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Sammanfattning
Urbaniseringen försvagar infrastrukturen på landsbygden och inte minst i glesbygdsområden
kan det bli svårt för dem som bor kvar där att hantera vardagslivet. I lokalsamhällen med
bristande infrastruktur tar civilsamhällets organisationer ibland ansvar för att ersätta service
som har lagts ned. Frågan är om de också kan bära och vårda visioner om landsbygdens roll
och visa på goda exempel på vad landsbygdens lokalsamhällen förmår trots att man
uppfattar sig alltmer perifer i det moderna Sverige. Av dessa skäl är det angeläget att
studera interaktionen mellan ideella organisationer och lokalsamhällen på landsbygden. Hur
bidrar lokalsamhället till de ideella organisationer som är verksamma där och vilka resurser
bidrar de ideella organisationerna med till lokalsamhället? Vilken betydelse har landsbygden
för det lokala civilsamhällets roll och struktur?
Arvsfonden finansierar projekt för barn, ungdomar eller personer med
funktionsnedsättning och som initieras och oftast drivs av ideella organisationer. En del av
dessa projekt äger rum på landsbygden och en studie av sådana projekt ger möjlighet att
studera interaktionen mellan ideella organisationer och lokalsamhället samt civilsamhällets
roll och struktur på landsbygden. I denna rapport utvärderas 16 Arvsfondsfinansierade
projekt på landsbygden som drivits av eller samarbetat med ideella organisationer på
landsbygden, men studien är också en undersökning av civilsamhällets roll på landsbygden.
Syftet med denna undersökning är att bidra med kunskap om det lokala civilsamhällets
roll och struktur på landsbygden. Studiens övergripande fråga är därför, på vilka sätt
interagerar ideella organisationer och lokalsamhällen på landsbygden med varandra? Denna
fråga operationaliseras i några undersökningsfrågor:
•
•
•

Hur bidrar lokalsamhällen på landsbygden till civilsamhällets organisationer?
Hur bidrar civilsamhällets organisationer till lokalsamhällen på landsbygden?
Vilken struktur har civilsamhället i landsbygdens lokalsamhällen?

