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FÖRORD
Det är omöjligt att fullt ut fånga det enorma arbete som alla dessa projekt utför, min förhoppning är
snarare att jag lyckats fånga delar av det som kan leda till diskussion om och reflektion över
organisationers och projekts villkor och val. Först och främst vill jag tacka alla som ställt upp på
intervjuer och som lyckats pressa in mig i sina pressade scheman. Jag vill också tacka Enrique Pérez
som tillsammans med mig skrev Malmörapporten och som läst och lämnat synpunkter på det
avslutande kapitlet. Slutligen vill jag tacka Annica Thomas på Arvsfonden för förtroende, stöd och
synpunkter under hela denna process.
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SAMMANFATTNING
Den här rapporten utvärderar 16 Arvsfondsprojekt som genomförts i Göteborg. Projekten har stor
spridning vad gäller syfte och målgrupp, men alla samverkar i någon form med den offentliga sektorn
för att hitta nya metoder och former för arbetet med barn och unga. Syftet är att ta tillvara
erfarenheter och kunskaper från dessa projekt och synliggöra det arbete civila organisationer gör. Fem
av projekten har studerats mer djupgående, de övriga 11 ingår översiktligt. Uppdragsgivaren
(Arvsfonden) har följande övergripande frågor:
• Vilka spår lämnar Arvsfondens pengar och under vilka betingelser lämnar pengarna
spår?
• Vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka hinder stöter de på?
• Hur upplever målgrupperna insatserna?
• Hur många har deltagit i verksamheten?
Till dessa har jag lagt ytterligare två frågor:
• Vilka grupper når projekten och vilka når de inte?
• Hur förhåller sig projekten till kommunal och offentlig verksamhet?
Fokus ligger framför allt på två grupper som är kopplade till projekten:
• de som arbetat med projekten, i synnerhet projektledarna, som kan förklara hur
arbetet organiserats, vilka övergripande resultat man uppnått, vilka mål som satts upp
och hur deltagare har rekryterats och fått tillgång till projektarbetet
• de som tagit del av projekten, det vill säga projektets målgrupp.
Rapporten visar att de flesta projekt lyckas med sina målsättningar och har relativt stor spridning.
Samtidigt visar undersökningen att det är ett tufft klimat för civilsamhället med hård konkurrens om
bidrag, deltagare och utrymme. Ansvaret för välfärden flyttas allt mer från det offentliga till
civilsamhället, och i takt med det ökar också kraven på projektmedarbetarna som tvingas möta en allt
mer komplex social utsatthet. För att förstå detta klimat med konkurrens och krav har projektens
lärdomar analyserats genom ett lokalt, socialt och politiskt perspektiv på civilsamhällets och de sociala
projektens villkor.
Ett antal teman sammanfattar rapportens slutsatser.
Arbetet pågår inom ramen för en projektlogik
Alla projekt arbetar inom ramen för en projektlogik som innebär konkurrens om medel, deltagare och
utrymme. Konkurrensen finns på samtliga nivåer från deltagarnivån, via projekten till finansiärer. För
att förstå projektens spridning, spår och överlevnad behöver denna logik analyseras. Här spelar
exempelvis Arvsfonden en viktig roll, men också offentliga aktörer och naturligtvis organisationerna
och projekten själva.
Platsens betydelse eller icke-betydelse
För att kunna bidra till social förändring och för att kunna få tillgång till och bibehålla ett förtroende
hos målgrupperna krävs oftast en stark lokal förankring. Många av projekten saknar en sådan lokal
förankring men flera har en genomtänkt strategi som innefattar plats och rum. Det kan exempelvis
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handla om att arbeta för att försöka skapa mötesplatser som inte begränsas av specifik
platstillhörighet.
Organisationerna har olika relation till sina projekt
I rapporten diskuteras hur organisationerna som äger projekten förhåller sig till dem, och
relationsnivån får konsekvenser för hur projektmedarbetare och deltagare kan arbeta i projekten. För
vissa blir projekt och organisation nästan samma sak medan det för andra är skilda verksamheter där
projekten riskerar att gå miste om bland annat internt stöd och resurser. Relationen mellan
organisation och projekt påverkar möjligheterna för överlevnad, men också projektets spår och
spridning.
Projekten har olika relation till sina deltagare
En annan relationsnivå är den mellan projekt och deltagare. Vissa projekt uppkommer, genomförs och
utvecklas tillsammans med sina deltagare eller efter ett behov som deltagarna uppmärksammat.
Andra projekt vill nå en specifik grupp människor med sin verksamhet, vilket försvårar deltagarnas
medbestämmande och inkludering i projekten.
Många behöver stödfunktioner och möjlighet att anställa personal
Stora krav ställs på projektledare och projektmedarbetare som arbetar inom sociala projekt. De möter
en allt mer komplex och svårhanterlig social utsatthet i samhället och måste även hantera den
projektlogik som nämndes ovan. Detta innebär utmaningar och påverkar projektmedarbetarnas
möjligheter att genomföra sina arbeten. Därför finns det ett ökat behov av stödfunktioner såsom
processhandledning, samt möjligheter att anställa mer personal och få stöd för att söka medel.
Samarbeten med offentliga aktörer är ofta sårbara
Flera av projekten samarbetar med olika offentliga aktörer, exempelvis skola eller olika kulturella
institutioner. Dessa aktörer bär med sig sina egna logiker och mål, vilket kan skapa utmaningar för
projekten. Exempelvis innebär samarbeten med skolan att eleverna kanske inte deltar frivilligt, och det
innebär ofta en personbundenhet genom att några medarbetare snarare än hela organisationen är
involverade i samarbetet. En del projekt samarbetar också med olika kommunala projekt, som i sin tur
agerar inom ramen för en projektlogik. Detta försvårar långsiktighet och social förändring.
Göteborgsandan och civilsamhällets roll har förändrats
Villkoren för det civila samhället i Sverige har förändrats, inte minst genom att det får ett allt större
ansvar för social välfärd. Rollen har förändrats från att vara ett komplement till att bli ett alternativ för
välfärdssamhället., och ibland också ett verktyg för välfärdssamhället. Trots denna rollförskjutning
finns samma förväntningar på att civilsamhället ska agera i samförstånd med den politiska makten. På
samma sätt har den politiska och ekonomiska makten av tradition agerat i Göteborg genom ett påstått
samförstånd som ibland kallats för Göteborgsandan. Civilsamhällets projekt i Göteborg behöver därför
både hantera förändrade krav på civilsamhället generellt och navigera sig genom det lokala politiska
landskapet i Göteborg. Detta får konsekvenser för vilken roll civilsamhället kan ha; det handlar både
om att kunna bibehålla en förankring och ett förtroende hos sina respektive målgrupper och om att
göra detta utan att utmana den politiska makten för mycket.
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INLEDNING
”Det sitter i väggarna”, förklarar en tjänsteman på Göteborgs stad för mig när vi pratar om hur det
kommer sig att en stor del av Neutral Ungdoms ansökan avslagits. Han menar att både kommunen och
organisationen bär på en misstänksamhet gentemot varandra. Jag frågar om detta gäller någon mer
organisation än Neutral Ungdom, och det gör det säger han, ”det var samma sak med organisationen
Pantrarna”.
Låt oss spola tillbaka några år, till natten den 30 oktober 1998. Några kilometer söderut från mötet
med tjänstemannen brinner det i en lokal på Backaplan; 63 unga människor mister livet i vad som i
folkmun kom att kallas för Backabranden, Diskoteksbranden eller Göteborgsbranden. Några ungdomar
hade gått samman för att anordna en fest för Göteborgs unga i en lokal som inte var anpassad för
ändamålet. När ett par ungdomar nekades inträde och tände på lokalen utbröt kaos och förutom de
63 människor som omkom skadades cirka 200 ungdomar. En av dem som av en slump kom att följa
händelserna på nära håll var filmaren Bo Harringer som vid tillfället arbetade med en dokumentärfilm
om förortens ungdomskultur och om Hammer Hill Click, en hiphop-grupp från Hammarkullen som
spelade på den fest som förvandlades till en katastrof. I filmen Hat och Försoning av Filmateljén, som
ingår i denna uppföljning, följs händelsen upp genom samtal med ungdomar som på olika sätt var med
om och drabbades av branden och dess efterspel. På något sätt fångar filmen Göteborg här och nu
genom brandens efterspel.
En kort scen i filmen handlar om Ungdomens hus, ett hus för och av unga som det motionerades om i
kommunfullmäktige redan 1988 av Göran Johansson, Anneli Hultén och Peter Olsson. 1 Fokus försköts
dock med tiden och 2002 blev byggnaden som lovats bort till stadens unga i stället ett statligt kasino
(Karlsson, 2005). Ungdomshuset som blev ett kasino har ett starkt symbolvärde för det ”nya”
Göteborg, ett Göteborg som inte längre ska ses som en industristad utan i stället ska omvandlas till en
evenemangsstad i behov av en image som kan locka resursstarka tjänsteföretag, bland annat genom
att inrätta ett kasino och ett så kallat evenemangsstråk (jfr. Despotovic & Thörn, 2016; Harvey, 2011).
Göteborgs unga hade kämpat för att Tullpackhuset skulle upplåtas till ungdomarna, med lokaler som
skulle kunna användas för att undvika liknande händelser som Backabranden i framtiden, och sveket
mot dem är ett viktigt inslag i Göteborgs historia och har i allra högsta grad betydelse för att förstå
dess samtid.
Den förskjutning som symboliseras av kasinobygget i Tullpackhuset handlar nämligen om mer än ett
hus för stadens ungdomar. Detta sker i en tid då den så kallade Göteborgsandan frodas och delvis
ändrar karaktär. Efter varvskrisen påbörjades ett förändringsarbete i Göteborg, liksom i många andra
städer, med tanken att anpassa staden till en globaliserad ekonomi. För att detta skulle vara möjligt
och för att undvika långdragna processer förordades en konsensuskultur mellan Göteborgs politiska –
även över blockgränserna – och dess ekonomiska elit. Som ett resultat av detta har många för staden
omvälvande beslut fattats i slutna rum mellan näringsliv, politiker och olika kommunal bolag
(Falkemark, 2010). Det har skapat en kultur som bygger på att komma överens men också inneburit
ett demokratiskt underskott.
När tjänstemannen på Göteborgs stad säger till mig att ”det sitter i väggarna” måste det läsas genom
en kultur som förordar konsensus. De organisationer som på olika sätt anses utmana den politiska
makten riskerar därför alltid att förlora sitt stöd, även om de utför ett viktigt och långvarigt arbete
med Göteborgs unga. Det här gäller exempelvis både organisationen Pantrarna, som tas upp som
exempel, och Neutral Ungdom.
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Tyvärr var scenen bortklippt i den förkortade version av filmen som visades på SVT.
9

År 2014 presenterade jag tillsammans med min kollega Enrique Pérez (2014) den första
Arvsfondsrapporten med fokus på plats, och då var platsen Malmö. Det finns både likheter och
skillnader mellan dessa båda rapporter. En tydlig skillnad är just platsen för projekten. I Malmörapporten var fler projekt spridda över staden, medan en stor del av projekten som ingår i denna
Göteborgsstudie snarare ligger i innerstaden. Det går dock inte att svara på varför det ser ut så här
eller huruvida det är representativt för alla Arvsfondsprojekt i respektive stad. Urvalet kan vara så pass
skevt. Det går dock att säga något om hur projekten och organisationerna själva förhåller sig till
platsen.
Båda rapporterna behandlar dock de ändrade förutsättningarna för civilsamhället i Sverige under de
senaste årtiondena, från att ha varit ett komplement till välfärdssamhället till att i stället många
gånger helt ta över ansvaret för människors välfärd (Harding, 2012). Parallellt har samhället
genomgått förändringar med ökade sociala klyftor, vilket skapat områden med ett mer eller mindre
konstant institutionellt underskott och allt mer komplexa problembilder (Sernhede, 2009;
Socialstyrelsen, 2010; Wacquant, 2008). För projekten i denna uppföljning innebär det att de måste
kunna balansera sina respektive målgruppers behov med samhällets omstrukturering och nya krav.
Denna rapport ska läsas som en fortsättning på Malmöstudien. Jag har tänkt och strävat efter att de
båda studierna ska kunna läsas var för sig, men också att det ska vara möjligt att läsa dem tillsammans.
Därför följer de samma upplägg och utgår från samma teoretiska kanon med ett fokus på plats,
civilsamhälle och makt. Vad som möjligen kan uppfattas som en baksida med detta är att jag ibland
hänvisar tillbaka till Malmöstudien eftersom vissa erfarenheter och lärdomar i Göteborg också är
möjliga att se i Malmö. Det finns också vissa upprepningar, särskilt i studiens ramverk, eftersom de
båda studierna använder samma metod och utgår från samma upplägg och teoretiska kanon.

ARVSFONDENS UPPDRAG
Arvsfondens uppdrag består bland annat i att stödja ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande
organisationer som vill pröva nya idéer och arbetsmetoder. Målet ska vara att utveckla och förbättra
organisationernas verksamhet för Arvsfondens målgrupper – barn, ungdomar och personer med
funktionsnedsättning. Projekt som har ett jämställdhetsperspektiv och som verkar för etnisk och
kulturell integration är prioriterade. De projekt som får bidrag ska ha en utvecklad plan för hur
verksamheten ska kunna fortsätta och leva kvar efter projektets slut. Viktigt är också att den målgrupp
som Arvsfonden vänder sig till genom projekten får möjlighet att göra sig hörd i samhället.
Målgruppen ska medverka i hela projektet, från planering till genomförande och i planen för
fortsättningen. Tanken är att projekten i förlängningen ska fungera som inspirerande förebilder och
att erfarenheter och kunskaper från projekten ska spridas i samhället.
Arvsfonden ger pengar till projekt och så kallat lokalstöd som bara kan sökas av ideella föreningar och
icke-vinstdrivande organisationer. Det innebär att Arvsfonden inte ger ekonomiskt stöd till företag
eller enskilda personer, men offentliga huvudmän kan få bidrag i nära samarbete med ideella
föreningar. Denna utvärdering gäller bara föreningar som fått projektstöd. Tanken med Arvsfondens
arbete är inte att projektet nödvändigtvis måste ”lyckas”, för det är fullt möjligt att prova nya idéer
och försöka utveckla verksamheten utan att uppnå det ursprungliga syftet och utan att projektet för
den skull anses vara misslyckat. Men varje projekt hos Arvsfonden ska följa tre regler:
1. Målgruppen ska vara med. Målgruppen för projekten ska vara med på sina egna villkor och påverka
projektens utformning, planering och genomförande.
2. Verksamheten ska vara nyskapande och utvecklande. Projektet ska innebära
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a. en ny metod eller verksamhet
b. vidareutveckling av en metod eller verksamhet mot en ny målgrupp
c. vidareutveckling av en metod eller verksamhet mot en ny riktning
d. nya samarbeten, nya arbetsmodeller eller nya former av mötesplatser.
3. Det ska finnas en plan för överlevnad. Ansökan ska innehålla en plan för hur projektet kan finnas
kvar efter projekttidens slut. Det kan vara att man har framtida samarbeten med kommunen eller en
annan finansiär, att projektet har en egen inkomst eller att projektet blir en del av föreningens
ordinarie verksamhet.
För att ett projekt ska få bidrag krävs alltså en plan som täcker in dessa tre kriterier.

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Denna studie följer 16 av Arvsfondens projekt i Göteborg som alla samverkar i någon form med den
offentliga sektorn, för att hitta nya metoder och former för arbetet med barn och unga. Syftet är att ta
tillvara erfarenheter och kunskaper från dessa 16 projekt och synliggöra det arbete civila
organisationer gör. Uppdragsgivaren (Arvsfonden) har följande övergripande frågor som kommer
belysas i utvärderingen:
• Vilka spår lämnar Arvsfondens pengar och under vilka betingelser lämnar pengarna
spår?
• Vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka hinder stöter de på?
• Hur upplever målgrupperna insatserna?
• Hur många har deltagit i verksamheten?
Till dessa har jag lagt ytterligare två frågor:
• Vilka grupper når projekten och vilka når de inte?
• Hur förhåller sig projekten till kommunal och offentlig verksamhet?
Fokus ligger framför allt på två grupper som är kopplade till projekten:
• Första gruppen är de som arbetat med projekten, i synnerhet projektledarna. De kan
uttala sig om hur arbetet organiserats, vilka övergripande resultat man uppnått, vilka
mål som satts upp och hur deltagare har rekryterats och fått tillgång till projektarbetet.
De spelar även en nyckelroll i arbetet med omvärlden och med Arvsfonden.
• Andra gruppen är de som tagit del av projekten, det vill säga projektets målgrupp. Hur
har de upplevt sin medverkan och vad har de fått ut av den?
Frågeställningarna som ligger till grund för denna utvärdering är ibland något tvetydiga, exempelvis
frågan om vilka spår som lämnas och under vilka betingelser. Det skulle vara möjligt att hävda att spår
lämnas genom arbetet med alla deltagare som ingår i projektet, vilket också sker, men det kan lika
gärna hävdas att så inte är fallet. Då menar man att det i stället krävs en mer omfattande
omstrukturering av ett fenomen för att hävda att projektet har lämnat några spår efter sig. Låt mig ta
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ett fiktivt exempel: Ett projekt arbetar mot fattigdom och skapar förutsättningar för att tio personer
som deltar i projektet ska få ett lönearbete. Efter projekttiden har dessa personer de facto fått ett
arbete; lärdomar dras från projekttiden, en bok publiceras där dessa lärdomar framgår och det är
möjligt att hävda att detta är spår från Arvsfondens pengar. Betingelserna för att spår ska finnas kan
ligga i rekryteringen, i samarbetet med arbetsgivare eller i organisationen. Ett sådant projekt kan
naturligtvis vara gott nog, men det behöver inte alls bidra till arbetet mot fattigdom, och i så fall kan
man i stället hävda att Arvsfondens pengar inte alls lämnar några spår. Det går att dra paralleller
mellan detta resonemang och Watzlawicks syn på förändringens olika grader eller förändringens
ordning. Första ordningen innebär ”mer av samma”, att göra förändringar inom ramen för ett
befintligt system, vilket kan hävdas vara fallet med projektet som ger tio personer arbete. Andra
ordningen kräver istället en omstrukturering av hela systemet (Watzlawick, Weakland, & Fisch, 1974).
Jag menar inte att Arvsfondsprojekten måste arbeta mot en strukturell förändring, men en förståelse
för olika nivåer av social förändring och hur projekten förhåller sig till sitt uppdrag får konsekvenser
också för hur denna utvärdering ser ut.
Det förstnämnda fallet, förändringar av första ordningen, skulle bli en relativt deskriptiv utvärdering,
där jag beskriver hur x stycken deltagare till projekten har rekryterats, hur de har nåtts, hur deras väg
till arbete ser ut, hur lärdomar sprids och hur Arvsfondens medel lämnar spår därigenom. De allra
flesta projekt som genomförs skulle kunna visa hur detta de facto sker, vilket inte minst blir tydligt i
deras egen dokumentation till Arvsfonden. För att förstå projektens möjligheter att bidra till en större
omstrukturering av systemet behöver utvärderingen ta hänsyn till projektens sociala och politiska
kontext. Kan Arvsfondsprojekt bidra till en mer omfattande förändring av ett fenomen? Vad krävs i så
fall och vilka spår av pengarna går i så fall att finna? Jag balanserar mellan dessa ytterligheter i denna
utvärdering. Den sociala och politiska kontexten är nödvändig för att förstå hur social förändring ska
kunna ske och för att förstå hur Arvsfondens medel ska kunna lämna mer långtgående spår. För att
det ska vara möjligt krävs en analys av hur projekten når vidare med sina erfarenheter, hur projektet
tas om hand av myndigheter och vilka möjligheter som finns för ett fortsatt arbete efter projekttiden.
Här krävs också en analys av relationen mellan projekten och Arvsfonden i sin roll som finansiär.
Slutligen krävs även att en utvärdering om projekt i Göteborg tar avstamp i just den lokala kontexten
Göteborg.
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GÖTEBORG – FRÅN INDUSTRISTAD TILL EVENEMANGSSTAD
Göteborg har genomgått en rad förändringar under årens lopp: från att ha varit en av norra Europas
viktigaste hamnstäder, via en stark industristad med företag såsom Volvo och SKF, till dagens så
kallade evenemangsstad som ska locka köpstarka turister och företag. För platsen Göteborg och dess
invånare har det inneburit en förskjutning från centrum till periferi och en gentrifiering av
arbetarklassområden för att bättre passa samtidens krav (Despotovic & Thörn, 2016; Holgersson,
Thörn, Thörn, & Wahlström, 2010; Sernhede, 2009). Gentrifiering innebär att arbetarklassområden
omvandlas för att passa en medelklass som är rik på ”kulturellt kapital” och strävar efter en specifik
”urban livsstil” (se Martins Holmberg, 2006). Gentrifieringsprocesser förekommer över hela den så
kallade postindustriella världen, men det är viktigt att påpeka att de områden som omvandlas uppvisar
olika lokala mönster, exempelvis vad gäller möjligheterna till motstånd och hur omvandlingarna går till
(Franzén, Hertting, & Thörn, 2016). För Göteborgs del har detta inneburit att områden såsom Haga,
Kvillebäcken, Norra Älvstranden och Långgatorna över tid förvandlats från industritomter och
arbetarklassbostäder till dyra hyres- och bostadsrätter för den ”medvetna” och kapitalstarkare
medelklassen.
Segregationen i Göteborg har cementerats och i stor utsträckning är det möjligt att tala om ”etniskt
präglade fattigområden” (Andersson, Bråmå, & Hogdal, 2006). I takt med att segregationen,
fattigdomen och arbetslösheten ökat i dessa områden ser vi också ökade spänningar mellan
(för)ortsområden och den politiska och sociala makten. Det har lett till konfrontationer mellan
ungdomar och polis samt gängbildningar och bråk, men också till en mobilisering och en vilja att
förändra bilden av stigmatiserade platser (Sernhede, 2010; Stigendal, 2016).
För att förstå den politiska och sociala utvecklingen i Göteborg behöver vi också förstå den så kallade
Göteborgsandan, som även nämndes i inledningen. Begreppet härrör från den donationskultur som
växte fram i Göteborg under 1700–1800-talen. Stadens borgare skänkte pengar och bidrog till
inrättandet av bland annat bibliotek, bostäder och föreningslokaler. När dessa institutioner senare
togs över av det offentliga förändrades också Göteborgsandan. Nu kom fokus att hamna på
förutsättningar för Göteborgs industrier. Grunden var enighet.; politiker och industrier skulle
tillsammans skapa goda förutsättningar för att industrierna skulle växa, som ett ”kontrakt” mellan
arbete och kapital. Kommunen såg till att industrierna fick förutsättningar för att växa och industrierna
sponsrade allt från sport till kultur. I takt med att de klassiska Göteborgsindustrierna lades ner
förändrades också Göteborgsandan ännu en gång. Det finns dock fortfarande en öppen dörr mellan
kapitalet och politiken i Göteborg, vilket bidragit till att staden har legat steget före staten när det
gäller utförsäljningar och bolagiseringen av kommunala intressen.
Numera handlar det om att kunna marknadsföra staden som en evenemangsstad för exempelvis
musik- och sportevenemang, mycket tack vare det kommunala bolaget Göteborg & Co (Holgersson
m.fl., 2010). Oavsett dess förändringar och anpassningar har Göteborgsandan byggt på en
konsensuskultur. Politiken – oavsett färg – och kapitalet har tillsammans skapat en samsyn med
snabba beslut, inte sällan bakom stängda dörrar. Katarina Despotović och Catharina Thörn (2016) visar
tydligt hur detta kan gå till genom att beskriva omvandlingen av Kvillebäcken från ett levande område
med föreningar, svartklubbar och församlingar till ett område som ska locka den ”nya” medelklassen.
Under stängda möten och genom överenskommelser mellan privata fastighetsägare, (halv)kommunala
bolag och kommunens representanter fattas beslut innan frågan ens nått kommunens beslutande
politiska organ. Andan är levande trots att den fått sig både en och annan törn under årens lopp: från
Volvos massavsked som innebar problem för relationen mellan kommun och näringsliv, till den så
kallade muthärvan i Göteborg som på allvar briserade 2010 när SVT:s Uppdrag Granskning granskade
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korruptionen inom Göteborgs stad och det kommunala bolaget Göteborgs Energi (se t.ex. Sveriges
Radio, 2010). Detta ledde till att kommunen tillsatte en oberoende granskningskommitté (Amnå, E.,
Czarniawska, B. & Marcusson, 2013). I sin sammanfattning skriver kommittén bland annat så här:
Det fanns, och finns, en institutionaliserad, historiskt omhuldad Göteborgsanda – och en bild av
denna anda – där gränsöverskridande samarbete, pragmatisk handlingskraft och synbara
resultat står i centrum. Den kom att dominera. Värden som professionell självständighet,
formalia, insyn och opartiskhet hamnade delvis i skymundan. Även ett kraftfullt politiskt
ledarskap vred uppmärksamheten åt annat håll. Koncentrationen av makt skapade en ängslig
anpasslighet som höll tillbaka professionell mångfald, civilkurage och öppenhet, ibland även
politisk opposition (Amnå, E., Czarniawska, B. & Marcusson, 2013, s. 7).
Kritiken var stark, men trots detta visar inte minst tidigare nämnda Despotović och Thörn (2016) hur
andan fortfarande i allra högsta grad är närvarande i det politiska styret i Göteborg. Det är en anda
som inte bara påverkar Göteborgs politik, dess företag och dess invånare utan även civilsamhällets
arbete.
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PERSPEKTIV PÅ STUDIEN
Denna utvärdering tar sin utgångspunkt i tre olika teoretiska perspektiv. Först och främst handlar den
om det civila samhället och de krav och förväntningar som i dag finns på arbetet som bedrivs av
föreningar och organisationer. Dessutom behandlar rapporten hur projekt och organisation agerar
inom ramen för en projektlogik. Slutligen handlar studien även om platsens betydelse eller
möjligheten att skapa rumslig förankring i Göteborg.

MÄNNISKORS ENGAGEMANG I CIVILSAMHÄLLET
Sverige har en lång tradition av och ett högt deltagande i civilsamhället, inte minst genom den så
kallade folkrörelsen. Civilsamhället är de verksamheter och organisationer som drivs ideellt genom
medlemmars engagemang, volontärer och givare. Folkrörelsen var medlemsorganisationer som i stor
utsträckning bedrev lobbyverksamhet och utbildningar och organiserade fritidsverksamhet, även om
annan verksamhet också förekom. Civilsamhälle är ett relativt nytt begrepp som fått ersätta begreppet
folkrörelse, även om det ibland fortfarande används (Söderman, 2011; Trägårdh, 2008).
En stor skillnad mellan dåtidens folkrörelse och dagens civilsamhälle är att välfärdstjänster i allt högre
utsträckning har kommit att förflyttas från den offentliga sektorn till det civila samhället. En fördel som
brukar påtalas är småskaligheten, det vill säga möjligheten till förändring, nya arbetssätt och snabbhet.
Samtidigt har det visat sig att många ”nya” organisationer anammar befintliga organisationsformer
och att starka etablerade aktörer tillsammans med offentlig styrning påverkar på vilket sätt detta tar
sig uttryck. Gränsen mellan det offentliga och civilsamhället blir på så sätt allt mer oklar. Detta hänger
ihop med traditionen av ömsesidighet mellan det offentliga och civilsamhället i form av ekonomiskt
stöd och medverkan i statliga beslutsprocesser (Harding, 2012).
I takt med att folkrörelserna och det ideella arbetet förändrats har det offentliga arbetet
omorganiserats. Den kanske tydligaste förändringen är marknadsanpassningen av välfärden i Sverige,
så kallad New Public Management (NPM), och den utförsäljning och konkurrensutsättning av offentligt
styrda verksamheter som följt i dess spår. Å ena sidan har detta lett till att offentliga aktörer
centraliserats och därför mer eller mindre försvunnit från vissa områden, samt till att konkurrensen
från privata aktörer har ökat (Björngren Cuadra, Lalander, & Righard, 2013; Herz, 2016a; jfr. Sernhede,
2009; Wacquant, 2008). Å andra sidan har civilsamhället kunnat etablera sig som en allt tydligare aktör
på denna ”marknad”.
Civilsamhället har alltid i någon mån fångat upp dem som av olika anledningar inte kunnat fångas upp
av den offentliga sektorn, så arbetar exempelvis organisationer som Stadsmissionen. Den stora
skillnaden i dag är att civilsamhället blivit en aktör bland andra på en välfärdsmarknad. Detta kan
tolkas både positivt och negativt: dels finns det de som menar att civilsamhället är ett nödvändigt
alternativ till de vinstintressen som gjort sitt intåg på välfärdssektorn, dels menar andra att
utvecklingen riskerar att minska organisationernas möjligheter till självbestämmande och
innovationskraft (Harding, 2012).
Sammantaget skapar denna utveckling en rad utmaningar för civilsamhället. Många av
verksamheterna är projektstyrda, vilket exempelvis kan minska möjligheterna till långsiktighet och
politisk påverkan (Civos, 2012). Det är också ett problem i relation till dem som projekten vänder sig
till, eftersom en projekttrötthet kan inträda (se bl.a. SOU2005:29). Andra utmaningar är att sektorer
såsom näringspolitik, upphandlingslagstiftning och civilsamhällets finansiering behandlas var för sig
utan ett helhetsgrepp (Civos, 2012; Harding, 2012). Slutligen har engagemanget i civilsamhällets
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organisationer förändrats, vilket skapar nya utmaningar för organisationerna. Engagemanget är
fortsatt högt men det är inte lika långsiktigt (Harding, 2012).
Förändrade krav och villkor har skapat oklara gränser mellan den offentliga, civila och privata sektorn
avseende det sociala arbetet och arbetet med välfärdsfrågor. Detta har förändrat logiken bakom
civilsamhällets arbete så att det mer influeras av det offentliga och det privata, och det finns vidare
tendenser till en ökad professionalisering av civilsamhället som kan skapa nya utmaningar (Amnå, E.,
Czarniawska, B. & Marcusson, 2013; Grafström, Windell, & Karlberg, 2015; Herz, 2016; Hwang &
Powell, 2009; Kings, 2011).
Denna professionalisering och sammanblandning med det offentligt finansierade arbetet, särskilt
socialt arbete, beror på att kraven på civilsamhället å ena sidan handlar om att bidra med något som
saknas i det offentliga arbetet – relationen till de lokala sociala nätverken (jfr. Meeuwisse, 1999). Å
andra sidan tvingas civilsamhället konkurrera genom projekt, vilket kräver en tydlig positionering.
Thomas Öhlund (2016) ger en möjlig bakgrund till denna förskjutning när han pekar på vikten av
närhetsprincipen (subsidiaritetsprincipen). Den innebär att beslut rörande människors vardagsliv
flyttats från en statlig nivå till att i stället fattas på en lokal, kommunal nivå (ibland till och med på en
stadsdelsnivå). Detta har inneburit att det offentliga fått ett allt större intresse för det civila samhället,
särskilt mot bakgrund av att civilsamhällets aktörer ofta har en relation till lokala, sociala nätverk som
krävs för ett socialt arbete på lokal nivå men som saknas i de egna organisationerna.
En annan viktig förklaring är att civilsamhällets aktörer på olika sätt strävar efter en ökad legitimitet,
vilket delvis kan förklara varför ett antal organisationer och projekt anammar arbetssätt och verktyg
som används inom det offentliga sociala arbetet. Öhlund nämner bland annat användandet av olika
kognitiva verktyg och så kallade evidensbaserade verktyg (Öhlund, 2016). Legitimeringskraven på
civilsamhällets aktörer har också att göra med konkurrensen mellan organisationer som nämndes
ovan, eftersom de hela tiden tvingas konkurrera om medel och deltagare för att kunna överleva.

PROJEKTLOGIKEN
Att tala i termer av en projektlogik, handlar om att tydliggöra hur projektets uttalade syfte endast är
en del av arbetet med sociala projekt. Istället handlar det om att balansera krav från deltagare,
finansiärer, samarbetspartners och den egna verksamheten. Monika Krause (2014) talar om en
projektmarknad där det finns ett antal aktörer – finansiär, utförare och mottagare. Alla tre är
deltagare i projektet; de påverkar det och konkurrerar om resurser.
I vårt fall handlar det om Arvsfonden som finansiär, projekten och organisationerna som utförare och
deltagarna som mottagare. Alla är en lika viktig del av en intern projektlogik eller om man så vill en
projektmarknad med konkurrens om resurser, deltagare och anseende. Enligt Krause måste man lyfta
blicken för att se hur denna logik påverkar projektens möjligheter och i slutändan vad deltagaren får
tillbaka för allt det denne ger projekten och finansiären. Projektlogiken synliggör olika nivåer av
konkurrens som innebär en positionering på en marknad, men också paketeringen av projekten. Alla
projekt tvingas paketera sina projekt för att kunna konkurrera om medel och för att uppfattas som
lyckade. Slutligen betonar projektlogiken att deltagare ger – de ger tid, kontroll, agentskap, samtycke
och ibland också arbetskraft (Krause, 2014).
Paketeringen av projekten som Krause (2014) talar om kan förstås som den strävan efter legitimitet
som nämndes i föregående avsnitt. Genom att exempelvis paketera projektet i samma begrepp,
metoder eller arbetssätt som det offentliga använder kan projektet få ökad legitimitet och i
förlängningen konkurrensfördelar.
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Poängen med att tydliggöra denna projektlogik är att synen på vad ett socialt projekt är och gör
tenderar att vara statisk – projektet får medel för att arbeta med en konkret fråga, för och med en
målgrupp, vilket ger vissa konkreta resultat. En sådan syn kan i det här fallet underskatta Arvsfondens
betydelse för hur projekten formuleras och genomförs samt deras effekter, och den kan även
underskatta deltagarnas arbete och bidrag till projekten (jfr. Herz, 2016b; Pérez & Herz, 2014).

STAD, PLATS OCH RUM
Staden är en paradoxal plats. Å ena sidan framställs den ofta som en samlingsplats för kreativitet,
kultur och arbete, och å andra sidan beskrivs den minst lika ofta som farlig och opersonlig
(Diderichsen, 1989). Inom akademin har en pessimistisk syn på staden dominerat på senare tid, inte
minst vad gäller dess relation till människors olika socioekonomiska villkor. Ibland gränsar dock bilden
närmast till något dystopiskt, exempelvis i beskrivningar av den moderna människan och dess
avsaknad av nära, täta sociala relationer. Denna diskussion går tillbaka till sociologen Ferdinand
Tönnies på slutet av 1800-talet; han talade om Gemeinschaft – flera täta relationer – och Gesellschaft
– formella relationer. Det finns dock olika åsikter om vilken betydelse dessa olika relationer får och vad
som är eftersträvansvärt. Vissa forskare ser avsaknaden av Gemeinschaft i städerna som ett hot mot
människan medan andra ser anonymiteten som en form av trygghet. (Asplund, 1991; Elander &
Åquist, 2001)
Begreppen plats och rum är nära sammankopplade och svåra att reda ut. Plats beskrivs ofta som mer
fast och konkret än rum, som i stället står för öppenhet och föränderlighet. Spatialitet är ett
närbesläktat begrepp till plats, men om platsen står stilla är det spatiala den konkreta rörelsen, vägen
dit eller dess omfattning. Rumsliga aspekter rymmer mer än platsen, även om detta sällan stämmer
fullt ut. Doreen Massey (2005) talar för att använda rum som begrepp och beskriver rummet utifrån
tre punkter: rum är en produkt av interrelationer och en möjlighet till multiplicitet, men det är aldrig
ett slutet system utan alltid en del i en process.
Som jag redan påpekat var Malmöprojekten mer spridda över staden än vad som är fallet i den här
studien av Göteborg. Man kan dock inte hävda att platsen för den skull saknar betydelse eller att den
helt saknas i projektens arbete, snarare tvärt om. Intressant nog resoneras det ofta och mycket om
platsens betydelse. Projektens rumsliga placering kan också säga något om vad som värderas och vad
som inte värderas, av finansiärer, kommunen, andra offentliga aktörer och människor i allmänhet. Det
kan exempelvis vara fallet om det av olika anledningar krävs en central placering för att verksamheten
ska kunna gå runt ekonomiskt.
Synen på staden, platsen och rummet finns ofta med i projektens arbete, allt från var projektet är
placerat till människors uppfattning om den egna stadsdelen. Även när man talar om projekttrötthet
brukar vissa områden lyftas fram mer än andra, nämligen områden där välfärdsarbetet i allt högre
utsträckning hamnat i civilsamhällets projekt (SOU2005:29).
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METOD
Studien utgår från tre olika typer av material: observationer, intervjuer och en aktstudie. Akter om
projekten från Arvsfonden och material som funnits på respektive projekt har studerats hos alla
projekt. Därtill omfattar studien intervjuer och ibland också observationer på projekten. Observationer
låter deltagarna i studien verka i sina egna sammanhang medan intervjuer kan bidra med fördjupning
och förtydliganden (Alvesson, Deetz, & Torhell, 2000; Kvale & Brinkmann, 2014). De båda metoderna
kan även användas för att berika varandra; observationerna kan synliggöra vad som förmedlats genom
intervjuer, och intervjuerna kan förtydliga observationerna och användas som diskussionsunderlag.
Analysen har influerats av diskursteori och kritisk narrativ analys (Herz & Johansson, 2013; Johansson,
2005; Laclau & Mouffe, 1985). Det rör sig därför om en kritisk, teoretisk läsning av vad som förmedlas
av deltagarna, texterna och de ansvariga. Intressant är hur fenomen beskrivs, vad de förmedlar och
inte förmedlar och hur uttalandena som görs kan relateras till syftet, frågeställningarna och det
teoretiska ramverket. Det samhällsvetenskapliga sammanhanget ger uttalanden en betydelse bortom
de enskilda orden. Det som är integration för den ene behöver inte betyda det för den andre, och
sättet att tolka jämställdhet kan få konsekvenser för vilka målgrupper som nås. I fokus för analysen
står hur deltagarna och de ansvariga för verksamheterna beskriver, förstår och upplever arbetet.

URVAL
Arvsfonden har valt ut de totalt 16 projekt som studeras. De utförs alla i Göteborg (ett var dock
baserat i Mölndal) och vid studiens inledning ingick de inte i någon annan utvärdering. Alla samverkar
på något sätt med offentlig sektor för att hitta nya former för arbetet med barn och unga i socialt
utsatta situationer. Detta är en av fem studier som tar utgångspunkt i platsens betydelse; bland
tidigare publiceringar finns en studie om Arvsfondsprojekt i Stockholm, en om Malmö (Malmöstudien
som ibland nämns) och en om sociala medier. En studie om glesbygd har precis påbörjats.
Projekten i urvalet pågick vid utvärderingens början, och under arbetets gång har flera avslutats.
Projekten befinner sig därför i flera olika faser och stöter på så sätt på olika typer av utmaningar. De
har också olika inriktning och målgrupper, och utgör en minst sagt brokig skara. Tanken var att besöka
samtliga för intervjuer, men två av projekten föll bort eftersom de hade avslutats och det inte längre
gick att nå de ansvariga för projektet. Av de projekt Arvsfonden valt ut har jag själv valt att följa fem
projekt mer noggrant. Det har inneburit fler intervjuer med deltagare och samarbetspartner, och
ibland även uppföljning över tid. Övriga nio projekt studeras översiktligt genom minst en intervju och
en dokumentstudie.

GENOMFÖRANDE
Första steget i genomförandet var att kontakta projektledarna som fick presentera sin verksamhet och
blev intervjuade. Därefter bokades eventuella ytterligare intervjuer in, med exempelvis personal,
samarbetspartner och representanter för respektive målgrupp. Dessa intervjuer transkriberades och
analyserades utifrån följande frågor:
• Vilka begrepp används?
• Hur används de?
• Vad bidrar verksamheten med?
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• Vilka svårigheter står de inför?
Därefter läste och analyserade jag de akter som finns om respektive projekt på Arvsfonden. Detta
material innehåller allt från ansökan, beslut och redogörelser till tidningsurklipp, bilder och filmer.
Materialet har analyserats utifrån studiens frågeställningar och teoretiska begrepp. Aktgranskningen
kom alltså sist eftersom jag inte ville låta mig påverkas av projektens egna redogörelser innan jag
hunnit skaffa mig en bild av det arbete som utförs. I Malmöstudien gjorde jag tvärtom, men inför
mötet med projekten hade jag då ofta med mig en relativt polerad bild från reklam, redogörelser och
redovisningar med syftet att påvisa att projektet genomförs enligt plan.

ETNOGRAFISKA MÖTEN
Den här studien har använt ett etnografiskt perspektiv. Etnografiska observationer innebär att
forskaren deltar i en verksamhet eller i ett sammanhang för att på så sätt försöka få förståelse för olika
fenomen (Hammersley & Atkinson, 2007). En renodlad etnografi är dock svår att genomföra eftersom
denna utvärdering genomförts under en relativt begränsad tid, innefattar ett flertal olika typer av
sammanhang och består av både pågående och avslutade projekt. Samtidigt är det etnografiska
perspektivet användbart eftersom det gör det lättare att fokusera på människors vardag, använda
flera källor och följa undersökningsmaterialet i stället för att utgå från en bestämd plan. Etnografin
handlar om att tolka den mening och de konsekvenser som relateras till mänskligt handlande och
institutionella praktiker (Hammersley & Atkinson, 2007).

INTERVJUER
Antalet intervjuer på respektive projekt beror på om projektet pågår eller är avslutat, och om det är
ett av de projekt som studerats närmare eller ett av dem som följs upp översiktligt. En översikt över
intervjuerna finns i kapitlet Kort om projekten och studiens disposition, nedan.
Intervjuerna varade cirka en till två timmar och strukturerades delvis efter ett antal teman (bilaga 1)
som dock inte fick styra intervjun. Tanken var att det skulle ge mer spontana och utförliga svar och
berättelser från de medverkande (jfr. Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna genomfördes oftast i
anslutning till projektets lokal eller någon annan lokal som intervjupersonen kände sig trygg i.
Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant, för att sedan redovisas i citat. Analysen
skedde kontinuerligt, från intervjutillfället och ett antal genomlyssningar, via transkribering till
genomläsning och val av citat.

DOKUMENTSTUDIE
Texterna ur arkiven har lästs igenom ett flertal gånger för att skapa en bild av vad texten påstår och
vad som inte sägs. Det sistnämnda kan handla om att ställa frågor till texten avseende vilka eller vad
som inte ges en position, vad som inte benämns eller vad som benämns indirekt (Boréus, 2011). Syfte
och frågeställningar har varit utgångspunkten för analysen.

ETISKA ÖVERVÄGANDEN
Samhällsvetenskaplig forskning brukar följa de etiska råd som sammanfattats av Vetenskapsrådet
(CODEX, 2012) och det gäller även för denna studie. Deltagarna har därför informerats om vad som
gäller för deras deltagande, det har varit frivilligt att medverka och de har kunnat avbryta sin
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medverkan. Enligt Vetenskapsrådet ska platser eller personer som kan avslöja deltagarnas identitet
döljas (CODEX, 2012), men detta är problematiskt eftersom det är möjligt att ta reda på vem som hör
till vilket projekt och då är vare sig projekt eller förening möjliga att dölja. Deltagare och vissa
projektmedarbetare har tilldelats ett slumpmässigt fingerat namn som använts genomgående i dessa
fall, men de som varit projektledare eller på annat sätt ansvariga anges med namn. Detsamma gäller
projektets och föreningens namn eftersom allt detta redan är offentligt.
För denna studie finns en rad etiska problem, precis som i Malmöstudien. För det första går
frivilligheten att ifrågasätta eftersom Arvsfonden har som villkor att projekten ska medverka i en
utvärdering. På grund av detta har jag försökt att vara lyhörd för deltagarnas behov i relation till
intervjuerna och observationerna, och så långt det varit möjligt har de fått vara med och bestämma
när och hur materialinsamlingen ska gå till. För det andra finns det en risk för att projektmedarbetarna
lägger fokus på det som fungerat för att det inte ska framstå som ett misslyckat projekt för
Arvsfonden, och detta dilemma är svårare att hantera. Även avidentifieringen är problematisk, framför
allt när det gäller medarbetarna. Projekten benämns med namn och trots eventuell avidentifiering av
namn går det därför att lista ut vem som sagt vad. På grund av detta har deltagarna i projekten, i den
mån det har varit möjligt, fått tillfälle att läsa citaten, och i de fall vi har haft olika uppfattningar har
detta kommenterats i texten. Om det varit någon kommentar om att det kan skada person har den
delen plockats bort, om den inte har betydelse för studiens resultat. Citaten har även behandlats för
att öka läsbarheten efter önskemål från den som citeras, alternativt när det bedömts vara viktigt för
att öka förståelsen. Men innebörden av citaten har inte ändrats.
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KORT OM PROJEKTEN OCH STUDIENS DISPOSITION
Här presenteras projekten utifrån målgrupp, de teman och arbetssätt projekten använder sig av (kan
vara flera parallellt), kategorisering i denna utvärdering (djupstudie, översikt alternativt saknas) och
antalet intervjuer som genomförts med och om respektive projekt.
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Två av projekten har inte kategoriserats på grund av att de fallit bort under resans gång, på grund av
att de inte gått att nå. Orsaken kan vara att projektmedarbetare lämnat organisationen, att projekt
och organisation inte överlevt eller helt enkelt att det inte gått att nå projektledaren för projektet i tid.
Alla projekt presenteras kortfattat i inledningen av varje kapitel med följande information:
Projekt: Projektnamn
Projektägare: Organisationen som äger projektet
Syfte: Projektets syfte. De allra flesta projekt har antingen otydliga
syften eller flera parallella syften. Jag anger det syfte jag uppfattat vara
projektets huvudsakliga, och det kan alltså skilja sig från vad de
ansvariga

själva

anser

vara

syftet.

Detta

syfte

baseras

på

projektbeskrivningar och intervjuerna.
Bidrag från Arvsfonden: Summan av medel som beviljats av Arvsfonden.
Metod: Projektets arbetssätt eller metoder. Informationen kan vara
hämtad från projektets egen dokumentation eller från intervjuer och
tolkning av skriftligt material. Detta kan naturligtvis skilja sig från
projektets egen bild av hur man arbetar.

2

Förstärka föräldrarollen lyckades jag tyvärr inte nå, projektet presenteras mycket kort i bilaga 2.
Vara, vilja, kunna lyckades jag inte heller nå. Trots att jag fick god hjälp av Fryshuset, fick jag inte tag i
projektledaren för projektet. Projektet presenteras mycket kort i bilaga 2.
3
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Målgruppens inflytande och deltagande: Detta bedöms som högt, lågt
eller svårbedömt alternativt oklart. Bedömningen är min egen.
Efter projekttiden: Planer eller genomfört arbete efter projekttidens
slut, med syftet att projektet ska kunna leva vidare.
Spår och spridning: Vilka som har deltagit och nåtts av projektet och hur
det har spridits. Alla projekt var inte möjliga att följa upp i lika stor
utsträckning och därför kan underlaget skilja sig åt beroende på när, hur
och av vem det kommer från.
Grad av nyskapande: Detta bedöms som hög grad, låg grad eller
svårbedömt alternativt oklart. Bedömningen är min egen, men den
baseras på jämförelser med andra projekt jag kommit i kontakt med.

