserad form än kvinnor. Kvinnornas 
nätverk är starka, men mobiliseras när behov uppstår. 
Svensksomaliska kvinnors formella organisering skulle 
behöva ett tydligare samhällsstöd – annars finns det 
en risk för att satsningar främst stimulerar män och 
mäns nätverk. I detta sammanhang är det viktigt att 
information om möjligheterna att söka Arvsfondsbidrag 
sprids, så att fler kvinnor med somalisk bakgrund söker.

Det är viktigt att ha klart för sig vilken sorts 
föreningar som man ger bidrag till, påpekade många 
av de intervjuade: Är föreningen primärt klanbaserad? 
Men alltför starkt fokus på klan kan också leda fel. 
Exempelvis behöver det inte vara en lyckad strategi att 
se till att styrelsen för föreningen har representanter 
från alla klaner. Ett sådant förfarande leder ju osvikligt 
till att klantillhörighet hamnar i fokus. Att ta upp 
frågan om klan kan också vara närapå en skymf mot 
projektledare som formulerar projekt bortom den nivå 
där klan spelar någon som helst roll. 

Vad gäller förankring togs också en annan fråga upp 
av en del intervjuade, det vill säga funderingar om hur 
en förening fungerar: ”Finns det en dold agenda i den 
här föreningen, eller arbetar de mot integration?” Just 
den här formuleringen kom från en projektansvarig 
som betonade vikten av att satsa på ungdomar och 
nyanlända ”innan de fångas upp av landsmän som 
cementerar en vi- och dom-känsla och ger en felaktig 
bild av Sverige”. 

En annan aspekt väl värd att ta upp inför framtiden 
är den omfattande invandringen från Somalia 
som pågår just nu: Fler flyktingar än någonsin får 
uppehållstillstånd i Sverige och har en svår tid 
bakom sig – och i värsta fall en mycket lång och 
svår väg framåt mot integration i Sverige. Här skulle 
de nu etablerade svenska somalierna kunna spela 
en enormt betydelsefull roll för att underlätta de 
nyanländas tillvaro och orientering mot det svenska 
samhället. Mentorsprojektet som fokuserar på stöd 
för ensamkommande ungdomar är ett steg i den här 
riktningen. För att göra tillvaron så bra som möjligt 
för barn och ungdomar som nu kommer till Sverige 
behöver de befintliga svensksomaliska föreningarna 
praktiskt och ekonomiskt stöd. 

Arvsfondens bidrag är inte villkorade på så sätt att 
det krävs sociala problem i botten för att bidrag ska ges. 
Men svensksomaliska grupper har, generellt sett, mött 
många svårigheter som medborgare i det här samhället. 
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Därför har den här rapporten kommit att fokusera 
mycket på just sociala problem och på aktörers försök 
att bemöta och motverka missförhållanden. I de 28 
projekt som uppföljningen sett närmare på har link 
work och arbetet med mentorer och förebilder varit 
centrala strategier för att förbättra levnadsvillkoren 
för svensksomaliska barn och ungdomar. Det arbete 
som utförs via förebilder och mentorer, samt genom att 
många föreningar hela tiden arbetar överbryggande, gör 
stor skillnad i enskilda människors liv. 
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