Utvärderingsfrågorna undersöker om och på vilka sätt projekten bidrar till de sammanhang
där de har verkat och hur de organisationer som har drivit projekten har samverkat med
lokalsamhället. Eftersom de frågor som hör till utvärderingen kretsar kring civilsamhällets
roll och struktur på landsbygd och om interaktionen mellan ideella organisationer och
lokalsamhället ger den övergripande frågan och undersökningsfrågorna även material till
utvärderingen.
Studien har använt tre typer av material: dokument, resultat av en enkätundersökning
och transkriberade intervjuer. Tillsammans utgör dessa tre material den empiri som vi har
analyserat och som ligger till grund för rapporten. För att studera hur ideella organisationer
interagerar med sin kontext – här lokalsamhällen på landsbygden – och hur ideella
organisationer formas av den plats de verkar i behandlar vi ideella organisationer som öppna
system. Ett sådant relationellt perspektiv innebär att ideella organisationer, och i
förlängningen civilsamhället, både påverkar och är beroende av sin kontext och att de
därmed formar varandra. I ett relationellt perspektiv är det ömsesidiga utbytet av resurser
mellan ideell organisation och lokalsamhälle ett uttryck för hur organisationer som öppna
system påverkar och formar varandra. För att undersöka hur ideella organisationer och
lokalsamhällen påverkar varandra använder vi resursmobiliseringsteorin. Med detta
teoretiska perspektiv studerar vi särskilt hur ideella organisationer interagerar med sin
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omgivning för att få nödvändiga resurser som materiella tillgångar, information, kunskap,
nätverk, legitimitet etc. Med detta perspektiv kommer maktrelationer och entreprenörer
som lokala eldsjälar i förgrunden eftersom kontroll över resurser och samarbetspartners är
väsentliga för att kunna verka framgångsrikt.
Enligt enkätundersökningen var inte det lokala civilsamhället och den egna federativa
strukturen viktigast som samarbetspartners och för att stödja med resurser till de ideella
organisationer som bedrev projekten. Det var istället kommuner, studieförbund och enskilda
personer som de ideella organisationerna oftast samarbetade med för att driva projekten
och det var främst de som bidrog med resurser. Utgår man från att lokala civilsamhällen kan
ersätta eller stärka en sviktande infrastruktur kunde man ha väntat sig att lokalsamhällena
stärkte sitt politiska inflytande och att projekten skapade nya materiella resurser som till
exempel arbetstillfällen i lokalsamhället. Men enligt enkätsvaren åstadkommer projekten
främst sammanhållning, identitet, uppmärksamhet och kunskap. Det tycks alltså främst vara
ideella organisationers förmåga att ge immateriella resurser som mening och socialt
sammanhang som kännetecknar vad de kan bidra med till lokalsamhällena.
Intervjuerna visade att de som var inblandade i projekten i lokalsamhället menade att
platsen, landsbygdssammanhanget, var viktigt för att förstå projekten och hur de ideella
organisationerna hade interagerat med lokalsamhället. Det visar att sammanhanget spelar
roll för civilsamhällets roll och struktur och att landsbygden utgör ett annat sammanhang än
staden. Vi menar därför att framtida forskning bör ta hänsyn till de kontextuella faktorer
som utgör villkor för ideella organisationer och medborgerligt engagemang. I snävare
mening innebär det också att det finns skäl att ytterligare undersöka vilka specifika villkor
som gäller för lokala civilsamhällen på landsbygden. En stor del av civilsamhällesforskningen
tar utgångspunkt i urbana miljöer och begreppsliggörandet av civilsamhället har gjorts utan
hänsyn till kontexten. Därvidlag är denna rapport ett sätt att ta hänsyn till kontexten och på
så sätt närma civilsamhällesforskningen de studier av civilsamhället som gjorts inom
landsbygdsforskning och kulturgeografi för att ge bättre kunskap om civilsamhällets roll på
landsbygden.
Intervjupersonerna talade återkommande om enskilda personer och att de kontaktnät
de utgör är helt avgörande för att förankra projekten i lokalsamhället. Vidare kopplade
intervjupersonerna betydelsen av enskilda personer till landsbygdskontexten. Det tyder på
att i ett sammanhang där det går att ha personliga relationer med många i lokalsamhället
framträder människor istället för organisationer. I en sådan miljö söker man sig inte till en
organisation och möter anställda eller företrädare utan man söker personer man känner (till)
och genom dem kan man använda organisationer.
Intervjupersonerna, liksom de som svarat på enkäten, betonar vikten av immateriella
resurser som gemenskap, identitet och kunskap istället för materiella resurser och politiskt
inflytande. Det är alltså det lokala civilsamhällets möjlighet att bidra med mening,
gemenskap och identitet som står i förgrunden när intervjupersonerna talar om vad
projekten betyder för platsen. Att sociala och meningsgivande resurser så starkt betonas gör
att det finns goda skäl att inte bara diskutera ideella organisationer som tjänsteproducenter
för att ersätta en otillräcklig välfärd eller som intresseorganisationer för att ge politisk röst.
Även den sociala gemenskap som ideella organisationer kan innebära och de visioner om
människan och samhället som de förvaltar förtjänar att uppmärksammas i
civilsamhällesforskningen eftersom de ger mening och skapar sammanhang.
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De utvärderade projektens överlevnad har följts upp utifrån den kategorisering av
projektens överlevnad som är en utgångspunkt i regeringens Redovisning av fördelning av
medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2018 till riksdagen (Skr. 2018/19:146). 1
Utvärderingen visade att nio av de 14 slutredovisade projekten kan placeras i kategori 4, det
vill säga projekt som i en eller annan form lever vidare, tre av dem kan placeras i kategori 3,
vilket innebär att erfarenheterna från projekten lever vidare och ytterligare ett slutredovisat
projekt placeras i kategori 2 – projekt som genomfört den verksamhet som planerats. Det
projekt som fått lokalstöd har inte kategoriserats och två av projekten är inte slutredovisade
och deras överlevnad kan därför inte utvärderas.