Det är viktigt att påpeka att projektarbete kan förändras över tid och att jag inte kan få hela bilden
genom dokumenten eller de nedslag med intervjuer och observationer som har genomförts. I ett
projekt kan målgruppen ha haft lågt inflytande men arbetssättet kan förändras på kort tid så att också
inflytandet förändras. Samtidigt bygger dessa bedömningar på uppgifter från projekten själva, vilka
förhoppningsvis speglar det arbete de faktiskt gör. Tanken med dessa översikter är att de ska ge en
lättöverskådlig bild av projektets arbete i relation till målgrupperna, men också i relation till andra
projekt och till denna studies syfte.
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DJUPSTUDERADE FALL
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”EN FÖRSTÖRD GENERATION” – FRÅN HAT TILL FÖRSONING

Projekt: Från hat till försoning
Projektägare: Filmateljén
Syfte: Att engagera ungdomar i ett filmprojekt
Bidrag från Arvsfonden: 1 005 000 kronor
Metod: Inspelning, redigering, samtal och diskussioner, filmvisning,
seminarier, studiecirklar
Målgruppens inflytande och deltagande: Högt, Målgruppen deltar i alla
delar från förberedelser via filminspelning till visningar och diskussioner
Efter projekttiden: Filmen har visats på Sveriges Television, distribueras
på DVD och BlueRay och ingår i studiecirklar på Nykterhetens
bildningsverksamhet (NBV).
Spår och spridning: Se ovan, finns samarbete om att använda filmen hos
NBV och även nära samarbete med forskare och lärare på universitetet.
Grad av nyskapande: Hög. Att göra en film är inte nyskapande per se,
men jag menar ändå att projektet i allra högsta grad är nyskapande.
Kriminellt belastade ungdomar får arbeta med ett projekt som handlar
om deras egen verklighet och därefter presentera densamma. Det
skapar ett sammanhang och framför allt en plattform som många
saknar.

Det känns naturligt att inleda med Från hat till försoning i en uppföljning av civilsamhällets arbete med
barn och unga i Göteborg. Backabranden var inte bara en katastrof för alla dem som drabbades själva,
utan det var på många sätt en händelse som visade sprickorna i Göteborgs stad, vilket inte minst
efterspelet visade (jfr. Peterson, 2010). Det är en stark symbolhändelse som blottlägger segregationen
och orättvisorna i Göteborg. Men filmen skapar också en förståelse för Göteborg i dag – ett Göteborg
där segregationen och fattigdomen bara ökat sedan branden inträffade 1998, ett Göteborg där
sprickorna är ännu större än tidigare. För de ungdomar som växte upp med och i branden innebar det
ofta ett möte med ett samhälle som inte lyssnade och som inte fanns där när de behövde det som
allra mest.
Göteborg har länge präglats av ”gängbildningar” och dödsskjutningar, och när detta skrivs pågår ännu
en uppmärksammad rättegång för morden på en pizzeria i Biskopsgården. Flera av de ungdomar som
på olika sätt drabbades av diskoteksbranden i Göteborg 30 oktober 1998 lever i dag i kriminalitet, så
branden och dess efterspel tycktes bli ett startskott för en mycket lång kriminell karriär. Många har
länge burit på eller bär fortfarande på ett hat mot dem som låg bakom branden men också mot
samhällets representanter.
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UPPRINNELSEN TILL PROJEKTET
Projektledaren Bo Harringer beskriver inledningen på projektet så här:
[19]97 drog vi igång ett projekt om hur ungdomar, eller rättare sagt om hur människor levde i
Hammarkullen. Och det var skolelever från Hammarkulleskolan som hade bett oss att skildra hur
verkligheten såg ut därute för dom var förbannade över hur det skildrades i massmedia då. Och
då gjorde vi en film som heter ”Det är inte som du tror, mannen”, men under den tiden som vi
filmade den så inträffade ju Backabranden. Vi gjorde en film till om hip hop-kulturen där ute och
vi följde Hammer Hill Click hette dom, dom var stora på den tiden. Och grejen var då att två av
killarna i Hammer Hill Click som vi hade lärt känna dog i branden. Två andra var arrangörer till
festen. Och då gjorde vi dom här filmerna därute. (Bo Harringer, projektledare)
Bo Harringer och Filmateljén startade ett projekt redan 1997 och lärde då känna medlemmarna i
Hammer Hill Click som spelade på festen som sedermera kom att bli känd som Backabranden. Två av
bandmedlemmarna dog. En ytterligare misstänktes initialt för brott då han var medarrangör till festen.
Kontakten bibehölls genom åren och efter 15 år kontaktade två av de återstående medlemmarna
Filmateljén med idén om att göra något om Backabranden och försoning.
BOSSE, FÖR FAN! DET ÄR DAGS ATT GÖRA NÅT, 15 ÅR EFTER BRANDEN,
OM FÖRSONING NU VA.

Båda har varit med i projektledningen för Från hat till försoning och arbetat med filmen och projektet.
De känner både de drabbade och förövarna och har inte bara kommit med idén utan även varit viktiga
för att kunna knyta människor till projektet på olika sätt.
Projektet har handlat om vad som hänt med dem som överlevde branden, men det har inte varit ett
lätt projekt att driva igenom. Harringer säger så här: ”Detta är nog den känsligaste filmen eller
projektet [vi gjort] eftersom det är så mycket hat inblandat här.” Branden är ett ärr i Göteborgs
historia, och samtidigt har det funnits mycket hat och känslor kvar för dem som överlevde. Kanske
handlar det om skuld, kanske ett hat mot dem som tände på, men kanske finns också drag av
försoning och en vilja att på något sätt kunna gå vidare.

”DET KÄNNS SOM ATT BARNDOMEN TOGS IFRÅN EN”
I filmen får vi möta ett antal personer som alla överlevde brandkatastrofen. Då var de ungdomar, men
i dag är de unga vuxna som på olika sätt försöker hantera minnena och vardagen. I en scen visar Shirin
kort från ett fotoalbum, bilder före och bilder efter. ”Innan var jag ett barn”, säger hon. Hon förlorade
två systrar i branden. Även om historierna skiljer sig åt både i relation till branden och i relation till hur
de inblandades liv ser ut efteråt finns det några gemensamma drag. Ett sådant är att nästan alla
beskriver en barndom som försvann. Nebil kallar det för ”en förstörd generation”. Alla i den
generationen kände någon som drabbades, eller så var de där själva eller påverkades på olika sätt av
katastrofen.
En annan fråga alla uppehåller sig vid var tiden efter branden, stödet från myndigheter och skola. För
Nebil innebar det starten på en kriminell bana. Innan var han som vem som helst, men inledningsvis
anklagades han för branden eftersom han var medarrangör. I filmen beskriver han hur han inte dog
den kvällen men att han ändå var död. Han anklagades för att ha orsakat sina vänners död; mammor
spottade efter honom och skrek ”jävla mördare”. Socialtjänsten menade att han levde under hot,
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vilket vare sig han själv eller hans mamma höll med om, och hotade med att tvångsplacera honom.
Resultatet blev att han till slut placerades på ett boende med kriminella, och där hamnade han i bråk
och fick sin första dom för misshandel. I dag har han ett 30-tal domar och arbetar för att lämna
kriminaliteten bakom sig.
Även om Nebils historia kan tyckas extrem är den i stora drag samstämmig med många andra som
överlevde. Det fanns inte någon myndighet som visste hur man skulle handskas med en sådan
katastrof som detta innebar, 63 döda och ungefär 200 skadade. Till det kom familjer som drabbades,
vänner som kände någon eller flera och en hel stad som var i chock. Göteborgs stad satte in resurser
med stödinsatser och ideella föreningsbidrag, och initialt lovade man att ett Ungdomens hus nu
äntligen skulle bli verklighet. Men några år senare var det som att inget av det hade hänt och
Ungdomens hus blev i stället ett kasino.

ETT KÄNSLIGT PROJEKT KANTAT AV UTMANINGAR
Filmen är ett känsligt projekt både för de inblandade och för andra aktörer såsom Göteborgs stad, och
detta tycks de flesta jag talat med vara överens om. Inspelningen av filmen påverkades av en rad
händelser, bland annat det faktum att Nebil blev skjuten under inspelningarna, vilket också är med i
den slutliga versionen av filmen. En samarbetspartner till projektet berättar hur det därtill funnits en
hotbild kopplad till filmen som beror på att ämnet fortfarande är så känsligt för många inblandade.
Harringer berättar att det också funnits hotbilder mot deltagare i filmen som resulterat i att filmen fått
klippas om.
Marcus: Ja det måste ju vara känsligt för staden också tänker jag?
Bo: Ja, staden får sig ju en känga här av dom här killarna och tjejerna också, men framför allt
killarna för det var ju många av dom som blev kriminella efter detta. Som inte hade nån sån
bakgrund innan va. Och dom berättar ju samstämmigt allihop att dom tappade fotfästet
fullständigt eller som Nebil säger ”Jag var 15 år och jag fick gå runt och vända på lik för att kolla
är det han eller är det hon” och sen bli anklagad för 63 kompisars död va och så vidare, och så få
sin första dom på grund av detta, som han menar helt vansinnigt att sätta honom på ett
behandlingshem med kriminella och komma i konflikt och få sina första domar.
Det är tydligt i filmen att många ungdomar inte anser sig ha fått den hjälp de hade behov av, och
kanske fortfarande behöver. Shirin beskriver det som att hon initialt fick stöd men att hon sedan
alldeles för tidigt förväntades komma tillbaka till skolan och gå vidare. Det fungerade inte alls och hon
tvingades byta skola, och 15 år senare håller hon fortfarande på att försöka ta igen det hon missade på
grund av hur hon mådde efter katastrofen.
KOMMUNEN MENAR ATT DE GJORT ”ETT JÄVLA JOBB” OCH DET KANSKE
DE GJORT UTIFRÅN SINA FÖRUTSÄTTNINGAR, MEN DE KÖPER SÄLLAN
BILDEN UNGDOMARNA SJÄLVA GER AV VAD BRANDEN BETYDDE FÖR
DERAS FRAMTIDA BROTTSKARRIÄR. – BO HARRINGER

När filmen hade premiär på Bio Roy i Göteborg, avslutades visningarna med samtal mellan olika
deltagare som på olika sätt berörts av branden eller arbetet med brandkatastrofen. Den dagen jag
besökte visningen var det kommunens roll som diskuterades, och medverkande var en representant
från kommunen och några av deltagarna i filmen samt ytterligare några som själva inte var med i
filmen. Salongen var i stort sett fullsatt. Utan att på något sätt förta insatsen från kommunens
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representant i övrigt, var det tydligt hur nöjda kommunen ändå tycktes vara med sitt arbete efter
branden utifrån de förutsättningar de hade. Och kanske har de viss anledning att vara nöjda, för
många erbjöds hjälp- och stödinsatser flera år efter branden. Men samtidigt finns det anledning att
lyssna till dem som var med, som själva drabbades. Det finns också anledning att fundera över hur
kommunen i övrigt har behandlat och fortfarande behandlar sina ungdomar.
Ungdomens hus, som tidigare nämnts, är ett exempel på hur kommunen inte lärde sig tillräckligt av
brandens efterspel. Ett annat exempel är att branden för många blev en symbol för det delade
Göteborg, det segregerade och ojämlika Göteborg. Anledningen var att bristen på bra lokaler eller
avsaknad av stora nätverk i första hand drabbade ungdomar från våra (för)orter. I filmen är det en
man som säger att den stora varningen 63 döda ungdomar innebar aldrig blev den väckarklocka för
politikerna som krävdes för att ta hand om de ungdomarna som blev kvar.

FÖRANKRING OCH FÖRTROENDE
Vi har pratat en hel del om vad som krävs för att ro iland ett så pass känsligt projekt som detta, och
framför allt landar vi i två saker: dels den lokala förankringen av projektet, dels vikten av att hela tiden
ha med sig deltagarna.
Förankringen i områdena har varit mycket viktig. Filmateljén har ett långt upparbetat engagemang i
flera av Göteborgs (för)orter och har byggt upp ett kontaktnät och inte minst en vänskap med flera
viktiga nyckelpersoner. Därför har det varit viktigt att delvis distansera sig från exempelvis kommunen,
även om kommunen också delfinansierar projektet. Annars skulle det inte vara möjligt att samarbeta
med många av ungdomarna.
Marcus: Du var inne på det att om det hade varit kommunens projekt hade det förtroendet inte
funnits, men hur har ni lyckats bygga upp det här förtroendet med dom här ungdomarna?
Bo: Dels så har jag ju. Du vet jag och en kompis, han är till och med äldre än jag, kommer till
Hammarkullen med en kamera i näven och morsar på hip hop-gängen där som är 15 år 16 år 17
år, vad är det för en gubbjävel som kommer här va. Och det förstår jag ju att så är det ju va. Och
därför måste man bygga upp ett förtroende. Och det var ganska lätt faktiskt, det var, jag menar
är man öppen och ärlig och kan sitta och tjata med dem och så va då är man, då kan jag bara
komma och ringa på en dörr där ute och dom sitter ett gäng där inne och röker på eller vad dom
gör och ”kom in för fan” och så sitta och snacka med dem och till och med filma där va. Till slut
så bryr dom sig inte om och säger ”ja filma det också, filma det, filma det”. Allt bygger på
förtroende. Och i och med att jag har lärt känna flera, just i det här fallet att två av killarna som
var med då och som var med i [filmen] ”under en blågul himmel” och innan, kom till mig för tre
år sen och sa det ”Bosse för fan, det är dags att göra nåt, 15 år efter branden om försoning nu
va”. Så dom är ju med i projektledningen nu. [Dom känner både de drabbade och förövarna] och
i och med att jag känner dem så är vi ju inne i det. Det är ingen som kommer utifrån. Det är en
förutsättning. Ett annat team skulle aldrig kommit in i detta.
Förutom att redan inledningsvis ha med sig ett förtroende och en förankring in i projektet handlar det
också om att kontinuerligt arbeta med förtroendet. Alla som deltar i arbetet med och runt filmen ska
kunna vara med i alla delar av processen och tycka till, inte känna sig obekväma med att visas i filmen
och få lov att dra sig ur eller be att filmen klipps om. Förutom själva arbetet med filmen har
deltagandet handlat om kontinuerliga samtal och diskussioner om filmen, förarbetet och händelserna,
men också när filmen var klar och den skulle visas. Det handlar om att skapa möten mellan människor.
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DET HANDLAR SOM DU SÄGER OM DOM HÄR MÖTENA, DET ÄR JU DOM
SOM ÄR DET VIKTIGASTE AV ALLT I DOM HÄR PROJEKTEN, SEN ATT DET
BLIR FILM AV DET GÖR ATT MAN KAN SPRIDA DOM HÄR MÖTENA TILL
ANDRA. – BO

SAMARBETEN, SPRIDNING OCH SPÅR
Projektet hade redan från början en rad inarbetade samarbeten, vilket gör det lättare att sprida
resultatet och lämna spår. Bland annat har det funnits samarbeten med Sveriges Television, Film i
Väst, olika biografer, skolor och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV). Samtliga dessa
samarbetspartner har kunnat hjälpa till med filmens spridning på tv, på bio och i skolor och genom att
anordna studiecirklar. Visningarna samordnas ofta med olika typer av samtal och diskussioner om
frågor som tas upp i filmen, men också som på Bio Roy ovan, med deltagare från filmen och
kommunen.
En viktig samarbetspartner är NBV som tillsammans med Filmateljén ska arbeta fram ett
studiematerial som kan användas tillsammans med filmen. Filmen kommer sedan kunna visas på
NBV:s egna studiecirklar eller i deras samarbeten med Våra Gårdar, IOGT, olika kulturföreningar och
KRIS (enligt intervju med representant från NBV).
Med dessa samarbeten och ett väl utvecklat kontaktnät kan man dra slutsatsen att detta projekt
kommer kunna leva vidare genom en stor spridning både nationellt och lokalt i Göteborg.
Filmen visar också mediets kraft att kunna förmedla en del av Göteborgs nutidshistoria, en historia
som än i dag är i allra högsta grad närvarande. Projektet lämnar spår hos oss alla som har en koppling
till Göteborg, Backaplan, och alla de som direkt eller indirekt berördes. Men för Bo Harringer kan detta
vara den sista filmen. Filmprojekt innebär ett aldrig avsinande arbete med finansiering och
projektstöd, och enligt Bo är det ett arbete som tar fokus från filmen, människorna och mötena som
ska skildras. När jag träffar honom tycks slitet ha tagit ut sin rätt.
MAN KAN INTE LEVA PÅ DOKUMENTÄRFILM, DEN LÄNGSTA DELEN I EN
SÅN HÄR PROCESS DET ÄR ATT SÖKA FINANSIERING. GÖRA FILMEN ÄR
SKITLÄTT. DET NÄST SVÅRASTE ÄR ATT FÅ UT DEN, DISTRIBUERA DEN.
DET ÄR SÅ TRÅKIGT ATT DET HÄR BLIR MITT SISTA PROJEKT NU. JA FÖR
FAN, JAG ORKAR INTE LÄNGRE.

Om detta blir sanning eller ej återstår att se, men den här typen av projekt har en viktig roll att spela
för att inte människors historia och samtid ska glömmas bort eller tonas ned. Det bidrar till att vi alla
tvingas återse och reflektera över vår historia och samtid.
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VI VILL GÖRA SKILLNAD – NEUTRAL UNGDOM DELTAR
Projekt: Neutral ungdom deltar – Med Våra ögon, På Våra villkor och
Hoppets allians
Projektägare: Neutrala ungdomsföreningen (NUF)
Syfte: Att ge ungdomar i stadsdelen verktyg och självförtroende så att
de tar plats och försöker påverka.
Bidrag från Arvsfonden: 4 086 000 kronor
Metod:

Projektet

är

uppdelat

i

tre

delprojekt:

Med våra ögon: Ungdomar i Biskopsgården tar plats och berättar om sin
stadsdel och sina upplevelser och är inte hänvisade till andras
beskrivning

av

deras

villkor.

På våra villkor: Föreningens aktiva tillägnar sig föreningskunskap,
organiserar

och

bygger

upp

verksamheten

på

sina

villkor.

Hoppets allians. Genom detta delprojekt utvecklas ett arbete med att
förebygga våld, droger, kriminalitet, rasism och sociala motsättningar,
och man erbjuder stöd till ungdomar som väljer att lämna de kriminella
gängen.
Målgruppens

inflytande

och

deltagande:

Högt.

Deltagarna

är

medskapande i projektets alla delar och delprojektet På våra villkor kan
bidra till ett ökat inflytande även i föreningen.
Efter projekttiden: Svårt att veta med anledning av den spända
relationen till kommunen. För många av deltagarna har projektet
troligen inneburit en nystart. På våra villkor kan ha bidragit till fler
engagerade och mer kunskap om föreningsliv, vilket i sin tur kan bidra
till överlevnaden.
Spår och spridning: Produktion av filmer och rapport. Man har även sänt
tv och arbetat med webbsidan för ytterligare spridning. Ca 137 personer
har varit engagerade i projektets olika delar, 25 procent kvinnor och 75
procent män (2014).
Grad av nyskapande: Hög. Hoppets allians är unikt och På våra villkor
vore troligen intressant för fler att ta efter. Med våra ögon påminner om
många andra projekt som går ut på att med medier sprida ”sin
verklighet”.

En webbsökning på nyheter och Biskopsgården ger främst träffar som handlar om ungdomar, våld och
olika motsättningar med myndigheter och polis. Området, som en gång var gränsen mellan Sverige
och Norge, är i dag en stadsdel i Göteborg och hör numera till stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen
efter en hopslagning av Biskopsgården och Torslanda stadsdelsförvaltningar. I Biskopsgården bor i dag
ca 27 000 människor, vilket är fler än i Alingsås. Området präglas av fattigdom, arbetslöshet, låg
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utbildningsgrad och en förhållandevis stor andel utlandsfödda. Neutrala ungdomsföreningen skriver så
här:
Som exempel kan nämnas att just norra Biskopsgården är den barntätaste stadsdelen i
Göteborg. Under året har antalet flyktingar och anhöriginvandrare ökat kraftigt. Det gör
trångboddheten allt värre. Därför blir föreningslokalen och verksamheten där allt viktigare. I
norra Biskopsgården var valdeltagandet 2014 endast 52,6 % att jämföra med 77,3 % för
Göteborg i sin helhet. Området lyfts ständigt fram i de dagsaktuella offentliga samtalen om
gäng, kriminalitet och skottlossningar. Det förstärker uppgivenhet och känslan av negativ
särbehandling. Polariseringen ökar och resultatet är också bristande tillit till olika
samhällsinstitutioner. Förödande i en av landets mest diskriminerade stadsdelar (NUF-rapport
2014).
Biskopsgården brukar räknas till de territoriellt stigmatiserade områdena i Göteborg (Sernhede, 2009).
Det gäller alltså områden som stämplas av dåligt rykte och av att det offentliga samhället på många
sätt dragit sig tillbaka, exempelvis skola, socialtjänst, sjukvård och andra offentliga inrättningar. Kvar
finns invånarna själva, men också en rad organisationer och verksamheter som ofta bedrivs av
civilsamhället och frivilliga krafter (Pérez & Herz, 2014). En av dessa organisationer och frivilliga krafter
är Neutrala ungdomsföreningen (NUF).

NEUTRAL UNGDOM
Neutrala ligger i Bostadsbolagets hyreshus vid Friskväderstorget i Biskopsgården. Jag går av
vagnen och tar trappan upp mot torget, där jag springer in och köper batterier till min bandare.
Jag är lite osäker på vart lokalen ligger, även om jag flera gånger varit i området har jag inte
varit inne på de gårdarna där lokalen ska ligga. Kartan som jag har visar sig vara anpassad för
bil, så jag går en omväg men kommer så småningom fram. Utanför står en man. Jag hälsar och
frågar efter Abdi som är projektledare. Han kommer snart men jag kan gå in och vänta om jag
vill, säger mannen. Jag blir stående och pratar med honom ändå. När jag presenterar mig frågar
han om vi ska åka till skolan. Jag hänger inte riktigt med på vad han menar och berättar att jag
inte tror det utan att jag bara ska träffa Abdi angående ett projekt. Han följer med mig in.
Lokalen är nyligen städad, tre soffor står uppställda utmed väggarna. I den ena sitter två
personer, en sover i den andra. Bakom den ena soffan finns ett skyltfönster fullt med priser.
Mannen som följer mig in försvinner längre in i lokalen. Jag bestämmer mig för att vänta där jag
står. Abdi dyker upp och vi hälsar på varandra. Vi går mot ett litet kontor. Jag utbrister: ”vad
stort här är”. Ja, där inne har vi läxläsning bland annat säger Abdi och pekar bort mot ett större
rum som jag inte sett ännu. Vi går in och stänger dörren, och påbörjar intervjun.
(Observationsanteckning)
Neutrala ungdomsföreningen bildades 1997 av föräldrar i området och var initialt i första hand en
fotbollsförening för ungdomar, men verksamheterna har breddats betydligt. Tidigt fanns ett fokus på
fotboll men i dag finns exempelvis även basket för kvinnor med som en del av föreningen.
Målsättningen har hela tiden varit att göra Biskopsgården till en bättre plats för ungdomar. I takt med
att föreningen utvecklats har allt fler aktiviteter och insatser tillkommit i verksamheten, inte minst på
det sociala området. På hemsidan skriver föreningen så här:
VI LEVER I VÅR VERKLIGHET, I NORRA BISKOPSGÅRDEN. OCH
FÖRÄNDRAR DEN, MED LÄXHJÄLP, UTFLYKTER, FOTBOLL, BASKET OCH
HJÄLP ATT HITTA JOBB.
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Målsättningen är tydlig, likaså föreningens lokala förankring, och även om fotbollen fortfarande har en
central roll i föreningen är det sociala engagemanget tydligt. Sociala aktiviteter saknas inte, för
föreningen anordnar filmvisningar, kollar på fotboll tillsammans eller spelar videospel. För många
ungdomar är föreningslokalen ett extra vardagsrum där de kan umgås med andra, eller till och med
det enda. Därför kallas också föreningens lokal på Godvädersgatan för ”vardagsrummet”.
Föräldragruppens representant pekar på att läxhjälpen som föreningen står för är extra viktig
och att det idag innebär långa köer. Från början var det inte så många barn men nu är det
väldigt många som vill ha det. Läxhjälpen bedrivs i samarbete med Röda korset och nu har en
egen Röda korset-krets 4 startat i Biskopsgården (den första där). Föräldragruppen ser även bioverksamheten som viktig och att lokalen kan användas av många som lever trångbott.
(Observationsanteckning)
Mina besök på Neutral ungdom visade tydligt vilket socialt och lokalt ansvar föreningen tar. Det är
också här Neutral ungdom Deltar kommer in i bilden, Arvsfondsprojektet som ska skapa
förutsättningar för att ytterligare förverkliga idéer och tillvarata rättigheter för stadsdelens ungdomar.
Marcus: Vad skiljer projektet från organisationen?
Abdi: Skillnaden är att nu kan vi förverkliga, när vi vill göra det. Ambitionen är att inkludera
människor som bor i området och då kan vi förverkliga, vi har projektet. Annars hade vi kanske
kunnat göra några trappor men inte hela vägen då.
Ett ökat socialt engagemang innebär dock också en gränsdragning som kan vara svår att hantera, med
spänningar som följd. Det gäller för de flesta organisationer som arbetar på liknande sätt som Neutral
ungdom (se Pérez & Herz, 2014).
Vi hjälper folk att ringa [till myndigheter, socialtjänsten etc.] men i och med att vi är en ideell
förening så vill vi inte vara en myndighet heller. VI försöker att inte vara myndighet, att vi tar
inte myndighetens roll. Samtidigt hjälper vi och visar vägen. (Abdi)
Arbetet med människors sociala rättigheter och behov innebär att det kan ställas ”nya” krav på de
frivilliga eller organiserade. Det kan bland annat vara frustrerande och svårt att se ett akut behov på
grund av exempelvis trångboddhet men att inte kunna lösa det. Men det innebär inte bara svårigheter
i relation till målgrupperna utan ofta även till det offentliga samhällets olika instanser. För många
organisationer kan det vara nödvändigt att upprätthålla ett tydligt avstånd till det offentliga för att
behålla målgruppernas förtroende, utan att samtidigt hamna i konfliktmed kommun, polis eller andra
offentliga instanser. Detta går dock tvärt emot den konsensusprincip mellan civilsamhälle och stat som
ofta åberopats i Sverige (jfr. Rothstein, 1992; Trägårdh, 2007). Jag återkommer till denna spänning
nedan eftersom den troligen har betydelse för att förstå relationen mellan Neutral ungdom och
stadsdelsförvaltningen, men först ska jag kort beskriva projektet.

OM ”VI DELTAR”
Projektet ”Vi deltar” handlar om att på olika sätt bidra till att stärka Biskopsgårdens medborgare och
låta dem växa. Namnet syftar specifikt på att delta i samhällsbyggandet, att vara delaktig och att ses

4

Röda Korsets lokalavdelningar kallas för kretsar.
33

som en del av samhället. Jag frågade projektledaren Abdi hur de konkret har arbetat med projektet
och de olika delprojekten:
Då har vi tre delprojekt då. Det ena kallar vi Våra ögon, vi vill beskriva själva hur Biskopsgården
är. Det är inte bara GP eller traditionell media, [de] skriver bara när det händer dåliga, negativa
saker och man ger inte den andra bilden då. Det kallar vi våra ögon, och då är vi en mediegrupp
på ungefär 15 personer som lär sig filma, klippa, redigera och lägga ut på Facebook, vår
hemsida eller Youtube-kanalen då. Den andra är Våra villkor. Många som är i Biskopsgården
dom kommer från andra länder och dom har inte haft föreningslivet, och det är svårt att det ska
vara [på] det demokratiska sättet, det är svårt och kanske man inte engagerar sig så mycket i
det demokratiska då. Och då har vi förenklat, [så] att man kan vara ideell förening samtidigt
som det är roligt och då gör vi våra villkor, det ska inte vara de traditionella stadgarna, det ena
och det andra och sen bara följa spår och så. Det ska vara våra villkor, inte andras då. Det sista
[delprojektet] är Hoppets allians och det går ut på att hjälpa ungdomar som har haft dåliga
vanor, eller annorlunda sagt kriminalitet. Man har avslutat, hoppat av och vill ha hjälp. Det är
ungdomar som varit här och hur ska vi kunna hjälpa dom. (Abdi)
I det här avsnittet kommer jag kortfattat beskriva de tre delprojekten som Abdi tar upp här, Med våra
ögon, På våra villkor och Hoppets allians.
MED VÅRA ÖGON
Bakgrunden till delprojektet Med våra ögon är hur Biskopsgården och människorna som lever i
stadsdelen oftast skildras av andra som själva inte har någon relation till stadsdelen. I medier beskrivs
stadsdelen i stort sett uteslutande negativt, vilket jag inledde detta kapitel med att beskriva. Tanken är
att detta delprojekt ska skapa förutsättningar för att unga i Biskopsgården själva ska kunna visa sin
version av sin vardag och sina liv. För att detta ska vara möjligt, har föreningen skapat nätverk där
denna kompetens finns.
Marcus: Har ni den kunskapen i organisationen (att klippa och filma etc.)?
Abdi: Vi har haft nån som kunnat hjälpa till och lära ut till ungdomarna, sen nu har vi även knutit
an en skola […] där man, en riktig medieskola då, och dom har riktigt material där och en riktig
lärare som kan lära ut. Så vi har stora förhoppningar om att vi kommer lyckas med det.
Målen för projektet har varit att ungdomarna som deltar i Medieverkstaden ska kunna sköta
föreningens hemsida, sprida opinion och producera egna filmer som är relaterade till föreningen och
stadsdelen. Filmerna ska kunna användas av samarbetspartner men också kunna visas vid föreningens
filmvisningar. I skrivande stund har hemsidan genomgått stora förändringar och en film om
delprojektet Hoppets allians finns att se på Youtube.
PÅ VÅRA VILLKOR
Föreningar måste ofta hantera och följa formalia som många gånger är snårig, och exempelvis ställer
många finansiärer och offentliga förvaltningar krav på detta. Ofta kan det vara svårt att navigera sig
genom regelverk och normer utan att samtidigt tappa ork och lust att fortsätta sitt engagemang. Det
är någonstans här delprojektet På våra villkor kommer in. Föreningen har själva sett att de behöver
utveckla sitt styrelsearbete för att kunna säkerställa engagemang från fler och för att exempelvis
kunna locka fler kvinnor och flickor till föreningen. Detta delprojekt bedrivs därför i samarbete med
ABF som hjälper till att utbilda i föreningskunskap och styrelseutveckling och med att skapa nya former
för engagemang.
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På våra villkor nosar på ett samtida problem för engagemang i civilsamhället, nämligen att formerna
för engagemang har förändrats samtidigt som kraven på en organisation eller förening fortfarande
oftast är desamma. Neutral ungdom vill bibehålla glädjen i människors engagemang och i
föreningsarbetet utan att ge avkall på de krav som ställs på en förening.
Marcus: Där tänkte jag att ni sa att ni vill att det ska vara roligt och så.
Abdi: Mmm.
Marcus: Men finns det inte ett problem där, precis som ni säger att föreningslivet i Sverige är ju
väldigt så …
Abdi: ja, absolut. Allt ska finnas där, du ser (pekar på pärmar och papper och skrattar). Men
samtidigt, det ska inte vara ett hinder att man inte vet hur man protokollför, du har inte gjort
det här och det här. Så vi har köpt, i stället för att använda väldigt mycket papper, så har vi köpt
en sån här Ipad då och då har vi dagordning på den, vi har protokoll på den, så när vi har möten
så använder vi den mycket. Samtidigt så använder vi den när vi filmar och vi kan också redigera,
den här lilla Ipaden. Så det gör mycket också. Så vi använder mer digitaliserat än papper då, för
det underlättar också en del och intresset blir mer … ja.
Abdi skrattar och pekar på alla pärmar som krävs, och de visar att det krävs en specifik kompetens för
att räknas som en förening eller organisation i Sverige. Inte ens för en förening som funnits sedan
1997 är det troligen särskilt enkelt att navigera sig igenom alla regelverk och krav, och att då försöka få
fler att engagera sig i föreningslivet blir en utmaning. På våra villkor handlar om att underlätta för ett
engagemang där glädjen finns kvar och att samtidigt skapa förutsättningar för att bibehålla en
nödvändig planering och dokumentation.
HOPPETS ALLIANS
VAD VI BRUKADE GÖRA FÖRR I TIDEN VAR VÄLDIGT KONSTIGA GREJER.
SOM ATT SÄLJA DROGER, BÖTFÄLLA FOLK, MISSHANDLA FOLK. DET ÄR
EN SLAGS UTANFÖRSKAP FÖRST AV ALLT SOM GÖR ATT DU INTE VET
VAD DU SKA TA DIG TILL NÄR DU VAKNAR OCH INTE ÄR SYSSELSATT. NÄR
DU INTE GÅR TILL NÅN SKOLA ELLER JOBBAR UTAN BARA ÄR MED
VÄNNER. DET ÄR INTE DIREKT SOM ATT NÅGON SÄGER TILL DIG VAD
SOM ÄR RÄTT OCH FEL UTAN DU HAMNAR I EN MASSA PROBLEM. OCH
DU FÅR LÖSA DET PÅ DIN EGEN HAND … OCH DÅ LÖSER DU DET PÅ DET
SÄTTET DU SER ANDRA PERSONER LÖSA DET PÅ SOM DU KANSKE SER
UPP TILL. (INTERVJU MED DELTAGARE, FRÅN FILMEN ”HOPPETS
ALLIANS”)

På något sätt kokas stora delar av hela projektet ner i det sista delprojektet Hoppets allians; de olika
delarna hänger ihop och i denna sista del blir det tydligt varför det är viktigt att skapa förutsättningar
också för de andra två delprojekten. Hoppets allians handlar om att försöka hjälpa och skapa
förutsättningar för ungdomar som vill lämna kriminalitet och gäng bakom sig. Projektet genomförs i
samarbete med En Annan Sida av Sverige (EASAS), som tidigare hörde till KRIS, och med Röda Korset.
Av de totalt 16 personer som varit eller är med i projektet (när jag genomförde intervjun med Abdi),
hade 6 av 8 i första kullen fått jobb, och 2 av 8 i den pågående andra kullen. I andra kullen hade 1
person också fått en praktikplats. EASAS bidrar bland annat med screening, insatsstöd och
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”kriminalitetsbehandlingsprogram”. De arbetar inte konfronterande, vilket innebär att EASAS aldrig
talar om vad som är det bästa för den enskilde, utan man anser att människor själva har den
kompetensen.
Marcus: Men hur har ni lyckats med [de goda resultaten]?
Abdi: Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen då och sen har vi nätverket då. Så en av dem
jobbar på Röda Korset, där vi har ett samarbete. En del har varit ute på andra föreningar som
Proletären IF och så olika då, föreningar och erfarenhetsutbyte då. Så på det sättet har lyckats
motivera ungdomarna. För att, man kan inte skicka en ungdom som sitter fast där dom tror, och
dom inte är färdiga att jobba. Du kanske är van att jobba tidigt på morgonen, men den här
personen kanske inte har jobbat på sju år och har varit i den här cirkeln. Det är jättesvårt att
samma dag *knäpper med fingrarna* ska han vakna klockan fem. [ohörbar mening] så att dom
killarna måste välja själva och vara färdiga för att jobba eller att ha en praktikplats. [svårt att
höra] prata ut eller olika rehabiliteringar, sen när vi ser att den här personen klarar av en
arbetsplats, den här personen kan ha ett [bra] bemötande mot människor, då kan vi släppa dom.
Men annars blir det snarare att vi får tillbaks människan.
Det tycks handla om att försiktigt gå framåt för att försöka ge ungdomarna andra erfarenheter och
möjligheter. Ungdomarna är ofta stämplade som kriminella och det är ett omfattande arbete att
vända detta till att de tror på sig själva och till att andra människor accepterar dem och ser dem som
potentiella anställda. Det kräver både ett arbete med ungdomen, med rehabiliterande insatser och
behandling, men också med föreningens eget nätverk för att kunna skapa arbetsplatser och
praktikplatser. Deltagarna i Hoppets allians bekräftar den bild Abdi ger:
Han berättar att de var åtta ungdomar som ville lämna kriminaliteten bakom sig och att de
därför bad föreningen om hjälp med detta. De fick bidrag från kommunen i ett år innan
arvsfonden beviljade pengar. Hoppets allians har fungerat väl, av de åtta som ingått har sex
stycken idag jobb och en studerar vidare, han själv har för närvarande inget jobb men har precis
gift sig och ser ljust på framtiden. De har även fått praktikplatser och det har genomförts
aktiviteter. Slutligen har de även tilldelats faddrar, vuxna personer som de tidigare haft kontakt
med (allt ifrån sin egen mamma, till andra vuxna) som agerat fadder och stöttat dem. Han har
även deltagit i den del som heter med våra ögon och har därigenom filmat och producerat en
dokumentärfilm om föreningen som kommer publiceras den 1 nov. Även inom ramen för detta
delprojekt är det viktigt att ungdomarna själva får lära sig att arbeta med film och media, samt
med att sprida opinion. (Observationsanteckning)
Inledningsvis skrev jag att det är i Hoppets allians de olika delprojekten tycks bli en sorts helhet.
Hoppets allians är framgångsrikt i sig självt och är riktat mot en grupp som redan levt ett kriminellt liv,
men det finns en övergripande tanke om ett förebyggande arbete i stadsdelen för att undvika att fler
ungdomar hamnar i kriminalitet.
[I] alla dom här delprojekten så ingår utbildningen och det är vi, våran vision i
ungdomsförbundet är att kunna minska kriminaliteten, ge människor ett vägledande sätt att
dom ska kunna själva, och den tredje är att hjälpa barnen i ett tidigt skede, och det är skolan. Vi
har ett bra samarbete med skolan, och även med Röda Korset har vi ett bra samarbete när det
gäller läxhjälp och andra sammanhang, kvinnogrupper och så. Om man vill ta bort kriminaliteten
då måste man börja tidigt och förebygga. Om man inte förebygger då kostar det tio gånger mer
än att förebygga. Då har vi valt att ge läx[hjälp] till barn mellan lågstadiet och högstadiet och
även gymnasiet, samt föräldrar som går SFI eller som vill lära språket. För att om ett barn klarar
grundskolan då har dom chans att gå vidare till gymnasiet, om dom inte klarar grundskolan då
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finns inte mycket chans och då väljer man kanske gatan i stället. Och då får dom erbjudande,
kriminaliteten, så du får en telefon, du får det här och det här. Så barnen blir liksom motiverade
på annat sätt. Barnen blir, att han har fått kompisar, men det är dåliga kompisar. Och då blir det
liksom, att om skolan går fel, då ökar kriminaliteten men om barnen klarar grundskolan
alternativen blir [fler]. Och därför är det så viktigt att vi håller på men grundskolan, jätteviktigt.
Det beror väldigt mycket på grundskolan. Och samtidigt för att kunna locka ungdomarna för att
få gemenskap, har vi startat fotbollsgrupper. Tre lag har vi gjort, ett ungdomslag, ett juniorlag
och ett seniorlag då. Och där spelar man fotboll, för då kan man liksom få ut sina aggressioner
och efter träning eller matchen känner man sig lite mer delaktig, med sina kompisar eller kanske
i ett annat sammanhang då. Så att fotbollen har också en väldigt viktig roll, för där möts dom
flesta ungdomarna, särskilt killarna. Sen har vi en kvinnogrupp som spelar basket två gånger i
veckan, bara för sig själva. I och med att många av dem är muslimer och dom vill inte blanda sig
med män och så. När dom kanske spelar basket, dom kanske tar av sig slöjan och har mindre
kläder, och då vill dom inte ha … och då har vi hyrt en sporthall och där är dom två gånger i
veckan, tre timmar per gång. Det kostar också en hel del att hyra. Så vi försöker vara mer
samhällsengagerade i vårt område då, så får vi se om vi lyckas med andra områden då. (Abdi)
Föreningens arbete med barn, vuxna och de ungdomar som redan levt kriminella liv går hand i hand.
Neutral ungdom har en lokalt förankrad helhetssyn på omfattande problem genom att skapa
förutsättningar för vuxna att vara stöttande föräldrar, för barnen att lyckas i skolan och ha en
meningsfull fritid, och för de unga som vill lämna sitt kriminella liv bakom sig. Kriminalitet och social
utsatthet är problem som är kostsamma på flera sätt, både monetärt, socialt och humanitärt för
kommunen, dess invånare och de inblandade själva. Avslutningsvis nämner Abdi andra områden, och
att det finns en ambition att sprida kunskap, goda exempel och sitt arbete utanför Biskopsgården.
IBLAND … MAN PRATAR OM INTEGRATION, INTEGRATION. MEN VI
VÄNDER PÅ DET, KANSKE DET ÄR DOM SOM BEHÖVER INTEGRERAS,
SOM BOR I HOVÅS ELLER ASKIM.

Marcus: Är det tanken att kunna sprida detta till andra områden också?
Abdi: Absolut, i och med att vi har skapat andra nätverk också som IFK Göteborg och även
skapat [nätverk med] Bostadsbolaget och Röda Korset och olika arkitektgrupper. För att en del,
dom som bor i Askim har kanske aldrig vart här och killarna här har kanske aldrig vart utanför
Biskopsgården. För att de aktörer som vi träffar dom vill gärna veta, hur är det att bo i
Biskopsgården. Det enda vi vet är kanske tidningen, det har varit skottlossning, det har varit bara
det, inget annat. Så kommer dom hit, studiebesök, så går vi ut och går runt, så besöker vi en
[familj] som bor trångt, fem personer en trea. Så ser dom, hur kan man bo i en trea med tolv
personer? En del kanske bor i en villa, två personer som har sex rum. Så även om man bor
samma stad, så är det olika verkligheter.
Marcus: Men menar du att ni gör såna utbyten då, att dom får komma hit och besöka?
Abdi: Javisst, så besöker vi också deras arbetsplatser. Så dom får se. Oj, jag vill också gärna
jobba här. Du får utbilda dig så att du, man får motivera ungdomar på annat sätt än att bara
säga du är dålig, du är dålig. Då tar dom inte emot informationen. Men vi åker ibland och gör
månadsaktiviteter och vi träffar människor så att dom ser på ett annat sätt än på det kanske
vardagliga livet här i Biskopsgården.
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Utbyten och samarbeten ger möjligheter att visa ett annat Biskopsgården än det som är känt från
medier, och samtidigt kan föreningen bygga upp ett kontaktnät som ungdomarna i Hoppets allians på
olika sätt kan dra nytta av, både erfarenhetsmässigt men också för att komma i kontakt med
potentiella arbetsgivare.
Det är svårt att lämna en kriminell livsstil, och precis som Abdi säger handlar det både om människors
uppfattning om ”de andra”, ”de kriminella ungdomarna”, och om individens uppfattning om sina egna
möjligheter och kunskaper. Det krävs ett omfattande arbete på flera plan – ett arbete där människan
tillåts stå i centrum, och det tycks Neutral ungdom och deras samarbetspartner ha lyckats med. Att 16
personer ens vill lämna ett kriminellt liv bakom sig är en seger i sig, och att sedan 8 av dem redan fått
ett arbete är minst sagt imponerande.