https://www.regeringen.se/49e6ab/contentassets/e353168041dd45fb8080d3bd613d11a2/skr.2018_19_146.pdf
1
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Kapitel 1. Utgångspunkter och frågor

Inledning
Att människor flyttar från landsbygden och bosätter sig i eller kring städer är inte ett nytt
fenomen varken i Sverige eller i andra länder. Men urbaniseringen i Sverige har ökat under
de senaste decennierna vilket har skapat glesbygdsområden, även om immigrationen i viss
mån har kompenserat befolkningsminskningen i en del kommuner (Amcoff 2004). På de
platser urbaniseringen skapar glesbygdsområden riskerar infrastrukturen att urholkas
eftersom både offentlig och privat service som skolor och affärer blir glesare eftersom det
inte finns ett tillräckligt stort befolkningsunderlag (Erlingsson m.fl. 2015, Tillväxtanalys 2015).
Dessutom ökar andelen äldre bland dem som bor i glesbygdsområden, vilket urholkar
skatteunderlaget (Westholm & Amcoff 2007, Syssner 2014). Urbaniseringen försvagar alltså
infrastrukturen på landsbygden och särskilt i glesbygdsområden, vilket gör det svårt för dem
som bor kvar där att hantera vardagslivet. I lokalsamhällen med bristande infrastruktur tar
civilsamhällets organisationer ibland ansvar för att ersätta service som har lagts ned som
skola och affär (Cedering 2016, Cras 2017) eller etablera nya verksamheter som saknas i
lokalsamhället (Forsberg 2010). Den lokala församlingen och en idrottsförening kan gå
samman för att driva den nedlagda bensinstationen. På många platser går de som bor i
lokalsamhället samman och bildar en fiberförening för att få tillgång till bredband eller också
hjälps lokala ideella organisationer åt för att hålla liv i den lokala pizzerian (se Cras 2017 för
sådana exempel). Det finns många exempel på hur det lokala civilsamhället på landsbygden
bidrar med resurser genom att ta ansvar för en del av den infrastruktur som den offentliga
sektorn och näringslivet inte längre bär upp.
Urbaniseringen urholkar inte bara infrastrukturen på landsbygden, landsbygden blir
också alltmer perifer i det som vi i brist på bättre begrepp kan kalla den gemensamma
berättelsen om det svenska samhället. De som bor på landsbygden kan uppfatta sig bli
utdefinierade när det inte finns sådan service som är en självklarhet i urbana miljöer
(Amcoff 2017, Cras 2017, s. 197ff). I och med att människor flyttar från landsbygden och in
till städerna och de stora städerna lyfts fram som tillväxtregioner blir landsbygdens roll i det
moderna Sverige alltmer diffus och perifer. Givet denna utveckling ställs ibland frågor om
det finns plats för landsbygden i det svenska samhället eller om den är något som långsamt
förvandlas till ödemark som kan användas för äventyrsresor och rekreation för turister från
storstäderna. Ett antagande är då att eftersom det svenska samhället präglas av
urbanisering, strävar efter tillväxt och formas av globalisering har de medborgare som bor på
landsbygden behov av visioner om landsbygdens roll samt att visa upp den kraft som finns
på landsbygden. Tidigare studier har visat att lokala ideella organisationer och medborgerligt
engagemang kan bidra när infrastrukturen urholkas (Cras 2017). Frågan är om de också kan
bära och vårda sådana visioner och visa på goda exempel på vad landsbygdens
lokalsamhällen förmår trots att man uppfattar sig alltmer perifer i det moderna Sverige. Det
skulle i så fall innebära att det lokala civilsamhället kan ersätta de offentliga och
kommersiella tjänster som saknas, men också skapa en gemensamhet som kan bära en
alternativ identitet till den urbana normen (se också Cras 2017, s. 199).
Civilsamhället är ett begrepp som används för att åskådliggöra den del av samhället som
utgörs av de organisationer som medborgarna skapar och driver utan att sträva efter
ekonomisk vinst (von Essen & Sundgren 2012). Begreppet har sin hemvist i politisk teori,
7