DELTAGARNAS ROLL
Ungdomarnas egen inblandning och påverkan i projekten är viktig för Arvsfonden, och det är även ofta
en viktig framgångsfaktor för projekt inom den sociala sektorn. Utan lokal förankring och deltagarnas
eget engagemang och förtroende är det mycket svårt att genomdriva ett socialt projekt (jfr.
Vilhelmson, 2002). I avsnittet om Hoppets allians ovan nämnde en av deltagarna hur de själva hade
fått projektidén genom att be Neutral Ungdom om hjälp med att lämna det kriminella livet bakom sig.
Även föreningens andra verksamheter bedrivs på liknande sätt.
Javisst, i dom här grupperna så är det dom själva som ingår, och en del grupper är det dom
själva som leder och dom är också med i styrelsen, i föreningen då, ungdomarna. Både tjejer och
killar och även mammor, så vi har en blandad styrelse […] I stället för att vi gör det [åt dom],
kom med förslag, spring och kolla det, så här mycket är budget. Så att dom själva tar initiativet
för det då, sen kommer dom tillbaka då, det här är det och vi har jämfört det här det här. (Abdi)
I stället för att arbeta åt någon handlar det om att arbeta tillsammans för något. Initiativen kommer
från ungdomarna eller föräldrarna och sedan får de själva utrymme för att arbeta för och med dessa
initiativ. När det gäller deltagarnas roll kvarstår dock en fråga: Alla föreningsrepresentanter har
betonat att de vill ha fler tjejer och kvinnor som engagerar sig i föreningen, och frågan är därför vilka
som nås och vilka som inte nås av föreningen.
Abdi: Vi når ungdomar, och mammor och så. Sen når vi väldigt mycket somalier. Fotbollen, är
också andra etniska grupper då, blandning med araber, kurder och turkar och sånt, blandat då.
En del svenskar också då, de är inte så jättemånga men finns också med.
Marcus: Men vilka grupper når ni inte då, som ni skulle vilja nå?
Abdi: Alltså vi har nått kanske 70–85 tjejer och så har vi 250–280 killar så vi vill nå flera tjejer än
vad vi är just nu. Sen vill vi också nå andra etniska grupper i större utsträckning än vad vi gör nu.
Vi arbetar på dom [med det].
Det är lätt att tänka att Neutral ungdom endast når män med ursprung i Somalia, men det är en
sanning med modifikation. Föreningen arbetar på olika sätt för att bredda verksamheten och nå fler
grupper, och ibland kan det vara svårt att själv se vilka som nås och inte. Exempelvis når föreningen de
facto alla som de har utbyte med även om de kanske inte är medlemmar i föreningen: utbyten genom
fotbollen, genom studiebesöken som anordnas och på de arbetsplatser där ungdomar praktiserar och
får jobb. Jag påpekade detta under en av intervjuerna med Abdi och han höll med.
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RELATIONEN TILL KOMMUNEN
Under våren hade en gammal konflikt med tjänstemännen på stadsdelsförvaltningen fått ny fart.
Abdi sa att han och de andra i föreningen kände sig anklagade, misstänkliggjorda och illa
behandlade. Han var arg och besviken.
Egentligen, sa han, vill ju föreningen inte ha något med stadsdelsförvaltningen att göra. Han
menade att förvaltningen bara ville styra och lägga sig i; att tjänstemännen ville att föreningen
skulle bli förvaltningens förlängda arm in i den somaliska befolkningen i Biskopsgården.
– Vi vill klara oss själva. Vi vill bestämma själva. Men vi kan inte göra något utan
stadsdelsförvaltningen eller bostadsbolaget eller någon annan kommunal inrättning. Och så fort
de är med ska de ha synpunkter på allt vi gör. De tror inte att vi är mogna.
Han suckade, och fortsatte:
– Jag har varit engagerad i föreningslivet sedan nittiotalet, jag jobbar på hyresgästföreningen
och jag har gått på högskolan. Varför tror de inte att jag är kapabel? (Hagberg, 2015, s. 7)
En sak som det går att dra lärdomar av från Neutral Ungdoms arbete med detta projekt är den sköra
relationen till kommunen. I citatet ovan, från en rapport beställd av föreningen, går det att läsa hur
frustrerande läget mellan kommunen och föreningen tycks vara. Uppkomsten till rapporten är en
konflikt som blossat upp på grund av att en anställd på kommunen, enligt kommunen själva, blivit
hotad i föreningens lokaler. Händelsen blev startskottet på en längre konflikt som har försämrat
föreningens möjligheter att få ekonomiskt stöd av stadsdelen.
Konflikten exemplifierar hur skör relationen mellan det offentliga och civilsamhället kan vara och visar
att olika intressen kan skapa en spänning. Slutligen påminner den om vikten av att känna till sina
rättigheter i relation till offentliga myndigheter. Dessa tre lärdomar behandlas i de följande avsnitten.
Där beskriver jag även kommunens perspektiv eftersom jag även har träffat chefen på kultur- och
fritidsförvaltningen för att försöka få en mer heltäckande bild av situationen.
KONFLIKTEN OCH RELATIONEN
Just den här gången kretsade konflikten kring en polisanmälan. Ahmed, som var anställd av
föreningen som värd, hade blivit polisanmäld av en anställd i stadsdelsförvaltningen, en man
som deltagit i föreningens aktiviteter, men inte som medlem. Ingen visste riktigt vad det
handlade om och därför frågade de mig gång på gång om jag visste hur de skulle gå tillväga för
att få reda på mer. (Hagberg, 2015, s. 7f)
Neutral ungdom ansökte 2015 om särskilt föreningsbidrag av kultur- och fritidsförvaltningen (KoF) i
stadsdelen. I samband med det skickade chefen på förvaltningen ett mejl där han begärde ett
klargörande av föreningen med anledning av en ”händelse” som ska ha skett i deras lokaler. I mejlet
framgick att händelsen relaterades till föreningens möjlighet att få bidrag. Sedan följde en
mejlkonversation mellan förvaltningen och föreningen, där föreningen försökte få klarhet i vad det
hela handlade om och förvaltningen ville veta vad föreningen tänkt göra för att säkerställa att det
aldrig händer igen. När jag träffade chefen på KoF visade det sig att mycket av förvaltningens oro
baserats på rykten om föreningen och vad som ska ha hänt där, rykten som spridits inom kommunen.
Ena delen av det rykte som jag har hört då handlar om att dom motarbetar kommunen när vi
försöker få ungdomar i arbete då, eller praktikplats eller liknande. Det är ena delen. Den andra
delen är att dom inte samarbetar när det har vart då, vi hade en medarbetare som blev hotad
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inne i deras lokaler, och när vi försökte ställa frågor om det så blev det väldigt så här klinch. Så
det gick inte alls. Sen blev den här medarbetaren dessutom utsatt för misshandel och sen blev
han inkallad i föreningslokalen för att dom försökte tvinga honom att ta tillbaka polisanmälan.
Det var väldigt mycket så här. Och då gick vi in ganska kraftfullt på vår medarbetares sida och
då blev det ju så här mot den föreningen. Det var nåt, ett och ett halvt år sen eller nåt sånt här.
Och då blev det ju mycket hallabaloo runt det där. Men sen när känslorna lugnade ner sig lite,
åtminstone från vår sida då, jag var inblandad i detta bland annat då och markerade ganska
tydligt. Dom ville ju prata med alla inblandade då inklusive den här pistolhotande personen, att
vi skulle sätta oss och prata ut med varann och då sa jag nej, det förekommer icke att vi sätter
oss med en påstådd gärningsman och en utsatt, det är en polisiär sak. Det är inget som vi ska
lösa, däremot träffar vi gärna föreningen och pratar om hur ska vi jobba med frågan och så,
men det ville inte dom. Eller ja, vi hade olika syn på det. Och där dom kände sig fruktansvärt
kränkta och orättvist behandlade då och utpekade och allting. Medan vi försökte, ja men vi
pekade ju egentligen inte ut er, vi säger bara att det har förekommit saker som inte är bra, vi
behöver prata om det. Men, vi kommer ingen vart. Och så var vi jättesura och dom jättesura.
(Chef på KoF)
Missförstånd och rykten kan alltså snabbt påverka rätten att få bidrag, och i förlängningen kanske
också projektets överlevnad. Detta kan vara relevant även för andra organisationer och sociala projekt
att ta lärdom av. Jag skriver missförstånd och rykten då min tolkning av de mejl som skickats är att
båda parter har sökt kontakt och velat reda ut saken men att de talat förbi varandra. Till slut fick dock
Neutral ungdom särskilt föreningsstöd, men endast 80 000 kr efter att ha sökt 270 000 kr.
KoF: [Det] här särskilda bidraget är ganska nytt, så har dom fått det i år för första gången på åttio
tusen kronor eller nåt, vilket är ganska mycket pengar. Sen var det väldigt mycket mindre än vad dom
hade sökt, så dom blev ganska sura på oss ändå. Så att dom anmälde oss till vart det nu var,
tingsrätten men det heter nåt annat, förvaltningsrätten, som då avvisade ärendet för att det var för
sent inlämnat.
Marcus: Ok, så dom missade överklagningstiden helt enkelt?
KoF: Ja precis. Medan vi tyckte, men vad fan ni fick ju åttio tusen kronor. Så mycket pengar har
ni aldrig fått av oss.
Här talas det om bidraget som en gåva, vilket är intressant i och med att det kan spegla en önskan om
att dela intresse och mål. En sådan samsyn kan dock saknas mellan civilsamhälle och offentliga
aktörer, och den kanske inte ens bör finnas. Hela relationen utmanas när denna påstådda samsyn
påverkas, som i exemplet med att Neutral ungdom ska ha vägrat att rekrytera medlemmar till
kommunens praktikplatser eller när de överklagade ett beslut. Kommunen har ett behov av Neutral
ungdoms sociala, lokala förankring, men misstolkar föreningens uppdrag och intresse, det vill säga
dess medlemmar.
Abdi är inne på en annan sak som också kan spela in:
Abdi: Alltså en del tycker att vi konkurrerar när vi gör kanske Hoppets allians-projektet när vi
hjälper människor i kriminalitet. Egentligen det är kommunens jobb då, så kommunen tycker att
varför ska en liten förening göra det här, hur ska dom mäkta med.
Marcus: Men om kommunen skulle säga: Här finns det en resurs i Neutral ungdom, skulle ni vara
öppna
för
det
då?
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Abdi: Absolut, jajamänsan. Och det är det vi har sagt, jag tror varken polisen eller kommunen
kan påverka, det är människor som själva bor i området som kan påverka. Om människor själva i
området vill förändra, så kan de förändra, men det hjälper inte att det är 20 polisbilar här.
Ungdomarna gömmer sig på andra sidan gatan och så fort polisen är borta då börjar dom igen
och polisen kan inte vara här 24 timmar. Så att det är själv människor som bor i området som
kan påverka. Och det är då vi har sagt, vi hjälper gärna till men det är inte ni som ska komma, ni
kan inte göra detta själva. Och det har dom insett också nu, det är inte dom själva som kan göra
det.
Abdi pekar på en lärdom som flera av civilsamhällets aktörer dragit gemensamt, att det alltid finns en
inbyggd fara i att konkurrera med kommunala aktörer, men också i att bli för bra på det man gör (jfr.
Pérez & Herz, 2014). På ett sätt bekräftades detta också av chefen på KoF när vi pratade om
föreningar som på olika sätt utmanar kommunen och dess agerande i olika frågor. Han nämnde då
Neutral ungdom och organisationen Pantrarna. Det finns alltså en inbyggd risk för föreningar som
arbetar på uppdrag av sina medlemmar – på uppdrag av sitt lokalsamhälle eller av andra
intressegrupper – och som därmed inte arbetar på uppdrag av kommunen. En intressekonflikt mellan
målgrupper och kommunen kan innebära att kommunen väljer att inte längre stötta organisationen.
Det finns något paradoxalt i kommunens agerande i sådana fall: å ena sidan betonas ofta vikten av
alternativ till kommunala verksamheter och vikten av ett civilsamhälle som tar ett större ansvar för
sociala frågor, men å andra sidan tycks det finnas en förväntan på att kommunala intressen trots detta
ska gå före när intressekonflikter uppstår. En möjlig orsak är att synen på civilsamhällets arbete länge
har präglats av en påstådd konsensus mellan civilsamhälle och offentliga aktörer (Rothstein, 1992;
Trägårdh, 2007), och även den så kallade Göteborgsandan präglas av en stark konsensuskultur
(Falkemark, 2010). Därför finns det en risk för sanktioner för de organisationer som utmanar denna
konsensus när de arbetar på uppdrag av sina medlemmar, sitt lokalsamhälle eller en specifik målgrupp
och väljer att driva deras intressen i relation till kommunen.
ARBETA UNDER OLIKA VILLKOR
Händelsen ifråga, eller ryktet om den, fick troligen så stora konsekvenser på grund av att kommunen
inte anser sig ha full insyn i verksamheten, även om det ofta är helt nödvändigt för att dessa
organisationer ska få målgruppernas förtroende. För vissa organisationer kan det räcka med ett rykte
om att man arbetar på uppdrag av kommunen, socialtjänsten eller polisen för att skapa en
misstänksamhet mot organisationen. Men att hålla kommunen på avstånd riskerar att leda till en
ömsesidig misstro.
KoF: […] Men så finns det nog nån sorts, ja jag vet ju inte vad den bottnar i här men det finns nån
sorts misstro mot förvaltningen som är väldigt stark hos Neutral ungdom.
Marcus: Men du sa att den var ömsesidig?
KoF: Ja, från vår sida … vad ska man säga. Å ena sidan känner vi så här, det är en förening som
faktiskt finns här och som gör en hel del grejer, och dom gör en hel del bra grejer. Så, så långt,
allting gott. Men … I den, nu är det ju i första hand somalier som dom vänder sig till, och i den
somaliska gruppen finns det, liksom i många andra grupper, då finns det personer som har
kriminell anknytning. Och när vi har försökt prata med dom att, och då vet vi att, eller vi har
starka indikationer på att personer med kriminell anknytning är inne i deras lokaler, medverkar i
deras verksamheter och så. Och då har vi försökt ta en diskussion med dom om, hur ser ni på det
och kan vi hjälpas åt på nåt sätt, för det här är inte bra och särskilt inte nu i dom här tiderna när
dom här kriminella är varandras skottavlor och att ha dom inne bland andra ungdomar, inte kul.
Och så. Och då vill inte dom prata med oss om det, och så säger dom: Nej ni har fel, och ni är
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rasistiska. Och då har väl vi i våra mörka stunder känt så att vad fan sysslar dom med.
[ohörbart]. Och i våra ljusa stunder: Nej men dom känner nog själva att det inte är bekvämt.
Men dom litar inte på oss tillräckligt mycket, eller dom vågar inte ta hjälp av oss, det kanske är
mer det, det handlar om. Men dom ser det förmodligen mer själva som ett problem. Men vi har
inte lyckats få till en bra dialog runt detta.
Den händelse som blev startskottet för konflikten är naturligtvis förfärlig på alla sätt oavsett vad som
egentligen hände, men den tangerar en viktig skillnad mellan verksamheter i olika regi. En lärdom är
att relationen till kommunen kan vara skör, och en annan är att det skapas olika villkor baserat på
huvudman. En liknande händelse hade aldrig kunnat drabba en kommunal verksamhet på samma sätt.
Kommunen talar om att det finns ”kriminella element” i föreningen och att detta utgör ett problem.
Detta blir dock paradoxalt eftersom organisationen de facto arbetar med ungdomar som vill lämna
kriminella miljöer. Här menar jag att liknande argument aldrig skulle användas mot kommunala
verksamheter som naturligtvis också har besökare med ”kriminella element”.
Marcus: [På] vad sätt är det ett problem från kommunens sida att det finns dom med kriminella
element i deras lokaler?
KoF: Jo, vi vet ju att … för dom här som är kriminella dom finns ju även i våra verksamheter
ibland. […] Och att det är på det sättet i ett sånt här område det är liksom inget konstigt.
Däremot så behöver vi ha, däremot är det är inget bra, för i och med att dom här killarna, dom
är ju till och med beväpnade ibland, så dom har ju haft vapen på sig när dom vart hos oss, och
enligt uppgift så har dom haft vapen på sig när dom varit inne på Neutral ungdom. Och dom
kommer in i skottsäkra västar, har hänt några tillfällen. Och då känner vi, särskilt i ett läge, alltså
ha människor med skjutvapen inne i en ungdomsverksamhet, det är ett ”big no no”. Därför att
det är farligt, det är livsfarligt och då måste vi på något sätt hjälpas åt, ja hur kan vi motverka
detta. Hur kan vi få dom här personerna att befinna sig någon annanstans och liksom så länge
dom är beväpnade. Och då när vi ville ha det här samtalet, och Neutral ungdom då inte vill ha
det samtalet, så är det inte bra. […] Samtidigt som dom, och det kanske är kulturellt betingat,
det vet jag inte vad det kommer sig, men vi har ju haft problem med dom även i [ohörbart], där
vi har försökt att få dem att värva bland arbetslösa ungdomar, så att få praktikplatser.
Vid en första anblick tror jag de flesta håller med: det är naturligtvis inte bra att ha beväpnade
personer i en lokal med barn och ungdomar. Men poängen här är alltså inte huruvida det är bra eller
dåligt, utan att bedömningen beror på verksamhetens huvudman. En kommunal verksamhet i
motsvarande situation riskerar inte att drabbas ekonomiskt, utan det går snarare att använda som
argument för att skjuta till medel för att hantera exempelvis en uppkommen situation. Men en
förening som anses utmana kommunen riskerar alltid ekonomiska konsekvenser.
KÄNNA TILL SINA RÄTTIGHETER
Den sista lärdomen som går att dra av händelsen mellan Neutral ungdom och kommunen gäller vikten
av att känna till sina rättigheter och veta hur man ska agera därefter. En stor del av mitt samtal med
kultur- och fritidsförvaltningen gick ut på att försöka förstå hur bedömning och beslut i dessa ärenden
går till. Jag har även begärt ut beslut och tjänstemannautlåtanden.
Ja, det är lite godtyckligt. Det är så ibland. Och dom här särskilda bidragen, mycket av det går på
en politisk bedömning i slutändan. Man kan väl säga som så att, dom ansökningar som kommer
in, för det första är det sällan att nån får allting dom söker på. Och då gör man väl nån sorts
rimlig, vi gör nån sorts bedömning och den är inte särskilt vetenskaplig, den kan lämna en del
övrigt att önska och skulle man sätta tummen med ögat på oss, att visa nu exakt era skäl så att
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alla andra förstår, då skulle det nog ha svårt för det. Utan det är en del godtycke, man går på en
magkänsla, man säger ah, vi tar dom här pengarna nu och så tittar man ju naturligtvis på vad är
det dom lägger upp för nåt, vad är det dom tänker finansiera. I deras fall var det, vissa av dom
här sakerna dom tog upp, ja men det där är ju bara blaj, det får dom ingenting för och det där
har dom redan fått för så det tar vi bort direkt. Men dom här sakerna som dom beskriver, jo men
det är ändå nånting som vi tror på, jo men då är det cirka åttio tusen kronor, då får dom åttio
tusen kronor. Typ så, gick resonemangen. (Chef på KoF)
Det är viktigt att påpeka att förvaltningen kan ha rätt i sak i sin bedömning. Stadsdelen har frivilligt valt
att betala ut bidraget och kan naturligtvis sätta upp kriterierna för detta bidrag. Exempelvis anses
delar av ansökan falla under kriterierna för ett annat bidrag, och bedöms därför kunna tillgodoses den
vägen. Ett mindre tydligt exempel är de ”allmänt vedertagna demokratiska principer” som chefen
hänvisade till, men som trots sin otydlighet naturligtvis också blir en bedömningsfråga för
tjänstemännen och politikerna. Därmed är det svårt att hävda att dessa beslut är felaktiga.
Men det finns trots allt en del viktiga lärdomar att dra. För det första nämns vare sig polisanmälan,
mejlkorrespondens eller kommunens interna samtal i tjänsteutlåtandet som ligger till grund för
beslutet, trots att dessa tycks ha påverkat beslutet. Allt som ingår i bedömningen borde vara tydligt
dokumenterat och motiverat. För det andra har jag inte lyckats få ut ett tydligt avslagsbeslut med
besvärshänvisning från kommunen, utan i stället hänvisar man till det gynnande beslutet om 80 000
kronor som förvaltningen fattat, och till tjänsteutlåtandet (N138-0091/15). Inget av dessa dokument
innehåller dock ett avslagsbeslut eller en tydlig beslutsmotivering. 5 Det gör att beslutet är svårt att
värdera, vilket är extra allvarligt mot bakgrund av att bidragen till olika föreningar är så pass starkt
differentierade. Det finns tidigare rättsfall där kommunen inte lämnat någon saklig grund för starkt
differentierade bidrag, och de har visat sig strida mot den så kallade likställighetsprincipen (2 kap. 2 §
KL. Se rättsfall RÅ 1980 2:6, RÅ 1983 2:69).
Sammanfattningsvis kan stadsdelen själv bestämma kriterierna för särskilt föreningsstöd, men de kan
inte frångå handläggningen. Beslut som kan gynna eller drabba någon enskild (vilket i det här fallet
även avser föreningar) 6 kallas för myndighetsutövning. Därmed ska den här typen av beslut följa
förvaltningslagen, bland annat vad gäller kommunikation, beslutsunderrättelse och besvärshänvisning
(Sveriges Riksdag, 1986), och till viss del kommunallagen (1991:900). Handläggningen som ligger till
grund för beslutet kan alltså överklagas (jfr. Edvardsson & Vahle Westerhäll, 2014). Det är framför allt
här förvaltningens agerande kan ifrågasättas, exempelvis när det gäller hur ärendet har
kommunicerats, att beslutet som fattats är otydligt och att delar av beslutet helt saknas.
Det förekommer också drag av så kallad kulturalisering; exempelvis talar chefen om ”den somaliska
gruppen” och om att ”det kanske är kulturellt betingat”. Kulturalisering innebär att kultur ses som
överordnat andra förklaringsvariabler (Ålund, 2002) och det är en förklaringsmodell som tenderar att
drabba vissa grupper framför andra. Förutom att det kan vara rasistiskt är det också svårt för den som
utsätts att försvara sig eller argumentera mot kulturaliserande argument utan att riskera att befästa
dem ytterligare.
Dessa exempel visar på vikten av att organisationer i civilsamhället känner till sina rättigheter och vet
hur, inom vilken tidsram och med vilket lagrum de kan överklaga ett beslut.
5

Det kan naturligtvis ha funnits, men när jag har begärt ut dessa har kommunen inte kunnat plocka
fram dem. Jag utgår därför tills vidare från att dokumenten aldrig funnits.
6
Enskilda avser så kallade privaträttsliga subjekt, exempelvis företag, organisationer och föreningar,
ibland även offentliga företag eller organisationer. Se förvaltningslagen, prop. 1971:30 del 2 och RÅ
1983 2:69.
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NEUTRAL UNGDOM VILL GÖRA SKILLNAD
Hur gör man skillnad om skillnad också kan innebära konflikter? Neutral ungdoms erfarenheter och
den situation som uppstått med stadsdelsförvaltningen väcker en rad frågor som är svåra att svara på.
Men de är troligen ändå viktiga att fundera över för föreningar som arbetar på människors villkor,
även i de fall det kan innebära en möjlig konfliktyta med det offentliga. Det finns behov av att dra
gränser, att inte bli kommunens förlängda arm eller ens uppfattas som det, men en konsekvens av
detta är risken att komma på kollissionskurs med kommunen och riskera sin egen fortlevnad.
För att kunna arbeta med människor krävs en lokal förankring och ett upparbetat förtroende, och ett
allt för nära samarbete med kommunen eller andra offentliga aktörer kan snabbt rasera ett sådant
förtroende. För Neutral ungdom är den lokala förankringen och förtroendet hos de boende i området
väldigt viktigt, troligen helt avgörande för att föreningen ska kunna utföra sitt arbete.
Marcus: Hur mycket tror du liksom att eran närvaro i stadsdelen betyder?
Abdi: Jättemycket […] Om det inte, här finns inte en enda mötesplats. Det enda som är öppet det
är här, vi är öppet sju dagar i veckan, från klockan ett till nio på kvällen.
Neutral ungdoms roll i Biskopsgården innebär att föreningen måste arbeta kontinuerligt med att
upprätthålla sin förankring och sitt förtroendekapital. I förlängningen kan de ansvariga på olika sätt bli
tvungna att distansera sig från kommunala verksamheter för att inte ses som kommunens förlängda
arm. Det tjänar vare sig de själva, medborgarna eller kommunen på. Om föreningen, som kommunen
hävdar, inte hjälpt kommunens förvaltningar att ”värva arbetslösa ungdomar” är det ett högst rimligt
agerande mot bakgrund av denna gränsdragning.
Men föreningens arbete för att göra skillnad handlar också om andra gränsdragningar – om de egna,
de högst personliga gränserna. Hur ska frivilliga krafter orka fortsätta sitt arbete trots påfrestande och
svårarbetade utmaningar?
Marcus: Vi pratar om kriminalitet och om allt som händer, och om ungdomar som vill ha hjälp
och lämna och där står ni som förening och som personer. Hur hanterar man det?
Abdi: Det är jättesvårt, även om man vill hjälpa till då. Så man vill också påverka antingen den
ena eller den andra och då måste man liksom välja var gränsen går, så man inte själv hamnar i
konflikten. Så att vi försöker att inte lägga oss i olika grupperingar och så, så att vi tar bara hand
om dom ungdomarna som ingår i projektet och dom människor som vi tror dom skapar ingen
konflikt då kanske vi går ut och pratar vidare på torget och så. Men där vi tror att det inte är
lämpligt, [då går] vi inte in. Så vi väljer gränsen där.
Enligt Hagbergs rapport vill Neutral ungdom göra skillnad, och det gör de också med tanke på att
Neutral ungdom deltar har ett så bra resultat och att föreningens verksamhet med ”vardagsrum”,
läxläsning, mediaskola, fotboll och basket är så viktig för många boende i Biskopsgården. Men det är
en sak att göra skillnad under en begränsad tid och en annan att få möjlighet att göra skillnad på lång
sikt. Häri ligger utmaningarna, för det arbetet kräver att de ansvariga drar gränser gentemot
kommunen och även sätter upp högst personliga gränser.
Förhoppningen är att nätverket kan stötta föreningen på olika sätt framöver, när Arvsfondspengarna
tar slut. ABF kanske kan fortsätta med mediegruppen, Röda Korset med något annat, Bostadsbolaget
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någon tredje sak. Även om allt inte överlever i föreningens regi är förhoppningen att mycket ska kunna
leva vidare. Viljan finns. Avslutningsvis frågade jag Abdi var han skulle vilja vara om fem år.
DÅ HAR VI SKAPAT MÄNNISKOR SOM ENGAGERAR SIG. DÅ HAR VI
SKAPAT LEDARE. DÅ HAR VI SKAPAT LÅNGSIKTIGHET. PLUS ATT VI HAR
SKAPAT NÄTVERK SOM KAN HJÄLPA TILL [I] FRAMTIDEN.
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HAR DU NÅT JOBB TILL MIG? – #JOBBET
Projekt: #jobbet
Projektägare: KFUM Göteborg
Syfte: Att skapa ungdomsanställningar
Bidrag från Arvsfonden: 5 071 000 kronor
Metod: Att ge arbetslivserfarenhet, handledning och en aktiv fritid
Målgruppens inflytande och deltagande: Å ena sidan stort inflytande
över vad exakt deltagarna ska göra, å andra sidan litet inflytande då de i
huvudsak rekryteras från Arbetsförmedlingen och kommunala projekt.
Efter

projekttiden:

Delar

av

projektet

lever

kvar

genom

nya

projektmedel och genom inkomster i butiken och caféet.
Spår och spridning: Ca 130 deltagare i de olika verksamheterna, ca 50
procent killar och 50 procent tjejer. #Jobbet har stor spridning, dels
genom sina egna verksamheter såsom butiken och caféet, dels genom
KFUM som organisation. Dessutom når #jobbet genom sina samarbeten
med bl.a. festivalen Way out West och Kulturkalaset ut till ca 10 000
människor.
Grad av nyskapande: Det nya i #jobbet är helheten, att allt fokus inte
bara ligger på arbetet eller på fritiden utan på båda.

#jobbet är ett arbetsmarknadsprojekt som drivs av KFUM Göteborg. KFUM är en av världens största
och äldsta ungdomsrörelser och hette tidigare KFUM/KFUK eller internationellt YMCA/YWCA. I Sverige
heter föreningen nu endast KFUM, där M:et står för människor. KFUM bedriver en rad olika
verksamheter inom idrott, utbildning, arbetsmarknad och socialt företagande, fritid och socialt arbete.
Projektet #jobbet är ett exempel på socialt företagande och socialt arbete.
OCH JAG KÄNNER ATT DET HAR VARIT EN JÄTTESTOR, POSITIV, JA MEN
LIKSOM ERFARENHET FÖR JAG HAR JU BARA HÖJTS MED ATT VARA HÄR
LIKSOM. JAG HAR FÅTT MER SJÄLVFÖRTROENDE, MER SJÄLVKÄNSLA, JAG
TRIVS MED ALLA PERSONER SOM ÄR HÄR. – DELTAGARE #JOBBET

Projektet har sin bakgrund i tidigare arbetsmarknadsprojekt som var inriktade mot andra målgrupper,
och i KFUM:s övriga verksamheter som är riktade mot ungdomar. Det startades eftersom ungdomarna
behövde hitta ett jobb och föreningens andra verksamheter hade kompetensen att möta ungdomar.
KFUM förstod att det fanns ett behov av #jobbet efter ett arbete med att kartlägga vad ungdomar i
Göteborg vill göra på sin fritid, och nummer ett på den listan var att jobba.

46

Men då skrev vi det här projektet, #jobbet, som har utvecklats rätt mycket också under tiden.
Och då var ju tanken att vi skulle ge ungdomar en referens och en arbetslivserfarenhet så man
skulle kunna söka jobb och att då kunna använda sig av våra kontakter till att kunna lotsa dom
rätt. Och där tyckte vi att en stor fördel var att vi hade fritidsaspekten också, det är ju inte alltid
att det kanske är jobbet som är problemet, man kanske har ett jobb men har inget att göra efter
jobbet och har dåligt med det eller, ja det kan vara många olika saker. Så då kände vi, ja men då
kan vi kombinera det här lite, dels att få arbetslivserfarenheten, kanske hitta någon typ av yttre
aktivitet åt dom, för väldigt många är ju nya i Sverige också som vi har jobbat med, kanske inte
känner så många och, men bor man i Bergsjön så är man i Bergsjön, det är lite så att där man
bosätter sig, där hamnar man. (Anna, projektledare)
Här blir det tydligt att #jobbet är mer än ett vanligt arbetsmarknadsprojekt: Det syftar till att skapa
förutsättningar för både arbete och fritid, dels ge deltagarna något att göra utanför arbetet, dels bidra
till ett mer långsiktigt perspektiv bortom det mer akuta behovet av ett jobb. För många unga som står
utanför arbetsmarknaden handlar det till slut bara om att få ett jobb, vilket som helst, enligt KFUM
Göteborg. Det kan få konsekvenser för livskvalitet och framtidsdrömmar. En av styrkorna med
projektet är då att kunna erbjuda deltagarna något mer än bara en referens.
Kärnan i #jobbet är den second hand-butik som KFUM Göteborg driver, och under projekttiden har de
även startat ett café. Men, de erbjuder även andra möjligheter för att bättre kunna anpassa praktiken
till ungdomens egna intressen och mål, exempelvis genom platser på KFUM:s övriga verksamheter och
hos samarbetspartner. Vidare har man satsat på olika event för att ytterligare bredda
arbetsuppgifterna. Bland annat har #jobbet medverkat på Way Out West, Kulturkalaset och
Picknickfestivalen.
Sammantaget kan ungdomarna få arbetsträning, handledning, utbildning och möjlighet att arbeta med
event. Arbetsträningen sker som sagts i första hand i butiken eller i caféet och går ut på att deltagarna
ska få kassavana, träna på kundservice, få arbeta självständigt och med andra, följa ett schema med
tider och närvaro och arbeta med sociala koder. Handledningen går ut på att planera för framtiden
med ungdomarna, skriva cv, göra en budget och skapa fritidssysselsättningar, men den ger även
utrymme för mer individuella frågor. Arbetet med event handlar om planering och problemlösning
samt om att fullfölja påbörjade projekt och att våga chansa. Utbildningsdelen har handlat om
ledarskapsutbildningar, hjärt- och lungräddning och utbildningar inom KFUM.

REKRYTERING OCH SAMARBETE MED KOMMUNEN
Som tidigare nämnts startade projektet efter att ungdomar själva hade efterfrågat hjälp med att få ett
första jobb. Deltagarna har också stor möjlighet att påverka arbetet i projektet, vilket framgick under
mina samtal med ungdomarna. De rekryteras dock till projektet genom kommunen och
Arbetsförmedlingen, och det medför vissa begränsningar eftersom de fortfarande måste följa
regelverket som omgärdar praktik och arbetsmarknadsåtgärder. Det är naturligtvis inget unikt för
#jobbet, men det kan vara viktigt att fundera över eftersom det innebär olika villkor och krav för
deltagarna.
När vi började projektet då hade vi bara praktikplatser här, och då gick vi oftast genom AF och
då blev det att vi samarbetade jättemycket med Gamlestadens AF, så väldigt många från
Bergsjön, och ut mot östra Göteborg blir det väl då, som var här hos oss. Men sen jobbade vi upp
några, eller tre jättebra samarbeten har vi nu. Ett som heter ITER, som är en enhet under social
resursförvaltning här i Göteborg, dom jobbar mot ungdomar som inte har gått ut gymnasiet och
ofta ungdomar som kanske har ett kriminellt- eller ett drogförflutet […] fram tills i dag har vi haft
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7 ungdomar från dom, som har haft mellan 6 månader och ett års anställning här hos oss på
#jobbet. Sen började vi också jobba med några som är Extra Kraft som är idrotts- och
föreningsförvaltningens projekt, som är samma sak att dom erbjuder långtidsarbetslösa
ungdomar, och dom ungdomarna kommer från Gamlestadens AF så det är östra Göteborg,
sexmånaders anställningar och där har vi gått från att vi fick en till att vi denna projektrunda har
sju stycken anställda på ett halvår. Och sen jobbar vi med något som heter arbetsmarknad och
vuxenutbildningen som också är en enhet inom Göteborg, och därifrån har vi fått fem stycken
som har fått ettårsanställningar. (Anna)
Fördelen med att ha olika samarbetspartner på det här sättet är att de har en tendens att rekrytera
ungdomar från olika delar av staden och med olika problematik, vilket kan ge en spridning. Nackdelen
är att deltagarnas anställningar eller praktikplatser omgärdas av olika villkor och regelverk. De som har
längre anställningar hos #jobbet får möjlighet till a-kassa och andra försäkringssystem, men för de som
får kortare anställningar eller ”bara” praktikplats finns inte dessa möjligheter.
Trots dessa skillnader inleds alltid arbetet med att kartlägga vad ungdomarna vill göra, vad de är
intresserade av och vad de har för mål.
[Men] då diskuterar vi, man vill kanske arbeta i butik och då hamnar man rätt självklart här i
våran second hand-butik, sen öppnade vi ett café här i början på året nere på Järntorget
eftersom, ja vi har hela tiden velat ha en ingång till café och restaurang eftersom det är dom
största anställarna och då fick vi möjlighet att göra det. Så då kan man hamna på caféet, sen
har vi ju vårt huvudkontor, där kan man få lära sig mer om administration eller hur det går till
att jobba i en förening, marknadsföring om man har mer intressen åt det hållet kan man få sitta
där, där sitter även våra projektledare som jobbar med våra andra sociala projekt. Så vi har
några som har varit med och lett och planerat våra ungdomsverksamheter för att, ja dom
kanske vill bli fritidsledare och vill få den erfarenheten, och sen har vi även våra sportsektioner
där bland annat en kille [som] faktiskt kom till oss för att han hade ett så stort intresse i parkour,
sen har inte vi parkour inom vår förening men vi har ett actionhus där vi hyr ut till en
parkourförening och då startade vi ett samarbete däremellan så att han kan då få jobba som
parkourtränare och få lära sig den biten. (Anna)
I och med att KFUM är en så pass stor och väletablerad organisation finns redan ett uppbyggt
kontaktnät, vilket ger deltagarna möjlighet att anpassa och delvis själva styra sitt deltagande beroende
på intresse och behov. Detta är viktigt, och det blir extra tydligt när man lyssnar till deltagarna själva.
Två andra viktiga aktörer är kommunen och Arbetsförmedlingen (AF).
Marcus: Hur fungerar samarbetet med de två kommunala verksamheterna och AF? Är det på
uppdrag av eller hänvisar man hit?
Anna: Man hänvisar hit, i och med att vi fortfarande som tur är ett Arvsfondsprojekt så kan vi
också säga nej om vi inte vill […] Enda skillnaden är att dom enda som får lön är ju dom som
kommer från dom här olika, men där kan vi också ringa och säga ”hej, vi har en tjej som vi tror
skulle passa jättebra i erat projekt eller den här killen passar in på eran målgrupp” och så skickar
vi över dit, så att några stycken som är här är några som vi har skickat till dom och så skickar
dom tillbaka till oss igen.
Marcus: Är det dom som betalar deras löner?
Anna: Ja precis.
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Marcus: Men sker det nån återrapportering till dom då, eller litar man på att nu sköter ni detta?
Anna: Vad man kan märka är att det börjat med en från varje, och sen så har vi
återrapporteringar, vi har minst ett uppföljningsmöte under tiden och sen så har det ju gått
väldigt bra för dom som är här och då har dom utökat antalet, så att nu. Ja men första året hade
vi tre anställningar och nu har vi femton anställningar så att det är ju ett, ja dom litar ju, ett
förtroende för att sköta. Så det är ju inte så att vi träffas en gång i månaden och diskuterar utan
beroende på projekt ska jag säga också, ITER har vi, dom som har mer problematik, där har vi
mer uppföljningsmöten, där hörs vi minst en gång i månaden och pratar igenom hur det går.
Kommunen och AF hänvisar deltagare till projektet, men det goda samarbetet ger också #jobbet
möjlighet att hänvisa tillbaka till kommunen. Fördelen med det är att ungdomarna som inte omfattas
av exempelvis en anställning kan få en sådan. Samtidigt innebär det att #jobbet också arbetar på
uppdrag av kommunen, vilket innebär avstämningar och uppföljningar om olika deltagares situation.
Projektet och ungdomarna själva har alltså stor frihet att anpassa sitt arbete och påverka projektets
utformning, men alltid inom ramen för uppdragsgivarens krav.

KOMMUNENS BILD OCH ANSVAR
Jag träffade Anna, som arbetar på social resursförvaltning inom kommunen och hade ett nära
samarbete med #jobbet under tiden hon arbetade i det kommunala projektet ITER. Anledningen var
från början att KFUM redan fanns i kommunens föreningsregister och arbetar med unga samt att
KFUM tack var medlen från Arvsfonden kunde ha anställd personal.
Och eftersom dom hade #jobbet och hade personal, för det var ju också det. För många av dom,
vi kunde ju inte ge pengar till arvoden till personalen utan vi kunde bara bevilja medel för
ungdomens lön. Så allting hängde också på att det verkligen fanns ett bra mot… eller bra
mottagande fanns det alltid, men att det fanns tid också i verksamheterna. Så att det födde
nånting jättebra. Att vi valde KFUM var ju egentligen till en början från en lista, men mot slutet
har det blivit en jätteväl etablerad, etablerat samarbete. Med en gemensam upplevelse av
deltagande, för det var det som vi, dom här unga vi jobbade med. […] Man delar kontakten med
dom här unga, men man ser olika saker, vilket jag tror ger jättemycket till den unge. (Anna)
Senare talar vi om vad som kan göra att dessa former av samarbeten och insatser riskerar att spricka,
och även då kommer anställningarna upp.
Marcus: Är det därför det spricker annars menar du, att man inte har möjligheten att anställa
personal?
Anna: Det tror jag definitivt […] Det är personer som behöver stöd, det har inte funkat med dom
andra myndigheterna och de har inte fått det tidigare.
Civilsamhället förväntas ofta kunna bidra med något annat i jämförelse med offentliga aktörer, men
många gånger ställs liknande krav på bägge aktörer, exempelvis att kunna ha anställda. Anna har
troligen rätt i att det är nödvändigt för att kunna arbeta med målgrupperna, men det betyder också
att andra organisationer som saknar möjligheten att anställa personal får betydligt svårare att hitta
vägar in i kommunen.
Under intervjun diskuterade vi också frågan om kommunens ansvar, både i relation till organisationen
(KFUM) och till deltagarna.
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Marcus: Stöttar ni personal i dom här projekten eller kan ni finnas där som en resurs?
Anna: Jättebra fråga. Nej men social ekonomi som har hand om föreningsstödet, dom stöttar ju
utifrån föreningsstödet och inte egentligen utifrån målgruppen eftersom föreningarna själva
anses som experter inom sitt område mer eller mindre liksom. Jag kanske säger detta lite fel,
men det är liksom föreningsstödet som är fokus, ni ska ha en god idé som går hand i hand med
hur vi vill arbeta i staden och utifrån det, ja man tillför nånting liksom. Man ansöker om medel
och så får man medel. Men där är ju mer stöttning i det och det är ju många gånger ett stort
arbete att stötta, hur söker man det här föreningsstödet, hur förvaltar man sina medel, hur
bygger man upp sin förening. Nu är ju KFUM en så pass etablerad så att där är det inga problem
med det. Men alltså handledning av personal, nej. Inte i vårt fall i alla fall, inte så vitt jag vet. Jag
vet att i vissa fall stöttar man och går in när det blir problem, inom, om det är nånting som inte
funkar om man har problem med att budgetera eller man har problem i sin verksamhet att man
inte uppfyller det man har sagt att man ska göra.
Visst stöd är ofta möjligt att få för organisationer som arbetar med kommunala förvaltningar eller
söker ekonomiskt stöd, men de som arbetar i projekten omfattas sällan av detta stöd (se även Pérez &
Herz, 2014). Deltagarna har dock en hel del stöd i de kommunala projekten och genom #jobbet.
Samtidigt är frågan vad som händer med dem efter att de lämnat projekten.
Marcus: När jag träffade en av deltagarna som snart skulle sluta på #jobbet frågade han mig om
jag kunde skaffa jobb till honom. Hur ser ert ansvar ut för vad som händer efteråt?
Anna: Men det är väl det som vi försöker, den eviga, ja det här löser vi ju inte på en dag, vilket
ibland gör att det känns meningslöst att man ens håller på. Men det är det ju aldrig. Det är ju
den här cyniska delen av alla projekt att man ”hej då, kul att du var här, du kanske har lärt dig
att säga hej i telefon men ledsen det blir ingenting mer”. Så där har vi också samarbetat och där
var ju KFUM också väldigt på med att man ja, men under tiden man är där så söker man andra
saker, jobb men även med skolan, och där hade vi upparbetat, en räkmacka in till en
studiehandledare och socialpedagoger eller specialpedagoger, eller nån typ av pedagog inom
studievägen, en väldigt bra sådan, vågar inte säga vad det kallas för nånting. Så vi kunde få
hjälp så att dom kunde få hjälp också att vad är det man behöver för betyg och dom som inte
hade gymnasiet, som inte hade grundskola, det finns ju också massa andra saker som ProVux,
liksom försörjningsstöd samtidigt som man läser. Så där kunde vi samarbeta med KFUM i det, så
att man i alla fall i lite större utsträckning kunde även planera in att, dom har, det finns ju en
sån, nu kan det ha förändrats lite men jag tror att upplägget är ungefär samma upplägg fortsatt
eftersom det är samma verksamhet. Att man har uppföljningsmöten hela tiden under
ungdomsanställningen för det finns en plan längre bort. Ungdomen vill kanske plugga upp sina
betyg, men då måste du ju söka nu om du vill göra det efter ungdomsanställningen eller koppla
in om det finns en lönebidragsmöjlighet, ja men då kan vi förlänga dom här sex månaderna som
vi har bidrag till, till ett år åtminstone så att vi kan dra ut det och då kommer man också in i akassesystemet. Så att allt sånt det togs ju redan, eller tas redan i första, eller första dagen med
KFUM och ungdomsanställningen och har redan tagits här tidigare på ITER, så att den här unge
kommer ju in på KFUM med nån typ av plan, sen så revideras ju den om och om igen.
Samarbetet med KFUM omfattar också att planera för framtiden, att ha en plan efter genomgången
ungdomsanställning. Där kan kommunens resurser och #jobbets kunskap användas för att hitta vägar
framåt oavsett om det handlar om olika former av studier eller arbete. I #jobbets fall blir det ett möte
mellan i huvudsak olika kommunala projekt och civilsamhällets projekt, och risken är att det blir svårt
att säkerställa kontinuitet och planering framåt när projekttiden eller anställningen för deltagaren är
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slut. Dessa frågor behandlas vidare nedan, liksom social resursförvaltning, men först får
projektdeltagarna ge sin mening.

”JAG FICK TA DET I MIN TAKT”
[Nu] står ju jag väldigt ofta i kassan och det var ju ingenting jag trodde, det fanns inte på min
karta när jag började här att jag skulle våga ta det steget. Men jag fick ta det i min takt och i
början så var det så att jag fick aldrig stå själv i kassan utan det var alltid nån som stöttade mig
och lärde mig hur det funkade och nu känner jag mig ganska lugn med det och det är också
väldigt roligt att träffa kunder. (Deltagare)
De deltagare jag träffar på #jobbet trivs alla på sin arbetsplats, en viktig faktor är att stämningen är
god, både mellan projektledare och mellan projektdeltagarna. Flera betonar vikten av att få ta det i sin
egen takt, men det är också viktigt att få vara delaktig i beslut och planering. En av deltagarna
uttrycker sig så här:
Marcus: Det låter som att du är nöjd med #jobbet?
Deltagare: Ja jag har ju testat på olika andra verksamheter innan och då har jag liksom gått dit
kanske tre gånger högst och sen har jag känt att jag klarar inte av detta, och sen har jag isolerat
mig och skitit i allt. Det kanske har med att jag inte mådde, alltså att jag mådde sämre då men
jag tror att det redan började med, när jag kom till [kommunalt projekt] och fick det stödet som
jag behövde och läka i min egen takt och sen samtidigt komma hit och utvecklas här. Alla är ju
bra på olika grejer här och man brukar liksom men ge varandra komplimanger ”men nu var du
duktig [namn]” eller ”men nu var duktig på” liksom, men man är ju glad när man kommer hit.
Det är jobbigt att ta sig upp på morgonen men det är helt klart värt det för på slutet av dagen då
känner man, nej men nu har jag gjort nånting som verkligen betyder nåt och känns bra. Så ja,
jag har bara fått bra, vad ska man säga, fått det bra sen jag kom hit.
Samma deltagare beskriver: ”det är väldigt strikt, att man ska respektera varandra”. Det är också
tydligt att deltagarna känner förtroende och respekt för varandra och för projektledarna, och de
nämns ofta under mina intervjuer. Anna menar att en viktig aspekt för att bygga upp detta förtroende
är att tillåtas att misslyckas.
Ja, jag tror att det är [viktigt att kunna misslyckas], men jag tror också att det är att vi jobbar ju
också ihop. Mycket av våra samtal är ute i butiken och prismärker saker ihop, vi är väldigt, alla
som jobbar här är väldigt öppna personer, vi kan vara öppna med oss själva att vi berättar att, ja
men i dag mår jag lite kasst, att man visar att det är ok. Ja men det är en sak vi pratar mycket
om att det är alltid bättre att berätta för varandra om det är nåt som inte är så bra i dag för att
då vet man att det här är anledningen att jag inte är på topp i dag. För sen är det också, att alla
är ju här av olika anledningar. Jag tror att det också, att när nån börjar här så har vi alltid det
samtalet att, man jobbar alltid utifrån sig själv för att vissa jobbar här bara halvtid för att det är
allt dom klarar av för tillfället. Att vi anpassar. […] Ja men som sagt, man har rätt till att göra fel
väldigt många gånger. Vi skäller, vi skäller nog nästan aldrig […] utan att man i stället
diskuterar, ja men vad är det som gör att du inte kan komma i tid på morgonen. (Anna)
Alla tycks betona relationens betydelse och vikten av att få utvecklas i sin takt, samt att det är ok att
misslyckas. Det som skiljer sig åt mellan deltagarna, och som tidigare nämnts, är hur de kommit i
kontakt med #jobbet. På samma sätt skiljer det sig åt hur planeringen framöver tagit form och vad
som händer när placeringen på #jobbet är slut.
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[N]u har Anna börjat prata med mig om ITER, så jag har ju vart där på två möten och pratat med
dom. Och det är ju att man kan åka på planeringsresa i Europa och volontärarbeta, så
antagligen Frankrike, om jag får vara med då. Så det är mycket som har hänt på bara ett år sen
jag kom hit. Jag har vågat uppträda, jag gillar att sjunga. Så det hade jag inte gjort innan så där
solo, utan jag gick ju i kör när jag var liten, så jag vågade ta det steget och men, jag har gått på,
ja […] Jag fick vara vice ordförande på årsmötet och sitta och säga massa saker till massa
människor, det var ju jättenervöst, men det steget vågade jag ta också. Och det är det som är så
bra med detta stället, det är att, ja men vi har ju dom cheferna och handledarna, eller
handledarna som bestämmer men även vi deltagare. Vi har ju en åsikt och vi får liksom, ja men
vi får, det är inte att man alltid springer efter chefen utan ibland så får man själv bestämma och
det är mycket att man testar sig fram med nya grejer. Nu är jag med i skyltfönstret också, så jag
håller på och skyltar där. (Deltagare)
Här finns en relativt tydlig idé om vilka alternativ som finns framöver och deltagaren själv tycks vara
klar över både vad hon vill och vad deltagandet i #jobbet har gett henne. Det är också uppenbart att
hon känner sig delaktig och har växt under sitt deltagande i projektet. Men det finns också andra
röster:
Marcus: Men är det AF som bestämmer hur länge du får vara här, eller är det Anna och dom
andra?
Deltagare: Bra fråga, ingen aning, men jag vet att det är sex månader. Sen det är ju upp till dom,
dom kan förlänga AF om dom vill, men jag vet inte. Det verkar inte så. Jag är i alla fall. Jag är
glad i alla fall att jag fick det här jobbet, jag fick mycket. Jag har erfarenhet nu i alla fall, jag har
fixat en riktigt bra cv som jag fick hjälp av Anna. Och plus arbetsintyg, som samtidigt när jag
söker jobb så skickar jag den också. Där det står goda saker om mig, så det är det som hjälper
mycket i framtiden, när jag söker jobb. Så jag hoppas att jag kommer långt med det. Cv och …
Marcus: Söker du andra jobb nu?
Deltagare: Ingenting faktiskt, men jag borde söka jobb, jag borde börja söka jobb.
För den här deltagaren ser det lite annorlunda ut. För det första tycks han vara oklar över hur
beslutsgången ser ut, om det är AF eller #jobbet som bestämmer vad som ska hända. För det andra
vet han inte vad som kommer att hända när han slutar på #jobbet, trots att han bara hade en månad
kvar när intervjun genomfördes. För det tredje söker han inga andra jobb. Det är viktigt att påpeka att
han trivs på #jobbet, han tycker det är bra där och har gått arbetslös länge, men hans planering framåt
och hans uppfattning om vad #jobbet är tycks vara något oklar. En anledning kan vara ett han kom
från AF och inte från de kommunala projekten. Han har därför en kortare anställning och troligen inte
rätt till samma stöd som kommunens deltagare.
Deltagarna spelar alltså på olika villkor beroende på om de har anställning eller praktik och beroende
på hur lång anställningen är. Detta är ett stort problem för #jobbet som projektledningen är väl
medvetna om.