statsvetenskap och sociologi, och idémässigt har det sitt historiska ursprung i urbana
kontexter. Robert Putnam har argumenterat för de norditalienska stadsstaternas betydelse
för civilsamhällets framväxt (Putnam 1996). Samhällsteoretiker som Reinhart Kosselleck
(1959) och Jürgen Habermas (1984) har hävdat att civilsamhället växte fram i och med en
tilltagande modernitet och urbanisering (se också Kean 2006).
Trots begreppets urbana förankring etablerades medborgerliga organisationer inte
minst på landsbygden i Sverige, till exempel frikyrkoförsamlingar, nykterhetsloger och
kooperativ. Så var det också i de andra skandinaviska länderna (Selle, Strømsnes, Svedberg,
Ibsen & Henriksen 2019, Vamstad 2012). Civilsamhällesforskningen i Sverige är dock främst
inriktad på civilsamhällets roll i urbana miljöer där en välfungerande infrastruktur ger
civilsamhällets organisationer möjlighet att specialisera sig och inrikta sig på ett specifikt
uppdrag. Att ideella organisationer blir mer specialiserade är också en utveckling som
kommer med ökad professionalisering och krav på effektivitet, vilket påverkar deras roll i
samhället (Evers 2019). Det finns några goda exempel på hur forskare har tagit platsen och
lokala villkor som utgångspunkt för att förstå civilsamhällets roll och struktur (så t.ex.
Kings 2011, 2011). Mer sällan studeras civilsamhällets organisationer på landsbygden där en
bristfällig infrastruktur gör att de i interaktion med lokalsamhället ibland tar sig an en
bredare repertoar av uppdrag för att möta de olika behov som finns i det sammanhang de
verkar.
Redan dessa skissartade reflexioner kring förhållandet mellan civilsamhället och
landsbygden gör det angeläget att studera hur ideella organisationer och lokalsamhällen på
landsbygden påverkar varandra. Hur bidrar lokalsamhället till de ideella organisationer som
är verksamma där och vilka resurser bidrar de ideella organisationerna med till
lokalsamhället? Vilken betydelse har den rurala platsen för det lokala civilsamhällets roll och
struktur? Arvsfonden finansierar projekt för barn, ungdomar eller personer med
funktionsvariation och som initieras och oftast drivs av ideella organisationer. En del av
dessa projekt äger rum på landsbygden och en studie av sådana projekt ger möjlighet att
studera interaktionen mellan ideella organisationer och lokalsamhället samt civilsamhällets
roll och struktur på landsbygden. I denna rapport utvärderas 16 stycken
Arvsfondsfinansierade projekt på landsbygden, men studien är också en undersökning av
civilsamhällets roll på landsbygden.
Syfte och forskningsfråga
Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap om det lokala civilsamhällets roll och
struktur på landsbygden. Studiens övergripande fråga är därför, på vilka sätt interagerar
ideella organisationer och lokalsamhällen på landsbygden med varandra? Denna fråga
operationaliseras i några undersökningsfrågor:
•
•
•

Hur bidrar lokalsamhällen på landsbygden till civilsamhällets organisationer?
Hur bidrar civilsamhällets organisationer till lokalsamhällen på landsbygden?
Vilken struktur har civilsamhället i landsbygdens lokalsamhällen?