LÄRDOMAR FRÅN #JOBBET
Projektet #jobbet visar goda resultat: 2013 gick 37 av 40 vidare till jobb eller studier, 2014 var det 30
av 34, och enligt en presentation från 2015 var det 5 av 6 som det året gick vidare till studier eller
jobb. Deltagarna tycks trivas, och många som tidigare misslyckats med att stanna kvar i liknande
verksamheter stannar på #jobbet. Trots dessa goda resultat finns det naturligtvis ett antal frågor att
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fundera över. Möjligheten till att anställa personal är en sådan fråga, och de olika villkoren för
deltagarna en annan. Det kan också vara intressant att reflektera över platsens betydelse och vilka
ungdomar som nås av projektet.

MÖJLIGHETEN ATT ANSTÄLLA PERSONAL
Anna på social resursförvaltning betonade att anställd personal på #jobbet var en förutsättning för
samarbetsformen. Detta är intressant, för arbete med socialt utsatta ungdomar kräver ofta att det
finns personal. Samtidigt är det generellt svårt för civilsamhällets aktörer att få medel för detta.
Anna (#jobbet): Jag kan också tycka att, ett litet, som är lite tråkigt med alla ställen man söker
pengar, det är liksom det här att pengar till löner är alltid väldigt ”men behöver ni verkligen två
personer som jobbar med 30 ungdomar”, det var lite [ohörbart]. Så där får man alltid kämpa så
himla mycket för att säga, men vi måste ha personal för att driva det här projektet, det går
liksom inte att göra på så här lite personer medan man kan få rätt mycket pengar på andra
poster där man tycker att, ja det är jättebra om vi får en jättestor eventbudget men det hade
varit ännu bättre om vi hade kunnat få mer lönekostnader. […] Nu har ju Arvsfonden varit väldigt
schysta mot oss och faktiskt ökat våra, för år ett sökte vi två heltidstjänster och för år två två och
ett halvt, men det var ju inte lätt, det var ju mycket så här, varför ska det här göras och så,
medans vår eventbudget den fick vi jättehög post på, det var aldrig några problem. Sen är det ju
såklart att den inte är kompatibel med en lön, men där kan ibland kännas att andra utgifter har
ett mycket större spelrum än lönekostnader har. Jag kan väl också förstå att man kanske har nån
rädsla att man ska betala föreningslöner men jag vet inte.
Marcus: Men det är ju intressant om man pratar kontinuitet och såna saker.
Anna: Ja och som jag också förstått vill dom ju gärna dra ner lönerna det sista året för att det
ska bli lättare att fortsätta projektet efteråt medans jag tycker att men det är här vi måste öka
upp lönerna så att en person kan jobba med fortlevnaden av projektet. Vi har sökt nu för att jag
mer ska kunna fokusera på hur ska vi få in pengar så att vi kan fortsätta, verkligen satsa det här
sista året så att det ska leva kvar. I stället för att ta bort det som finns så att jag måste jobba
mer med handledningen och försöka någonstans däremellan. Där tycker jag personligen att dom
tänker fel, att man borde tänka tvärtom för det. Och också den här uppdelningen i pengar, att
den är så fast, att så här mycket pengar ska ni ha till resor, använder ni inte upp det så får ni
lämna tillbaka det, absolut, men om jag skulle vilja göra nånting annat, en utbildning, kanske
hyra in en föreläsare då får jag inte använda dom pengarna för det.
Här finns något att fundera över för projektledare och Arvsfonden men också för den offentliga
sektorn. Hur ska man kunna säkerställa en kontinuitet och skapa en väl fungerande verksamhet för
och med ungdomar, när det samtidigt är svårt att få medel för anställd personal? Anna pekar vidare på
paradoxen i att personalkostnaderna skärs ner under sista året, samtidigt som projektet kan behöva
personal för att kunna arbeta för sin fortlevnad.

DE OLIKA VILLKOREN
De olika villkoren för ungdomarna i #jobbet skapar en rad problem på grund av det stöd de har rätt till
och deras andra rättigheter. Men det finns också andra hinder som följer av ungdomarnas olika
anställningsformer. Anna på #jobbet pekar på
•

olika kollektivavtal
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•
•

grupperingar mellan ungdomarna
olika löner eller ingen lön alls.

Olika kollektivavtal styr bland annat arbetet på klämdagar, grupperingar kan uppstå beroende på vilket
projekt man kommer från, och frågan om olika löner eller att vissa inte får lön alls kan vara
frustrerande. KFUM Göteborg ska därför söka pengar för att själva kunna anställa ungdomar och slippa
dessa problem i framtiden. Samtidigt visar detta exempel hur komplicerat det kan vara att samarbeta
med olika offentliga verksamheter.
Ungdomarnas inflytande är en annan fråga som hänger lite i luften i samtalet med #jobbet och med
social resursförvaltningen. I #jobbets fall var det ungdomarna inom organisationen som själva väckte
idén till projektet och pekade på behovet av ett jobb. Dessutom har projektdeltagarna mycket att säga
till om och kan påverka sin dagliga medverkan i projektet – det vill säga sitt dagliga arbete. Men de är
deltagare i projektet för att de placerats där av Arbetsförmedlingen eller av olika kommunala projekt.
Det kan skapa en viss otydlighet avseende vilken möjlighet till inflytande och deltagande i projektet de
verkligen har. En av deltagarna som jag intervjuat nämnde också att han inte vet vem som beslutar att
han inte längre kan vara med på #jobbet, Arbetsförmedlingen eller projektledningen.

PLATSENS BETYDELSE OCH VILKA NÅS AV PROJEKTET?
Samarbetet med Arbetsförmedlingen och de olika kommunala projekten ger relativt stor spridning
avseende deltagare som troligen hade varit svår att uppnå utan detta samarbete. Även om KFUM är
en stor organisation, med möjlighet till stor intern spridning, är organisationens stora
upptagningsområden centrum, Majorna/Linné och Örgryte/Härlanda.
Det är en jämn könsfördelning i projektet och projektets upptagningsområden är hela staden.
Innerstaden, Majorna och Östra Göteborg har minst antal deltagare, men annars är alla delar av
staden relativt jämnt representerade. Samarbetet med de kommunala verksamheterna och AF spelar
troligen in här.
Projektet #jobbet är också intressant så till vida att det har flyttat under projekttiden, från Kallebäck,
ett relativt välmående primärområde i Göteborg på gränsen till Mölndal, till det än mer välmående
Olivedal mitt i staden. Denna flytt gör att #jobbet blir ännu ett projekt i denna utvärdering som ligger i
områdena kring Linnégatan–Järntorget–Masthugget.
Marcus: Nu flyttar ni ju snart, och jag vet inte om det är urvalet som slår snett, men nästan alla
projekt ligger runt Järntorget–Linné, är det inte också ett problem med det?
Anna: Jo det är det absolut. Vi har ju fördelen att kommer dom inte till oss så får dom ingen lön,
dom måste ju röra på sig. Jag tycker också att det är ett problem att det blir väldigt mycket fokus
på innerstadskidsen igen, och som jag nämnde rätt så tidigt, man är inte jättebenägen att ta sig
in till stan om man inte bor i stan. Jag har jobbat i andra projekt där man måste till
Biskopsgården och mötas där, man kan inte säga ja men kom in till Järntorget så ses vi där, det
går liksom inte. För oss är det en ekonomisk fråga. Eftersom en stor anledning för oss att vi
flyttar är att vi ska kunna fortsätta med projektet. Sen tycker jag att det är bra om man kunde få
folk åt alla håll att börja röra på sig. Att man inte bara hänger i Bergsjön utan att man kommer
in i centrum, eller att man får centrum och åka ut i, för Göteborg är fruktansvärt segregerat, det
kommer vi ju inte ifrån. Säkert en av dom mest segregerade i Sverige.
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Marcus: Men du är ju ändå öppen med att det handlar om att ni ska kunna få omsättning för att
kunna leva vidare helt enkelt och då är det ju intressant för om det är så att fler resonerar på det
sättet och det är så att det faktiskt krävs för att projekten ska överleva i nån mening, då är det ju
intressant just hur ska man tänka kring det.
Anna: Ja, vet du vad jag tror också, om jag får fundera fritt, men det krävs lite muskler att starta
igång ett Arvsfondsprojekt, det krävs en stabil förening i ryggen för att handläggningstiden är
rätt lång, om jag själv skulle göra det hade jag inte kunnat gå och vänta ett halvår, ett år på att
dom ska bli klara med sin process, det krävs ändå lite kunskap om hur man gör ansökningar för
att den ska bli godkänd och dom personerna kanske sitter i föreningar som sitter i stan. Att den
lilla föreningen i Bergsjön vet kanske inte ens att Arvsfonden finns helt enkelt, och hur gör man
en ansökan och allt det där. Så jag tror att det kan vara en bidragande faktor också. För att dom
få projekt som jag känner till i Göteborg har ändå rätt starka föreningar i ryggen som driver
dom. Där man kan chilla ett halvår ett år på att projektet drar igång. Och då krävs också
personerna, att den personen orkar vänta i ett år på att det ska komma igång. Bara en
reflektion, jag tror att det kan ha med det att göra.
Anna pekar på två faktorer som troligen påverkar den starka koncentreringen till att många projekt
finns i Göteborgs centrala delar, dels att det kan finnas ekonomiska skäl att ligga centralt, dels att
stora, resursstarka föreningar tenderar att finnas centralt medan mindre organisationer finns i
Göteborgs förorter. De stora organisationerna har större möjligheter att ansöka om medel även om
det innebär en längre väntan, men de små föreningarna saknar ofta det kapital som krävs för att
ansöka om kapital. Det är en intressant fundering som Anna har, och en utmaning för att få ökad
spridning bland projekt och organisationer.
Projektet #jobbets flytt beror också delvis på ekonomin, för det är helt enkelt svårare att överleva som
butik i Kallebäck än i Linné. Den starka koncentreringen till innerstaden gör dock att man förlorar den
lokala förankring som kan vara så betydelsefull för att ha legitimitet att arbeta socialt med människor
(jfr. Pérez & Herz, 2014; Vilhelmson, 2002). Detta är en utmaning för framtida projekt: Hur ska projekt
kunna överleva och samtidigt bibehålla en lokal förankring, om detta är målet?

#JOBBETS FRAMTID
Projektet ser ut att delvis kunna finnas kvar framöver, bland annat med hjälp av nya projektmedel och
genom flytten av butiken. Förhoppningen är att KFUM Göteborg själva kan stå för en handledarlön
med hjälp av butikens inkomster.
Ja, det är det vi försöker göra nu. För att vi vill ju verkligen inte att det här projektet ska försvinna
med att Arvsfondspengarna tar slut, däremot har ju KFUM som förening inte råd att driva vidare
projektet själva. Det är en av anledningarna till att vi flyttar, att vi vill komma mer centralt och
kunna få in större omsättning i vår second hand-butik för att kunna bära en av handledarlönerna
för #jobbet. Och samma med caféet, har vi också gjort en jättestor satsning på, där
förhoppningen också är att caféet på ett år ska kunna bära en av handledartjänsterna också och
då kanske det blir att vi får skala ner. Vi kanske inte har samma möjligheter att ha lika många
ungdomar men vi kommer kunna fortsätta med projektet efteråt. Och då håller vi just nu på att
söka en ESF-ansökan också, där vi då kommer att söka pengar för att kunna ha tio
ungdomsanställningar om året som då drivs av KFUM eller som KFUM Göteborg då
tillhandahåller. Och då kommer vi också själva kunna bestämma, vilka kommer kunna få dom
här platserna, alla kommer jobba med samma lön, med samma förutsättningar, det kommer
kunna bli en mer sammanhållen grupp där man får sin anställning. Och caféet har ju också en
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vision om att, ja om fem år är ju förhoppningen om att vi kommer kunna ha i alla fall tre
ungdomsanställningar på ettårsbasis i caféet. Så vi jobbar jättemycket på att #jobbet inte ska
försvinna. (Anna)
En ESF-ansökan (Europeiska Socialfonden) kan möjligen bidra till att projektet lever vidare när
Arvsfondspengarna tagit slut, och det skulle också lösa problemet med olika anställningsformer och
villkor. En annan möjlighet är att kommunen och Arbetsförmedlingen tar ett större ansvar och
exempelvis bekostar en handledartjänst, eftersom de också har tjänat på #jobbets existens.
Ja, vi tycker ju det (skrattar) […] Men vi ska faktiskt träffa social ekonomi tror jag det är nu, för
att dom jobbar ju jättemycket mot sociala företag och där är det rätt många som fått rätt
mycket ekonomisk hjälp för att driva sina sociala företag. […] Så där tycker vi ju att dom ska ge
oss en tjänst i alla fall, så att vi håller på och letar och […] alla tycker det är en bra idé men
pengar är en annan sak. (Anna)
Från kommunens sida betonas att ESF-ansökan är en möjlig väg framåt. Social resursförvaltningen
överväger att permanenta samarbetet per definition än samarbetets nuvarande form.
På sätt och vis så har det ju nästan, ja det är ju inte permanent, men däremot så är samverkan
permanent mer eller mindre skulle jag vilja påstå. Eller den är ju inte heller permanent för
ingenting är ju permanent men. Det är ju klart skulle man haft en ny politisk nämnd så skulle
man kanske inte fått möjlighet att söka dom här medlena varje år för att göra det. Men vi har ju
i den mån det är möjligt tror jag, skapat förutsättningar för att det ska bli en regelbundenhet i
att erbjuda dom här ungdomsanställningarna till den ideella sektorn att ha liksom. Sen är ju inte
det unikt för KFUM men dom har ju haft merparten av dom och det har funkat väldigt bra där på
grund av personalen och deras kraft och kunskap. Sen har vi ju också att KFUM kom med en
projektidé som också är sprungen ur det här samarbetet, där man egentligen vill skapa ett
projekt tillsammans med oss och några av våra stadsdelar för att kunna till och med kunna
finansiera dom här ungdomsanställningarna via ESF eller att AF kanske skulle kunna gå in.
(Anna)
Projektet #jobbet är välfungerande med en stark organisation i ryggen, och det finns ett nära
samarbete med offentliga myndigheter. Deltagarna trivs och för många leder projektet vidare till
arbete eller studier. De som arbetar med ungdomarna gör det med stort engagemang och kunskap,
och projektet har stor spridning och täcker in i stort sett hela Göteborg. Trots detta är det svårt att få
projektet att permanentas utan att återigen behöva söka projektmedel. Kanske är det som Anna på
#jobbet säger:
ALLA TYCKER DET ÄR EN BRA IDÉ MEN PENGAR ÄR EN ANNAN SAK.

KFUM Göteborg gör vad de kan; de har flyttat butiken till ett bättre läge för att förhoppningsvis själva
kunna stå för en handledartjänst, och de söker fortsatta medel som troligen kan bidra till ett bättre
projekt med mer jämlika anställningar för deltagarna. #jobbet kommer säkert finnas kvar i någon form,
men Annas ord ovan pekar på ett möjligt stort problem: Ingen vill betala, oavsett hur bra projektet och
verksamheten är och oavsett vilken ekonomisk vinst det innebär för Göteborgs stad.
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DANSENS GOTHIA CUP – COMMUNITYX
Projekt: CommunityX – Tillsammans är vi starka
Projektägare: Dance Culture Dansförening/Twisted Feet

7

Syfte: Att skapa ett dansnätverk för och av ungdomar samt att etablera
lokala plattformar och mötesplatser där ungdomar kan växa och hitta
hopp och framtidstro.
Bidrag från Arvsfonden: 6 538 660 kronor
Metod: Bygga sociala och digitala nätverk, utbilda och stötta eldsjälar,
bygga upp ett fungerande

utbyte

och plattformar

för

lokala

dansfestivaler.
Målgruppens inflytande och deltagande: Högt. Projektet har satt
ramarna men innehållet och utformningen lokalt styrs av deltagarna
själva.
Efter projekttiden: CommunityX har byggt upp ett omfattande nätverk
på kort tid och intresset för projektet är högt. Festivalerna kommer leva
vidare och flera av de lokala är ekonomiskt självgående.
Spår och spridning: Stor spridning. Projektet själva skriver att det finns
17 aktiva deltagare men jag räknar med ca 1 500–1 800 deltagare (300
per festival). Min bedömning är dock att också detta är i underkant, och
gränsen mellan vem som är deltagare och vem som nås av projektet är
hårfin. Projektet har även stor närvaro i sociala medier och stor
spridning i de olika kommunerna.
Grad av nyskapande: Hög. Att försöka skapa en dansens Gothia Cup och
dessutom lyckas så pass väl på kort tid är troligen unikt.

Twisted Feet började som ett danskompani 2004 men har genom åren breddat och utvecklat sina
verksamheter mot bland annat arbete av mer social karaktär, och showerna som genomfördes kom
att handla allt mer om samhällsfrågor. Några år senare startades också Twisted Feet Dance Academy,
en dansskola för alla oavsett ålder, klass, etnicitet, funktion och bakgrund. Efter ett tag började
arbetet med att också skapa plattformar där deltagarna kan visa upp sig i olika sammanhang. Därför
skapades en festival, GBG Dancefestival, som går av stapeln årligen under Göteborgs Kulturkalas.

7

För enkelhetens skull talar jag tills vidare om Twisted Feet. Det namnet tycks vara mer förankrat än
Dance Culture Dansförening.
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MAN PRATAR OFTA OM DANS SOM [OM DET] BARA VORE RÖRELSE, MEN
DANS ÄR INTE BARA DET. DET ÄR FORTFARANDE EN KULTUR, DÄR DET
HANDLAR OM ATT FÖRENA MÄNNISKOR. – ZERJON

CommunityX är en förlängning av hela Twisted Feets organisation, och tanken var att skapa
sammanhang och mål för ungdomar. För många duktiga dansare är Stockholm enda möjliga vägen
framåt, och målet var därför att kunna behålla förebilderna i Västsverige. På så sätt vill man skapa ett
nätverk för förebilder och eldsjälar som kan ge tillbaka till nästa generation. Dansfestivalen står lite
som modell för CommunityX, och tanken är att även närliggande kommuner ska erbjuda möjligheter
att tävla och att dansa utom tävlan. Dansfestivalen sprids med andra ord till kommuner såsom
Uddevalla, Trollhättan och Alingsås. Festivalen arrangeras av eldsjälar från respektive kommun med
stöd från Twisted Feet, och består av bland annat olika workshops, uppträdanden och tävlingar. De
lokala festivalerna trappas upp under tre år till att bedrivas allt mer självständigt, och de integreras
med varandra och med GBG Dancefestival som nav.
Projektet arbetar med ett antal olika metoder eller aktiviteter. Arbetet med de olika lokala festivalerna
och dess integrering med GBG Dancefestival är kanske det mest synliga, men mycket annat genomförs
också för att ge ungdomar olika förebilder och plattformar inom dans. Bland annat genomförs olika
typer av kompetensutveckling och fortbildning riktad mot eldsjälarna, och det kan handla om
marknadsföring, budgetering eller hemsidekonstruktion. Dessutom utvecklas olika digitala
plattformar, både för att marknadsföra och för att olika lokala communities ska få möjlighet till
kontakt, stöd och delaktighet. Olika utvärderande möten hålls kontinuerligt med eldsjälar, föreningen
och samarbetspartner för att kontinuerligt utvärdera och utveckla projektet. Slutligen har föreningen
också mentorskap och coachning för eldsjälarna, som kan ge stöd och bidra med sina erfarenheter.

VI HAR STRUKTUR, DU HAR FÖRANKRINGEN
Du bor i Alingsås, du är en eldsjäl som kanske inte har fått struktur på nåt sätt. Du har bra idéer,
du har ändå en förankring i din lokala ort men du har inte all struktur, det har ju vi jobbat upp en
struktur i 10 år, så vi har gått igenom alla misstag och tagit ut metodik. Så vi hjälper dig med all
kunskap, så säger vi ”ja men vad vill du att din dansfestival ska heta?”, så du ska skapa som GBG
dansfestival, 2–3 dagar fast i ditt fall 2 dagar då, så vi hjälper dig. Sen är det 50 ungdomar från
din lokala ort som uppträder på den festivalen, vi kommer med 50 ungdomar som har kommit
ganska redan långt härifrån, med en buss. Så från Göteborg kommer det både kunskap men
också till festivalen, så det är 100 ungdomar som uppträder. I den lokala orten nu samlas det
200 andra som tittar på den här festivalen, som är med på workshops – du får massa gratis
workshops, men sen också shower på kvällen och övernattning. Så nu är vi 100 stycken, alltså
ungdomar. Nästa gång går vi till Uddevalla dansfestival, 100 ungdomar åker dit, så blir vi 150,
sen nästa stad så blir vi 200–300 och det är det som är tillsammans är vi starkare. 8 Alla möts i
den centrala plattformen som är GBG dancefestival varje år i augusti. Efter tre år så har det
skapats 8–9 dansfestivaler, så bor du i regionen kan du inte säga att det inte händer nåt för att
varje månad nästan, varannan månad kan du åka ut till en festival. Så att därmed har du
kommit in i ett sammanhang, en meningsfullhet också, du skapar en självkänsla med det, och
det finns ett hopp. (Zerjon)

8

Detta avser dansarna. Festivalen nås av fler, exempelvis de som tittar på och går på workshops. I
Göteborg är det betydligt fler som dansar, ca 300 stycken, och ungefär 3 000 som följer festivalen.
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Zerjon, som arbetar i föreningen och i Twisted Feet, sammanfattar en stor del av projektet i citatet
ovan. Genom att Twisted Feet och GBG dancefestival redan har en upparbetad struktur och ett stort
kontaktnät kan de arbeta för att sprida detta vidare till andra eldsjälar som kanske redan har en lokal
förankring men saknar kunskap, resurser och möjligheter att nå nästa steg. Detta bekräftas av den
eldsjäl som jag träffade för en intervju, en person som sedan en tid tillbaka arbetar med dans på olika
sätt:
Vi hade hela tiden tankar på hur vi kunde ställa upp på ungdomar på olika sätt, dansande
ungdomar men också såna som har ett intresse för dans men som inte i vanliga fall hittar till
[kommunens] verksamheter som ofta kanske kultur- och musikskolor. Och sen hade jag kontakt
med några killar som just var peppade på street som stil, men dom hade ingen som kunde träna
dom och dom hade ingen ingång, dom hade nästan inget språk och dom hade inte heller
ekonomi att kunna gå i en musikskola. Men då började tankarna att man också skulle kunna
göra som en festival eller ha gästspel eller uppträda eller ha nån slags förebild för den typen av
ungdomar som annars inte träffar oss. Och då av en slump mejlade jag Twisted och frågade ”har
ni nånting i pipen liksom, gör ni nånting med street som förtecken”. Och precis då så sökte dom
en kommun med CommunityX-projektet. (Eldsjäl)
Tanken med CommunityX är helt enkelt att stötta lokala eldsjälar så att de kan skapa och behålla
lokala plattformar och möten för ungdomar. Detta fokus på eldsjälarna beror också på att alla lokala
ledare kan vara framtidens producenter och ledare, som då finns kvar i regionen. Zerjon och Stina är
projektledare och säger så här:
Zerjon: När vi jobbade med Uddevallas eldsjäl så kopplade vi in kommunen också, eftersom
detta är ett så starkt nätverk blir det lättare för kommunen att stötta den här eldsjälen. [Och så
säger kommunen:] ”Jaha, har du alla dom här bakom dig, ja men då hjälper vi dig”.
Stina: Annars kommer man själv och [säger] ”ja men jag vill göra en danstävling”, och då blir det
så platt. [Men] kommer man med en organisation bakom, en samarbetspartner, där det funkat i
dom här städerna, [d]å blir du tagen på ett helt annat allvar.
Exemplet från Uddevalla visar styrkan i att ha en etablerad organisation och flera aktörer bakom sig.
Häri ligger troligen också kraften i CommunityX: att skapa ett sammanhang för lokala aktörer, med
Twisted Feet i ryggen, så att de kan stötta varandra för att skapa en hållbar, långsiktig och stark
plattform för unga och dans. Twisted Feet beskriver det nästan som ett kitt som håller samman och
som kan bli något för olika aktörer att samlas kring. Det gör att aktörer som själva har ett intresse av
att träffa och nå ut till unga kan få ut något av verksamheten samtidigt som de bidrar till den. Det
gäller exempelvis kommunens danskonsulenter som ofta saknar egna plattformar. På så sätt stärks
kittet ytterligare. Det skapar också möjligheter till ekonomiskt stöd från fler aktörer; exempelvis bidrar
Kultur i Väst ekonomiskt till de bussar som åker runt mellan städerna och festivalerna, eftersom detta
ska vara gratis för ungdomarna.

FESTIVALEN OCH ELDSJÄLAR SOM MEDEL
VI SER DET INTE SOM EN DANSTÄVLING, VI SER DET SOM EN
PLATTFORM FÖR UNGAS DELAKTIGHET. VÅR METODIK ÄR DANS OCH
TÄVLINGAR OCH DET HÄR, DET HÄR [OCH] DET HÄR. DÄR ALLA HAR EN
ROLL, DU BEHÖVER INTE KOMMA FÖR ATT TÄVLA, DU KAN KOMMA SOM
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EN ÅSKÅDARE, MEN DU ÄR EN DEL AV DET HÄR SAMMANHANGET. –
ZERJON

Även om dans naturligtvis har en central roll i CommunityX är Twisted Feet noga med att påpeka att
dansen inte är syftet utan metoden. Det handlar om att skapa plattformar för unga och ett
sammanhang för att ge mening, hopp och självkänsla. Dansen blir metoden eller medlet i detta arbete.
Förutom dansen lyfter de fram två saker: den ena är festivalen och arbetet med de olika lokala
festivalerna, och den andra är arbetet med eldsjälarna.
I dag finns det enligt webbsidan (communityx.se)festivaler i Göteborg, Alingsås, Jönköping,
Vänersborg, Uddevalla och Trollhättan. Tjörn nämns också, men saknar egen sida. Festivalerna är
utspridda över året med GBG Dancefestival som det tydliga navet. Det var också ett medvetet drag att
satsa på just festivaler:
Zerjon: Festivalen skapar en längtan, folk går och tränar ett helt år. Dom ser fram emot det här
ett helt år, det är inte bara att det är en [eller] två dagar.
Festivalerna pågår året runt i de olika städerna och det är möjligt att åka mellan dem för att delta.
Dessutom handlar det om att skapa ett mål för deltagarna. Och även om själva festivalen bara pågår i
två dagar lever plattformen, gemenskapen och dansen vidare under hela året.
Vi har gjort två såna festivaler, en gång per år då. Och tanken är väl att vi skulle, första gången
skulle vi försöka skapa en festival från grunden tillsammans med Twisted, med CommunityXgänget och vi fick ganska mycket hjälp med tankar kring, men framför allt fick vi hjälp tänker jag
med, ja men dels sålde dom ju in ett koncept till oss vilket vi, ja, tackade ja till och sen så hjälpte
dom oss främst med kontakter i området. Vilka dansare kan vi bjuda in, vilka kan vara domare i
såna här tävlingar, som ett [ohörbart] av streetkulturen som kanske inte jag har så mycket
kompetens av, men som många, av ungdomarna, är sugna på och då vill vi gärna möta det. Så
det fick vi framför allt hjälp med första året, alltså att skapa dels konceptet och festivalgrejen
men också hjälp med arbetskraft eller vad man ska säga, dansare och danspedagoger och
domare, såna som kunde vara med och battla liksom. Ungdomar från deras skola kom och sånt
här. Och fick hjälp med marknadsföring och sånt. Första året var det ganska mycket hjälp kan
jag tänka. Och sen till år två, då är det liksom fasen, då ska man klara lite mer själv kan man
säga. Med marknadsföring kanske och med spons eller priser eller kanske kontakta folk själv,
vilka dansare vill vi ha i år. Vad har, vilka kontakter har vi fått under det här året. Så då skulle vi
göra lite mer själv. Sen sista året, tredje året, då är tanken att vi gör allt själv. Dom finns ju kvar
och vi är en del av projektet som är treårigt, men då är det meningen att man ska ha, så som
samtidigt som ungdomar har fått det här så har ju vi som dom kallar eldsjälar då fått hjälp med
att få kontakter och kunskap så att man kan bygga den här festivalen vidare på egen hand då.
(Eldsjäl)
”TILLSAMMANS ÄR VI STARKA.” – COMMUNITYX

Festivalerna lockar en mängd olika människor när det gäller samhällsklasser, grupper, kön och
bakgrund. Ungdomarna nås genom eldsjälarnas kontaktnät, genom marknadsföring och lokala
samarbeten, och dessutom arbetar organisationen mycket med sociala medier. Dessutom är Twisted
Feet redan en känd aktör, vilket naturligtvis underlättar arbetet med att nå ungdomar. Det finns dock
en grupp som projektledningen inte lyckats nå fullt ut:
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Zerjon: Vi har inte hunnit jobba fullt ut med tillgänglighet […], [men] det gör vi ju nu. Till exempel
imorron har vi en utbildning för ledare med Spinn Unga.
Stina: Ja, den här tjejen, hon jobbar med Spinn Unga som jobbar med funktionsnedsatta. [Det] är
ett ungt kompani, men hon är även med i danskompaniet Spinn och just det där att arbeta och
ha dansklass med folk med olika förutsättningar, att just tänka annorlunda. Så det är mer ett
tankesätt som hon vill förankra, som vi vill förankra i eldsjälarna, att ett hopp kanske inte alltid
måste vara att lyfta från marken utan att det är en kraft liksom.
Projektledarna anser alltså att de inte har lyckats fullt ut med tillgänglighet och fokus på
funktionsvariation, men det finns ett klart fokus på att förbättra detta arbete. Tanken är tydlig: dans är
för alla och dans kan ta sig olika uttryck. Genom att knyta kontakter och sprida kunskap i nätverket
hoppas man kunna förbättra detta arbete ytterligare. Eldsjälen är också inne på representation:
Det är nog många vi inte når. Det är det nog. Men jag tänker med representation och så överlag,
så är ju musikskolan så jävla vit liksom och då tycker jag att CommunityX, dom har ju den här
underrubriken ”tillsammans är vi starka”, nej men att det står för mångfald, eller för allas rätt
att röra sig, allas sätt att uttrycka sig och sånt som jag tycker är viktigt så jag tror vi når en
större variation av publik och målgrupp i dom här ungdomsåldrarna vi riktar oss till än vad till
exempel en vanlig musikskola i Vänersborg gör eller kanske musikfestival i Vänersborg, om jag
tänker på i staden så. (Eldsjäl)
Precis som Twisted Feet är inne på menar eldsjälen att publiken är mer varierad på de olika
CommunityX-festivalerna än på motsvarande ”ungdomsfestivaler” eller inom musikskolans
verksamheter. Därmed inte sagt att man lyckats nå alla grupper.
Det andra medlet är de olika eldsjälarna som arbetar lokalt med festivalen och CommunityX. Tanken är
att Twisted Feet stöttar dem, men att de allt eftersom själva ska ta över ansvaret. Genom CommunityX
finns nätverket kvar som stöd även när Twisted Feet backat. Stödet kan vara allt från utbildningar och
lotshjälp mellan kontakter till mer praktiska råd och tips.
Och just det att vi coachar individuellt. Om vi märker, för att den [eldsjälen] ska klara det här,
behöver den det. Det blir liksom specifikt för den, ja men den behöver det här för att göra flyers
eller ledarskap eller, så att vi liksom verkligen boostar. (Stina, projektledare)
Alla eldsjälar får alltså individuellt stöd genom projektet, och stödet anpassas även efter hur länge de
varit igång med sitt lokala arbete. Dessutom finns en eldsjälsgrupp som träffas i Göteborg för att
utbyta erfarenheter och idéer. Stödet från CommunityX och Twisted Feet kan exempelvis vara mer
omfattande under år ett för att år två minska i omfattning. Den eldsjäl jag pratar med beskriver detta
arbete som bra men svårt.
Det tycker jag har funkat bra. Första året var ju allt så nytt, andra året var det också. Det som
jag kan tänka var lite chock för mig, jag hade inte förstått riktigt, dom hade ju sagt dom här
stegen, men jag hade inte riktigt förstått hur mycket det innebar det där steget från att få all
hjälp till att få inte så mycket hjälp eller så, med just det praktiska. Jag hade liksom missat hur
mycket det krävdes, och det är kopplat till pengar också tänker jag. Det kostar ju att vara med i
projektet, så här man går in med lite pengar, men jag tänkte att det hade kunnat vara om man
skulle göra om det så tänker jag att det är en sån sak som man kan vara tydlig med. Alltså, även
om det inte kostar lika mycket att vara med andra året om man säger, för mig som sitter på
budgeten då, så kostade ju saker egentligen mer andra året för då var det ju, då stod vi, då
skulle vi ta alla kostnader för domarna. Då kommer det såna arvoden exempelvis. (Eldsjäl)
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Det kan alltså vara omfattande arbete som läggs över på de olika eldsjälarna och därför är det viktigt
att initialt vara tydlig med vad det kan innebära att gå in i ett projekt såsom CommunityX. Det har ju
att göra med projektets framtida överlevnad, särskilt då kostnaderna (och intäkterna) tenderar att öka
för de lokala arrangörerna över tid. Eldsjälen ovan är dock tydlig med att hon tycker att hon
genomgående fått bra stöd och hjälp av CommunityX och Twisted Feet.
Eldsjälarna rekryteras på olika sätt, ibland är det de själva som söker upp Twisted Feet, och andra
gånger är det via tips från någon. Twisted Feet själva har också hittat en del eldsjälar.
Marcus: Men hur blir det just dom som blir eldsjälar?
Stina: Det är olika […] Vissa kommer till oss, och [för] vissa andra blir det mer naturligt, ”ja men
jag jobbar med det här och det här”, ja men vi kan connecta.
Zerjon: Ja men hon [på en videofilm] hade hört talas om oss tack vare hennes kommuns
fritidschef hade [sagt till henne:] ”ja men du borde jobba med dom här”.
Det här visar än en gång fördelen med att ha en etablerad organisation i ryggen. I det här fallet var
Twisted Feet och CommunityX kända av fritidschefen som kunde lotsa eldsjälen rätt.

ATT ANVÄNDA MEDIA OCH TEKNIK
Vi jobbar verkligen mediemässigt, så att vi har allting på film. Vi tror mycket på film, på
Facebook, Youtube, alltså allt åt det hållet. Och det märker vi även när vi går till [Västra
Götalandsregionen] här, när vi satt med [den] kulturstrategiska delen och visade film, då blev de
så här: ”wow”, till skillnad från alla papper som du får. (Zerjon)
Under våra samtal tog projektledningen gång på gång upp vikten av att använda medier och tekniska
lösningar. Eldsjälen jag träffade tog också upp det som något bra och viktigt i projektet, tillsammans
med dokumentation. Organisationen har lagt stor vikt vid att använda olika tekniska lösningar med
framför allt två användningsområden. För det första använder man teknik och medier för att skapa en
plattform som kan underlätta nätverkande mellan eldsjälar och mellan de lokala festivalerna. För det
andra används de i marknadsföringssyfte och för att kunna förmedla deltagarnas ord och känslor utan
mellanhänder.
Och det är också att inte vi sitter och berättar: ”ja men då sa den här ungdomen så här”, utan
det är dens ord just då som, det är ju verkligen så här, det är inget man kan hitta på så här. Det
är äkta. (Stina)
”Det är äkta”, säger projektledaren. Styrkan i deltagarnas röster och rörelser (det är ju trots allt dans)
är att de kan användas för att marknadsföra och sprida idéerna bakom CommunityX och visa hur
projektet genomförs. Detta kan vara en viktig lärdom för många projekt att ta efter. I många projekt
jag följt görs filmer som en produktion för att spridas på webbsidor eller som en DVD, men Twisted
Feet tycks använda film mer målinriktat som en tydlig del i det kontinuerliga arbetet med projektet
och dess samarbetspartner. I stället för att skicka in blanketter och sitta på möten spelas filmerna upp,
vilket gör att samarbetspartner och finansiärer får ta del av känslor, bilder, ljud och ungdomarnas egna
röster om projektet.

SPRIDNING, SAMARBETE OCH FRAMTID

62

CommunityX arbetar redan med att säkerställa spridning och den framtida överlevnaden, mycket
genom nätverk och samarbeten. Man vill sätta eldsjälarna i kontakt med sina respektive kommuner
och med andra eldsjälar och aktiva för att plattformen ska överleva och stå på egna ben. Ett exempel
är Uddevalla, där dansfestivalen redan efter första året plockades upp av kommunen för att integreras
i deras kulturfestival. Det betyder att eldsjälarna där kan få stöd av kommunen och andra deltagare i
kulturfestivalen, och det kan också betyda ekonomiskt stöd och en viss kontinuitet över tid.
VI JOBBAR MYCKET MED ATT ”CONNECTA” [ELDSJÄLARNA] MED
KOMMUNEN, ”CONNECTA” DOM MED ALLTING SÅ DE BLIR STARKA.

Marcus: Vad händer efter att ni tar era händer ifrån festivalen då? Finns det fortfarande en
koppling mellan er och Uddevallafestivalen exempelvis?
Zerjon: Javisst, CommunityX är fortfarande [kvar], det är bara att vi kanske inte stöder lika
mycket då, då ska den klara sig själv. Det är där [vår] ledarutbildning [kommer in], hur den kan
söka pengar själv av dom lokala, för det finns ju mycket stöd det är bara det att folk inte vet hur
man söker. Det är som jag sa, folk säger ”ja jag vill göra en festival”, nej, du vill göra en
plattform för ungas delaktighet. Då förstår man också. För att om du jobbar i kommunen, då ser
man bara ”en tävling”.
[Vi jobbar också] på nätverket, annars så håller sig folk i sina städer, i sina öar. Nu helt plötsligt
får ju den här personen ett helt annat nätverk. Ok, jag känner dig, för jag har suttit på möte med
dig, kan du komma och undervisa, dom har ju ett helt annat, det är som att man samlar resurser
också. Du får ju också mycket mera kött på benen som gör att du kan överleva utan problem.
(Medarbetare, Twisted Feet)
På Twisted Feet finns kunskapen och nätverken, och när de delvis drar sig undan gäller det att det
finns lokala underlag och eldsjälar som kan driva CommunityX vidare. Tanken med att lägga tid på
eldsjälarnas individuella behov är att nätverket ska bli självgående. Samtidigt finns naturligtvis
Göteborg och Twisted Feet fortfarande med i nätverket, vilket innebär en viss trygghet och
kontinuitet.
Så det har verkligen blivit en spridning och det var det dom presenterade att dom ville, och det
tycker jag verkligen dom har lyckats med. Det har ju kommit liksom massa ungdomar från hela
Västra Götaland till Vänersborg för att dansa eller vara med på dom här dagarna så det är
verkligen. Och så känner man att progressionen från första och andra året har vart att, nu vet ju
folk vad det är, dom greppar verkligen, det här får man ju inte missa liksom eller vi vill också ha
en egen festival. Så förra året var det mycket Trollhättebor där och nu har dom en egen. (Eldsjäl)
Spridningen i Västra Götaland är enligt eldsjälen stor, och exemplet från Vänersborg och Trollhättan
visar hur projektet och CommunityX kan spridas från stad till stad. Intresset för CommunityX har även
varit stort utanför västra Sverige; exempelvis har Skåne visat intresse för samma koncept. Det finns
därför förhoppningar om att konceptet kan spridas vidare och fortsätta växa.

EN STARK FÖRENING SOM VÅGAR SLÄPPA TAGET
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När jag träffade hela projektorganisationen på Twisted Feet pratade de sinsemellan om varför det gått
så fort för dem att komma igång med projektet trots omfattningen. Efter sex månader var flera
kommuner redan igång och arbetet hade minst sagt kommit långt.
Zerjon: Det kanske är lite enklare för oss för vi var ju en organisation sen tidigare, så vi visste ju
vad vi ville.
Person 1: Vi visste ju vad vi ville göra.
Zerjon: Till skillnad från [andra].
Person 2: Vi kommer ju med mycket erfarenhet i bagaget så att vi har ju ändå jobbat upp …
Zerjon: Olika nätverk.
Jag tror att de är något viktigt på spåret här. Twisted Feet som ligger bakom CommunityX är en stark
organisation och har flera etablerade dansare och lärare. De har kontakterna och vet hur de ska
använda dem, och dessutom har de den erfarenheten och kanske den kredibilitet som kan tänkas
krävas för att nå ut. Detta bekräftas också av eldsjälen jag träffade.
Marcus: Men kände du till Twisted Feet redan innan?
Eldsjäl: Jag är ju härifrån Trollhättan men har utbildat mig i Stockholm inom dans och man kan
väl säga att jag känner av det lite, det är som nästan två läger inom danssverige, det är ju
väldigt litet, men jag känner mycket mer eller har mer kontakter i Stockholm kanske och har inte
så mycket kontakter egentligen in i street-världen utan jag kommer från nåt annat, där nutida
dans har varit min huvud ... så det var liksom olika personer, också Göteborg–Stockholmkänslan.
Så det var på tips bara, från min chef tror jag som hade jobbat med Twisted innan eller visste om
att dom fanns i Göteborgstrakten.
Det som för andra organisationer kan ta år att bygga upp, har i det här fallet gått på några månader.
CommunityX har naturligtvis därför en fördel där gentemot många andra projekt. Men jag tror inte att
detta är hela sanningen för att förstå varför CommunityX ser ut att lyckas. Ena delen är säkert
erfarenheterna och den respekt Twisted Feet för med sig, men det handlar också om att kunna låta
den egna kompetensen ta ett eller flera steg tillbaka.
En viktig tanke med CommunityX är faktiskt att eldsjälarna och de lokala aktiva ska ta över ansvaret
och bära det. CommunityX i Göteborg kan vara en resurs på vägen och ett stöd, men det är människor
lokalt som tillåts äga projektet. Det är troligen en nyckel till att det har gått så bra. Det kan vara svårt
att finna balansen mellan att stödja och ta över, särskilt när man besitter så mycket erfarenhet och
kunskap som Twisted Feet gör, men de tycks ha hittat en balans som fungerar. Här finns många
lärdomar för andra organisationer och projekt: det är viktigt att släppa kontrollen över det egna
projektet för att på så sätt säkerställa att det sprids och lever vidare. I den här typen av projekt är det
också viktigt att redan från början vara tydlig med de faktiska kostnaderna för att undvika missförstånd
eller risken för att lokala initiativ fallerar. Det kan möjligen vara en baksida med att släppa kontrollen
på det sätt Twisted Feet gör, men det behöver inte innebära ett problem om informationen går ut och
förberedelser görs för att möta dessa utmaningar i tid.
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”BÄSTA VERKSAMHETEN” – ÖVERDRIVET DATASPELANDE
Projekt: Överdrivet dataspelande
Projektägare: Spelberoendes Förening Göteborg
Syfte: Att stötta ungdomar med spelberoende och i viss mån deras
föräldrar.
Bidrag från Arvsfonden: 1 612 000 kronor
Metod: Öppna självhjälpsgrupper, enskilda samtal, utbildning till
resurspersoner
Målgruppens inflytande och deltagande: Lågt avseende formen för
träffarna men högt avseende innehållet.
Efter projekttiden: Har samarbete med Göteborgs stad, rekryterat
frivilliga och satt samman en referensgrupp som kan ge projektet
draghjälp i framtiden
Spår och spridning: 55 ungdomar och 46 anhöriga (t.o.m. 2015) har varit
aktiva i projektet, 60 procent män och 40 procent kvinnor. Av
ungdomarna är dock alla män. Därutöver har verksamheten haft kontakt
med

ca

1 000

personer

via

telefon,

e-post,

enskilda

samtal,

föreläsningar, mässbesök och besök i Almedalen. Foldrar och visitkort
har tryckts upp och spridits och projektet har intervjuats för tidskrifter.
Grad av nyskapande: Metoden används inom pengaspelberoende,
målgruppen är ny

Spelberoendes förening ligger ovanför Masthuggsterassen inte långt från Andra Långgatan och
Järntorget. Området är ett stort bostadsområde som ägs av, vad mina vänner som bor där
åtminstone hävdar är, Sveriges största bostadsrättförening. Just den här kvällen är jag på väg till
föreningen för att besöka ett av deras onsdagsmöten. Det är slutet av oktober och det är mörkt,
regnar och blåser. När jag kommer dit är det tre deltagare och projektledaren Tarja som är där,
efter mig kommer en kvinna in som vad jag förstår inte varit där tidigare. Det är alltså totalt fyra
deltagare som deltar denna kväll. Tre som själva anser att de överdrivet sitter mycket vid datorn
och en kvinna som är förälder till en son som hon menar har problem med sitt dataspelande. De
går varvet runt och de som vill kan berätta om vad de vill, de flesta talar om hur deras vecka
varit. Den som varit fri från att spela längst har varit det i minst sju veckor säger han, men
troligen är det längre. Det uppstår en diskussion i gruppen om hur lång tid det egentligen är.
Efter att två personer i gruppen har pratat om sitt går vi ut i köket och dricker kaffe tillsammans.
En av killarna i gruppen berättar att han stått på gymnasiemässan och informerat för
föreningens räkning om ”datamissbruk/skärmmissbruk”. De var förvånade över hur stort
intresset var. Både killar och tjejer som både talade om deras eget bruk av dator, mobiltelefon
och annat, många talade också om att kände någon med problem. (Observationsanteckning)
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Kvällsmötena är kärnan i verksamheten, projektledaren Tarja berättar för mig att de som mest varit 23
personer men att de oftast är mellan 14–15 stycken. Under mitt besök fanns alltså bara 4 personer
där, vilket säkert berodde på det dåliga vädret. Det var knappt att jag själv ville ge mig ut den kvällen.
Låt oss nu lämna vädret och återgå till mötet. Anhöriga och spelare blandas och alla delas upp i
grupper så att det inte blir för många på en gång. Mötet varar i två timmar och man fikar tillsammans.
Det vanliga är att de som varit där tidigare pratar om veckan som gått och om hur de mår. Under den
tid jag hade kontakt med Tarja var det bara killar som hittade till verksamheten, även om kvinnliga
anhöriga kan finnas med. Detta kan dock ha förändrats senare.
Jag tror, det heter ju överdrivet dataspelande, och bara där missar man en målgrupp tjejer. Jag
tror det. Det är inte säkert men hade vi skrivit överdrivet skärmberoende då kanske vi hade
missat dataspelande, dataspelarna. Det är lite svårt att veta för tjejer använder nog dator, eller
skärmen på ett annat sätt. Man chattar och man är ute i sociala medier, i Facebook och Twitter.
Och där slutar man ju på ett annat sätt, du kanske är okoncentrerad men du är ju ändå i skolan
exempelvis. Dom här killarna går ju in i sig själv. (Tarja, projektledare)
Tarja tror att anledningen kan var hur projektet presenteras, Det kan möjligen vara på det sättet. Hur
ett projekt eller en verksamhet fortlöper påverkas av hur den presenteras. När det blir
snedfördelningar som i det här fallet kan det därför finnas anledning att försöka formulera om
problemformuleringar eller presentationer för att locka andra grupper. Bilderna i materialet som delas
ut och sprids visar dock både tjejer och killar.
Den manliga dominansen kan också hänga samman med de kontaktvägar som finns in i projektet, för
det är inte alls säkert att könsfördelningen beror på hur projektet själva presenterar sig. Enligt Tarja är
det flera som hänvisar ungdomar till projektet, exempelvis öppenvården, socialtjänsten, föräldrar och
till och med ungdomarna själva.
En kille berättar att han googlade och gick dit, han kände att det inte funkade längre och att han
behövde ha hjälp. En annan kom dit via socialtjänsten, han besökte verksamheten från början
tillsammans med sin mamma, nu är han dock där själv. Den tredje killen blev ”hitsläpad av min
hälsoutvecklare”, han berättar att han inte är fri från spelandet men att han ändå försöker gå
dit. (Observationsanteckning)
Att så många aktörer hänvisar till projektet tyder på att det har en bra spridning och att det finns
kännedom om projektet i kommunen och bland samarbetspartner. Vidare tycks människor själva hitta
fram till projektet via hemsidan och Spelberoendes förening.
Förutom kvällsmöten och enskilda samtal för den som efterfrågar det, är arbetet med så kallade
resurspersoner 9 en viktig hörnsten för Överdrivet dataspelande. Resurspersonerna har genomgått en
del av det stöd som erbjuds och därefter utbildats för att själva kunna hjälpa till i det fortsatta arbetet.
Marcus: Det här med resurspersonerna är det någon speciell pedagogik eller är det nån annan…
Tarja: Men det är ju råd och stöd till varandra i dialog, så kan man säga. Vi har ju
resursutbildningar där man pratar om vad innebär det att vara resurs, vad har man för, vad ska
man tänka på. Så att egentligen för att vara resurs, det är ju inte att man ska ta över och vara
nån terapeut i nåt slag. Man håller i tiden och ser till att alla får prata, håller att gruppen pratar
om det dom pratar om.

9

Numera kallas de coacher.
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För mig som utomstående var det ibland svårt att få grepp om arbetet med resurspersoner och deras
ansvar. Enligt Tarja handlar det inte om att gå in i och ta en terapeutisk roll utan att ge råd och stöd till
andra deltagare. Modellen är densamma som för arbetet med pengaspelberoende personer, men det
är inte alltid helt enkelt att överföra ett arbetssätt från en grupp till en annan.
Tarja: Men jag märker ju det att pengaspel och dataspel, det är två skilda målgrupper. Vilket
innebär att den målgruppen som är dataspel, jag tycker dom är lite tyngre. Alltså dom mår
sämre.
Marcus: Är det nåt du sett här då?
Tarja: Ja. Det är ju depressioner, det är nedstämdhet, det kan vara isolering. Alltså dom är
väldigt tysta, försynta många av dom, vilket gör att resurs, att hålla i en sån grupp krävs ju att.
Om jag har en grupp på sex personer till exempel, så får jag dra jättemycket lass på grund av att
jag får ställa hundra, jag får ställa många frågor. Och som resursperson, om du kommer hit utav
egna problem så har du inte den kunskapen och den erfarenheten heller. Så att det kan vara lite
svårare än med pengaspelande, dom är ju lite mer socialt, utåtriktade personer. Dom pratar,
dom tar för sig mer.
Det här skulle kunna ses som en möjlig nackdel med att inlemmas i en redan befintlig organisation. I
Spelberoendes förening finns redan en modell som anses fungera och som sprids till projektet, oavsett
om det är relevant eller inte för den nya målgruppen. De som spelar dataspel tycks, enligt Tarjas
erfarenhet, ha en mer komplex problematik än de som spelar med pengar. Men detta är inte enda
skillnaden mellan grupperna. Spelberoende med pengar har det talats om länge medan överdrivet
dataspelande är något nytt.
För pengaspel är det nolltolerans för att bli resursperson, för dataspel vet vi inte. Vi har inte
kommit så långt. Där vet vi inte om man kan spela kontrollerat, för att vad är dataspelsberoende
egentligen? Jag brukar inte använda det ordet för att det är ganska, det är överdrivet
dataspelande eller livet är satt på paus. (Tarja)
Projektet arbetar med de som har ett överdrivet dataspelande, för att de ska dra ner på sitt
dataspelande eller sin skärmtid. Målet är alltså att de inte sitta framför en datorskärm lika mycket, och
det är inte samma sak som att sluta helt. Faktum är att det kan vara svårt eller till och med omöjligt för
många eftersom datorer används överallt i dag. Därför blir modellen som används för pengaspel inte
optimal för personer med ett överdrivet dataspelande. VI ska återkomma till detta senare i relation till
vad som egentligen är problemet som projektet arbetar med, men först om hur det är att arbeta med
projektet.

”JAG KÄNNER MIG RÄTT ENSAM IBLAND”
Vid mitt första möte med Tarja, som är den som i huvudsak arbetar med projektet, kommer vi snabbt
in på hur ensamt det kan vara att driva ett sådant här projekt och hur lite samarbete och samspråk det
finns mellan de olika projekt som ofta arbetar med samma målgrupper.
Jag tänker att Allmänna Arvsfonden, många gånger gör vi ju, arbetar vi mot samma målgrupp
på ett eller annat vis men så nätverkar vi ingenting. Det borde finnas nån typ av nätverksmöte en
gång i månaden bara för att träffas och höra ”vad gör ni?”, ”Ja jag har en kille här som skulle
behöva”, det tycker jag saknas faktiskt. (Tarja)
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Arvsfonden har, så vitt jag förstått, introducerat inledande träffar och uppdaterat sin webbplats för att
underlätta spridning och nätverkande. Men Tarja menar att arbetet kan vara ensamt, oavsett om det
finns de som borde eller skulle kunna göra mer. Det påverkar naturligtvis projektens möjligheter att
genomföras, överleva och spridas.
Jag känner mig rätt ensam ibland, så det handlar ju väldigt mycket om att vara ute själv och
marknadsföra sig och jag menar Arvsfonden är ju rätt stort, det skulle vara kul att bara ha nån,
termin, två alltså bara nåt nätverksmöte där man ser, jaha finns ni. (Tarja)
Projektledarrollen i civilsamhällets organisering är utsatt och bygger mycket på eget engagemang och
vad enskilda orkar bära. Därför är det inte konstigt att Tarja känner sig ensam i sitt arbete (jfr. Pérez &
Herz, 2014). Samtidigt är detta sätt att organisera arbetet på ingen naturlag; kanske skulle Arvsfonden
kunna stå för lokala träffar där olika organisationer och projektledare kan träffas och utbyta
erfarenheter, kanske inte. Sådana träffar skulle troligen leda till ett ökat lärande mellan projekten och
en större spridning, men samtidigt är det inte säkert att projektets finansiär är bäst lämpad för detta.
Kanske behöver organisationen Spelberoendes Förening i Göteborg ta mer ansvar för sina
projektledare? Organisationen som äger projektet har ansvaret för sin personal och för de människor
som kommer i kontakt med projektet på olika sätt. Därför blir jag lite förvånad över att projektledaren
i ett projekt som ägs av en etablerad organisation tycks bli så ensam.
Marcus: Är det du som jobbar i projektet själv, det är inga fler här [på Spelberoendes Förening]?
Tarja: Jag startar från början. Överdrivet dataspelande heter projektet, och föreningen har
funnits i 20 års tid och jobbat med pengaspel. Och jag jobbade tidigare inom kommunen där jag
jobbade med ungdomar som hoppade av gymnasiet. Så jag tog kontakt med föreningen för att
höra mig för om det fanns pengaspelande ungdomar som inte gick på gymnasiet. Och jag gick
lite grann här bara för att se, vilka var det som kom på kvällsmötena och då sa [två kollegor i
föreningen] att det är många som ringer, som anhöriga, har dataspelsproblem och dom tog ju
inte emot några. Så då startade vi lite lätt på kvällarna, jag fick det utifrån mitt uppdrag
eftersom jag sökte ungdomar och så föreningen ställde upp bara för att kolla om det fanns ett
underlag. Och det här gjorde vi på tisdagar, och jag såg ju att många av dom och anhöriga ville
ha mer, så då sökte vi pengar och fick dom. […] Så det vi gör är att vi har implementerat samma
typ av föreningsarbete som vi har för pengaspel fast mot dataspel. Så att det är jag som jobbar
som både projektledare och rådgivare för detta, så så ser det ut. Tanken är att det är jag ska
göra det här själv, men detta bygger ju på ideella krafter så att vi har resurspersoner och
resursperson blir man efter ett halvårs spelfrihet i föreningen. Men jag har ju ingen resurs som
kan hålla i onsdagsmötena vilket gör att jag använder mig av [kollegorna i föreningen] varannan
onsdag så att vi har två resurser om man säger, rådgivare som håller i mötena. Dom är bara på
onsdagskvällarna och är med på möten, men resterande tid sköter jag själv.
Det är svårt att utläsa varför det blivit så här. Tarja är den som initierat projektet och organisationens
arbete med överdrivet dataspelande, men samtidigt tycks verksamheten följa organisationens sätt att
arbeta. Det gör att Tarja har visst stöd från organisationen men det kan också innebära en låsning till
ett specifikt arbetssätt som är anpassat för andra målgrupper. En fördel är dock troligen att Tarja har
tillgång till handledning.
Det märker jag ju att det måste jag ha. Det kommer jag att söka mer pengar för sen. För att det
är stor del, det är mycket, alltså det är mycket skuld och skam och lögner och tillitsförlust i alla
samtalen. Så att där känner jag, jag vet att i början sa jag, kanske en gång i månaden, men nu
skulle jag behöva varannan veckas handledning. Just för det här att, hur ska jag resonera, hur
ska jag tänka kring det här? För det är mycket familjestöd. (Tarja)
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Behovet av handledning i denna typ av projekt tog vi upp i Malmörapporten (Pérez & Herz, 2014).
Tarja har sökt medel från Arvsfonden för att täcka upp detta behov, vilket hon menar är en
nödvändighet för att driva projektet.

PROBLEMBESKRIVNINGEN OCH VERKSAMHETENS SYFTE
En intressant aspekt i det här projektet är hur vi egentligen ska se på själva problembeskrivningen eller
problemområdet. Hur ska vi förhålla oss till det som i projektet kallas för överdrivet dataspelande eller
skärmberoende i en värld där skärmar och dataspel finns överallt och används inom en rad vitt skilda
områden, bland annat skolan? Tarja är själv inne på detta problem när hon talar om huruvida
nolltolerans ska eftersträvas eller inte. Vid ett annat tillfälle pekar hon på skolans svar till en orolig
förälder:
Föräldrar kommer hit för dom är så maktlösa i frågan när det gäller skolorna. En förälder fick ju
från en rektor ja, du kan inte stänga av datorn för det är den enda, alltså där har dom läxorna.
Dataspelsberoende är svårdefinierat och skapar en spänning mellan en aktivitet som möjligen kan leda
till isolering och risken att isoleras från sin omvärld genom att avstå från att använda dator eller
skärmar. Ofta är det kanske inte datoranvändandet i sig som utgör problemet. Tarja pratar om
bakomliggande problem såsom depression, nedstämdhet och psykisk ohälsa.
Tarja: Allra helst skulle jag vilja ha en psykolog knuten till denna verksamheten för att det hade
varit en bra kombination.
Marcus: Går det att ordna?
Tarja: Det vet jag inte, det är väl vem som betalar. Det är väl det, det handlar om.
Projektet är tydligt med att man inte behandlar eller arbetar med dessa frågor, utan i så fall hänvisas
personen till sjukvården eller barn- och ungdomspsykiatrin. Bakomliggande problem kan också finnas i
familjen, Tarja berättar att hon inte riktigt var beredd på hur mycket som skulle handla om
medberoende eller frågor som rör familjen, och hon vill gärna ha mer utbildning om just det för att
kunna stötta hela familjen runt den person som söker hjälp och stöd för sitt dataspelande. Även om
det finns bakomliggande problem eller problem inom familjen handlar projektet Överdrivet
dataspelande trots allt om hjälp till självhjälp och om att ge stöd till varandra.
Tarja: Det är ju inte meningen att vi ska jobba med behandling, samtidigt är det ju stöd och råd
och få balans i livet.
Marcus: Men om det är någon som ringer och vill ha dom här samtalen, faller det in i eller gör
du det utöver?
Tarja: Nej nej nej, det ingår. Eller jag tänker så här, så länge jag har tid så får dom komma fler
gånger. Skulle det vara så att jag har hundra personer så måste dom ju komma på kvällsmötena
för att det är ju hjälp till självhjälp.
Det kan vara svårt att definiera problemet i detalj och det kan finnas flera bakomliggande problem,
men Överdrivet dataspelande handlar om att stötta varandra i en svår situation. Problemen kanske
behöver lösas på annat håll. Det borde finnas ett intresse från de offentliga verksamheter som
hänvisar ungdomar till projektet att hitta ett närmare samarbete med Överdrivet dataspelande.
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”DU ÄR JU HÄR NU, DET ÄR BRA DET”
Killen som nu berättar för mig att han blev ”hitsläpad” av sin hälsoutvecklare är samma kille
som, när jag presenterade mig tidigare på kvällen sa: ”det här är den bästa verksamheten”. Jag
frågar lite om detta eftersom han nu beskriver det som att han inte ville gå dit, han säger att
han sa så för att han var rädd att jag skulle dra in pengar för verksamheten. Jag försäkrar att jag
inte har den makten. (Observationsanteckning)
De deltagare jag möter tycks alla dela den här killens uppfattning om att detta är en viktig och bra
verksamhet. Några har gått vidare i ”programmet” och är resurspersoner, och någon har, som tidigare
nämnts, deltagit i en mässa för att informera om verksamheten. Detta är alltså en verksamhet som
fyller ett behov, oavsett hur otydlig problembilden kan vara, oavsett hur ett eventuellt ”normalt”
datoranvändande ska särskiljas från ett överdrivet och oavsett vilka eventuella bakomliggande
problem som kan finnas. Avslutningsvis vill jag med en observationsanteckning från kvällsträffen jag
besökte peka på vilka möjligheter och begränsningar ett projekt som detta kan ha:
När kvinnan som är där får ordet börjar hon berätta om sin relation med sonen och det tas då
gemensamt beslut om att fortsätta mötet på plats i köksdelen eftersom de ändå är så få
deltagare den här kvällen. Hon berättar om sin situation och verkar väldigt desperat. Det slår
mig att det är väldigt lite en sådan här verksamhet konkret kan göra, och troligen också ska
göra, men universalsvaret ”du är ju här nu, det är bra det” hjälper troligen endast till en viss
gräns. Kille nummer tre berättar lite om sin vecka och om sin bakgrund men verkar mer
intresserad av att hjälpa kvinnan med sin son än av sin situation. Överlag är det en väldigt
bekräftande miljö, vilket är värt att fundera över hur det blivit så. Deltagarna säger själva att det
är en miljö där alla känner till problematiken, vilket underlättar både att själv berätta och att
stötta andra. Några av dem jämför med andra kontakter de haft som inte förstått
dataspelandet. (Observationsanteckning)
Det är framför allt tre saker jag vill peka på här, och som kan vara värda att fundera över för liknande
projekt. För det första kan en stödjande miljö slå över i att man sätter sig själv inom parentes. Detta
behöver inte vara negativt, utan tvärtom tror jag det kan finnas ett värde i att känna att man är till
nytta. Troligen innebär det en balansgång mellan att skapa en miljö där alla känner sig delaktiga och
”nyttiga”, och att skapa utrymme för att berätta och dela med sig av sin situation. När denna balans
inte finns kan det bli som i min anteckning ovan, att en av killarna hellre ger råd till andra än att tala
om sin egen situation. Då är frågan vad verksamheten kan resultera i. För det andra verkar mötena
sakna riktning, i och med det handlar om att ge stöd till varandra och i slutändan hjälpa sig själv genom
detta stöd. Under mötet jag besökte var ”du är ju här nu, det är bra det” ett standardsvar, men frågan
är hur länge det hjälper att delta och vara på plats. Projekt som arbetar med en problematik på det här
sättet kan behöva fundera över vad en lyckad intervention eller ett lyckat stöd innebär samt vad målet
och syftet med de olika aktiviteterna är. Det tredje jag vill peka på är att dessa två punkter kanske inte
spelar någon roll alls. Det viktiga är kanske det som deltagarna själva pekar på, att det är en miljö där
alla känner till problematiken. Kanske är det däri hjälpen och stödet ligger. Det är trots allt en
kamratförening som driver projektet, och det är deltagarna själva som väljer vad de vill dela med sig av
och vilken hjälp och vilket stöd de vill ha. Och som Tarja säger i samband med att hon läser citat från
deltagare:
”Känns skönt att få veta att jag inte är ensam”, ”Att få träffa andra i verkligheten ger gruppen
en styrka och en öppenhet”. Det här är ju målgruppen utifrån dom synpunktslapparna jag får, så
att det. Men jag tror att killarna tycker det är bra. Jag tänker att, om man har suttit hemma och
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isolerat sig och så kommer man till likasinnade. Just den här att inte känna sig ensam, jag tror
att det är jätteviktigt. […] att dom känner igen sig i varandra.
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ÖVERSIKTLIGA FALL
I de följande kapitlen kommer jag redogöra för resterande projekt som ingått i denna utvärdering.
Framför allt ligger fokus på att kort introducera varje projekt och beskriva eventuella lärdomar som
kan dras från dem, alternativt frågor som följer av deras verksamheter. Det gör att beskrivningen kan
se lite olika ut från projekt till projekt. Vissa av dem har helt enkelt presenterat fler potentiella
lärdomar alternativt tydligare gett uttryck för dem, eller har exemplifierat viktiga frågor för
civilsamhällets framtida arbete.
När jag lyssnar igenom mina intervjuer hör jag ofta mig själv säga, ”detta är intressant, det hade jag
velat följa upp” eller ”jag försöker höra av mig om något år för att se hur det går”. Tyvärr har detta inte
varit möjligt med alla projekt, och de översiktliga fallen är nedslag som sedan följts upp med
dokumentation.
Två projekt har tyvärr inte varit möjliga att nå eller att få till en intervju med. Redogörelsen för dem
finns därför i bilaga 2, med varsin faktaruta som är baserad på de dokument som finns hos
Arvsfonden.
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DET FINNS EN POTENTIAL I VARJE INDIVID – AKTIVA HÄNDER
Projekt: Aktiva händer
Projektägare: Integrationsnätverket
Syfte: Verksamheten ska bidra till att mammor tillsammans med sina
barn ska integreras i samhället
Bidrag från Arvsfonden: 948 500 kronor
Metod: Hemslöjd och slöjdprojekt som verktyg
Målgruppens inflytande och deltagande: Högt. Det är tydligt att
projektets fokus är på mödrar även om barnen utgör målet. Intresset
fångades upp i organisationen och deltagarna har haft stort inflytande
på utformningen, både vuxna och barn.
Efter projekttiden: Aktiviteter inom hemslöjd kommer finnas kvar. En hel
del kontakter har knutits till Integrationsnätverket som fortsätter och
hemslöjdsrummet finns kvar.
Spår och spridning: 25 vuxna och 78 barn har deltagit, och projektet har
spridits i de egna nätverken, via medier och genom en bok.
Grad av nyskapande: Låg. Projektet påminner om flera liknande projekt
där olika verksamheter såsom hantverk, filmproduktion eller musik
används för att motivera och skapa förutsättningar för att exempelvis
utveckla sin svenska eller för att skapa ett meningsfullt sammanhang

Jag går av spårvagnen vid Eketrägatan på centrala Hisingen, egentligen ska jag enligt Västtrafik
byta till buss men eftersom jag är tidig väljer jag att gå. Jag går mot Kyrkbytorget och svänger
över bilvägen mot villaområdet. Jag undrar om jag har kommit fel. Följer vägen igenom villorna
mot de om möjligt än större villorna, med båtar i trädgården och bilar på uppfarterna. Ligger det
verkligen här tänker jag. GPS:en säger att jag är framme och det tar ett tag av förvirring innan
jag inser att jag glömt att fylla gatunumret. Jag går några hundra meter till och där dyker
plötsligt vad som ser ut att vara en föreningslokal eller samlingslokal upp. Jag går mot dörren.
Jag möter en man som söker min blick och hälsar. Jag går in. Den kalla Göteborgsluften byts ut
mot ett ordnat kaos. Fullt av människor i en liten lokal. Jag går fram mot vad jag tror är personal
men ser då plötsligt att det till höger om mig finns vad som ser ut som en receptionsdisk. Jag går
fram och en kvinna frågar om hon kan hjälpa mig. Jag berättar att jag ska träffa Behjat. Hon är i
den andra lokalen säger kvinnan till mig. Jag förklarar vem jag är och frågar om jag gått fel. Hon
säger nej men att hon ska hitta någon som kan följa med mig. Till slut ber hon mig följa med en
man. Han visar mig ut ur lokalen. Det är kallt ute och jag frågar honom om de två lokalerna. Han
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svarar att han bara pratar lite svenska. ”Är lokalen ny?” ”Ja”, ”Det är kallt idag”, ”Det är kallt i
Sverige”, ”Särskilt i Göteborg” säger jag och han skrattar till. Sedan blir det tyst, jag följer efter
honom mot den andra lokalen. Vi närmar oss Bräcke Diakoni, svänger höger och sen vänster in
bakom huvudbyggnaden. Där ser jag en skylt som säger Integrationsnätverket. Han öppnar
dörren för mig och igen möts jag av ett myller av människor. Vi går in och han pratar med en
kvinna som jag tror är Behjat, men det är det inte. Vi hälsar på varandra och hon tar över från
mannen och visar mig till ett kontor där Behjat är. Behjat sitter i ett möte och ber om fem
minuter, hon säger att jag kan ta en kopp kaffe under tiden. Det är inga problem säger jag och
tar en kopp kaffe. Under tiden tar jag tillfället i akt och prata med kvinnan jag trodde var Behjat.
Hon visar mig runt lite i lokalen, olika lärosalar, ett rum för barnen med leksaker och slutligen ett
rum med vävstol. Hör detta till aktiva händer frågar jag? Ja, svarar hon, de ska ansöka om mer
pengar för det och nu är det någon som bygger en ny sån här säger hon och pekar på en sorts
ställning som jag inte riktigt vet vad det är, men förstår att det hör till vävningen. Vi småpratar
lite, tills det kommer ett par vaktmästare som ska ordna med en spis. Kvinnan hastar iväg och
jag hör att hon säger till dem att hon måste kolla med Behjat. Behjat springer förbi mig
tillsammans med kvinnan och pratar med männen som skulle fixa spisen. Jag drömmer mig bort
lite och helt plötsligt hör jag en röst säga, du kan följa med nu. Det är Behjat. När hon öppnar
dörren till kontoret sitter två kvinnor till där inne, en av dem tackar för mötet och reser sig för att
gå. Den andra stannar kvar för att vara med på vårt möte. Jag går in på kontoret och tar av mig
jackan, innan jag sätter mig ner. (Observationsanteckning)
Det första som slog mig när jag träffade Integrationsnätverket var antalet personer som av olika
anledningar rörde sig i deras lokaler, trots att lokalerna är något otillgängliga. Det är trångt och svårt
för en utomstående att få grepp om verksamheterna som pågår. Samtidigt tyder det på något när så
många söker sig till en lokal och en organisation som inte är helt lätt att ta sig till. Slutligen fann jag
Behjat som är verksamhetschef på Integrationsnätverk Göteborg, en ideell förening som arbetar för
integration och gemenskap mellan människor i Göteborg. Föreningen lockar medlemmar och
besökare från ett 20-tal länder (Integrationsnätverk Göteborg, 2016).
Behjat: Vi såg behovet och eftersom vi är en ideell förening så behövde vi medel. Så vi
kontaktade Arvsfonden. Gruppen som vi valde det var mest kvinnor och namnet var Aktiva
händer, det betyder att, vi menade att vi kan göra jättemycket med våra händer, men vi kanske
känner utanför i svenska samhället. En del alltså. Och vi försökte aktivera dom som känner så.
Och folk som kommer till oss det är mest folk som är långtidssjukskrivna, dom som är arbetslösa
eller asylsökande. Vi tänkte att vi skulle göra nånting tillsammans.
Projektmedarbetare: Ja men Aktiva händer det är liksom med mammorna och barnen, att det
ska vara en relation att man kan sitta tillsammans och göra nånting, att mammor kanske kan bli
en sorts handledare till barnet, sen kanske dom kan fixa en aktivitet på eftermiddagar kanske. Ja
kanske bli bättre och närmare relation mellan, och vi säger mammorna eftersom det är mest
kvinnor som kommer till oss, vi kanske hade en pappa i den här gruppen […] Det finns en
potential i varje individ och det är bara att väcka den till liv. Och det är det vi försökte göra.
Man gör något tillsammans. För projektet handlade det om att stärka mammorna och väcka deras
potential men också om att göra något tillsammans med och för barnen. En annan viktig del i projektet
är språket. I stället för att sitta i skolbänken och läsa in svenska var ett uttalat mål att deltagarna skulle
få bättre svenska genom projektets arbete. Slöjden gav deltagarna möjlighet att tillsammans arbeta
med händerna och att prata svenska med läraren och med andra deltagare för att på så sätt
underlätta lärandet.
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Vi hade dom här mattorna, så vi tänkte när mammorna sitter och väver mattor dom kan tänka,
dom är koncentrerade på nåt annat, dom kan liksom ha ett annat fokus än att tänka på
problemet. Och med integrationen, att alla ska vara aktiva och delta i det och se hur det känns
att sitta och väva matta, och när man ser resultatet av det här. Nåt positivt av det.
(Projektmedarbetare)
Mattorna är medlet, slöjden är medlet, men projektet handlar om mycket större frågor än så. Det
handlar om att stärka deltagarna, visa att de kan och ge dem möjligheter att lyfta fram sina starka
sidor. En tanke med mammor som målgrupp är att barnen i slutändan kan drabbas om föräldrarna
känner sig utsatta och exkluderade. Att stärka kvinnorna och deras relation till sina barn, gynnar
därmed i slutändan barnen själva. Barnen var alltså fokus för projektet, men en del av arbetet gick
genom mammorna. Många familjer i Biskopsgården saknar resurser och en del arbete lades därför
också på att genomföra aktiviteter där barnen kunde komma iväg och göra något de själva saknade
resurser för att genomföra. Även om verksamheten är öppen för alla har projektet framför allt lockat
boende i Västra Hisingen, som sedan tidigare var medlemmar i föreningen. Organisationen såg ett
behov hos sina medlemmar och använde projektmedlen för att fylla det. Platsen är intressant då
organisationen inte längre ligger i Biskopsgården (Västra Hisingen) utan i Bräcke som tillhör Lundby
stadsdelsförvaltning, men organisationen har fortfarande en stark förankring bland människor i
Biskopsgården.
Progressionen i projektet kan beskrivas genom hur mammorna fick utbildning i att själva kunna leda
slöjdklubben för barnen. Utbildningen har i sin tur inte ”bara” rustat mammorna i att leda barnens
grupp, den har också inneburit möjligheter för dem att knyta kontakter med andra organisationer
genom exempelvis utbildningarna och genom andra kurser.
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VIA FÖRÄLDRARNA – TILL BARNEN
DET VIKTIGASTE VAR RELATIONEN, ATT DET BLEV NÅGOT POSITIVT. SÅ
ATT MAMMAN INTE BARA SITTER HEMMA OCH BARNET INTE GÖR
NÅNTING.

Aktiva händer arbetar med föräldrarna för att nå till barnen. Det betyder inte att barnen själva inte är
med eller inte har något att säga till om, utan det handlar om att stärka barnens situation genom att
också stärka deras föräldrar. Arvsfonden har tydliga krav på vilka som utgör deras målgrupper och
ställer höga krav på deltagande, och därför är det intressant att Aktiva händer lyckats genomföra ett
projekt där mödrarna får så pass stort utrymme. Troligen är det också nödvändigt att involvera
föräldrar för att nå barnen och för att skapa förutsättningar för dem i framtiden. De behöver känna att
de gör något, kan något och får möjligheter att utvecklas både som människor och som föräldrar. Det
är särskilt viktigt eftersom många brottas med fattigdom, trångboddhet, arbetslöshet,
språksvårigheter och ensamhet.

ATT LÄRA GENOM ATT GÖRA
En annan del av projektet, som jag uppfattar som central, är idén om att deltagarna lär sig genom att
göra något annat. De använder hantverket till att också lära sig bättre svenska och skapa och
upprätthålla kontakter med andra deltagare och med föreningens samarbetspartner. För många med
svenska som andraspråk upplevs det som svårt att läsa sig till ett nytt språk, här kan praktiskt arbete
bidra till svenskundervisningen.

BRISTEN PÅ RESURSER – LOKALER, MEDEL, TIDEN
Aktiva händer fick uppleva att nya grupper kom och ville vara med, men de kunde inte delta på samma
villkor eftersom projekttiden höll på att ta slut. Det var inte möjligt att hålla samma kvalitet som
tidigare när det fanns projektmedel avsatta. Det är en fråga om resurser och tid i projektet, och även
om delar av projektet kan leva kvar är det svårare att upprätthålla en kontinuitet rörande helheten.
Ytterligare en resursfråga gäller lokalerna eftersom det inte är möjligt att husera alla som behöver
eller vill delta.
Goda resultat från ett projekt kan alltså ha svårt att leva vidare, även om delar av projektet – som
oftast tycks vara aktivitetsbaserade – kan fortsätta. Ett projekt som Aktiva händer handlar egentligen
om att skapa möjligheter för integration, inte i första hand om hantverk. Trots detta är det oftast
hantverket som lever kvar i liknande projekt jag följt, och inte allt arbete runt omkring eftersom det
saknas resurser för att fortsätta det arbetet. Det är för tidigt att säga om detta blir fallet också för
Integrationsnätverket, men det är en lärdom som går att dra av den här typen av projekt.

ETT TUFFT ARBETE TROTS 13 ÅRS ERFARENHET
[VI] HITTAR STÖD I VARANDRA OCH I DELTAGARES UTVECKLING, MEN
DET ÄR TUFFT.
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Projektledningen vittnar om att arbetet med Integrationsnätverket och Aktiva händer är krävande för
dem själva som personer. Det innebär mycket ideellt arbete och de möter svåra levnadsöden i
projektet och i de övriga verksamheterna. Detta ställer höga krav på de som arbetar i projektet, och
jag har tidigare pekat på att det finns stora behov av stödsystem för alla de frivilliga krafter som
arbetar med social utsatthet och socialt arbete (Pérez & Herz, 2014). Det gäller speciellt i tider då det
civila samhället får ett allt större ansvar för att arbeta med social utsatthet. Finansiärer och
samarbetspartner stöttar ofta på andra sätt för att hålla viktiga verksamheter vid liv, men de har också
ett ansvar för att underlätta de frivilligas viktiga arbete.

SAMARBETET MED ARVSFONDEN
DOM KRÄVER VÄLDIGT MYCKET, MAN VÅGAR INTE KOMMA NÄRA DOM,
ARVSFONDEN. FÖR ATT DET ÄR MYCKET PAPPERSARBETE, DET TAR LÅNG
TID ATT MAN FÅR BESKED.

Representanterna för Integrationsnätverket är nöjda med samarbetet med Arvsfonden, men de pekar
på framför allt två saker: dels processen fram till att man får veta om ansökan beviljas eller inte, dels
processen efter projekttiden.
Som exempel nämner Behjat en grupp ungdomar som kontaktade föreningen för att deras mammor
och de själva varit hos Integrationsnätverket som barn. De ville göra en film om sina liv och om
Biskopsgården, en film som visade en annan sida än den som oftast får utrymme och som visar att
man kan ”lyckas”. Men den ansökan fick avslag. Behjat menar att Arvsfondens starka fokus på sina
målgrupper gör att de missar barnens sammanhang. Frågan från Arvsfonden blev ”vad ska de visa i
filmen”, det vill säga är det inte barn som medverkar faller det utanför Arvsfondens syfte. Men enligt
Behjat kan det vara minst lika viktigt för barnen att det finns en film som speglar deras lokala
sammanhang på ett positivt sätt.
Integrationsnätverket pekar också på att behov kan uppstå väldigt snabbt, exempelvis när man
plötsligt fick besök av väldigt många fler flyktingar från Syrien. Föreningen ville då göra en ny ansökan
om medel, men det gick inte eftersom man redan hade en annan ansökan inne för behandling hos
Arvsfonden.
Det Integrationsnätverket beskriver är ett starkt reglerat förhållningssätt till ansökan, Arvsfondens
olika målgrupper och vad det innebär att delta i ett arvsfondsprojekt. Ett sådant förhållningssätt är
svårt att anpassa till civilsamhällets verklighet som kan innebära snabba omställningar och ett fokus på
mer än bara barnen själva för att kunna nå ut, bygga upp hållbara strukturer och skapa en
förändringspotential. Samtidigt menar Arvsfonden själva att detta inte stämmer, att organisationer
kan ha flera parallella ansökningar hos dem. Här har det troligen uppstått någon form av missförstånd
eller otydlighet i kommunikationen.
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SPRÅK ÄR MAKT – MADE IN BACKA
Projekt: Made in Backa
Projektägare: Författarcentrum Väst
Syfte: Att bidra till att barnen erövrar det svenska språket och sin
rättmätiga plats i samhället.
Bidrag från Arvsfonden: 2 280 500 kronor
Metod: Produktion av en skoltidning
Målgruppens inflytande och deltagande: Högt, tidningen produceras av
och för ungdomar i stadsdelen
Efter projekttiden: Made in Backa har eller har haft visst stöd från
Göteborgs stads olika nämnder, och projektet lever delvis vidare.
Spår och spridning: Tidningen spreds i ca 1 700 exemplar på skolor,
fritidsgårdar, bibliotek, förvaltningar och liknande, och konceptet spreds
även till andra närliggande områden. Projektet har vidare fått
uppmärksamhet i medier. Projektet ledde också vidare till ett bokprojekt
bland romska ungdomar. Ca 70 ungdomar per utgivet nummer av
tidningen har varit delaktiga i projektet.
Grad av nyskapande: Hög. Det är nyskapande att tillsammans med barn
skapa en professionell skoltidning.

Backa är likt Biskopsgården ett område som oftast förekommer i medierna när något dåligt hänt, och i
början av 2010-talet drabbades Backa ännu en gång av så kallade gängbråk och stora polisinsatser.
Samtidigt finns det en annan sida av Backa, den så kallade Solsidan som har helt andra
socioekonomiska förutsättningar än övriga delar av stadsdelen. Made in Backa startades som ett
projekt där Författarcentrum Västs egen målsättning – exempelvis att föra ut litteratur i samhället –
kunde kombineras med barnens behov i stadsdelen. Resultatet blev ett arbete med en skoltidning,
Made in Backa, där barnen arbetar med litteratur, läsande och skrivande. Arbetet med tidningen har
gett barnen kunskap om samhället och dess olika invånare, men de har också fått möjlighet att arbeta
med och utveckla sitt språk. Made in Backa beskriver sig själva som ett demokratiprojekt.
Processen fram till Made in Backa är snårig. Projektledaren Homeira berättar att idéerna växte fram
över tid, bland annat när hon samlade ihop texter från unga i Biskopsgården till en bok. Hon hade en
idé om att skapa ett forum där unga kunde få en röst, där de växer för demokrati, och där riskerna för
att hamna i kriminalitet kunde minska. Det ledde till att Homeira och Författarcentrum Väst sökte
pengar för ett pilotnummer till en tidning, bland annat från Arvsfonden. Numret blev succé och många
tyckte det var en bra idé. Några som var med i första numret är i dag 18 år och arbetar själva i
projektet.
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I arbetet med själva tidningen bidrar 30–50 barn med texter, och ytterligare några bidrar med
fotografier. Därtill ingår olika föreläsningar och arbetet med att sprida tidningar. Men allt är inte
arbete utan man anordnar också utflykter, fester och prisutdelningar för exempelvis bästa text. Det är
frivilligt för barnen att skriva eller fotografera för tidningen, och det finns alternativ för dem som hellre
vill måla något eller bidra på annat sätt.
Frågan är då vad projektet ger barnen och ungdomarna i längden. Trots att jag ställer frågan själv,
inser jag att den möjligen inte är relevant formulerad. Deltagandet i projektet ger dem kunskap, ett
sammanhang, en chans att få arbeta med språk och bild, och en möjlighet att uttrycka sig. Men det
ger dem också en referens och viss arbetslivserfarenhet. Det är tydligt att projektet åstadkommit
mycket: upplagan 2015 var nästan lika stor som för Göteborgs Fria Tidning (TS, 2016), och det är också
tydligt att det är barnen och ungdomarna själva som kommer till tals i tidningen, skriver materialet och
tar bilderna. Det innebär träning i att intervjua, lyssna, ställa frågor och möta människor i olika
positioner och i olika sammanhang.
Det finns några saker i mitt samtal med Homeira och i projektdokumenten som jag specifikt vill lyfta
fram: dels Homeiras tankar om den lokala förankringen, dels en helt annan bild av den lyckade
tidningen och det lyckade arbetet med barnen och ungdomarna.

TÄNK LOKALT, MEN …
Homeira påpekar vikten av att tänka lokalt, att finnas där i barnens och ungdomarnas vardagsliv. Det
är också tydligt att hon har en stark lokal förankring, både som privatperson och genom sitt tidigare
arbete på Hisingen (där Backa och Biskopsgården ligger). Samtidigt finns det ett ”men” i hennes
påpekande. Det handlar även om att inte låsa sig vid den egna stadsdelen utan att röra sig överallt.
Tänk lokalt, men var med dom på stadsteatern, Backa teatern, Operan.
Det är ett samarbete för att dom ska integrera sig.

Homeira själv tar med sig ungdomarna på olika saker, till exempel när hon är ute och föreläser eller
pratar om projektet efter att någon organisation eller myndighet eller liknande bjudit in henne. Den
lokala förankringen är viktig för överlevnaden och möjligheten att etablera ett projekt, men Aktiva
händer visar att denna förankring också behöver balanseras med rörlighet och öppenhet.

FINANSIERINGEN OCH ENGAGEMANGET
Finansieringen har genomgående varit en utmaning för projektet, vilket tagit tid och kraft från
projektets kärnverksamhet. Homeira säger att det tar på krafterna att aldrig riktigt veta om projektet
kommer finnas kvar nästa år eller ens om nästa nummer kan komma ut:
Man måste slita sig för finansieringen, just för att man ska komma på lite mer idéer och utveckla
den lite mer, den utvecklas men på man kan säga på något sätt på min bekostnad och kanske
snart på min hälsas bekostnad. Jag sover 6–7 timmar och resten, ja hur ska jag fixa, vad ska jag
göra.
Homeira pekar på flera möjliga orsaker till att det ser ut som det gör. Exempelvis menar hon att
Arvsfonden ställer krav på att hitta andra finansiärer så att projektet kan överleva i de tre år man fått
bidrag till. Arvsfonden ställer krav på en plan för överlevnad – att projektet tas upp av organisationens
arbete, att verksamheten tas över av annan huvudman, eller att projektets metoder sprids
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(Arvsfonden, 2016). Det behöver alltså inte innebära en jakt på andra finansiärer, även om extern
finansiering ökar chansen för att verksamheten ska fortsätta i egen eller andras regi.
Homeira pekar också på hur instabilt olika former av bidrag eller ekonomiskt stöd kan vara. Den
kommunala budgeten kan exempelvis se helt olika ut från ett år till ett annat, med olika möjligheter till
stöd. Medel kan plötsligt gå till helt andra saker, och detta märks inte minst när det händer något i
stadsdelen som tar kommunens fokus. Men det finns också en konkurrens mellan olika projekt.
Homeira menar att det alltid kommer nya projekt som ”äter upp” gamla projekt, och att det finns en
indirekt konkurrens mellan olika projekt. ”Då spelar det ingen roll om alla säger, det här är bra. Låt det
fortsätta.”
På ett sätt ingår det i projektlogiken att projekt ersätts av nya projekt och att det förekommer en
kontinuerlig konkurrens om medel (Krause, 2014). Samtidigt skapar det problem för projekt som
lyckas och som anses vara viktiga för exempelvis en stadsdel. Denna osäkerhet innebär också en stor
press för de som arbetar med projekten.
DET KALLAS 50 % MEN DET ÄR INTE 50 %, DET ÄR HELTID.

En stor del av mitt samtal med Homeira handlade om hur omfattande det här arbetet är, och att det
också krävs en hel del av den som är projektledare för att kunna ro det i land. Det påminner om vad
flera andra projektledare och projektmedarbetare har sagt: Projektmedarbetarna utsätts för stor
stress och press och det krävs ett enormt engagemang från enskilda individer för att hålla projektet
flytande. Precis som många andra hittar Homeira styrka i dem som projektet riktar sig till, barnen och
ungdomarna. Hon konstaterar: ”Det är inte arbetet som svider, det är det som är runt om som kan
svida”.
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ALLAS LIKA RÄTT TILL KULTUR – SKAPA MIN VÄRLD
Projekt: Skapa min värld
Projektägare: Fryshuset
Syfte: Att kunna erbjuda barn som lever i utsatta miljöer en uppsökande
kulturverksamhet. Dessutom ingår att erbjuda en övergång från
projektets verksamhet till etablerade kulturaktörers verksamheter
Bidrag från Arvsfonden: 7 679 000 kronor
Metod: Använder kultur som utvecklingsmedel. Skapa min värld har en
stor metodkatalog (som tryckts upp) med olika metoder med fokus på
kultur och skapande.
Målgruppens inflytande och deltagande: Högt. Man använder aktivt
”intressekollen” för att utgå från vad barn och unga själva önskar.
Efter projekttiden: Man har bland annat sökt medel från social
resursförvaltningen för att särskilt kunna arbeta med nyanlända
ungdomar. Skapa min värld har startat verksamhet även i Kalmar och
projektet fortsätter i Göteborg då regionen gav medel för ett
utvecklingsprojekt om skapandemetodik.
Spår och spridning: Stor spridning både vad gäller ålder och kön.
Projektet har enligt egen uppgift nått ”flera tusen” barn. Man har också
producerat en omfattande metodkatalog.
Grad av nyskapande: Hög, framför allt när det gäller metodkatalogen.
Att använda kultur och skapande på detta sätt är annars relativt vanligt.

Skapa min värld är ett projekt som startades för att påverka barn så att de själva ser möjligheter och
kan växa upp till ”rikt rustade individer”. Därför har man även arbetat för att påverka
kulturinstitutioner, kulturverksamheter och beslutsfattare så att barn som lever i utsatthet ska kunna
ta del av ett kultur- och samhällsliv. En utgångspunkt för projektet har varit artikel 12, 13 och 31 i
barnkonventionen, som bland annat slår fast barns rätt till inflytande, barns demokratiska rättigheter
och inte minst alla barns rätt att fritt och fullt kunna delta i det kulturella och konstnärliga livet. Många
barn saknar dessa möjligheter eller kanske inte ens känner till sina rättigheter, och därför påbörjades
Skapa min värld.
Det handlar mycket om det sociala, inte bara om att få utöva kultur. Även om mitt
huvuduppdrag är att tillgängliggöra kulturen för barn och unga som jag ser det. För där är det
väldigt orättvist: vissa får ta del, vissa inte alls. Och det beror på vem man har som förebild. Så vi
vill också satsa på kulturbärande förebilder på barn och ungas fritid, som träffar barn och unga
på sin fritid. Eller som med sina beslut påverkar barn och ungas vardag. Så vi har ju också försökt
rikta oss mot politiker genom att skriva artiklar ibland. (Cissi, projektledare)
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Arbetet handlar om tillgängliggörande, bedriva opinion och om att ge barn möjlighet att själva få utöva
kultur. Det finns vissa begrepp som återkommer i dokumenten och när projektledaren Cissi pratar om
projektet – bland annat vikten av att arbeta med frivillighet och att ha en röd tråd genom de
aktiviteter som genomförs. Vikten av att ha pauser och informella samtal betonas också. Apropå de
kulturbärande förebilderna som nämns ovan försöker Skapa min värld även bjuda in unga
workshopledare så att även de kan föra ut sitt uttryck.
Projektet fanns i Stockholm, Göteborg och Malmö med vissa skillnader i det lokala arbetet. I Göteborg
skapades ett samarbete med kommunen, olika mötesplatser och andra institutioner. Vidare arbetade
man tydligt med olika kollo- och lovverksamheter.

SAMARBETE OCH SKOLAN
SKOLAN […] DOM ÄR VÄLDIGT FYRKANTIGA.

När jag träffade Cissi kom vi snabbt in på samarbete och specifikt samarbetet med skolan:
Det har varit ganska tufft att samarbeta med skolan för dom är väldigt fyrkantiga, väldigt lite
resurser, underbemannade. Det har varit svårt att genomföra. Jag tror att vi har en modell som
funkar, en kontaktperson – just det här att operativt kunna genomföra kulturbesök och så, men
att det har varit väldigt svårt. Det är vikarier, det är nån som blivit utbytt. Det är svårt att bygga
nånting som blir bärande.
Samarbetet med skolan och andra offentliga instanser kan vara en utmaning för civilsamhället. Ofta
arbetar de utifrån sin egen logik och det kan vara lätt att dras in i skolans verksamhet om man inte ser
upp. I Malmörapporten ingick projekt som vittnade om att de antogs ta över arbetet så att lärare
kunde syssla med annat. Cissi är mer inne på att skolans verksamhet är så pressad att personalen
verkar vara rädd för att samarbetet kommer innebära extra jobb.
Dels så är det väldigt viktigt för mig att jag förstår, från början, under vilka förutsättningar som
skolan eller skolans fritidsavdelning kan vara med. Jag brukar också lyfta det här med att vi
gärna håller workshop med personalen. För det blir liksom ett fönster som öppnar sig då. Jaha,
de är också en aktör som vill erbjuda oss nånting. Och är det inte det, så brukar jag säga att jag
tycker det är viktigt att jag får prata med pedagogerna så att vi hinner träffas innan och framför
allt vill jag ha en rektorskontakt så att det finns en sån koppling också, att rektorn är medveten
att vi finns på plats, att vi gör en sån satsning. Den processen att få det att gå igång kan vara
oerhört tidskrävande, eller det har varit oerhört tidskrävande oavsett vilken skola egentligen,
men jag tror inte det beror så mycket på oss utan som jag sa och var inne på, skolan är
underbemannad i dag. Extremt. Så det är svårt för dem att bara hinna med vad dom ska göra
ändå. Så det är viktigt att förklara, i och med att vi kommer innebär inte en extra belastning,
däremot så vill vi att ni är med under aktiviteten och tar del, för det är ju ni som sen ska bygga
vidare på. (Cissi)
Utmaningarna i skolan kan delvis hanteras genom att vara tydlig från början med förväntningar och
mål med arbetet, samt att gärna erbjuda något till skolan såsom workshops med personalen.
Samtidigt ger ett sådant här projekt redan resurser till skolan. Det kan vara viktigt att tidigt ställa
konkreta krav på skolor. Detta gäller inte bara samarbetet med skolor utan också med andra
samarbetspartners.
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Vi har varit tydliga med att vi inte är någon extra resurs eller extra personal, men att vi vill
komplettera den. För att det är fokus på samarbete, vi har prioriterar dom samarbeten där vi
sett att det är långsiktig potential. Och vi har lärt oss väldigt mycket av det här också. Dom som
man tror det kommer fungera bra med från början, att man måste ändå definiera tydligt: vad är
det för oss, vad är det för er, hur ska vi jobba tillsammans, vem ska göra vad? För ibland när
man känner för [mycket], ja men vi känner varann och så hoppar man på lite för snabbt, då
missar man dom viktiga stegen i början och så tar man det lite, lite in i processen och så blir det
rörigt då. Så det är väl en lärdom då att det ska gå i rätt ordning, och att det måste få ta den
tiden. (Cissi)
En tydlig struktur som måste få ta tid är viktig för att inte hamna i fällan med en oproportionerlig
arbetsfördelning eller orimliga förväntningar på vad projektet ska göra eller bidra med. Detta gäller
oavsett om det är helt nya samarbeten eller organisationer och verksamheter som man ”känner väl”
sedan tidigare.

KULTURKARTAN OCH JAG KOPPLAR
Eftersom platsen eller staden är en del av denna utvärdering är två av metoderna som används i Skapa
min värld extra intressanta: Kulturkartan och Jag kopplar. Kulturkartan är en metod som går ut på att
märka ut olika kulturplatser och kulturevent på en karta.
Fritidsledare jobbar ju mycket områdesbaserat och väldigt lokalt, och där fick jag idén att, om
man kan komplettera det områdesbaserade arbetet med att ge fritidsledaren […] verktyg så att
man kan länka till kultursammanhang. (Cissi)
Även om många kulturarbetare och fritidsledare har lokal förankring saknas ofta vägar in i andra
kultursammanhang. Kulturkartan är tänkt att användas interaktivt och kontinuerligt som ett verktyg
för både kulturarbetarna och deras respektive målgrupp. Utgångspunkten ska naturligtvis vara vad
målgrupperna är intresserade av. Nästa steg blir att skapa ”kopplingar”, det vill säga att hitta vägar in i
olika verksamheter, få kontakt med någon som arbetar där och genomföra besök och utbyten.
Jag kan åka dit och ta del av, jag känner någon på platsen, jag vet hur det ser ut när jag kommer
dit, jag vågar ta steget både mentalt och fysiskt till den här platsen. (Cissi)
Tanken är helt enkelt att arbeta lokalt med barnen men att också öppna upp för att besöka befintligt
kulturliv runt om i staden. Genom att skapa ”kopplingar” mellan de olika verksamheterna får barnen
också ett ansikte på någon som arbetar där, de vet hur det ser ut och hur ett besök går till. Och det ger
också resultat, Cissi berättar om en utställning på biblioteket som de besökt. Efter besöket följde
Skapa min värld upp hur många som hade kommit tillbaka, antingen till sitt lokala bibliotek eller till
stadsbiblioteket, och fann att återbesöksgraden var 63 procent.
Kulturkartan och Jag kopplar är exempel på arbetssätt som arbetar med platsen, både genom en lokal
förankring och genom att skapa kopplingar till andra platser, personer och verksamheter.

RELATIONER PÅ FLERA PLAN
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Det finns mycket att ta med sig av ett projekt som Skapa min värld, bland annat olika aspekter av
relationer. Först behandlar jag relationer till målgrupperna, därefter relationen till Fryshuset och
slutligen relationen till kommunen.
RELATIONEN TILL MÅLGRUPPERNA
Likt många andra kulturprojekt är Skapa min värld inriktat på grupper som anses vara ”utanför”,
exkluderade eller som anses sakna möjligheter att ta del av kultur. Projektet balanserar mellan att å
ena sidan underlätta och stödja utövande av kultur generellt och å andra sidan assimilera till vissa
former av kultur. Frågan är helt enkelt hur man gör för att inte ”lära” barnen om kultur – och då i
betydelsen en specifik, hegemonisk tolkning av kultur.
Det som kan vara viktigt att understryka är att vi bygger våran verksamhet efter vad barn och
unga önskar. Så vi har en metod som vi kallar ”intressekollen”, den finns dels i formulärform där
man kryssar för vad man skulle vilja, men då är det på förhand bestämda alternativ så vi har ju
också plats för det här formuläret för att måla nånting eller skriva nånting eget. Men framför allt
så måste vi ju också tillgängliggöra det vi tror att målgruppen kanske inte vet finns och att det
blir balansen då. Sen blir det alltid så att om vi bygger ett helt program som kulturkollot var, fyra
veckors dagkollo, så handlar det ju om att erbjuda en bred palett. Allt från stora gigantiska
såpbubblor till Göteborgsoperan kommer och vi har dans två dagar och sen så åker vi och
besöker Göteborgsoperan och så får vi visa upp våran dans där. För då har vi gjort precis den här
bron som jag berättade om tidigare. (Cissi)
Det handlar om en vaksamhet, att lyssna in vad barnen önskar. Det är de som ska styra utbudet och
inriktningen på arbetet. Samtidigt är det inte helt enkelt, för precis som Cissi säger handlar det också
om att ”tillgängliggöra det vi tror att målgruppen kanske inte vet finns”. Ett tydligt exempel är det
samarbete med Göteborgsoperan som Cissi nämner, för vad är det som säger att barnen vill, behöver
eller tjänar på att ha tillgång till just den kulturformen? Detta ska inte uppfattas som en kritik mot
Skapa min värld utan är något som gäller alla kulturprojekt och liknande verksamheter. Det intressanta
är inte att försöka hitta ett svar på frågan utan snarare att se om denna balansgång diskuteras och
hanteras och i så fall hur. Skapa min värld arbetar mycket med intressekoll och med utvärderingar för
att undersöka om och när de träffar rätt.
RELATIONEN TILL FRYSHUSET
JAG SKULLE SÄGA ATT DET HAR GYNNAT OSS I OCH MED ATT VI FÅR
STÖRRE MÖJLIGHET ATT NÅ UT TILL MÅLGRUPPEN UTIFRÅN ATT VI HAR
SÅ MÅNGA OLIKA VERKSAMHETER HÄR.

Skapa min värld är organiserat under Fryshuset, en stor organisation som får anses vara relativt känd
och omtalad. Frågan är vad den relationen mellan projekt och projektägare gör för projektets arbete.
En möjlig fördel med att ligga under en så pass stor organisation som Fryshuset kan vara att det redan
finns en rad olika verksamheter och kompetens och erfarenhet av att bedriva sociala projekt.
Dessutom finns ett befintligt och stort kontaktnät som man kan dra nytta av.
Men organisationens storlek kan också göra att den blir trög och beslutsvägarna långa. Det kan också
skapa en osäkerhet hos andra organisationer och Cissi menar att andra föreningar kan vara rädda för
att Fryshuset kommer ”äta upp” ett bra projekt, en idé eller liknande. Det kan också hända att
samarbetspartner inte anser sig vara tillräckligt bra eller stora för att inleda ett samarbete med
Fryshuset.
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Ett nystartat projekt kan alltså få mycket på köpet genom att ligga under ett större paraply, exempelvis
rykte, legitimitet och vissa resurser. Men det kan lika gärna innebära en rad utmaningar. Därför är det
viktigt att fundera på var ett socialt projekt bör placeras och hur eventuella utmaningar ska hanteras
allt eftersom projektet fortskrider.
RELATIONEN TILL KOMMUNEN
OFTAST SÅ HAR MAN GANSKA GODA INDIKATIONER PÅ ATT JA MEN NI
KOMMER FÅ STÖD TILL ER VERKSAMHET NÄSTA ÅR.

Enligt Cissi tycks både social resursförvaltningen och Göteborgs stad ha förstått att civilsamhället gör
ett viktigt arbete och kan erbjuda något speciellt. En anledning är presentationen av projektet och
problemområdet.
Vi har försökt att hitta innovativa sätt att kommunicera på vilka sätt vi faktiskt arbetar och vad
det kostar när vi inte är på plats. Det här … skadegörelse eller vad, vad det kostar att en person
inte alltså behandling, psykiatri, ja alla delar som man inte har nån officiell prislapp på. (Cissi)
I samarbetet med det offentliga är det viktigt att kunna presentera siffror och peka på kostnader för
samhället i stort men också att ange exakt hur många som genomfört en aktivitet och förklara vad det
ger. ”Siffror är viktigt, det har jag lärt mig”, säger Cissi. Men trots ett gott samarbete mellan
kommunen, dess förvaltningar och projektet fungerar allt inte optimalt.
Jag kan väl önska att man tänkte mera långsiktigt. Det står väldigt mycket i rapporter att man
ska arbeta långsiktigt, att det är tidiga insatser och jag jobbar mot yngre barn också ju, jag ser
inte riktigt den långsiktigheten utan man ska göra ett projekt och nu är det fokus på nyanlända
barn och unga och det går att söka projektmedel för att jobba med det. Det är jättebra men vad
händer sen då? Och sen att kommunen lägger budget på ett år i taget, så jag får sitta och göra
om samma arbete varje år med att söka nytt. Och så finns det vissa regionbidrag man kan få på
tre år, men då är det oftast väldigt stora föreningar som har arbetat upp, men det är klart det
ska man ju också göra, men det är väldigt svårt att få till ett kontinuerligt arbete och dom här
femårsplanerna som företag jobbar. För du vet bara per ett år i taget hela tiden. Och det, om
man ser till ett målgruppsperspektiv, kan vara väldigt problematiskt. Ja vi vill göra ett utbyte
med Danmark säger vi, ja vad kul, fast jag måste hela tiden ha med i bakhuvudet att jag kanske
inte finns till mars nästa år. Oftast så har man ganska goda indikationer på att ja, men ni
kommer få stöd till er verksamhet nästa år, men det finns ju inget långsiktigt tänk i det systemet.
Jag efterfrågar att det finns, det finns ju sånt här verksamhetsstöd, per treårigt basis eller så, att
man närmar sig ett mer företagstänk. För att det underlättar också i samverkan med företag
eller sponsorer. Att jag mer tydligt kan visa vad min egen insats är, vad jag vill satsa på, ja men
så här tydligare verksamhetsplaner med mer långsiktiga mål också. (Cissi)
Trots tydliga satsningar och betoningen på civilsamhällets viktiga roll saknas alltså ofta långsiktiga
planeringar och resurser. Det blir nästan paradoxalt: kommunen kräver många gånger en omfattande
dokumentation och planering framåt i tiden samtidigt som de själva inte har möjlighet att bidra med
detsamma. Hur ska civilsamhället kunna bli ett reellt komplement till den offentliga sektorn om dess
olika aktörer hela tiden behöver fundera på om de finns kvar i ”mars nästa år”? Hur ska de som
arbetar med målgrupperna hitta motivationen att delta i projekten, och hur ska projekten kunna få
den så viktiga legitimiteten och lokala förankringen om långsiktigheten hos kommun och landsting helt
saknas?
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Trots det kortsiktiga tycks det dock finnas en informell väg mellan kommun och (vissa) projekt och
organisationer. Den vägen kan ge viss säkerhet men tycks inte finnas för alla.
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FORTSÄTTNINGSPROGRAM FÖR BARN SOM UPPLEVT VÅLD I HEMMET
Projekt: Fortsättningsprogram
Projektägare: Bojen – Förening för barn och ungdomar som upplevt våld
i hemmet
Syfte: Att pröva ett fortsättningsprogram för de barn och föräldrar som
genomgått Bojens grundprogram men som har ytterligare behov
Bidrag från Arvsfonden: 874 000 kronor
Metod: Gruppträffar och individuella samtal, delvis baserade på Ersta
Vändpunktens program och på aktuell forskning och egna erfarenheter
Målgruppens inflytande och deltagande: Högt avseende teman som
initieras både av Bojen och av deltagarna själva. Lågt avseende hur
träffarna ska gå till praktiskt, vilket är bestämt på förhand.
Efter projekttiden: Fortsättningsprogrammet kommer ingå i Bojens
ordinarie utbud, om än i begränsad omfattning.
Spår och spridning: 14 personer har deltagit i projektet (avser 2015 och
2016) varav hälften pojkar, hälften flickor. Deltagarna har olika etnisk
och socioekonomisk bakgrund.
Grad av nyskapande: Svårbedömd, å ena sidan låg grad eftersom
projektet bygger på befintliga program, å andra sidan hög grad eftersom
verksamheten fyller ett behov.

Bojen arbetar med barn och ungdomar som upplevt våld i hemmet och med deras våldsutsatta
förälder. Verksamheten erbjuder individuella samtal för barn och förälder, och för de allra minsta
barnen finns en barn-föräldrabehandling. Dessutom har man en gruppverksamhet för barn och
förälder. Den pågår under en termin med 15 träffar och är pedagogisk med terapeutiska effekter.
Bojen anordnar också sommarläger och temakvällar (Bojen, 2016). Det aktuella
fortsättningsprogrammet kom till då man hos vissa barn och föräldrar såg ett behov av ytterligare
träffar.
Vi har ju funnits sen 2004 och så har man ju upptäckt under resans gång att, ja en termin 15
gånger och alla andra insatser runt omkring som vi har ändå byggt på eller vad man ska säga, är
inte tillräckligt för alla. Det är tillräckligt för en del, men för en del är det inte. Och det av olika
skäl som det inte är det då. Dels kan det vara så att när man väl går här så kan man vara
upptagen av, det ska jag säga att dom flesta är när dom går grundprogrammet, så pågår det
nästan alltid nån rättsprocess som dom är inne i, som rör vårdnad, umgänge, misshandel,
bodelning, ja. Som gör att man kanske har lite svårt att fokusera och det kan också vara rätt
mycket turbulens runt umgänge och att man faktiskt är fortsatt utsatt också, det är ju inte helt
ovanligt. Och inte minst för barnen då, att det oftast är gemensam vårdnad ändå och att man
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ibland kanske till och med har ett hälftenboende med förälder som man är jätterädd för. Och
man kan säga, att det har inte upphört utan det pågår då. Och så har vi varit med i olika
forskningsprojekt sen det startade och då har man också tryckt på, när det gäller en grupp så är
det inte tillräckligt. Och när det gäller dom vuxna också, så var det så att den gruppen som det
inte var tillräckligt för är ofta också vuxna som har flera trauman staplade på varandra. […] och
då tänkte vi att vi skulle behöva bygga på med ett fortsättningsprogram. (Susanne)
Fortsättningsprogram startades alltså för att många har en pressad situation under grundprogrammet,
och en del barnen kan då bo kvar hos den förälder som utövar eller har utövat våld. Dessutom kan
föräldern som utsatts för våld ha tidigare trauman som gör det svårt att upprätthålla sitt föräldraskap.
Även forskning har påvisat att det kan finnas grupper som behöver mer insatser än vad
grundprogrammet erbjuder.
Deltagarna rekryteras från skolhälsovården, hälso- och sjukvården, stadsdelarna, BUP och
kvinnojourerna. Detta gör att Bojen delvis skiljer sig från många andra projekt i denna studie eftersom
man är beroende av inflödet från andra aktörer, framför allt inom det offentliga, som på olika sätt
möter våldsutsatta och deras barn. Samtidigt ökar antalet som själva söker sig till Bojen. För Bojen
handlar det dock ofta om att informera andra verksamheter om att de finns, speciellt eftersom det är
så stor omsättning av personal inom offentliga verksamheter. Inflödet kan med andra ord påverkas av
om det finns ett uppbyggt samarbete med någon person i någon av stadsdelarna eller inte.
Kvinnojourerna är mer stabila med ett mer stabilt inflöde som resultat.

FORMEN FÖR GRUPPERNA
DET ÄR ALDRIG DERAS FEL ATT EN VUXEN ÄR VÅLDSAM.

Grundprogrammet bygger på det amerikanska Children Are People too (CAP) som omarbetades för
Sverige av Ersta Vändpunkten. Programmet är inriktat mot alkohol, droger och kemiskt beroende (se
Socialstyrelsen, 2016) och Bojen har anpassat programmet efter sin målgrupp.
Syftet är att barn och ungdomar ska få så stora möjligheter som möjligt att fatta bra beslut för
sin egen person och att kunna sätta ord på sina tankar och känslor och fatta så bra beslut som
möjligt för sig själva och säga nej till sånt som inte är bra för dom. […] Ja att kunna ta så bra
hand om sig som möjligt och att göra skillnad på barns och vuxnas ansvar. Och att det aldrig är
deras fel att en vuxen är våldsam och att dom aldrig ska försöka förhindra det för att det är
jättefarligt. (Susanne)
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Fortsättningsprogrammet är ett nytt program för föräldrarna och barnen. Grundprogrammen följer
varandra avseende teman men det gör inte fortsättningsprogrammet eftersom barnen och
föräldrarna haft olika kvarstående problem och därmed olika behov. För barnen har det varit 15
grupptillfällen om två timmar under en termin, och tre så kallade ”boosterträffar” i efterhand. För
föräldrarna var tanken att också ordna 15 grupptillfällen, men det blev 28 tillfällen om två till tre
timmar och sedan tre boosterträffar.

Varje träff inleds med en liten föreläsning som följs av att deltagarna arbetar med olika övningar på
varje tema, som innebär självreflektion. Därefter delar deltagarna med sig av resultatet i gruppen. På
så sätt delar deltagarna erfarenheter och kunskap mellan varandra.
Innehållet i fortsättningsprogrammet är hämtat från Bojens egna erfarenheter och från
forskningsresultat som visat vilka problem som kan kvarstå efter ett genomgått grundprogram. Men
innan programmet dragit igång har deltagarna själva också fått fylla i en blankett om vad de önskar
mer av, vilket gjort att de kunnat påverka innehållet.
Dels kunde man se, i en studie, att föräldrarnas egen upplevelse av ökad föräldraförmåga inte
hade utvecklats i den takt som man hade förväntat sig, önskat. Då är det nånting som vi ... och
det har vi skrivit i och för sig, lägga in mer i grundprogrammen för det såg man att det behöver
man göra nåt åt direkt. Så det är också nånting vi gör, att man förändrar ibland
grundprogrammen lite att man tänker att här behöver vi skruva till det lite mer eller ja. Sen har
det varit, ja dels har det varit vad som kommit fram i studierna, men också vad vi själva har för
hypoteser och tycker oss ha sett. (Susanne)
Det poängteras också vikten av ett kontinuerligt utvecklingsarbete samt att de olika grupperna kan ha
olika behov, vilket också påverkar upplägget av fortsättningsprogrammet.

KONTINUERLIGA UTVÄRDERINGAR OCH SAMARBETEN
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Bojen skiljer sig från många andra organisationer i denna utvärdering. En stor skillnad är att Bojen är
väletablerad, har funnits i många år och har goda kontakter med offentliga, privata och frivilliga
organisationer. Det gör att man slipper många av de utmaningar som andra tampas med. En annan
stor skillnad är att Bojen har en ”grundfinansiering” från bland annat Göteborgs stad, vilket exempelvis
gör det gratis för alla boende i Göteborg att besöka verksamheterna. Detta skapar också en trygghet
som andra organisationer saknar helt eller delvis. Trots dessa skillnader finns det några saker som
andra projekt kan lära av Bojen.
Vi har ju stämt av med [deltagarna – barnen och föräldrarna] mycket själva. Vi har gått in flera
gånger och frågat vad dom själva vill och vad dom tycker att dom behöver. I början kom vi med
mycket förslag vad dom satt kvar med och sen kom dom själva med tankar, men sen har vi gått
in igen med förslag och det har varit lite oväntade saker som har varit det väsentliga. Vi har inte
riktigt vart medvetna om det, och inte dom heller förrän det har kommit upp. (Susanne)
Kontinuerliga utvärderingar är alltså viktigt, och det har Bojen trots att man använder program som är
relativt styrda, framför allt vad gäller formen, och trots att verksamheten bygger på erfarenheter och
aktuell forskning. Därmed har målgrupperna fått stort inflytande över temana och större möjlighet till
inflytande över projektet. Ett konkret exempel är att temat skam fick tas upp flera möten eftersom det
visade sig finnas ett stort behov av att tala om detta bland föräldrarna som deltog.
En annan lärdom är att även Bojens redan väl uppbyggda samarbete ofta är personbundet. För
civilsamhället är det ofta så att samarbetet mellan exempelvis organisation och kommunal förvaltning
bygger på ett fåtal individers engagemang. Det kräver ett kontinuerligt arbete med att sprida
information om organisationen för att inte inflödet av deltagare ska påverkas av brist på kunskap om
Bojen i exempelvis kommun eller landsting.
Slutligen pekar Bojen ofta på sitt samarbete med forskare och på att arbetet är förankrat i aktuell
forskning. Man har ett nära samarbete med forskare, vilket både innebär möjligheter till olika former
av utvärderingar men också en ingång till aktuell forskning på området. Forskare som utvärderat
verksamheten ingår numera också i styrelsen för Bojen. Vidare kan Bojen tillhandahålla deltagare som
kan svara på frågor och ingå i en utvärdering då de har en bra relation till sina deltagare. På så sätt
finns goda möjligheter för forskningsförankring i verksamheten.
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EN GRÄSROTSRÖRELSE ELLER INTE? KLIMAT FÖR ALLA
Projekt: Klimat för alla (tidigare: Ställa om och ställa rätt)
Projektägare: Jordens vänner
Syfte: Att nå ut till nyanlända ungdomar som inte tagit steget att bli
aktiva i den svenska miljörörelsen och att integrera målgruppen i
existerande verksamheter.
Bidrag från Arvsfonden: 3 638 000 kronor
Metod: Interaktiva workshops. Att utbilda om klimatförändringar och
klimaträttvisa samt låta deltagare ta ägandeskap i frågan och diskutera
lösningar
Målgruppens inflytande och deltagande: Högt, deltagarna har kunnat
påverka innehåll och planering, och de har deltagit i utvecklingen av
workshopsmaterial.
Efter projekttiden: Arbetet har implementerats i organisationen och
lever kvar.
Spår och spridning: Ca 400 deltagare och ca 18 utbildade informatörer.
Man har arrangerat en klimatfestival, producerat en metodbok,
publicerat nyheter och inlägg på Facebook och gett ut Miljötidningen.
Totalt har ca 2 800 personer nåtts. Den ursprungliga målgruppen, unga
nyanlända ungdomar, har breddats till ungdomar (med ”multietnisk”
bakgrund och migrantbakgrund) som behövt stöd för att finna vägar in i
civilsamhället.
Grad av nyskapande: Hög, avseende både det interna arbetet i
organisationen och arbetet med målgrupperna.

Som organisation har vi jobbat ganska länge och en av våra grundbultar som har varit liksom,
gräsrot, alla ska vara med, alla ska kunna vara engagerade. Och sen så satt jag och en före
detta kollega och kollade på, hur ser situationen ut. Hur är vi som organisation uppbyggda, men
också hur är det uppbyggt i miljösverige generellt? Alla dessa organisationer som ska vara med i
någon slags folkrörelse, vad är det vi ser där? Och även om vi har en ganska bra bild av vilka vi
har som medlemmar, vi har över 50 % kvinnor till exempel, så dom som syntes och hördes om vi
började kolla på årsmötesprotokoll, det var medelålders män som nog har varit i Sverige några
generationer om vi säger så. Och dom har varit med i organisationen sen typ 70-talet och så
började vi kolla i andra organisationer och det var typ samma sak där. (Intervju, projektledare)
Genomgången visade alltså att de som hörs mest är en relativt homogen grupp med vita, medelålders
män som är klara över vilka frågor som bör drivas och vad organisationen står för. Man frågade sig då
vilken gräsrotsrörelse det egentligen är möjligt att tala om ifall engagemanget och de som har en röst
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inte speglar Sveriges befolkning. Projektet startades då för att försöka skapa forum där alla kan göra
sig hörda.
När vi var ute och pratade med människor som inte var delaktiga i vår organisation så såg vi ju
att det fanns ju intressen. Det var bara att man inte förstod: vad är min roll i det här liksom. Man
var intresserad av frågorna, man hade andra perspektiv, men man kände sig inte alltid inbjuden
för att man förstod inte, vad ska jag göra där. (Amina, projektledare)
Jordens Vänner såg att man hade förutsättningarna i organisationen, bland annat genom arbetssättet
med informatörer, och startade projektet Klimat för alla. Genom att samarbeta med andra
organisationer kunde man undersöka målgruppernas behov och intressen, och utveckla arbetssätt för
att bättre möta dessa målgrupper.

ATT BREDDA ENGAGEMANGET
Själva projektet utgick från behovet av att bredda engagemanget och öppna upp för andra
målgrupper, men man valde att fokusera på unga nyanlända. Projektet omfattar workshops i
klimaträttvisa på skolor och föreningar där man kan nå målgruppen unga nyanlända.
Via den här formen, workshops, som är informativ och interaktiv, skapar mötesplats och ett
forum, där vi kan diskutera olika perspektiv av begreppet rättvisa. För alla har en generell
uppfattning om det och en ganska direkt erfarenhet antingen av rättvisan eller orättvisan, så det
är det vi gör rent konkret. Är ute i språkintroduktionsklasser, frivilligorganisationer och efter det
att vi hållt i en workshop, så är tanken väl då att dom här unga som är intresserade, det är inte
alla som är det. Att dom då kan engagera sig i den här frågan och själva, efter en utbildning,
vara ute och föreläsa på samma sätt som en informatör var hos dom och gjorde det. Och på så
sätt knyta mer kontakt med andra unga, träffa mer svenska unga om vi säger så, och lära sig
svenska. (Amina)
Ett hinder som upptäcktes tidigt, både i den egna och i andras organisationer, var att man arbetar
efter sitt eget perspektiv och därmed engagerar dem som delar detta perspektiv. Tanken med detta
arbetssätt är att vända på det hela och ordna workshops med utgångspunkt i deltagarnas behov och
perspektiv.
SOM INOM ALLA TYPER AV FRÅGOR, OM DU BARA HAR EN RÖST SOM
REPRESENTERAR FRÅGAN SÅ KOMMER INTE DOM LÖSNINGAR SOM
DISKUTERAS ATT VARA SÄRSKILT TROVÄRDIGA OCH HÅLLBARA.

Nyanlända ungdomar har också deltagit i en arbetsgrupp som arbetat med inkluderingsprocessen i
utformandet av workshops. Målet med projektet är inte att få fler medlemmar, även om
projektledningen tycker att det också vore ”trevligt”. I stället är syftet att målgrupperna ska hitta vägar
in i civilsamhället och att släppa fram fler röster i frågan för att förhoppningsvis få en debatt som är
mer jämställd och jämlik.
Workshopen är indelad i tre delar och varje del inkluderar en övning som ska leda till diskussioner med
deltagarna. Om det finns tillräckligt stort intresse bland deltagare för att fortsätta, görs också ett
omställningsprojekt som handlar om vad man konkret kan göra för miljön, till exempel matlagning för
miljön. I direkt anslutning till en workshop eller ett omställningsprojekt erbjuds deltagarna också att
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delta i en informationskväll eller en annan aktivitet för att visa att den som vill gärna kan fortsätta sitt
engagemang. Dom som är intresserade får gå en utbildning så att de själva kan föreläsa tillsammans
med någon som är mer erfaren. Detta ger också en väg in i civilsamhället och engagemanget via den
mer erfarna personen. De som arbetar med workshops får även en arvodering och därmed viss
arbetslivserfarenhet.
Jordens Vänner är en väletablerad organisation med stor vana av att driva projekt. ”Vi driver ju projekt
dagarna i ända”, som en i projektledningen sa. Därmed finns rutiner, kunskaper och erfarenheter av
redovisning och revision. Jordens Vänner hade även redan tidigare ett stort kontaktnät, inte minst på
grund av att man länge haft en informatörsverksamhet i skolor och folkhögskolor. Projektet har dock
inte kunnat förlita sig på dessa kontakter utan varit tvungna att skapa nya kontaktvägar för att nå
målgruppen.
Hur når vi då dom som inte går i skolan och som har fritidsintressen? Då blev det mer naturligt
att vi tog kontakt med andra frivilligorganisationer som KFUM eller Individuell Människohjälp,
Röda Korset. Där dom erbjuder ju sina deltagare aktiviteter, så kunde vi komma in och fylla den
informativa delen och på så sätt blev det liksom ett ganska naturligt samarbete. Så det är ju
dom som vi har haft ett kontinuerligt samarbete med under i alla fall dom här två åren. Sen på
skolnivå är det ju språkintroduktionsklasser, man är hos en lärare, får ge ett gott intryck, visar
hur pass genomtänkt projektet är, hur pass genomtänkt workshopen är, hur pass responsiv den
är tänkt och vara. Och så får dom se materialet. Det har lett till att den läraren har tagit kontakt
med andra lärare, och på så sätt har det också ökat, ja vad ska man säga, vårat relationsnätverk
till andra samarbetsaktörer så. (Intervju, projektledare)
Målet är att integrera projektet i Jordens Vänners ordinarie verksamhet och att andra aktörer ska få
upp ögonen för det. Dessutom vill man underlätta ett fortsatt engagemang hos de som gått igenom
detta projekts olika steg, och det finns tankar på att ha en ledarskapsutbildning eller liknande för att
säkerställa att människor inte bara släpps efter projekttiden.

LÄRDOMAR FRÅN KLIMAT FÖR ALLA
SÅ ATT DET VAR TACK VARE ATT VI BRÖT UPP DET I OLIKA STEG OCH
HADE FÖRST LITE MINDRE PROJEKT OCH SEN BÖRJADE DET HÄR RULLA
PÅ LIKSOM.

Även om Jordens Vänner har en lång projekterfarenhet kan vissa projekt innebära utmaningar. Det
gäller exempelvis Klimat för alla som så tydligt pekar på vikten av förändring inom organisationen.
Intervjun med projektledningen behandlade två saker som kan vara viktiga att ta upp.
För det första, som påpekas i citatet ovan, är det vikten av att ta implementeringen stegvis. Detta har
inte bara ett värde i relation till organisationen utan syftar också till att skapa ett hållbart och
livskraftigt projekt. Innan Klimat för alla startades genomförde man ett mindre projekt för att
undersöka behov och orsaker till snedfördelningen. Detta gav viktig information inför det stora
projektet, Klimat för alla, men det tydliggjorde också vilket arbete som krävdes internt. Det var viktigt
att ta detta arbete stegvis, vilket för in oss på den andra punkten – hur en organisation tar emot
beskedet att det krävs förändring.
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MAN HAR INTE RIKTIGT FÖRSTÅTT VILKA HINDER MAN HAR SKAPAT FÖR
DET.

Framför allt har förändringsarbetet handlat om kontinuitet och att ta arbetet stegvis. Utgångspunkten
har varit att alla ska kunna vara med och det har krävts ett internt arbete för att visa vilka hinder man
som organisation själva skapar.
Vi har fått ta det successivt och vi kommer få fortsätta ta det successivt. Det har varit bra
diskussioner om det, men man får ta det ett steg i taget så att ingen känner sig överkörd.
(Intervju, projektledare)
Framgångsfaktorer har varit att arbeta lugnt, metodiskt och stegvis med målsättningen att alla ska
känna att de är med på förändringar och nya arbetssätt.
En av Arvsfondens stöttepelare är att deltagarna ska vara medskapare under hela processen. Ibland är
det lätt att se och andra gånger svårare, vilket gäller samtliga projekt. I fallet Klimat för alla finns ett
tydligt medskapande i utvärderingar och avstämningar, och i och med att vissa deltagare själva blir
informatörer. Men det kan vara svårare att se medskapande i mötesformen eller i arbetsformen med
informatörer.
Det som blev lärdomen då, att lägga all makt hos en grupp även om de har varit med hela
processen, blir passivt. Man blir för så här ”vad snackar du om, jag trodde nånting som du säger,
skulle erbjuda mig”. Den balansen, vad ska man säga, våran målgrupp utformar i princip allt,
dom utformar, men dom får en liten stomme och gå i, för att dom ska känna tryggheten och
inspirationen för att utforma. I stället för att säga ”här, ta det här, gör vad du vill” och så blir
man rädd. Särskilt om man inte har gjort det här innan, då blir det ett jättestort steg. Då blir det
ett hinder i stället, men nu har vi hittat vägar runt det. (Amina)
Tidigt försökte Klimat för alla arbeta medskapande på ett tydligare sätt, men man anser att det
arbetssättet kan verka passiviserande. Ett arbete där deltagarna tillsammans ska skapa allt från
grunden, varje gång, leder till att människor ifrågasätter meningen med projektet och inte alls blir
intresserade av att delta eller engagera sig vidare. Därför krävs ett visst mått av struktur med
bestämda ramar som ger trygghet, och först då är det möjligt att känna inspiration och engagemang.
Klimat för alla har i huvudsak lockat killar, i kontrast till hur det annars brukar se ut i samma
ålderskategori för organisationen. Å ena sidan anser man att det överlag leder till en jämnare
könsfördelning, och å andra sidan försöker man även nå tjejer i målgruppen.
Frågan om plats är också intressant. Projektet når fler stadsdelar än vad organisationen tidigare gjort.
Tack vare sin kompetens har projektet fått inbjudan och uppdrag från kommunala förvaltningar att
arbeta med miljöfrågor i vissa utvalda stadsdelar. Samtalen med kommunen visar att många
miljösatsningar ofta tycks ske i stadsdelar där det redan finns ett stort miljöengagemang – exempelvis
ett grönare Majorna – men att det troligen behövs fler satsningar i andra stadsdelar. Här visar
projektet att man behöver nå ut till fler personer och genomföra ett miljöarbete på fler platser än vad
kommunen själva har kompetens till. Projektet kan förhoppningsvis ge en sådan väg in.

BARNETS RÄTTIGHETER I FOKUS – UPPDRAG 54
Projekt: Uppdrag 54
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Projektägare: Hammarkullens Folketshusförening
Syfte: Att skapa debatt, väcka uppmärksamhet, sprida kunskap och vara
en pådrivare för att barnkonventionen blir lag i Sverige
Bidrag från Arvsfonden: 2 821 000 kronor
Metod: Lära barn om barnkonventionen genom arbete med film, foto,
intervjuer, rollspel och serier. Barnen har även intervjuat politiker och
makthavare om barnkonventionen och barns rättigheter.
Målgruppens inflytande och deltagande: Högt. Barnets perspektiv styr
arbetet, från bokning av möten till intervjuer.
Efter projekttiden: Oklart hur projektet ska leva vidare, men delar
fortsätter genom Folkets Hus ordinarie verksamhet.
Spår och spridning: Man har gjort en kalender som fungerar som
informationsmaterial och publicerat en bok med barnens berättelser.
Dessutom har man genomfört utställningar och studiebesök och deltagit
i Kulturkalaset i Göteborg, på Mänskliga rättighetsdagarna och i SVT:s
REA.
Grad av nyskapande: Hög, genom metoden att låta barn lära sig om
barnkonventionen

och

därefter

själva

sprida

arbetet

med

barnkonventionen genom film och intervjuer med makthavare.

Uppdrag 54 står för att vi har ett uppdrag, 54 det är alla 54 artiklar ur barnkonventionen. Och
vårt uppdrag det är att sprida barnkonventionen och pressa politiker framför allt och fråga dom
vad dom ska göra för att barnkonventionen ska bli lag i Sverige. (Yarko, projektmedarbetare)
Målet med Uppdrag 54 är att intervjua politiker för att se om de känner till barnkonventionen och
fråga vad de vill göra för att bidra till att barnkonventionen blir lag. Barnen som deltar i projektet ska –
med stöttning – genomföra förberedelserna, intervjuerna och efterarbetet. Metodarbetet handlar
också om att lära sig allt som krävs för att genomföra intervjuerna. Det kan vara att hantera mikrofon
och kamera och intervjuteknik.
VI HAR NÅGRA GRUPPER SOM HAR VARIT MED I NÅGRA ÅR, OCH DOM
ÄR EXPERTER PÅ BARNKONVENTIONEN.

Yarko verkade i området i många år och tyckte att många barn och vuxna inte verkade ha koll på
barnkonventionen. Han sökte därför upp Folkets Hus och presenterade en idé och resultatet blev ett
första projekt där barn fick lära sig om barnkonventionen. Uppdrag 54 är en fortsättning på detta
projekt där barnen i stället ska sprida sina kunskaper om konventionen.
I allt det här arbetet skapas allt som man tycker är bra, man blir van att tala, man får
självkänsla, man ja utvecklas också tillsammans i en grupp för att göra nånting bättre i
96

samhället. Det är ett väldigt viktigt mål för oss också, som Folkets Hus och förening, som vi
tycker att vi ska stå för här i området och i Hammarkullen. (Kerstin, projektledare)
Alla aktiviteter genomförs med utgångspunkt i barnkonventionen, och inte bara intervjuerna med
politiker. När jag träffade projektet var de på gång med en zombiefilm, och tanken var att barnen
själva ska välja en artikel som de utgår från och som produkten – i det här fallet filmen – ska spegla.
Barnen själva avgör vad de vill göra och vad i barnkonventionen de vill utgå från. De skriver själva
manus och oftast sköter de också kamera och klippning själva. Barnen är på så sätt delaktiga i alla
delar av processen.
Jag bad projektledningen att fundera över vad som inte fungerat eller om det finns några som de inte
lyckats nå med projektet, och då blev det tyst. För många är det en svår fråga, vilket jag har full
förståelse för. Men när vi pratar om annat framkommer trots allt att det finns grupper som inte nås
eller saker som man av förklarliga skäl inte tänkt på i arbetet med projektet. En sådan sak är
könsfördelningen bland deltagarna. Förra terminen var det 90 procent tjejer som deltog, men denna
termin har det tillkommit några killar. Enligt projektet kan det bero på att tjejer är mer intresserade av
att lära sig nya saker, att de är mer tålmodiga och kreativa medan pojkar vill i stället ha ”action, att
allting ska hända snabbt”. Den här typen av förklaring innebär dock att olika egenskaper knyts till kön
(jfr. Butler, 1990). Det kan i sin tur leda till att könsstereotyper förstärks utan att det vare sig är
meningen eller önskvärt, och det ger lätt en fortsatt snedfördelning av deltagare. Det visar det sig att
skolan rekryterar deltagare och att det finns fler tjejer än killar bland eleverna, men också att projektet
inte har full kontroll över hur projektet säljs in till potentiella deltagare. Här finns något att fundera på
för framtida projekt: sättet att presentera projektet kan påverka vilka deltagare man får.

LÅNGSIKTIGHET
Folkets Hus i Hammarkullen är en stabil förening som har funnits sedan 1986, och det gör att projekt
som sker i dess regi har en väl förankrad organisation att luta sig tillbaka på. Lärdomar från projekt kan
också plockas upp i nya projekt och i organisationens övriga arbete. Detta nämner Kerstin när hon
diskuterar projektformen:
Alltså jag gillar projekt, jag tycker det är en väldigt smart idé. Många säger: ah, vi är så
projekttrötta och bla bla så där. Jag tycker det är en bra idé att få testa sina idéer skarpt över
några år och sen få reflektera över det man gjort och utvärdera det och så. För att även om
projektet tar slut, så har vi liksom en stabil grund och stomme, vi har vårat hur kvar, vi har våran
långsiktiga vision kvar vad vi tycker är viktigt för människor här i närområdet främst.
Projektet ses här som en möjlighet för organisationer att prova idéer, som sedan kan implementeras i
den egna organisationen. Projekt ger alltså möjligheten att arbeta intensivt med en idé under en
kortare tid, en möjlighet som troligen hade saknats utan projektmedel. Men detta skapar också en viss
otydlighet: ”ibland vet man inte riktigt vad som är hönan och ägget”, menar Kerstin. Kerstins fråga
väcker en rad frågor: Vad är projektet och vad är föreningens ordinarie verksamhet? Vad ger vad?
Vilka samarbeten bygger vidare på något i den ordinarie verksamheten och vilka tillkommer? Ett led i
denna nödvändiga otydlighet blir hur projektet långsiktigt ska kunna tas tillvara, vad som kan överleva
och vad som inte bör fortsätta.
Det här med, hur ska detta leva vidare. Det ser vi inte så mycket bekymmer med för att vi, om vi
jobbar ihop med biblioteket och så ska vi göra en del barnaktiviteter, ja men då har vi med oss
det här tänkandet liksom. Hur vi förhåller oss till barn och ungdomar, hur vi förhåller oss till folk
överhuvudtaget så att det genomsyrar hela arbetet vi gör förutom i Uppdrag 54. (Kerstin)
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Kerstin betonar att arbetssätt och lärdomar från Uppdrag 54 fortsätter in i nya projekt och
organisationens arbete och samarbeten. Hon menar att det inte är säkert att just Uppdrag 54 bör eller
ska leva vidare, utan att andra former kanske är lämpligare. Yarko betonar även att projektet
långsiktigt lever kvar hos deltagarna.
VI

HAR

OCKSÅ

EN

HEL

GENERATION

SOM

HAR

LÄRT

SIG

BARNKONVENTIONEN SOM KAN SPRIDA VIDARE.

Oavsett hur man resonerar kring projekts framtida överlevnad och långsiktighet finns det frågor som
behöver besvaras, bland annat i relation till de samarbeten som inletts med skolor och barn. Kan
exempelvis skolan ta över verksamheten eller hur tas barnens engagemang och intresse till vara? En
annan del av projektet är den kompetens Yarko har genom att vara den som i huvudsak arbetar med
barnen. Hur kan den tas till vara, både av respekt för allt jobb som lagts ner men också så att hjulet
inte behöver uppfinnas på nytt?

DEN LOKALA FÖRANKRINGEN
En framgångsfaktor för Uppdrag 54 är definitivt det lokala kapital som finns både i föreningen och hos
de som arbetar med projektet. Kerstin har arbetat länge i Hammarkullen och Yarko har själv en
bakgrund i området.
För min del tror jag att det underlättar mycket att jag har bott här, jag talar samma språk som
barnen. Dom känner igen mig. Föräldrarna identifierar sig med mig också. På det sättet tror jag
att det underlättar. Och också att Folkets Hus har funnits här ganska länge, och alla känner till
vad Folkets Hus är, alla litar på Folkets Hus med. (Yarko)
Yarkos lokala förankring bidrar med all säkerhet till att det finns en bra kontakt med föräldrar och
barn. Dessutom bidrar Folkets Hus rykte och status i området till att öppna dörrar för barnen och det
underlättar projekt av den här typen.
VI HAR JÄTTEBRA KONTAKT MED FÖRÄLDRARNA. OCH DET SKA VARA SÅ
TYCKER VI.

Samarbetet mellan Yarko och Folkets Hus bygger också på en lokal förankring. Som nämnts tidigare
valde Yarko själv att kliva in på Folkets Hus för att diskutera sin projektidé, vilket också tyder på att
Folkets Hus är välkänt i området.
Det goda samarbetet med skolorna i området är ett annat tecken på den lokala förankringen. Man
samarbetar med Emmaskolan i området på så sätt att deltagare rekryteras den vägen. Numera finns
även ett samarbete med Nytorpskolan, dit barnen flyttar efter sina år i Emmaskolan. Detta har skapat
en naturlig spridning från en skola till en annan.
Folkets Hus har mycket gratis i och med sin starka lokala förankring. Kanske skapar detta en trygghet
som gör att det inte behöver vara projektet som överlever, eftersom Folkets Hus finns kvar. Samtidigt
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kan det kanske skapa en otydlighet i vad som är projekt och vad som är ordinarie
föreningsverksamhet.
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ATT LÄMNA
STAFETTEN

ÖVER

ERFARENHETERNA

TILL

NÅGON

YNGRE

–

Projekt: Stafetten
Projektägare: Masthuggsteatern
Syfte: Att göra barn medskapare till tre föreställningar som artikulerar
deras verklighet, drömmar och berättelser.
Bidrag från Arvsfonden: 3 158 000 kronor
Metod: Workshop
Målgruppens inflytande och deltagande: Lågt. Jag bedömer att
målgruppen har litet inflytande över processen – dels på grund av att
den sker inom ramen för ordinarie skolverksamhet, dels för att de inte
har möjlighet att delta under hela processen.
Efter projekttiden: Förhoppningen är att utveckla och sprida ”stafettmetoden”, att utveckla teaterns arbete med målgruppen och att
uppsättningarna till viss del kommer fortsätta spelas.
Spår och spridning: Tre skolklasser har deltagit i projektet. Projektet har
spridits genom Masthuggsteaterns uppsättningar från projektet och via
bland annat kultursamordnare och i skolor.
Grad av nyskapande: Hög. Metoden med en stafett för att dela sina
erfarenheter till yngre är intressant.

Stafetten är ett projekt där Masthuggsteatern har genomfört tre scenkonstföreställningar i samarbete
med en skola i Bergsjön. Namnet Stafetten syftar på upplägget. Först samarbetar Masthuggsteatern
med två högstadieklasser som är medskapande till två föreställningar för mellanstadieklasser, och
därefter sker samarbetet med två mellanstadieklasser som gör föreställningar för lågstadiet som
slutligen gör föreställningar för förskolan. Stafetten innebär alltså att de äldre barnen lämnar över
erfarenheter av att vara äldre till de yngre barnen som skickar sina erfarenheter vidare.
Rent praktiskt så går det till så att vi arbetar i workshopform ute på skolorna och att vi även tar
hit eleverna och dom får vara med i själva processen, och dom får bidra med erfarenheter, idéer,
tankar, stoff, som vi tar med oss in i själva föreställningarna då. Och tanken är att dom här
föreställningarna spelas här på teatern, kanske också runt om i stan […] och att dom här
föreställningarna ska erbjudas kostnadsfritt för barn och ungdomar i Göteborg. (Christine)
Det är eleverna som bidrar med sina erfarenheter och sina idéer som sedermera blir föreställningar
och sätts upp på Masthuggsteatern. Syftet med själva stafettidén är att ”ta in en plats” och ”vara på
den här […] skolan och grotta ner oss och känna hur det är med de olika åldrarna och generationerna
där”. Dessutom sågs det som en vacker tanke att eleverna får möjlighet att reflektera över hur de
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själva upplevde sina tidigare årskurser. Dåvarande projektledaren Christine kallar det för en
”generationsreflektion”. 10
En sak som skiljer projektet från Masthuggsteaterns ordinarie verksamhet är de pedagogiska och
sociala aspekterna – att teaterns verksamhet tas med ut i skolorna och att man samarbetar med
pedagoger. Ett övergripande syfte med projektet är också en ”empowermenttanke”:
Om man nu lever ute i Bergsjön och är i periferin som i en stad, att man kan få se sin berättelse
eller sitt liv gestaltat på scen av professionella skådespelare och nå ut till hela stan. Så att det är
en sån tanke, att drömmar som gestaltas dom blir lite verkliga i den processen. Så att det är ju
en social tanke och en empowermenttanke. (Christine)
Samarbetet med just Bergsjön beror på att Masthuggsteatern ville komma ut i förorterna och tog
kontakt med kultursamordnare i kommunen. Det ledde till ett samarbete med två skolor, en i
Tynnered och den tidigare nämnda skolan i Bergsjön. Efter samtal med Arvsfonden beslutades dock
att krympa projektidén och budgeten för projektet till endast en skola, vilket projektledarna är nöjda
med.
När jag träffade Christine hade skolan haft svårt att få tiden att räcka till samarbetet, men trots det har
det mesta fungerat bra. En sak som är lite speciellt med Stafetten är att Masthuggsteatern inte vill att
lärarna är delaktiga, medan en del andra projekt snarare önskar att lärarna är med för att undvika att
hamna i en ofrivillig lärarroll och för att arbetet med projektet lättare kan haka i skolornas ordinarie
verksamhet. Stafetten har dock resonerat precis tvärt om.
Dom får, det betygssätts och så där. Det är ändå en del i undervisningen, det är så vi har fått loss
tid. Och lärarna utarbetar liksom olika övningar och uppgifter som kan betygssättas sen, men
nej vi skulle helst vilja befria oss från lärarna utan det är mötet mellan konsten och eleverna vi
vill åt. (Christine)
Frågan om betygssättning är också värd att lyfta fram, för om arbetet betygssätts eller på annat sätt
kontrolleras är det inte frivilligt för deltagarna. Därmed kan man behöva fundera på om skolan
verkligen är rätt arena att rekrytera deltagare till projektet.

ATT PRÖVA EN METOD
Likt många andra organisationer i denna utvärdering är Masthuggsteatern väletablerad i Göteborg.
Teatern har gott renommé och har lång erfarenhet av att ge föreställningar för unga på skolor runt om
i Göteborg. När jag lyssnar på min intervju och läser dokumenten om projektet slår det mig att jag
försöker hitta kärnan i själva projektet. Vad det är som är nytt med projektet för en teater som är känd
i Göteborg, och andra delar av Sverige, för att göra barnteater av hög kvalitet? Å ena sidan är det
tydligt att projektet handlar om att använda pedagogik i mötet med unga, och å andra sidan tycks
mycket handla om teaterns arbete med ungdomarnas idéer och erfarenheter.
Marcus: Finns det ett långsiktigt mål?
Christine: Ja men eftersom vi inte har jobbat på det här sättet, så är det mer som ett slags pröva,
är det här ett sätt vi vill jobba på. Det vet vi inte. Men, så det är en slags, att pröva en metod.
Och pröva nya sätt att arbeta konstnärligt med barn och ungdomsteater.

10

Christine har sedan vi träffades hunnit sluta som projektledare för Stafetten och ersatts av Mikaela.
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Teaterns arbete är det långsiktiga målet, att utforska om detta är ett arbetssätt som man vill fortsätta
med. Alla projekt syftar i någon mening till att gynna den egna ordinarie verksamheten, vilket är viktigt
att påpeka. Detta gäller även i de fall där det finns en mycket tydlig mottagare av projektet som kan
anses gynnas; om den som svälter får mat gynnas naturligtvis mottagaren av insatsen, men också
givaren av allmosan (Krause, 2014). Men hos Stafetten är det tydligt att mycket handlar om
Masthuggsteatern själva. Det behöver inte vara något fel, men ibland är det lite oklart vem projektet
finns till för och vilka långsiktiga effekter man vill se.
DET VAR OCKSÅ EN ÖNSKAN FRÅN SKÅDESPELARNA I ENSEMBLEN, ”KAN
VI INTE JOBBA I BERGSJÖN, DET ÄR ALLTID SÅ ROLIGT ATT TRÄFFA DOM.
DOM ELEVERNA DÄR, DET ÄR SÅ SPÄNNANDE”.

När det blir en övervikt på den egna verksamheten kan en otydlighet i relation till målgruppens önskan
och behov följa. För Arvsfonden är målgruppens eget deltagande och möjlighet till påverkan på
projektets alla delar fundamentalt, och då gäller det även att exempelvis kunna justera projektidén
efter de som förväntas delta i projektet.

BARNENS DELAKTIGHET
Målgruppen är delaktig i projektet men inte i alla delar. Barnen bidrar med sitt biografiska stoff, vilket
sedan skrivs om till ett manus som skådespelarna på teatern agerar ut. Varje elev deltar i mer än 20
timmar, berättar Christine. Åttondeklassarna träffades två gånger per vecka under en
femveckorsperiod samt några gånger under resterande tid, till exempel när manus var klart, under
genrepet och även under premiären.
Det kommer se lite olika ut under dom olika åren, men hur det ser ut nu, så började vi med att
dom här två åttorna kom hit och såg en föreställning för högstadiet som vi har gjort som heter
utanför boxen. Och utifrån den så pratade vi om: vad är teater, hur kan man jobba med
scenkonst, vad är scenografi och vad gör en regissör och så där. Och sen så har vi samarbetat
med en dramapedagog, det var inte riktigt tänkt så men, alla som var med i teamet,
projektledare som jag, regissör, dramaturg, skådespelare, scenograf och dom här eleverna då
har varit i ett rum då tillsammans med en dramapedagog och gjort dramaövningar och lekt
lekar och berättat saker för varandra om oss själva och så. Så det var ett väldigt fint möte. Och
vi har väl mest fångat upp andemeningen med det men också intervjuat eleverna och använder
det här biografiska stoffet då för att skriva ett manus. Så dom är med både konkret och som, ja,
ett slags möte, som en förståelse för deras verklighet och så här. (Christine)
Barnen får också en inblick i skådespelande – genom exempelvis dramaövningar – och i övriga delar av
processen, från idéstadiet till färdig produkt. Sedan är det Masthuggsteatern själva som sätter upp
pjäsen.
Marcus: Nu sa du professionella, är det professionella skådespelare som spelar sen?
Christine: Ja, det är inte eleverna som ska stå på scen för att det skulle inte funka av praktiska
skäl. Dom ska ju spela 40–50 föreställningar av varje produktion så att säga. Så att det är ett
professionellt team som förvaltar elevernas berättelser, sen kan det finnas kanske röster från
eleverna eller bil... dom kan finnas med på andra sätt ändå, men dom som är på scenen det är
professionella skådespelare.
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Första gången vi pratade om detta nämnde Christine omfattningen av föreställningen som argument.
Senare tar Christine upp andra argument för att inte involvera deltagarna i alla delar av projektet.
Marcus: Har det funnits en idé om att involvera eleverna där med?
Christine: Nej det har aldrig funnits en tanke på att göra ett ”communityprojekt” på det sättet
liksom, [där] man får gestalta sin egen historia. Det har inte funnits i konceptet. Dels för att vi
har ju skådespelare anställda här, dom måste ju få jobba (skratt). Så att det har aldrig varit en
tanke. Det skulle man ju naturligtvis kunna tänka sig att eleverna skulle bli ännu mer delaktiga
om det var så, men det har liksom inte funnits, det var aldrig nån idé från början i alla fall så
därför har vi inte reflekterat så mycket över det. Utan att vi tänker att eleverna blir delaktiga på
massa andra sätt men inte just på det sättet. […] Vi var också tydliga med det gentemot
eleverna från början. Nån kanske var besviken över det, men det gick över.
Här träder en viss stelhet i projektet fram, dels att projektet så tydligt relateras till skådespelarnas
arbete och dels i svaret att några elever först var besvikna över detta. Det tycks ha funnits en idé som
genomfördes utan att man utvärderade projektet gemensamt med dess deltagare, och det var
eleverna som fick anpassa sig till projektet snarare än tvärt om. Detta får mig att fundera på vad
eleverna får ut av att dela med sig av sina erfarenheter och tankar.
Marcus: Vad får åttondeklassarna ut av detta förutom att dela med sig av sina berättelser?
Christine: Ja dom får ju ut det här fantastiska att dom var med i det här rummet och fick liksom
släppa loss och leka. Vi blev nästan förvånade för att dom visade sig vara väldigt öppna och
modiga och gjorde massa saker som man föreställde sig att 14-åringar inte alls har lust med. Så
att, så dom får ju helt enkelt prova på teater och känna på om det kanske kan vara kul för dom i
förlängningen. Så att dom har ju fått ut väldigt mycket kan jag tycka, liksom att jobba med
dramapedagog, vi blev tajta i dom olika grupperna och så där. Så dom har ju fått en
miniteaterkurs. Och så har dom också fått jobba med en arkitekturpedagog och fått skapa
scenografi och sånt där.
Möjligen läser jag projektet fel; kanske handlar det inte alls om att sätta upp teaterföreställningar, och
kanske är det just det som projektet handlar om – att ge barn möjlighet att få prova på olika delar av
en teaterproduktion tillsammans med professionella och erfarna teatermedarbetare. Utifrån detta
perspektiv handlar det kanske snarare om att kunna erbjuda något till dem som av olika anledningar
vill fortsätta med liknande verksamheter.
Marcus: Men säg att det finns nån åttondeklassare som, ja men det här är ju jätteroligt. Har ni
möjlighet att ja men prata med den personen, gå dit eller?
Christine: Javisst, det skulle vi kunna göra. absolut. Eftersom vi jobbar med kultursamordnare i
Bergsjön och så där också. Så att om dom skulle visa nåt sånt intresse tänker vi oss att vi skulle
kunna hålla upp det på nåt sätt.
Om någon visar intresse för teater eller teaterproduktion kan Masthuggsteatern alltså bistå med
kontakter eller hänvisa tillbaka till kultursamordnarna.
Det är svårt att balansera projekt där barn och unga är inblandade. Tanken är å ena sidan att tillvarata
deras åsikter och önskemål, och å andra sidan att möta den egna organisationens önskemål och krav.
Dessutom finns samarbetspartner och finansiären att ta hänsyn till. Det finns flera sådana utmaningar
om detta projekt går ut på att erbjuda barn i Bergsjön en möjlighet att få prova på teater. Den egna
organisationen har skådespelare som behöver arbeta, vilket begränsar projektets upplägg och det
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dagliga arbetet med barnen. Skolan som samarbetspartner ska sätta betyg på eleverna, vilket skapar
begränsningar i huruvida barnen kan vara där frivilligt eller inte. Finansiären föreslår att antalet skolor
ska begränsas, vilket leder till att projektet anpassar sig. Allt detta är utmaningar som påverkar
möjligheterna att arbeta med barnen som projektet berör. Samtidigt är det möjligt att göra
förändringar och anpassa arbetet efter målgrupperna under projektets gång. När jag träffade
Stafetten hade projektet inte varit igång särskilt länge och det är möjligt att saker och ting förändrats
sedan dess. Men detta visar ändå vilka utmaningar, hinder och möjligheter som kan påverka andra
framtida projekt. Det kan vara viktigt att fundera på vad deltagarna faktiskt ger projektet. Förutom att
de bidrar med exempelvis sin tid är det barnens berättelser som utgör grunden i projektet, berättelser
som kan bottna i reella livserfarenheter och känslor. Det är ett bidrag som förpliktigar, och det bör
innebära att barnen också kan ställa krav på hur projektet ska utformas och på omständigheterna för
sitt eget deltagande.
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”UTAN ETT
SAMVERKAN

SKRIVBORD

EMELLAN”

–

KUNSKAPSUTVECKLING

I

Projekt: Kunskapsutveckling i samverkan (KunIs)
Projektägare: Göteborgs Föreningscenter
Syfte: Att öka medverkan och delaktighet för den sociala ekonomins
organisationer i socionomutbildningen.
Bidrag från Arvsfonden: 3 422 600 kronor
Metod: Möten och planering på lika villkor, bland annat genom
framtidsverkstad

och

genom

deltagande

i

undervisning

och

i

arbetsgrupper
Målgruppens inflytande och deltagande: Högt inflytande.
Efter projekttiden: Oklart men förhoppningen är att bland annat hitta
medel till någon som kontinuerligt kan arbeta vidare med samarbetet.
Man vill också utöka samarbetet och skapa en uppdragsutbildning för
gemensamma

studier

(socionomstudenter

och

medlemmar

i

organisationer).
Spår och spridning: Oklart när detta skrivs, men delar av projektet har
filmats och en c-uppsats har skrivits. Jag har haft svårt att utläsa antalet
som deltagit i och nåtts av projektet, men år ett deltog 36 studenter, 4
lärare och 7 personer från olika organisationer på Framtidsverkstaden.
Grad av nyskapande: Svårbedömd. Liknande initiativ finns och har
funnits, däremot skiljer sig formen åt med framtidsverkstäder för ökad
delaktighet

Kunskapsutveckling i samverkan arbetar för att föra samman socionomstudenter med människor med
levd erfarenhet av social utsatthet. Meningen med detta är att lyfta fram kunskap som
socionomstudenter behöver men som kan vara svår att läsa sig till. Projektledaren Lotta säger så här:
Tanken med det här är då att vi ska vända oss till fler organisationer inom den sociala ekonomin
inom Göteborg, alltså organisationer som vänder sig till människor som har egna erfarenheter
av social problematik, psykiatrisk problematik och så. Och som är organiserade i olika
verksamheter som jobbar tillsammans med dom, och institutionen för socialt arbete då.
Det fanns en samverkansgrupp redan innan det fanns medel för projektet, och medlemmarna skrev en
gemensam ansökan för projektet. Institutionen för socialt arbete (ISA) vid Göteborgs Universitet var
med och skrev på eftersom de ville utveckla så kallad brukarmedverkan i sitt arbete. Projektet var
tänkt att komplettera eller ”utmana” en ”akademisk kunskapssyn” och skapa bryggor mellan teori och
praktik.
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Liknande projekt har visat på goda effekter för medlemmarna i de organisationer som medverkar,
genom att de känner att de klarar av att delta och även får en bra bild av studenterna. För studenterna
som medverkar som ges möjlighet att möta medlemmarna ”utan ett skrivbord emellan”. Det skapas
genom olika former av möten och mötesplatser möjligheter för möten utan kategoriseringar och för
reflektion om konstruerade skillnader mellan olika grupper. Exempelvis berättade Lotta om en student
som trodde att hen talade med en så kallad brukare men det visade sig att det var en chef, och hur
detta missförstånd ställde bemötandet och samtalet på sin spets. Studenterna påpekade också att de
fick andra infallsvinklar att ta med sig in i sina diskussioner på utbildningen.

FRAMTIDSVERKSTADEN
Studenter, deltagare från institutionerna och anställda på organisationerna har varit med tillsammans
med medlemmar från de olika organisationerna. Ungefär 60 personer deltog i vad projektet kallar en
framtidsverkstad, där de tillsammans diskuterade hur arbetet med projektet skulle kunna fortskrida.
Bland annat hade vi en grupp som kallade sig för ”Mentorskap” tror jag, och det var då tanken
att varje, att en klass i socionomutbildningen ska utgöra en pilot. Dom är ungefär 40 stycken när
dom börjar och att man delar upp dom i tio grupper och att varje sån grupp får en
mentororganisation. (Lotta)
Från början ingick de organisationer som var med vid ansökningstillfället men tanken är att utöka
organisationerna allt eftersom. Förutom gruppen ”Mentorskap”, fanns också en grupp som ville
arbeta strukturellt och förändra politiskt: ”Gemensam Aktion”. Den samlar studenter och
organisationsdeltagare som gemensamt arbetar politiskt för att till exempel förändra målgruppens
boendesituation och aktivitetsersättning.
Även ur den gruppen tänkte jag att det skulle växa fram idéer om var i utbildningen man kan
lägga in moment som passar då i olika kurser. Det kan ju studenterna. (Lotta)
Planen är att projektet under det första året ska omfatta fyra kursmoment. När jag träffade
projektledningen var detta arbete i sin vagga och det är studenter på de tre första terminerna på
socionomprogrammet som deltar. Tanken är dock att detta arbetssätt ska genomsyra hela
utbildningen för att få ett utbyte av kunskap. Rent konkret vill man att varje organisation ska ha tio
studenter som träffas vid tre tillfällen per termin för att diskutera frågeställningar som är anpassade
till respektive kurser. Förutom detta är tanken att organisationerna ska delta i föreläsningar och
seminarier. Detta upplägg ska ge ett utbyte från båda håll som kan gynna både organisationerna och
utbildningen (studenterna).
Framtidsverkstaden var tänkt att upprepas årligen för att fånga upp de tidigare idéerna och vad som
hänt sedan sist, vad som fungerat och vad som kan göras annorlunda. Den allra sista
framtidsverkstaden inom ramen för projektet var tänkt att handla om framtiden och hur idéerna och
arbetet inte ska dö ut. Under projekttiden anpassades dock arbetet till de behov som
uppmärksammades, och år två genomfördes i stället ett forskningsseminarium, en ”open space”-dag
för idéer och en uppföljningsdag då idéerna konkretiserades.

”BRUKARE”, DELAKTIGHET OCH MEDBESTÄMMANDE
Under mitt möte med projektledningen kom vi in på begreppet brukare och vad som är
brukarmedverkan, och vi var alla rörande överens om att det inte är ett bra begrepp som sällan
används av organisationerna själva. Trots detta används begreppen ofta av andra, inte minst på en del
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socionomutbildningar och i en del offentliga organisationer. Begreppet brukarmedverkan devalveras
dock ofta till att människor förväntas berätta om sina liv, och det är inte detta som Kunskapsutveckling
i samverkan vill komma åt.
Bemötandefrågor eller känslor av kränkthet när får man dom? Vad behöver vi för att, och vilka
metoder kan man använda för att känna delaktighet, medbestämmande? Det är dom sakerna
man vill lära ut mycket mer än att man ska berätta om sig själv som ”brukare”, det är det man
brukar göra då va. Och såna bjuds ju in till universitet för att stå och berätta. Det är det som
man genom ett sånt här upplägg kan komma ifrån. För här diskuterar vi sakfrågor som kan vara
allmängiltiga för alla människor, alla människor har blivit kränkta någon gång, alla människor
vet vad det vill säga att vara utsatt nån gång va. Och hur kan vi komma förbi den typen av
inlåsningar som du pratar om, sen finns det inlåsningseffekter i alla verksamheter. (Lotta)
Enligt Lotta kan arbetet i projektet vara en väg bort från att tala om dessa organisationers medlemmar
som en homogen kategori av ”brukare”, för att i stället prata om sakfrågorna som följer av att möta
myndigheter generellt och socionomer speciellt. Som alltid när projekt arbetar med frågor om
medbestämmande och delaktighet är det intressant att höra hur detta också omsätts i själva
projektet. Jag frågade därför vem som initierar eller leder in samtalen på dessa frågor, om det var
projektet, ISA eller deltagarna själva. Lotta svarade så här:
Det är ju ett dilemma så klart, jag var ju så aktiv i det förra projektet så då kunde jag sköta det.
Men nu kommer det ju bli annorlunda, för vad jag tänker kommer bli min roll i det här det är ju
att när studenterna kommer ut i organisationerna så blir det ju min uppgift att förbereda dom
på vad det är, då har ju studenterna förmodligen frågeställningar med sig eftersom dom ska
examineras så det är mycket med det va och dom läser vissa kurser som dom behöver kanske
titta på vissa saker och så. Då kan man ju förbereda organisationerna på det, hur ska vi ta emot
dom här personerna nu. Vad är det ni tycker att ni är bra på, vad kan ni dela med er av här och
det brukar gå ganska bra. Och sen på kurserna då, så vet ju inte jag det, fortfarande vet jag inte
vilka kurser det blir eller vilka kursansvariga som kommer ansvara då. Men jag ser ju att jag
skulle kunna hjälpa till där också.
Intervjuerna gjordes tidigt i processen när mycket ännu inte var färdigt, men arbetet med offentliga
aktörer innebär särskilda utmaningar; insynen minskar och det finns processer – exempelvis
betygsättning av studenter – som projektet inte kan påverka. Frågan är hur detta påverkar projektets
olika deltagare vad gäller just frågor om frivillighet, delaktighet och makt. En annan fråga är hur
projektledningen påverkas av ett sådant samarbete.

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE
Samarbetet med ISA kan enligt Lotta upplevas som ett arbete med en koloss. Ett problem har varit att
institutionsledningen som ingick avtalet med projektet har hunnit bytas ut. Ett annat problem är att
projektledaren har saknat insyn i universitetets arbete med projektet. Trots detta upplever Lotta en
välvilja från den nya institutionsledningen.
Och nu håller institutionsledningen på med dom kursansvariga för att få dem, så att säga, ja ta
till sig det här kan man väl säga. Det är ju lite sent på terminen och så är det ju ofta med såna
här kolosser att dom, dels så går det väldigt fort och dels så går det väldigt långsamt. För att
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kurserna läggs ju mitten på terminen och sen så är det kört, men samtidigt är det jättetrögt att
arbeta in saker som kommer nytt då.
Samarbetet har dock inte bara gått via institutionsledningen, utan det finns en referensgrupp som är
kopplad till institutionen med olika organisationer och lärare har deltagit på olika sätt. Samtidigt
påverkar personbundenheten också möjligheten för en längre förankring över tid.
Ja vad vi pratar om är ju det är att det måste finnas en person och att vi ska försöka hitta medel
gemensamt till det till det sista året så att säga. Och det har jag börjat prata om men där är ju
inte folk ännu på det sättet. Men en förhoppning är ju att man bygger in det som moment i
kurserna som löper på, det är kanske i början svårast att, men har man väl en gång byggt upp
det och dom här kontaktytorna finns och folk vet om vad dom ska göra. Också vad jag försöker
prata med organisationerna om, se inte det här som nåt som kommer vid sidan om. Se det som
nånting som ni gör i eran verksamhet och som ni kan göra reklam för er verksamhet genom, som
ger er status. (Lotta)
Denna personbundenhet gäller både på ISA och på de olika organisationerna som ingår i projektet.
Förhoppningen är att motverka detta genom att bygga in arbetet på olika sätt i ISA:s olika utbildningar.
Och precis som Lotta själv är inne på finns det oftast utrymme för detta i de kurs- och
utbildningsplaner som ligger till grund för utbildningarnas innehåll.
När jag lämnar Göteborgs Föreningscenter har jag svårt att skaka av mig tanken att det ska behövas
ett projekt för detta, ett samarbete med olika organisationer borde ingå i ISA:s uppdrag. Samtidigt
finns det uppenbarligen ett behov av projektet och förhoppningsvis finner Kunskapsutveckling i
samverkan hållbara lösningar för ett kontinuerligt arbete mellan organisationer och ISA även i
framtiden.
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ATT FÖRSKJUTA VEM SOM GILLS – KATALYSATOR
Projekt: Katalysator
Projektägare: Intresseföreningen för tidsnätverket i Bergsjön
Syfte: Att unga i stadsdelen aktivt kan delta i samhället, praktiskt
uppleva och inse sin egen kapacitet och se potentialen i att göra saker
tillsammans
Bidrag från Arvsfonden: 3 842 000 kronor
Metod: Projektet erbjuder stöd och kunskap i ungdomars skapande av
en meningsfull och förebildsbyggande kultur och fritid i Bergsjön,
exempelvis genom filmproduktion
Målgruppens

inflytande

och

deltagande:

Högt.

Projektet

och

organisationen bygger på ungdomars drivkraft, initiativ, förtroende och
engagemang.
Efter projekttiden: Delar av projektet lever vidare inom ramen för
organisationen. Filmfestivalen Close-Up kommer förhoppningsvis finnas
kvar genom samarbete med bland annat Kulturskolan.
Spår och spridning: Svårt att säga, men ca 1 000 personer per aktivitet.
Filmfestivalen bidrar till ännu större spridning och spår.
Grad av nyskapande: Svårbedömd, men det finns flera liknande projekt.

Tidsnätverket Bergsjön är en ideell förening och en skaparverkstad som ligger i Bergsjön i nordöstra
Göteborg. Föreningen etablerades 2007 och arbetar i huvudsak med unga personer 11–25 år. Fokus
ligger på ungdomarna själva och deras önskemål, för att de tillsammans med föreningens anställda ska
arbeta för att förverkliga ungdomarnas visioner och idéer. Föreningen har visst stöd från Göteborgs
stad men bygger mycket av sitt arbete på ideella krafter och på medlemmar i föreningen. Det har varit
viktigt för föreningen att bygga upp en lokal förankring och att arbeta för att bibehålla det förtroendet.
Projektet Katalysator var initialt uppdelat i tre delprojekt: Filmproduktion, Bygg en bit och Café Tema,
men projektet bantades och man plockade bort Bygg en bit, som handlade om att engagera unga i
processen med att få ett kulturhus i Bergsjön. Det delprojektet fortsatte dock av och till under
projekttiden med medel och stöd från andra finansiärer. Tidsnätverket insåg snabbt att ungdomarna
själva inte brydde sig om vad som var ett projekt eller inte.
Det är inte intressant för våra deltagare att vi håller på med ett projekt. Speciellt inte när
projektet har tre, fyra delprojekt. Det blir ett torrt språk, det blir inte intressant, det blir
ogenomträngligt […] så vi tog bort allt snack om projekt, allt snack om delprojekt, vi skippade
det, för då når vi målgruppen. (Anna)
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Därför talades det sällan om Katalysator som projekt gentemot målgrupperna, utan i stället
presenterades Tidsnätverket. ”Vi är tidsnätverket Bergsjön. Det här är vad du kan göra här”, säger
projektledaren Anna.
Filmproduktionen handlar delvis om hantverket, om att lära sig om filmproduktion, men också om
berättande och att tillåtas att synas och höras. Ett syfte är att få unga att se sig själva i sin roll som
medborgare och hur de hänger ihop med resten av samhället. Café Tema är en ungdomsstyrd
kontaktyta som går ut på att låta ungdomar lyfta upp aktuella frågor inom samhälle, kultur och teknik
som är viktiga för dem och att planera olika aktiviteter utifrån detta. Anna kallar denna del för Arra och
Driva, där det handlar om att knyta samman företag, organisationer och andra aktörer med
ungdomarnas intressen och önskemål.
Och i den ingick också generationsmöten. Det finns jättemånga föreningar i Bergsjön och det
finns ungdomar. Vi känner en massa föreningar, dom känner sina egna ungdomar, inom sin
förening eller sin etniska grupp. [Men] unga på torget är man lite rädd för. […] Vuxna blir rädda
för ungdomar och vi tycker det är en dålig utveckling. Då var en av planerna här, om vi har
ungdomar som hjälper dom äldre föreningar att arrangera saker så kommer dom träffas, så
kommer dom också se att dom här ungdomarna är skickliga, dom kan sin sak, ”dom kan hjälpa
oss med tekniken”(skratt). (Anna)
Inom ramen för denna del kan ungdomarna till exempel arrangera ett event för andra organisationer
och driva det projektet. Det har varit viktigt för Tidsnätverket att hålla projektet flexibelt, för att kunna
anpassa arbetet efter ungdomarna – särskilt som organisationen har en bred målgrupp.
Initiativet kommer från ungdomarna själva, men filmarbetet var bestämt på förhand genom ett
samarbete med Kvinnofolkhögskolan som kunde tillhandahålla viss utbildning i filmproduktion.
Deltagarna fick dock styra över temat, det fortsatta arbetet med en filmgrupp och innehållet i det.
Rekryteringen av deltagare har skett på olika sätt, Tidsnätverket är väl förankrat och flera som bor och
arbetar där känner till organisationen. Det gör att vissa bara knackar på medan andra blir hänvisade dit
av en lärare eller liknande, någon ser en affisch som organisationen satt upp och ytterligare någon ser
något på Facebook. Organisationen och projektet har också deltagit i olika event och därmed
synliggjort verksamheten för fler.

DEMOKRATI OCH MAKTUTJÄMNING
Ett syfte med filmproduktionen är att använda film för att skapa möten mellan ungdomar och andra
grupper som annars inte har så mycket kontakt med unga, till exempel makthavare. Ungdomarna får
själva producera film som lyfter deras syn på viktiga frågor och sedan får de tillfälle att visa och prata
om filmen och dess tema med exempelvis politiker. På så sätt blir de unga medvetna om sin egen roll
som samhällsmedborgare.
Ungdomar ska få göra film, själva, om precis vad dom vill. Ett ben var liksom, demokrati, för dom
här filmerna ska visas för beslutsfattare som ett annat steg i det. Så då ska dom visas för
beslutsfattare. Det är ju så många demokratiprojekt ”around” liksom. Det som jag har upplevt är
att: Jättebra, det är samarbete med stadsdelar och så, men det blir ofta [på de] vuxnas termer
och vuxnas villkor liksom. Man träffas en dag och så är rubrikerna trygghet i ditt område eller så
[något liknande]. Och det kanske inte är det som triggar dig om du är 14, då kanske du tänker
”jag är intresserad av tjejer och är tjej och samtidigt är intresserad av religion, funkar det”. Det
kanske inte är det du tänker om någon frågar [om] trygghet i ditt område. Men om du liksom är
i en kreativ miljö och ska göra en film om nåt du brinner för, då kanske det är det som kommer
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upp. […] Det känns som att det är en fråga som aldrig hade kommit upp. All respekt för
stadsdelspolitiker, jag är imponerad av dom, men det kommer inte upp för det är inte så ett sånt
möte ser ut. (Anna)
Rent praktiskt kan det handla om att ungdomarna kommer fram till ett tema eller en film de vill göra;
de arbetar med det och färdigställer filmen med allt vad det innebär filmtekniskt, och sedan
förbereder de sig på olika sätt för att presentera och prata om filmen. Förberedelserna kan se olika ut,
och ett sätt har varit att arbeta med poddar. Tanken är att ungdomarna ska tillåtas tala och höras på
olika sätt. Tidsnätverket talar om detta som ett demokratiarbete och som maktutjämning.
Att vi är med på vissa möten och så säger vi att vi är MJ, maktutjämnare. För att det ofta
behövs, och det här är mer en metod som är så, att man gör filmen i ett sammanhang där man
liksom är bland folk man känner och sen när den visas då kan makthavare vara med och få se
den. (Anna)
Under intervjun talade vi om hur de som arbetar på Tidsnätverket ibland öppnar upp fältet för frågor
och hur detta går till. Anna berättade att de försöker ställa vad som kanske kan uppfattas som
”dumma” frågor, men också att de kan ifrågasätta vad makthavare och politiker säger för att visa att
det är okej att uttrycka sig på det sättet. Då känner ungdomarna att det är okej att ställa frågor och att
deras frågor inte är dumma eller oväsentliga, och då tar de också det utrymmet. Detta bör dock kunna
leda till en spänning, för politikerna kan uppfatta det som ett hot när en organisation som
Tidsnätverket ifrågasätter dem.
ATT BLI ERKÄND SOM ORGANISATION
För att det ska vara möjligt att ifrågasätta krävs ett viss mått av erkännande och att organisationen
inte ses som ett hot, men samtidigt ska det finnas ett visst utrymme för att kunna ifrågasätta och göra
motstånd. Detta har fungerat bra i fallet Katalysator, vilket kan ha att göra med att projektet framför
allt handlat om att ställa informativa frågor. Kanske har det bidragit till att projektet tagits väl emot.
Anna även om vikten av att kunna vara en oberoende agent för att skapa och bibehålla en lokal
förankring, vilket tyder på att ifrågasättandet kräver en balansgång.
Om den ena sidan är att projektet behöver kunna agera som en oberoende agent för stadsdelens
unga, är den andra sidan att skapa och bibehålla ett erkännande gentemot det offentliga. Staden kan
delvis stötta Tidsnätverket, men Anna säger att det verkar finnas en föreställning om att
gräsrotsorganisationer i förorten inte håller lika hög kvalitet som andra organisationer: ”det tar tid att
bli en ’erkänd’ aktör”. Tid är också en viktig faktor för att kunna arbeta upp en förankring och ett
erkännande.

”MAN MÅSTE KÄNNA” – OM TID OCH ERKÄNNANDE
Vi pratade om vad som krävs i arbetet med ungdomarna, och plötsligt sa Anna: ”Man måste känna”.
För att kunna känna är tiden fundamental; det tar tid att lära känna och det tar tid att känna av och
känna in. Men, förutom tidsaspekten krävs det aktiviteter som skapar trygghet, och som exempelvis
visar att det är okej att ställa frågor.
Det gäller att ha tid att prata om det och det gäller att det inte blir som skolan, för skolan är inte
så kul. Utan det måste handla om nåt som är intressant för dig, det måste börja i det. Så i allra
första början så handlar det ju om att man måste känna till ungdomars vardag, situation, och
det ... ja, man måste känna. (Anna)

111

En annan viktig del i arbetet är att skapa snabba beslutsprocesser så att deltagarna känner att de blir
lyssnade på och att de är en del av det kontinuerliga arbetet. Många är inte vana vid det. En viktig del i
deltagandet är vem som initierat projektet. Anna är inne på att det sällan är en hel målgrupp som
tillsammans söker pengar till ett projekt, och då handlar det om att ”processleda för ett gemensamt
ägandeskap”. Det arbetet handlar om att arbeta för att allas tid och kunskap är lika mycket värda, och
om att ”förskjuta vem som gills”.
JÄMSTÄLLD REKRYTERING
Att förskjuta vem som gills och uppnå ett gemensamt ägandeskap hänger också ihop med vilka som
nås av projektet och vilka som eventuellt hamnar utanför. Därför talade vi även om hur man uppnår
en jämställd rekrytering. Att det för många projekt landar i att man tycker att man har informerat om
sin verksamhet eller sitt event men att vissa grupper trots det inte kommer. Anna menar att det krävs
ett kontinuerligt, målmedvetet och långsiktigt arbete för att nå en jämställd, eller en mer jämställd,
rekrytering. Det räcker inte med att bara informera. Det kräver mer arbete än så.
Som exempel berättade Anna om när skivbolaget Redline Recordings (se redlinerecordings.se) åkte
runt i Sveriges förorter och arrangerade spelningar för och med ungdomar. När det var dags för
Bergsjön landade frågan om att locka fler tjejer till eventet på Tidsnätverket, och man lyckades. När
Redline avslutade kvällen berömde de stadsdelen för att det fanns så många grymma tjejer där.
Bakom detta låg dock ett målmedvetet och idogt arbete, som innebar att ringa runt, nätverka, visa att
andra tjejer också skulle uppträda och så vidare. Detta hade dock inte varit möjligt utan tid,
erkännande, lokal förankring och ett upparbetat förtroende.
Svaret på frågan om vem som nås eller inte nås av ett projekt säger något om hur man har rekryterat.
Anna lyfter fram några punkter specifikt: Vart du är i din verksamhet/ditt event – Det visar platsens
betydelse, det spelar roll om du befinner dig på en skola eller om du är på en mer neutral plats. Det
spelar roll om du är i stadsdelen eller i centrum. Anna tar även upp det språk som används – inte i
första hand om det är på svenska eller inte, utan snarare om du skriver på ett byråkratiskt språk eller
ett språk som ungdomarna själva känner igen sig i. Framtida projekt behöver fundera över hur vissa
målgrupper ska nås samt ta sig tid att och vara beredda på att arbeta hårt för att faktiskt nå dem.

ATT ARBETA I ETT ARVSFONDSPROJEKT
Tidsnätverket i Bergsjön är intressant och projektet Katalysator hade varit spännande att följa mer
ingående än vad som varit möjligt. Ibland fungerar det helt enkelt inte praktiskt. Detta är ett sådant
exempel. Först hade jag och Anna svårt att komma i kontakt med varandra, därefter hittade vi ingen
tid där båda kunde och när vi väl gjorde det kom allt från vård av barn till en avsliten sena i min hand i
vägen. Till slut, två dagar innan jag lämnar in detta manus lyckades vi få till en träff. När vi sitter där
och intervjun är i full gång slutar min bandare att fungera. Förbannelsen lever. Detta avsnitt kom
tyvärr på fel sida bandet och bygger därför på mina anteckningar. Samtidigt är det viktigt att få med,
Anna ville prata om vilka för- och nackdelar Tidsnätverket sett med att arbeta i ett Arvsfondsprojekt.
Fördelarna är enligt Tidsnätverket att Arvsfondsprojekt ofta är treåriga, vilket i projektsammanhang är
relativt lång tid. Anna pekar på att föreningen fått möjlighet att testa olika saker och att de blivit
inspirerade att tänka och satsa större. På så sätt har de kunnat utveckla arbetet för samhällsnytta.
Men det finns också problem eller utmaningar med att arbeta i ett Arvsfondsprojekt. Anna lyfter fram
att de skulle önska mer löpande kontakt med handläggarna för att underlätta det löpande arbetet
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med projektet och eventuella förändringar över tid. De introduktionsträffar som Arvsfonden infört är
möjligen ett steg på vägen men de ersätter inte en löpande kontakt. Dessutom är Anna negativ till det
community som Arvsfonden byggt upp och beskriver det som ett internt ”fejk-Facebook”. Jag delar
Annas åsikt, för troligen har detta forum bara lagt ytterligare press på de olika projekten att beskriva
och sprida sina aktivtiter i ännu ett av många befintliga forum som inte heller tycks ha lockat särskilt
många läsare. I dag har dock Arvsfonden tagit bort detta community.
”BEHÖVER NI VERKLIGEN TVÅ PERSONER?”

Anna tar upp två andra saker som jag finner särskilt intressanta. Den ena är frågan om
personalkostnader som även lyfts av bland annat KFUM (se kapitlet om #jobbet ovan). Tidsnätverket
menar att det ofta är dessa kostnader som Arvsfonden ifrågasätter. Det är intressant av flera skäl men
speciellt med tanke på det social resursförvaltning vittnar om i relation till #jobbet, att deras möjlighet
att ha personal är avgörande för samarbetet med projektet och organisationen. Detta samarbete kan i
sin tur vara avgörande för projektets överlevnad. Ett annat skäl är den arbetsbelastning som ett socialt
projekt ofta innebär. Flera projektledare har vittnat om det i denna uppföljning och flera gjorde det i
Malmörapporten. Jag frågade Anna om också Katalysator har påverkats av en hög arbetsbelastning,
och hon svarade att nyanställda upplever att arbetet äter upp dem och de riskerar att gå in i väggen.
Arbetet blir beroende av människors goda vilja. Här bör Arvsfonden fundera på hur de bättre kan möta
projektens behov, för att i sin tur bättre bidra till projektens överlevnad.
Den andra saken som Anna tog upp gäller vilka projekt Arvsfonden stödjer. Här vill Anna uppmana
Arvsfonden att tydligare satsa på projekt som har en ”samhällsförändrande potential” i stället för att
satsa på och fastna i ”välgörenhetsträsket”. Hon menar att projekt ska utveckla något och därför bör
de ha en samhällsförändrande potential snarare än att vara välgörande och därmed bibehålla status
quo. Jag har själv funderat i liknande banor, men inte lyckats sätta ord på det. Det finns en skillnad
mellan projekten som jag följt i fyra år nu, och möjligen sätter Anna ord på denna skillnad här och nu.
vissa projekt arbetar tydligt samhällsförändrande, med och för sina målgrupper. Detta uppmuntras
delvis av Arvsfonden genom sitt tydliga fokus på deltagarna själva. Men andra projekt har inte ett lika
tydligt fokus på detta, och då handlar det i stället om något annat än deltagarna själva. Troligen har de
inte ett lika tydligt förändringsperspektiv, vilket också gör att poängen med ett projektarbete blir
otydligare.
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LÄRDOMAR AV GÖTEBORGSPROJEKTEN – RELATIONER OCH KRAV
I detta kapitel samlar jag de lärdomar som går att dra av projekten. Tanken är att försöka dra ut större,
gemensamma linjer från de erfarenheter och lärdomar som de olika projekten och organisationerna
bidrar med. I första hand är förhoppningen att peka på frågor som är viktiga att fundera på, diskutera
och ta lärdom av, och som återkommer i de olika projekten. De speglar Arvsfondens frågeställning om
under vilka betingelser pengarna lämnar spår. För projekten handlar det med andra ord om att
bemästra de faktorer som tas upp i detta kapitel. Sammanfattningsvis handlar det ofta om att hantera
relationer på flera olika nivåer samtidigt, med den egna organisationen samt med deltagare,
finansiärer och offentliga aktörer som alla ställer sina specifika krav på projektet. Därtill spelar den
sociala och politiska kontexten roll för projektets möjligheter och utmaningar. Detta kapitel är
uppdelat i tre delar som alla i någon form lyfter dessa frågor.
Den första delen tar upp den egna organisationen, det egna projektet och relationen till deltagarna.
Inledningsvis diskuteras här platsens betydelse för projekt, organisation och representation. Här
handlar det om att skapa en lokal förankring, alternativt att ha ett genomarbetat förhållningssätt till
platsen. Därefter behandlas relationen till den egna organisationen och relationen till deltagarna.
Nästa avsnitt handlar om hur kraven från och relationen till Arvsfonden hanteras. Det handlar bland
annat om möjligheten att anställa personal – den fråga som lyftes av #jobbet och av Katalysator men
som behöver diskuteras generellt, och om möjligheten att få tillgång till mer stöd. Detta tycks vara
avgörande för att projektet ska fortsätta över tid och ha en chans att överleva projekttiden. En annan
diskussion gäller Arvsfondens målgrupper och hur dessa ska tolkas i relation till projektens dagliga
arbete.
Det avslutande avsnittet i detta kapitel handlar om olika perspektiv på samarbeten med myndigheter
och det offentliga samhället. Samarbetet med offentliga aktörer kan både underlätta projektarbetet
och innebära nya utmaningar och svårigheter. Detta avsnitt fungerar också som en övergång till nästa
kapitel som handlar om den sociala och politiska kontexten.

PROJEKTEN OCH DERAS ORGANISATIONER
I det här avsnittet utgår jag från projekten och deras organisationer. Här handlar relationer och krav
om relationen till platsen, relationen till och kraven från den egna organisationen, och slutligen om
relationen till deltagarna.
PLATSENS BETYDELSE ELLER ICKE-BETYDELSE FÖR REPRESENTATION
Det förvånade mig att så många av projekten ligger i och runt stadens centrala delar. Troligen beror
det delvis på att stadens andra stadsdelar inte har tillgång till projekten på samma sätt. Detta kan dock
leda till att den lokala förankringen för projekten blir lidande. Dessutom kan det handla om en
snedfördelning av resurser, organisationer och mötesplatser som drabbar (för)orterna i högre
utsträckning än innerstaden, vilket också en rad offentliga utredningar har visat (SOU2016:5).
Intervjuerna med projektledare visar dock att det oftast finns en tanke bakom placeringen av projektet
som möjligen delvis kan väga upp snedfördelningen. Däremot påverkar denna tanke inte
segregationen av mötesplatser. Innan jag återkommer till det vill jag ge en översikt av var projekten
ligger:

114

Projekt:

Placering:

Från hat till försoning

Utspelar sig på flera platser i Göteborg

Neutral ungdom deltar

Biskopsgården

#jobbet

Olivedal

CommunityX

Göteborgs centrum, kranskommuner, Mölndal

Överdrivet dataspelande

Masthugget

Aktiva händer

Kyrkbyn/Bräcke

Made in Backa

Backa

Skapa min värld

Gamlestaden

Fortsättningsprogram för barn som upplevt våld

Olivedal

Klimat för alla

Olivedal

Uppdrag 54

Hammarkullen

Stafetten

Masthugget

Kunskapsutveckling i samverkan

Haga

Tidsnätverket Bergsjön

Bergsjön

Vara, vilja, kunna

Gamlestaden

Förstärka föräldrarollen

Oklart

Från hat till försoning är svårplacerat eftersom det rör sig över hela staden, men filmen utspelar sig
framför allt i och kring Göteborgs olika förorter. Bortsett från det projektet håller sju av projekten till i
stadens centrala delar. Totalt fyra projekt befinner sig i vad som brukar kallas för Göteborgs förorter,
Biskopsgården, Bergsjön, Backa och Hammarkullen. Aktiva händer kan troligen också räknas dit
eftersom det är väl förankrat i Biskopsgården, även om projektet ligger placerat i Kyrkbyn/Bräcke i
Lundby stadsdelsområde.
Projektets upptagningsområde och representation kan påverkas av placeringen, och lokal förankring
är viktigt för socialt förändringsarbete (Herz, 2016a; Kings, 2011; Pérez & Herz, 2014; Vilhelmson,
2002). Det innebär att det ofta tar lång tid för att bygga upp förtroende i olika lokala miljöer, vilket är
grundläggande för att få tillträde till dem och kunna arbeta som planerat. Anna på #jobbet är inne på
att projektens centrala placering kan hänga samman med att många väletablerade organisationer i
Göteborg är placerade centralt och att ansökningsprocesserna för dessa projekt är krångliga och tar
lång tid, vilket kan drabba mindre organisationer. Mindre eller mindre väletablerade organisationer
kan sakna strukturen för att hålla verksamheten vid liv i väntan på att ansökan behandlats, men det
kan också handla om att det krävs mycket kunskap för att ansöka om medel till ett projekt (jfr.
SOU2016:5). Tillsammans kan detta bidra till en snedfördelning av vilka organisationer som i slutändan
får resurserna, och detta kan också påverka projektets förankring och förtroende samt möjligheterna
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till social förändring. #jobbet är också intressant eftersom projektet flyttade från Kallebäck till Olivedal
av bland annat ekonomiska skäl. Detta faktum belyser segregeringens effekter; även om ett projekt vill
etablera sig eller stanna i ett område kan det bli svårt på grund av den förda politikens effekter.
MEN BOR MAN I BERGSJÖN SÅ ÄR MAN I BERGSJÖN, DET ÄR LITE SÅ ATT
DÄR MAN BOSÄTTER SIG, DÄR HAMNAR MAN.

Samtidigt har flera av projekten en väl genomtänkt strategi och en idé bakom sin placering och sitt
arbete. Skapa min värld, #jobbet och CommunityX pekar alla på vikten av att också kunna, ha rätt till
och få möjlighet att lämna sitt bostadsområde och att placering i ett område kan innebära att
upptagningsfrekvensen från andra områden minskar. Troligen har de helt rätt i att en placering i
Biskopsgården med all sannolikhet innebär ett minskat upptag av deltagare från exempelvis Bergsjön
eller Frölunda. I stället försöker man skapa centrala mötesplatser och möten över stadsdelsgränserna.
RELATIONEN MELLAN ORGANISATION, PROJEKT OCH DELTAGARE
Projektledarna har mycket olika erfarenheter av att bedriva projekt, men ofta krävs det en viss vana
för att veta vilket stöd man kan förvänta sig och om det till exempel är möjligt att söka extra medel,
men med erfarenhet är det även lättare att hantera dokumentationen och kraven på uppföljningar.
Einarsson, Sjöstrand & Wijkström (2014) pekar också på hur projektledarnas anknytning till projektet
kan påverka situationen: en projektledare som brinner för sitt projekt arbetar gärna hårdare för att få
det att fungera, men det kan också resultera i att personen blir utbränd.
Bland de projektledare jag träffat är det tydligt att tidigare erfarenheter av att bedriva projekt
underlättar arbetet. De allra flesta är mycket engagerade i sina projekt och många av dem arbetar
betydligt mer än vad de har lön för, även om deras engagemang inte tycks slå över till utbrändhet och
havererade projekt. Flera av dem efterfrågar också olika former av stöd såsom handledning eller
nätverk, vilket projektägaren borde ta större ansvar för att tillhandahålla.
Samtidigt har också projektägarna mycket olika förutsättningar för att bedriva sina projekt, beroende
på vilka projektägarna är och hur stark relationen är mellan organisationen och projektet. Einarsson,
Sjöstrand & Wijkström (2014) talar om olika typer av inramningar för projekt:
A.
B.
C.
D.

Projektet ligger vid sidan av organisationens löpande verksamhet.
Projektet är en del av organisationens ordinarie projektverksamhet.
Projektet ”är” organisationen eller organisationen tas över av projektet.
Organisationen som ett verktyg för projektledaren.

Tydligast representerad i denna utvärdering är inramning B och C. När projektet är en del av
organisationens ordinarie projektverksamhet finns en stor vana av att driva projekt, projektledarrollen
är fördefinierad och det finns en färdig struktur för projektarbetet. Ett bra exempel på detta är projekt
i Fryshusets regi, kanske också i Jordens Vänner. Inramning C innebär att projektet utgör en stor del av
organisationens verksamhet och att projekt och organisation kan vara svåra att särskilja. Ett exempel
på detta är Neutral ungdom, och kanske också Tidsnätverket i Bergsjön. A och D är svårare. Delvis
gäller inramning A för Spelberoendes förening, men organisationen har vana av att bedriva projekt
även om dataspelberoendet delvis tycks landa vid sidan om den ordinarie verksamheten.
Projektledaren behöver också åtminstone delvis skapa förutsättningar för sitt arbete. Inramning D
finns det drag av hos Made in Backa, där projekt och projektledare visserligen tar plats inom ramen för
en organisation men de tycks också stå stadigt på egna ben.
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Det sker naturligtvis glidningar mellan den här typen av kategoriseringar och många projekt är
svårplacerade. Dessutom är det troligen möjligt att tala om fler inramningar. Men kategoriseringen ger
en bild av hur olika situationen kan vara för projektledare och hur relationen mellan projektledare,
projekt och projektägare kan skilja sig åt och påverka möjligheterna att bedriva ett Arvsfondsprojekt.
MEDSKAPARE UNDER HELA PROCESSEN?
Projekten har också olika relationer till sina deltagare. I Malmörapporten diskuterade vi att det handlar
om att jobba för, jobba med och jobba mot deltagarna, och det handlar om hur projekten på olika sätt
förhåller sig till sina målgrupper och hur arbetet organiseras därefter. Målgruppen ska vara med under
hela processen i ett Arvsfondsprojekt. Frågan är dock vad det betyder och om det alltid är önskvärt.
Här följer några exempel på hur projekten förhåller sig till detta:
•

•

•
•

Vissa av projekten har tillkommit organiskt. Deltagare och målgrupper har initierat projekten,
varit med i uppstarten och formar det kontinuerliga arbetet. Exempel: Från hat till försoning
och Neutral ungdom deltar.
Vissa av projekten har uppmärksammat ett behov. Målgruppen måste inte nödvändigtvis vara
delaktiga, men det är deltagarna och målgrupperna som formar det kontinuerliga arbetet
alternativt deltar i utvecklingen av projektet. Exempel: CommunityX, Överdrivet dataspelande
och #jobbet.
Vissa av projekten vill nå målgruppen i sin verksamhet; de initierar projektet men utvecklar
och driver det tillsammans med målgrupperna. Exempel: Klimat för alla.
Vissa av projekten vill nå målgruppen i sin verksamhet; de initierar projektet och styr
utvecklingen och det kontinuerliga arbetet med målgruppen. Exempel: Stafetten.

Det går inte att på rak arm värdera dessa olika sätt att förhålla sig till målgruppen, utan det beror helt
på vilket syfte projektet har och vilka som ingår i målgruppen. Klimat för alla pekar exempelvis på att
det inte är möjligt att fullt ut låta deltagarna delta i eller styra processen eftersom det i sig kan verka
passiviserande. Ofta krävs ett ramverk som ger möjlighet till kreativitet och medbestämmande. Det
som är viktigt att fundera på är hur dessa olika förhållningssätt påverkar målgruppernas möjlighet att
vara delaktiga och själva avgöra sin medverkan. Precis som Tidsnätverket påpekar krävs dock ett
kontinuerligt och medvetet arbete för att säkerställa målgruppernas delaktighet och medskapande,
och det handlar om att processleda för ett gemensamt ägandeskap.
Rekryteringen påverkar också deltagarnas möjligheter att vara delaktiga. Inte heller här räcker det att
försöka nå ut och informera, utan rekryteringen kräver bland annat plats, tid, språk och gemensamt
ägande. De allra flesta projekt samarbetar med olika myndigheter såsom socialtjänsten och
Arbetsförmedlingen, men framför allt kanske skolan. Ett sådant samarbete ställer ännu högre krav på
reflexivitet, på att projekten funderar över hur deltagarna påverkas av att anvisas till projekten eller av
att deras närvaro är en del av ordinarie skolundervisning.

FINANSIÄRENS ROLL
Projektlogiken lyfter också finansiärens roll i sociala projekt. Projekten och deras organisationer
konkurrerar på en projektmarknad, men det gör även finansiärerna (Krause, 2014). Finansiären styr
projekten i en riktning genom sina frågeställningar, genom sina målgrupper och genom det
ekonomiska och sociala stödet. För att exempelvis förstå vilka spår ett projekt lämnar efter sig måste
vi förstå logiken bakom projektmedel, uppföljning och styrning, men också något så självklart som vad
Arvsfonden anser är ett spår. Samma sak gäller vilka som rekryteras till projekten och inte, och inte
minst vilka betingelser som skapar förutsättningar för spår och spridning. I det här avsnittet ligger
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fokus på hur projekten, projektledaren och/eller organisationen ofta lyfter Arvsfondens roll i
projekten. Projektledarna tar i första hand upp möjligheterna till anställningar och behovet av olika
stödfunktioner samt hur Arvsfondens olika målgrupper bedöms och ska tolkas.
ANSTÄLLNINGAR OCH STÖDFUNKTIONER
Ett intressant dilemma uppstod på #jobbet. När jag träffade Anna som är projektledare berättade hon
hur svårt det kan vara att få medel till anställd personal och att hon alltid fått kämpa för att få igenom
lönekostnader som en godtagbar utgift. När jag sedan träffade social resursförvaltning lyfte de upp
just anställd personal som ett viktigt kriterium. Projekten behöver alltså personal för att kommunen i
sin tur ska våga satsa resurser, hänvisa deltagare och kanske också ge vissa medel till organisationerna.
Organisationerna å sin sida behöver många gånger visa upp samarbeten och ha en plan för sin
fortsatta överlevnad, vilket ofta innefattar samarbete med offentliga organisationer. Detta avsnitt
handlar därför om vilka möjligheter projekten menar att de har att söka medel från Arvsfonden för
anställningar och stödfunktioner.
Projektens överlevnad påverkas också av att personalkostnaderna, enligt några av projektledarna,
brukar skäras ned under det sista året trots att man då kanske behöver mer personal än tidigare för
att arbeta med fortlevnad och planering framåt. I stället blir detta ett extraarbete för den personal
som blir kvar och som samtidigt måste driva projektets vardagliga verksamhet. Anna på #jobbet
efterlyser möjligheten att kunna flytta pengar från olika poster i budgeten, för en större flexibilitet
skulle göra att man sparar medel. Exempelvis menar #jobbet att starten fördröjdes på grund av att
man var tvungen att rekrytera deltagare. För dem hade det troligen underlättat att kunna spara medel
till en senare del av processen.
Det är en enorm skillnad mellan projekt och organisationer vad gäller vanan att söka projektmedel och
driva projekt, men också vad gäller vilket stöd som finns att tillgå. Flera av projekten tillhör väl
etablerade organisationer på området, exempelvis Spelberoendes förening och Bojen, och har tillgång
till handledning. Många andra saknar detta trots att de arbetar med utsatta människor. Med
handledning menar jag extern processhandledning som kan underlätta i arbetet med människor (se
Bernler & Johnsson, 1985). Här behöver projektägare och finansiärer fundera över om det kan
behövas extra medel för sådan handledning.
Många projektledare är dock ensamma i processen alternativt kan behöva löpande hjälp och stöd.
Projektet Överdrivet dataspelande saknar på många sätt ett sammanhang, och det är inte helt
självklart att det stödet finns i den egna organisationen. Projektledaren Tarja pekar på behovet av att
träffa andra och skapa nätverk med projekt som arbetar med liknande frågor. Det skulle kunna leda till
integrerade stödfunktioner mellan projekten och projektledarna samt till metodutveckling genom att
de olika projekten kan dela med sig av sina erfarenheter och sitt arbete.
Under intervjuerna nämns även Arvsfondens Community och de informationsträffar som Arvsfonden
anordnar. Arvsfondens Community tycks inte vara ett praktiskt stöd, men det är informationsträffarna.
Många pekar på vikten av att få träffa andra projektledare för att kunna lära av varandra och få
inspiration, eller bara få veta att de finns. Många efterfrågar också ytterligare träffar, och andra pekar
på vikten av att ha en god relation till handläggaren på Arvsfonden och önskar att denna relation
utökas.
ARVSFONDENS MÅLGRUPPER OCH ”DE ANDRA”
Arvsfonden arbetar mot tre målgrupper: barn, unga och människor med funktionsvariation. Det
innebär att projekten ska arbeta med någon eller några av dessa målgrupper. Samtidigt pekar några av
projekten på problem med en alltför strikt tolkning av målgrupperna. Aktiva händer är tydligast i sin
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kritik och menar att Arvsfondens starka fokus på sina målgrupper gör att de missar barnens
sammanhang: barnen kan dra nytta av projekt eller delar av projekt utan att själva för den skull
behöva stå i fokus. Liknande kritik lyftes även av projekt i Malmörapporten (Pérez & Herz, 2014).
Det intressanta är egentligen inte frågan i sig – om ett Arvsfondsprojekt kan arbeta med andra än
målgrupperna – utan att de olika projekten tycks bedömas olika. För faktum är att flera projekt öppet
arbetar med andra målgrupper än Arvsfondens. Ibland kan detta hänga ihop med att man har annan
finansiering, men trots olika finansiering innebär det ofta ett gemensamt arbete är det svårt att hävda
att Arvsfondens medel uteslutande går till de utvalda målgrupperna.
Ett av de tydligaste exemplen är mammorna som deltar i Bojens verksamhet, eller föräldrarna som är
med i Spelberoendes förening. Jag har inte lyckats utläsa hur de olika besluten fattas eller på vilka
grunder arbete med föräldrar kan bli ett hinder för Aktiva händer men inte för Bojen. Oavsett hur det
gått till finns det en oklarhet här som riskerar att skapa olika förutsättningar för de olika projekten.
Det finns också projekt där målgruppens inflytande är något otydligt, och i vissa fall har målgruppen
inte inflytande över projektet men ett visst inflytande över projektet. Ett sådant exempel är Stafetten
där målgrupperna delvis kan bestämma vad som ska spelas men inte över själva projektet. Även för
Kunskapsutveckling i samverkan är det något oklart om det är de enskilda organisationernas
medlemmar som efterfrågat ett samarbete med socionomutbildningen eller om initiativet kommer
från någon annan. Oavsett var initiativet kommer från, hur inflytandet tar sig uttryck eller vem som är
projektets vinnare, kan målgrupperna naturligtvis både gynnas och vara delaktiga på olika sätt. Det
svåra är att avgöra var gränserna går för att tilldelas medel från Arvsfonden och vilken riktning de olika
projekten därefter kan ta i det löpande arbetet. Denna fråga hänger också ihop med hur projekten
förhåller sig till sina målgrupper under processens gång – om de jobbar för, med eller mot en
målgrupp.

OFFENTLIGA SAMARBETEN OCH KOMMUNENS ROLL
Detta avsnitt behandlar relationen till andra samarbetspartner, specifikt olika offentliga organisationer
eller myndigheter. De allra flesta projekt samarbetar i någon form med kommunen, stadsdelarna eller
skolan, och ofta är det en förutsättning för fortsatt finansiering och en överlevnad efter projekttiden.
Samtidigt är det sällan tal om ett enkelt samarbete. Kommunens organisationer har sin egen logik och
deras uppdrag kan ibland gå tvärt emot organisationens eller projektets. Det skapar också stora
utmaningar i relationen till projektets egna målgrupper, vilket nämndes ovan.
SÅRBARA SAMARBETEN MED OFFENTLIGA MYNDIGHETER
Flera av projekten samarbetar med olika offentliga aktörer och myndigheter. På så sätt kan de snabbt
få tillgång till sin målgrupp, men det finns också nackdelar. Många vittnar om att samarbetet med
offentliga myndigheter till stor del är personbundet. Kanske har projektet eller organisationen ett väl
fungerande samarbete som helt ställs på ända på grund av förändringar i personalen eller
organisatoriska förändringar. Bojen och Tidsnätverket pekar exempelvis på denna risk. För
Tidsnätverket innebar sammanslagningen av stadsdelar att kontaktpersonerna helt plötsligt byttes ut
till nya personer som inte själva hade någon koppling till eller kunskap om området.
En annan intressant fråga är själva projektformen, och då menar jag kommunala projekt snarare än de
projekt som ingår i denna utvärdering. Projektet #jobbet samarbetar framför allt med olika
kommunala projekt, och frågan är hur långsiktigheten och möjligheterna till en bredare och strukturell
social förändring påverkas om både det kommunala och det civila samhällets insatser sker inom ramen
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för sociala projekt. Det går naturligtvis bara att spekulera i, men för civilsamhället kan samarbetet med
kommunala projekt leda till en ytterligare sårbarhet och osäkerhet.
Den klart vanligaste aktören att samarbeta med tycks fortfarande vara skolan. Den kan som redan
nämnts ge en snabb ingång till målgruppen, men ett sådant samarbete kan vara tveksamt i relation till
Arvsfondens regelverk eftersom deltagarna oftast inte kan anses vara medskapare under hela
processen. De hamnar dessutom i ett maktunderläge om det är skolan som sköter rekryteringen eller
om deltagandet på annat sätt ingår i den ordinarie undervisningen. Det blir alltså ett villkorat
deltagande. Detta gäller naturligtvis även andra kommunala verksamheter, inte minst socialtjänsten
och social resursförvaltningens olika arbetsmarknadsprojekt. Däremot tycks inte detta
problematiseras i lika hög grad när det gäller skolan.
Avslutningsvis vill jag nämna spänningen mellan konsensus och konflikt – en sida av samarbetet med
det offentliga som påminner om dess sårbarhet, och som dessutom kan ge en övergång till det sista
kapitlet om att vara verksam i Göteborg. Tre av organisationerna får exemplifiera detta: KFUM,
Neutral ungdom och Tidsnätverket. KFUM:s samarbete med kommunen präglas av att det är en
organisation med gott rykte; de bidrar till kommunens ordinarie verksamhet och parterna spelar
därmed åtminstone delvis på samma planhalva. Det finns också en konsensus mellan organisation och
kommun. Neutral ungdom å sin sida samarbetar visserligen med kommunen men har tidvis haft ett
dåligt rykte; de tar tydligt ställning för sina medlemmar och för boende i bostadsområdet. Det leder till
att de ibland hamnar på motsatt sida av kommunen och det uppstår en konflikt mellan organisation
och kommun. Tidsnätverket, slutligen, tycks ha hittat en balans med sitt projekt Katalysator. De tar
tydlig ställning för sina medlemmar och för sin stadsdel, och de ifrågasätter kommunen och politiker.
Samtidigt har parterna ett relativt gott samarbete och Katalysator tycks inte uppfattas som ett hot av
politikerna. De befinner sig alltså på mittlinjen eller på båda planhalvorna. Relationen mellan
konsensus och konflikt är ibland hårfin, och projekten måste försöka balansera på mittlinjen för att
inte riskera sina kontakter, sitt bidrag och i slutändan sin egen överlevnad. Det är fullt möjligt men inte
helt enkelt, särskilt inte när ett konsensusperspektiv förordas och anses vara det mest önskvärda.
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ATT VERKA I GÖTEBORG

KASINOT KOMMER ATT BLI ETT KOMPLEMENT
SOM YTTERLIGARE STÄRKER GÖTEBORG SOM
KONGRESS- OCH EVENEMANGSSTAD – GÖRAN
JOHANSSON (KARLSSON, 2005)
Avslutningsvis återvänder vi till Göteborg, platsen för de projekt som beskrivits i denna rapport, och till
Ungdomens hus och till kasinot. Ett Ungdomens hus hade, som tidigare nämnts, länge diskuterats i
Göteborg men i januari 1994 konkretiserades planerna ytterligare genom att man beslutade att utreda
Tullpackhusets förutsättningar (Meter Arkitektur, 2016). Göteborg stad skulle omvandlas till en
”evenemangsstad” samtidigt som Packhusplatsen, där Tullpackhuset ligger, rent fysiskt ändrade
karaktär i och med bygget av Götatunneln. 11 I takt med detta försköts intresset från Göteborgs
ungdomar till andra målgrupper och 18 december 1996, två år före diskoteksbranden, beslutade
kommunstyrelsen till slut att riva upp planerna på ett Ungdomens hus i centrum. Motiven var att det
saknades ekonomiska förutsättningar och att ungdomar till och från gripits för narkotikainnehav på
ravefester i Tullpackhuset (Tidningarnas Telegrambyrå, 1996). Debatten kom dock att fortsätta (se
t.ex. Sax, 1999) och direkt påverkas av diskotekbranden (se t.ex. “Artistgala för nytt ungdomens hus,”
1999; Fardbry Abreu, Abreu, & Vallgårda, 1998). I dag finns Ungdomens hus spritt över hela staden,
bland annat genom den så kallade Ungdomssatsningen, och det finns också ett mindre Ungdomens
hus i Lagerhusets lokaler inte långt från Tullpackhuset (Göteborgs stad, 2016). Debatten och de
politiska vändningarna runt Tullpackhuset är dock fortfarande intressant, inte bara i relation till
projektet Från hat till försoning, utan också i relation till de andra projekt som ingår i denna
utvärdering.
Under de senaste decennierna har Göteborg, likt många andra städer, präglats av en ökad segregation
och en ökad skillnad i livsvillkor mellan människor. Parallellt med detta har staten dragit sig tillbaka och
överlåtit ansvaret för det lokala politiska rummet till kommuner och landsting. Exempelvis har
kostnader för skola, vård och socialt arbete förts över till kommunerna (Abrahamsson, 2013).
Samtidigt syns en politisk förändring som också framgår i uttalandet ovan av Göran Johansson,
kommunstyrelsens dåvarande ordförande. Plötsligt börjar Göteborg beskrivas som en
evenemangsstad, en stad som behöver omvandlas i en specifik strategisk riktning som innebär att
vissa värden ska marknadsföras och den fysiska miljön omvandlas i en riktning som anses bidra till
dessa värden. Hans Abrahamsson (Abrahamsson, 2013) menar att det uppstod ett finansieringsgap
när kommunerna försökte konkurrera för att öka sin attraktionskraft, och därför drog ner på den
offentligt finansierade välfärden alternativt överlät den på privata intressen. Ett resultat är att
civilsamhället och människors egen lokala organisering blivit allt viktigare. Ett annat resultat är att
Göteborg stad satsat på medborgardialog som verktyg för att öka människors deltagande i
samhällsbyggandet. Detta har dock haft varierande resultat (Abrahamsson, 2013).

11

Innan Götatunneln byggdes låg Packhusplatsen på andra sidan den hårt trafikerade E45 från
centrum sett. Denna trafik byggdes bort och hela området har sedan dess omvandlats och knutits ihop
med stadens centrala delar, inte minst genom byggandet av Resecentrum Stenpiren och en ny
spårväg.
121

Det är alltså ingen slump att Göteborg satsade på ett kasino framför en central mötesplats för
ungdomar. Ungdomar med narkotikainnehav som driver runt Packhusplatsen ingår inte i den bild av
Göteborg som evenemangsstad som politiker och näringsliv gemensamt vill måla upp. Det gör
däremot ett centralt beläget kasino som kan bidra till Göteborgs attraktionskraft. Denna omvandling i
Göteborg har beskrivits mer djupgående av andra forskare och betydligt bättre än vad jag kan göra här
(Despotovic & Thörn, 2016; Franzén m.fl., 2016; Holgersson m.fl., 2010), men omvandlingen har
inneburit två saker som får konsekvenser också för det civila samhällets sociala projekt:
1. Ett varumärkesbygge. För att skapa bilden av en evenemangsstad eller en ”attraktiv stad” har
man omvandlat Göteborg (framför allt innerstaden) till ett attraktivt varumärke. Det innebär
att vissa värden såsom konsumtion premieras, medan andra värden såsom fattigdom
disciplineras.
2. Ett gemensamt intresse. En annan del av omvandlingen har handlat om att konstruera bilden
av att den förda politiken utgör ett gemensamt intresse för hela Göteborg. Ett konkret
exempel på detta är att tala om en ”trygg, vacker stad”, vilket Catharina Thörn tar upp i flera
olika publikationer (t.ex. Franzén m.fl., 2016).
Det är i detta sammanhang som den så kallade Göteborgsandan får ny bärkraft och som
civilsamhällets relation till offentliga aktörer blir intressant. Göteborgsandan är en lokal historia av
konsensuskultur mellan politiker och stadens ekonomiska elit, en anda som delvis har
institutionaliserats genom olika former av kommunala bolag och organisationer för samverkan (Amnå,
E., Czarniawska, B. & Marcusson, 2013; Falkemark, 2010). Det finns naturligtvis en rad problem med
denna typ av sammanblandning, och ett är fokus på enighet och snabba beslut, att gemensamt agera
för ”Göteborgs bästa”. Ett annat problem är att kommunen därmed har en tendens att ta över
näringslivets problemformulering och intressen, vilket skapar problem för andra intressen som kan
finnas i kommunen och bland dess medborgare (Franzén m.fl., 2016). Samförståndsidealet finns dock
inte bara på en lokal nivå, vilket gör att vi kort måste lyfta blicken nationellt innan vi återkommer till
Göteborgsprojekten i denna studie.

CIVILSAMHÄLLET OCH STATEN
Enligt Lars Trägårdh (2007) har det i Sverige länge funnits ett ideal som säger att staten företräder
allas intressen, och att de i sin tur tycks kopplas samman till nationens intressen. Lisa Kings (2011)
beskriver detta som att staten i en svensk kontext snarare setts som ett skydd mot civilsamhället än
tvärt om, vilket exempelvis är fallet i en angloamerikansk kontext. I exempelvis USA finns det en
tradition av att försöka minska statens inflytande över medborgarna, vilket naturligtvis påverkar
civilsamhällets möjligheter och roll.
I en svensk kontext har civilsamhälle och stat traditionellt sett inte uppfattats som konkurrenter. I
stället har de ”inom ramen för ett konsensusperspektiv” agerat på samma arena (Kings, 2011, s. 70).
Medborgarna anses inte behöva ett alternativ till staten eftersom staten tillgodoser alla deras
intressen, och civilsamhället blir då ett komplement eller en samarbetspartner till staten. Men
spelplanen för civilsamhället har förändrats på senare tid, eftersom staten allt mer framhäver
civilsamhället som ett alternativ till välfärdsstaten snarare än ett komplement eller en
samarbetspartner. Det betyder att civilsamhället i allt högre utsträckning kommit att ta över
välfärdstjänster.
Å ena sidan har vi alltså civilsamhället som av tradition varit en samarbetspartner eller ett
komplement till välfärdsstaten, ett samarbete präglat av ömsesidighet, vilket skapat en otydlighet
mellan de bägge aktörerna. Denna version brukar ibland förknippas med en socialdemokratisk politik.
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Å andra sidan har vi civilsamhället som en alternativ välfärdsaktör (även om det i praktiken snarare
handlat om att ersätta staten som välfärdsaktör), som agerar vid sidan om staten för att tillhandahålla
välfärdstjänster för sina respektive målgrupper. Den versionen brukar i stället förknippas med en
liberal eller nyliberal politik. Förutom denna utveckling ökar förväntningarna på att det civila samhället
ska bidra med något som det offentliga samhället saknar, exempelvis närheten till och förankringen
lokalt bland medborgarna. Detta formuleras både som ”ett alternativ till” och ett ”verktyg för”.
Omvandlingen av Göteborgs stad och den inarbetade Göteborgsandan mellan politiker och näringsliv
ställer denna utveckling på sin spets. Om kommunen eller staten tar över näringslivets
problemformuleringar och intressen, företräder det offentliga ”allas intressen” då? Och vad händer
med de organisationer som företräder eller arbetar för andra intressen än det offentligas? Det här
måste även förstås som en diskursiv kamp, där inneslutningen eller uteslutningen i det gemensamma
intresset får reella konsekvenser för människor och i förlängningen också för civilsamhällets
organisering.

”MEN VAD FAN, NI FICK JU 80 000 KRONOR”
Tydligast blir denna omsvängning i fallet med Neutral ungdom, men den går att skönja även i andra
organisationers arbete. Det kan handla om vad som premieras av kommunen och vad som inte gör
det. Det gäller att projekten arbetar för det kommunen uppfattar som ett gemensamt intresse. Det
handlar också om att projekten går med på att arbeta för kommunen när detta begärs, exempelvis när
kommunen vill rekrytera praktikanter. Möjligen har detta att göra med den närhetsprincip Öhlund
(2016) talar om, att stadsdelen i det här fallet behöver arbeta lokalt men själv saknar de ingångar som
krävs. Resultatet blir då att låta civilsamhället rekrytera eftersom det i dag är de som har den
förankringen. Problem uppstår dock när detta föreställda gemensamma intresse inte infinner sig.
Konsekvenserna blir vilka platser, vilka resurser och vilket stöd som görs tillgängligt. Organisationer
och/eller projekt som passar in i varumärkesbygget och som inte utmanar det ”gemensamma
intresset” har betydligt lättare att få stöd och utrymme i stadens centrala delar (jfr. SOU2016:5).
Möjligheterna är därmed mindre för de som inte passar in i varumärket Göteborg och/eller som
utmanar arbetet mot detta ”gemensamma” intresse.
Detta framgår i diskussionerna mellan kommunen och Neutral ungdom. Kommunen utgår från att de
och Neutral ungdom ska dela samma mål och därför upplevs beslutet att inte rekrytera ungdomar till
kommunens praktikplatser som ett svek. Samma sak gäller beslutet att överklaga kommunens beslut.
Samförståndet finns inte längre, och det märks bland annat när kultur- och fritidsförvaltningen tyckte
att ”men vad fan ni fick ju åttio tusen kronor” eller när de beskriver en överklagan som att Neutral
ungdom blev ”sura på oss”. Kommunen känner sig svikna av föreningen som inte delar kommunens
”gemensamma” intresse i stadsdelen. Neutral ungdom å sin sida vill att kommunen ska låta dem
arbeta ifred, vilket också tyder på olika intressen. Båda parter har troligen ”rätt”: Neutral ungdom
behöver hålla ett avstånd till kommunen för att inte förlora legitimitet och kommunen behöver
troligen behålla kontrollen eftersom de är delfinansiär av verksamheten. Vikten av detta avstånd ser vi
även hos andra projekt, exempelvis Från hat till försoning och Tidsnätverket. Exemplet visar framför
allt hur ostadigt samförståndet är och hur svårt det är att upprätthålla samt hur vanskligt det kan vara
att bygga ett samarbete på ett föreställt gemensamt intresse.
Intervjun med Skapa min värld får fungera som en motpol. Under intervjun diskuterade vi samarbetet
med kommunen och projektledaren sa så här: ”Oftast så har man ganska goda indikationer på att ja
men ni kommer få stöd till er verksamhet nästa år”. Det tyder i stället på att det finns ganska goda
relationer till kommunen om de redan året innan informellt kan utlova ett ekonomiskt stöd. Det tyder
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också på ett visst samförstånd. Många vittnar även om starka personbundna samarbeten inom
kommunen, en typ av relation som gäller långt ifrån alla organisationer.

ETT CIVILSAMHÄLLETS PARADOX
Avslutningsvis finns ett civilsamhällets paradox som kanske blir än mer konkret och tydlig här genom
den så fast förankrade Göteborgsandan. När det gäller sociala projekt eller socialt arbete i
civilsamhällets regi tar sig denna paradox uttryck i två möjliga positioner: civilsamhället som
komplement och civilsamhället som alternativ. Förenklat skulle man kunna se det så här:
Civilsamhället
komplement

som Civilsamhället som alternativ

Behovet av ett socialt arbete i Litet
civilsamhällets regi

Stort

Det offentligas roll

Företräder allas intresse

Företräder specifika intressen

Civilsamhällets roll

Delar det offentligas intresse

Företräder specifika intressen

Det offentligas
civilsamhället

krav

på Samförstånd

Samförstånd

Behovet av ett socialt arbete beror på vilken roll civilsamhället bör ha inom ramen för den
gemensamma välfärden. Om det bör vara ett komplement till det offentligt finansierade sociala
arbetet bygger det på idén att det offentliga företräder allas våra gemensamma intressen. Det är en
klassisk socialdemokratisk modell och civilsamhällets roll blir då att i samförstånd med det offentligas
intressen stötta upp och komplettera detta gemensamma arbete. Om civilsamhället i stället ska agera
alternativ till, eller helt ersätta, det offentligt finansierade sociala arbetet, vilket är en liberal modell, är
tanken att civilsamhället kan fånga upp de grupper som av olika anledningar faller utanför det
offentligt finansierade sociala arbetets roll. Det betyder att det offentligt finansierade sociala arbetet
gynnar vissa grupper och att det offentliga därför företräder vissa intressen. De som faller utanför det
offentligas stöd och intressen företräds då av civilsamhället. Själva paradoxen uppstår dock i de krav
som läggs på civilsamhället, nämligen att agera i samförstånd med den politiska makten oavsett vilken
roll de spelar. Civilsamhället ska oavsett modell aldrig arbeta autonomt. Därmed uppstår konflikter
med de organisationer som vill agera självständigt, men också med de organisationer som vill skapa
nya samarbetsformer med det offentliga.
Samförståndsidealet riskerar att slå mot civilsamhällets olika målgrupper som av olika anledningar står
utanför det offentligas försorg, men också mot civilsamhället självt. Organisationer och projekt riskerar
sin egen existens när de tydligt tar ställning för sina respektive målgrupper även när det går emot
kommunens intresse, vilket de troligen behöver kunna göra för att vara ett tydligt alternativ till
kommunen. Här är Neutral ungdom det tydligaste exempel, men det gäller också Från hat till
försoning och Tidsnätverket. Andra projekt agerar i stället i enlighet med kommunens intresse, till
exempel #jobbet genom att tillhandahålla praktikplatser och ungdomsanställningar, och de riskerar
inte på samma sätt sin egen existens. Jag lägger dock ingen värdering i detta; alla projekten är viktiga
och välskötta och speglar ett behov, men de spelar delvis på olika spelplaner.
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Sara Ahmed (2009, 2010) talar om faran med en ”tacksamhetsdiskurs”, att vissa människor måste visa
tacksamhet för att få tillgång till mötet eller tillträde till arenan. Villkoren för mötet avgörs av en part
och den inbjudna parten förväntas visa sin tacksamhet genom att anpassa sig efter den inbjudande
partens definitioner och agenda. Ett samförståndsideal ligger väldigt nära en sådan
tacksamhetsdiskurs, och oenighet ses som ett brott mot solidaritet. Men Ahmed pekar på två
förhållningssätt som möjligen skulle kunna användas för att komma bort från dessa låsta positioner:
1. Solidaritet förstås som organisk genom oenigheten – oenigheten tolkas inte som ett brott mot
solidariteten utan som en fundamental del av all solidaritet.
2. Före mötet avgör parterna vad som ska avses med oenighet.
Detta påminner om vikten av att söka politisk konflikt i stället för att omfamna en konsensuspolitik
(Mouffe, 2008, 2013). Samförståndsidealet är en form av konsensuspolitik, och även om den är
lockande bidrar den till en tacksamhetsdiskurs där de som bjuds in förväntas vara tacksamma och de
som opponerar sig utestängs. En sådan politik är potentiellt farlig.
Finns det en lösning på detta? I det här fallet tror jag faktiskt att lösningen ligger hos de offentliga
verksamheterna, kommunerna och staten. Om vi vill ha ett civilsamhälle som kan agera som ett
alternativ till den offentliga sektorn, kan den offentliga sektorn inte räkna med att civilsamhället
agerar i samförstånd. Tvärt om måste civilsamhället agera i enlighet med sina målgruppers behov och
rättigheter. Öhlund (2016) påpekar också att den sammanblandning som ofta sker mellan offentliga
intressen och civilsamhället i förlängningen riskerar att skapa legitimitetsproblem. Det finns också
anledning att fundera över varför samförståndet är så pass viktigt och varför oenighet ses som något
dåligt. Kanske måste ett gott samarbete, ett bra möte eller ett gott socialt arbete kunna innehålla
både ett visst samförstånd och en viss oenighet.
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BILAGA ETT – INTERVJUGUIDE
• Berätta om projektet.
• Vad skulle du säga projektet bidrar med?
• Vad har fungerat väl i projektet, vad skulle du säga ni lyckats med?
• Finns det något du skulle gjort annorlunda i dag?
• Vilka samarbeten har funnits?
• Vilken/vilka målgrupper har projektet?
o Har ni kunnat nå er målgrupp?
o Finns det någon ni inte kunnat nå?
o Hur har projektet tagits emot av målgruppen?
o På vilket sätt har målgruppen involverats i projektet?
 Planering?
 Genomförande?
 Projektets framtid?
• Hur arbetar ni med att sprida kunskap från projektet?
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BILAGA
TVÅ
–
FÖRÄLDRAROLLEN

VARA,

VILJA,

KUNNA

OCH

FÖRSTÄRKA

Projekt: Vara, vilja, kunna
Projektägare: KFUM fryshuset
Syfte: att inspirera och motivera unga svensksomalier
Bidrag från arvsfonden: 4 806 000 kronor
Metod: inspirationskvällar, arbetsplatsbesök, temakvällar, utbildning
Målgruppens inflytande och deltagande: projektet arbetade med att
inspirera och motivera sin målgrupp. Under år tre utbildades deltagare
till så kallade inspirationsambassadörer och fick på så sätt mer
inflytande över projektet.
Efter projekttiden: någon ny finansiering blev det inte för projektet,
men boken lever vidare och några ungdomar planerade att arrangera
ytterligare inspirationsträffar för unga.
Spår och spridning: 663 personer har deltagit på olika sätt i projektet,
av dessa var 40 procent kvinnor och 60 procent män. Projektet har
producerat en inspirationsbok för unga svensksomalier. Totalt har
projektet nått ut till flera tusen personer via direkta möten, böckerna
och sociala medier.
Grad av nyskapande: projektet har försökt lyfta fram och synliggöra
svensksomalier i olika yrkeskategorier för att inspirera och motivera
unga svensksomalier, bland annat genom produktionen av en
inspirationsbok. Tanken är att detta ska motivera ungdomar att satsa
på utbildning och på att avancera på arbetsmarknaden.

Projekt: Förstärka föräldrarollen
Projektägare: Somaliska gemenskapshetsföreningen
Syfte: att skapa dialog mellan föräldrar och barn kring uppfostran och
attityder till svenska och somaliska uppfostringsmetoder.
Bidrag från arvsfonden: 291 000 kronor
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Metod: seminarier, föreläsningar, föräldrautbildning, stödinsatser till
ungdomar med sociala problem och samtal
Målgruppens inflytande och deltagande: har varit svårt att utläsa detta
i dokumenten
Efter projekttiden: oklart, har inte kunnat nå projektledningen
Spår och spridning: oklart
Grad av nyskapande: oklart
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Utvärderingsrapporter – Arvsfonden
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Relationer, mötesplatser och projektlogikens utmaningar – utvärdering av aktuella
arvsfondsprojekt. Marcus Herz, Malmö högskola.
Samverkan mellan ideella och offentliga aktörer: målsättningar, former och resultat.
Carolin Schütze, Anna Meeuwisse och Håkan Johansson, Lunds universitet.
Att veta sin plats – En studie om arvsfondsprojekt i den urbana periferin. Jonas
Lindström, Södertörns högskola.
Projektledaren, organisationen och projektet. Torbjörn Einarsson, Erik Sjöstrand och Filip
Wijkström Stockholm Center for Civil Society Studies, Handelshögskolan Stockholm.
Sociala medier i projekt finansierade av Arvsfonden. Simon Lindgren och Ragnar
Lundström, Umeå universitet.
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Öhlund, Stockholms universitet.

2015
Vägar mot arbete. En utvärdering av 42 projekt som finansierats av Arvsfonden inom
området unga, arbete och sysselsättning. Gunnar Gillberg och Mattias Bengtsson,
Göteborgs universitet.

2014
”Den här har jag byggt, känns bra!” Platser att bygga på. En utvärdering av
Arvsfondens lokalstöd 2007-2013. Danielle van der Burgt, Uppsala universitet.
Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer. Marcus Herz och Enrique Peres,
Malmö högskola.
Möjligheter och hinder att nå arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.
Utvärdering av 60 projekt som fått ekonomiskt stöd av Arvsfonden inom området
arbete, sysselsättning och funktionsnedsättning. Bert Danermark och Sif Bjarnason,
Örebro universitet.
Kultur med och för personer med intellektuella funktionshinder – en utvärdering av
projekt som under åren 1994-2011 erhållit ekonomiskt stöd inom området Kultur och
intellektuella funktionshinder. Lennart Sauer och Veronica Lövgren, Umeå universitet.
Från traditionell omsorg till inflytande och delaktighet – en utmanande process.
Utvärdering av 172 projekt med målgrupp personer med intellektuell
funktionsnedsättning som under 1994 – 2011 fått ekonomiskt stöd av Allmänna
Arvsfonden. Magnus Tideman, Kristina Szönyi och Susanne Bergh, Högskolan Halmstad.

1

2013
Inga hopplösa fall. Om livsstilshuset, ett boende och en verksamhet för unga med
”gängerfarenhet”. Philip Lalander, Malmö högskola.
Socialtföretagande och försöken att finna fungerande sätt. En utvärdering av 67
Arvfondsfinansierade projekt. Malin Gawell, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

2012
När staten ska förnya civilsamhället. Arvsfondens bidrag till föreningslivet. Erik Amnå,
Örebro universitet, Malin Holm och Pär Zetterberg, Uppsala universitet.
Vi deltar! Utvärdering av Arvsfondens satsning på ungdomar och demokrati. 20092012. Simon Lindgren, Ida Åberg, Ragnar Lundström, Anna Johansson. Umeå universitet.
Män och maskuliniteter i rörelse – kris, utveckling och förändring. Thomas Johansson
och Johannes Lunnerblad. Göteborgs universitet.
Från homo till hbtq. Janne Bromseth, Stockholms universitet.
Att ge barn och unga i utsatta situationer makt och inflytande – en utmaning för hela
samhället. Utvärdering av Arvsfondens satsning Fördel Barn! 2009 – 2012. Kirsti
Kuusela. Karlstads universitet.

2011
Allmänna arvsfonden och ett samhälle i förändring. Roger Qvarsell och Annika Sandén,
Linköpings universitet.
Ingenting om oss utan oss – utvärdering av Allmänna arvsfondens stöd till projekt
rörande människor med psykiska problem. Alain Topor, Stockholms universitet.
Heder och det civila samhällets metoder – En uppföljning av 22 projekt. Astrid Schlytter,
Stockholms universitet.

2010
Brukarmedverkan – visioner och verkligheter. En utvärdering av 32 projekt som på
olika sätt rör äldre. Annika Taghizadeh Larsson, Eva Jeppsson, Anna Whitaker, Linköpings
universitet.
Från projekt till delaktighet – Utvärdering av 44 projekt relaterade till
funktionsnedsättningen dövblindhet. Lena Göransson.
Föreningsvägen till integration – uppföljning av 43 Arvsfondsprojekt genomförda av
organisationer bildade på etnisk grund. Niklas Westin och Charles Westin, Stockholms
universitet.
Islam och muslimer i Sverige. En utvärdering av trettio projekt finansierade av
Arvsfonden 1994 – 2006. Mattias Gardell, Uppsala universitet.
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Kunskap och praktik i utveckling. Utvärdering av Allmänna arvsfondens stöd till
projekt om mäns våld mot kvinnor och barn. Maria Eriksson och Lena Berg, Uppsala
universitet.
Somaliska föreningar som överbryggare. En uppföljning av 28 projekt som fått stöd av
Allmänna arvsfonden. Sara Johnsdotter, Malmö högskola.
Ung kriminell eller bara annorlunda bakgrund? Gemenskap, identitetsutveckling och
integration inom Unga KRIS. Philip Lalander, Linnéuniversitetet.
Utrymme att tänka nytt – en uppföljning av 89 projekt om autism och ADHD. Anders
Gustavsson, Stockholms universitet, Anders Möller, Nordiska hälsohögskolan för
folkhälsovetenskap, Bibbi Ringsby Jansson, Högskolan Väst och Elisabeth Ohlin, Göteborgs
universitet.
Värdet av Unga KRIS – en samhällsekonomisk utvärdering. Kari Jess, Mälardalens
högskola.

2009
Checklistor, tålamod och gemenskap – stöd till föräldrar med intellektuella
begränsningar. Erfarenheter från FIB-projektet 2005 – 2008. Karin Göreskog, Uppsala
universitet.
Förortens sociala kapital – En utvärdering av Lugna Gatan i Göteborg och Malmö.
Thomas Öhlund, Per Oskar Gundel och Michael Klaus, Stockholms universitet.
Kulturell och språklig revitalisering bland romska barn och ungdomar – en väg till
självorganisering. Christina Rodell Olgac, Södertörns högskola.
”Stackars flickor” i en bristfällig skola. Utvärdering av projekt åren 1995 – 2008 var
avsedda att utveckla skolans arbete om sexualitet och samlevnad. Birgitta Sandström,
Stockholms universitet.

2008
Arvspolitik och sociala frågor. Allmänna Arvsfonden och ett samhälle i förändring.
Roger Qvarsell och Annika Sandén, Linköpings universitet.
Barn och migration. Utvärdering av projekt riktade till barn och ungdomar med
flykting- och invandrarbakgrund. Zofia Nestler.
Barn och rasism. Utvärdering av regeringsens satsning på insatser mot rasism,
främlingsfientlighet, diskriminering och homofobi riktad till barn upp till 12 år.
Jenny Malmsten, Malmö högskola.
Barn och ungdomars kulturengagemang. En utvärdering av Arvsfondens
kultursatsning. Ambjörn Hugardt, Kungliga Musikhögskolan.
Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 – 2006.
Åsa Bringlöv.

3

Stödet efter flod vågen. Utvärdering av frivilligorganisationernas stödinsatser efter
tsunamikatastrofen. Inger Linblad, Institutionen för utveckling av metoder i socialt arbete,
IMS.
Systrar förena er! Utvärdering av Unitet Sisters, en tjejverksamhet i Stockholm,
Göteborg, Uppsala och Malmö. Sara Högdin, Stockholms universitet.
Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn. Magnus Karlsson, Ersta Sköndal högskola.

2007
Brukarstödscentera – verktyg till empowerment och full delaktighet. Utvärdering av
regeringens satsning på brukarstödscentera finansierade av Allmänna arvsfonden.
Jamie Bolling, Örebro universitet.
Delaktighet, Diskriminering, Demokrati. Utvärdering av regeringens satsning på
insatser mot rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och homofobi riktad till
personer med funktionshinder. Jamie Bolling, Örebro universitet.
Elektra. Ett projekt mot hederförtryck och våld. Astrid Schlytter och Liv Kanakura,
Stockholms universitet.
Unga KRIS. Utvärdering av ett projekt för att utveckla regionala unga KRIS-råd och få
igång lokala föreningar över hela landet. Birgitta Rydén-Lodi, Stockholms universitet.

2006
Bemötande med kultur. Utvärdering av regeringens satsning Bemötande med kultur, en
försöksverksamhet där kulturen används för att minska fördomar om personer med
funktionshinder. Etnolog Åsa Bringlöv.

Pågående utvärderingar 2016
Föräldrastöd, Helena Hörnfeldt, Södertörns högskola. Slutredovisning hösten 2016.
Utvärdering av Arvsfondens satsning Egen Kraft. Johanna Gustavsson. Örebro universitet.
Slutredovisning 18 januari 2017.
Utvärdering av projektet Kärleken är fri. Ett projekt om hedersrelaterat våld och
förtryck. Sara Högdin. Högskolan Halmstad. Slutredovisning våren 2017.
Metastudie – Mellan förvaltning och förnyelse. En studie av ett fyrtiotal utvärderingar
av Arvsfondsprojekt. Filip Wijkström. Handelshögskolan i Stockholm. Katarina Friberg,
Ann Lundstedt och Susanne Wallman-Lundåsen. Slutredovisning hösten 2017.
Utvärdering av Arvsfondens satsningen Nyanlända barn och ungdomar. Anna Lundberg,
Malmö högskola. Slutredovisning våren 2019.
Projekt i glesbygd. Johan von Essen. Ersta Sköndal Högskola. Slutredovisning hösten 2019.
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Vägar till delaktighet – en studie av Arvsfondsprojekt som handlar om segregation,
utanförskap och rasism. Marcus Herz. Segerstedts institutet vid Göteborgs universitet.
Slutredovisning hösten 2019.
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