Rapporten är också en utvärdering av 16 stycken Arvsfondsfinansierade projekt som drivits
av eller samarbetar med ideella organisationer på landsbygden. Lagen (1994:243) om
Allmänna arvsfonden definierar följande krav på de projekt som Arvsfonden finansierar. För
det första ska verksamheten vara till förmån för barn, ungdomar och personer med
funktionshinder. För det andra ska projektet bedömas som nyskapande och utvecklande,
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stöd kan också utgå till anläggningar, lokaler och utrustning. För det tredje finansieras
projekt som drivs av en ideell organisation, vid särskilda skäl kan också projekt som drivs av
en offentlig organisation finansieras. För det fjärde ska det finnas en plan för hur projektet
ska kunna fortleva även efter det att Arvsfondens finansiering har tagit slut
(www.arvsfonden.se). En viktig aspekt av utvärderingen är alltså att följa projekten för att se
vilka spår projekten lämnat efter sig och undersöka om projekten lever vidare på något sätt
efter projekttidens slut. Två andra viktiga frågor som utvärderingen uppmärksammar är vilka
problem projekten stötte på och hur man löste dem samt om man samverkade med andra
lokala organisationer. Givet de krav som följer av Arvsfondens finansiering ska utvärderingen
belysa följande frågeställningar:
– Vilka spår lämnar Allmänna arvsfondens pengar och under vilka betingelser lämnar
pengarna spår?
– Vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka hinder stöter de på?
– Hur upplever målgruppen insatserna?
– Kvantitativa aspekter så som antal personer som varit verksamma/deltagit i den aktuella
verksamheten.
Vidare ska utvärderingen ha ett intersektionalitetsperspektiv.
I kapitel 2 presenterar vi de 16 projekt som utvärderas och i både kapitel 3 och 4 granskar vi
projekten utifrån dessa kriterier. Undersökningen har genomgått forskningsetikprövning och
godkänts av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm. 2
Utvärderingsfrågorna undersöker alltså om och på vilka sätt projekten bidrar till de
sammanhang där de har verkat och hur de organisationer som har drivit projekten har
samverkat med lokalsamhället. Eftersom de frågor som hör till utvärderingen kretsar kring
frågor om civilsamhällets roll och struktur på landsbygd och om interaktionen mellan ideella
organisationer och lokalsamhället låter vi den övergripande frågan och
undersökningsfrågorna vi presenterat ovan även ge material till utvärderingen.
Tack!
Några personer har varit viktiga för arbetet med undersökningen och vi vill särskilt tacka
dem. Först Annica Thomas vid Allmänna arvsfonden för goda råd, entusiasm och praktisk
hjälp med urval och tillgång till dokument. Handläggare vid Allmänna arvsfonden har vidare
hjälpt oss att ta fram de stora mängder av dokument som ligger till grund för
dokumentstudien. Docent Pelle Åberg vid Ersta Sköndal Bräcke högskola har funnits med i
diskussioner och varit en kritisk läsare. Forskningsassistenterna Elisabeth Gunnars och Karina
Wouda har genomfört de flesta intervjuerna, gått igenom och kategoriserat dokument och
arbetat med att ta fram enkäten. De sistnämnda har inte bara varit viktiga, utan dem hade
undersökningen inte kunnat genomföras.

2

Beslut EPN, diarenr 2018/2310-31/5
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1.1 Metod och material
För att genomföra studien har vi använt oss av tre typer av material: dokument, resultat av
en enkätundersökning och transkriberade intervjuer. Tillsammans utgör dessa tre material
den empiri som vi har analyserat och som ligger till grund för rapporten. De tre
materialtyperna beskriver också undersökningens progression. Dokumenten var i en första
fas en nödvändig bakgrund för att kunna ställa relevanta och begripliga frågor i
enkätundersökningen. När vi hade genomfört enkätundersökningen var resultaten en
utgångspunkt för att formulera de frågor som vi ställde i intervjuerna. De tre materialen
belyser också varandra på så sätt att den kunskap om Arvsfondsfinansierade projekt som
kommer ur dokumenten har varit nödvändig för att analysera enkätsvaren och
intervjumaterialet, som i sin tur har bidragit till att fördjupa de beskrivningar av projekten
som återfinns i dokumenten.
Dokumentstudie
För att få finansiering av Allmänna arvsfonden måste den organisation som tar initiativ till
ett projekt skriva en relativt omfattande ansökan. Under projektets gång för man en dialog
med handläggare vid Allmänna arvsfonden, delrapporterar verksamheten årligen och efter
det att projektet har avslutats skriver organisationen en rapport i vilken projektet
avrapporteras. Dessa dokument är relativt omfattande och innehåller uppgifter om såväl
projektets ekonomi som dess verksamhet. Det är organisationerna som skriver rapporten
efter projektets slut vilket innebär att det skildras ur organisationens perspektiv.
I kap 2 presenteras de 16 projekt som ingår i utvärderingen och denna presentation
baseras på de dokument som finns arkiverade hos Arvsfonden tillsammans med besöks- och
telefonintervjuer. Dokumenten har också varit viktiga för oss för att skapa en allmän
kunskap om Arvsfondsfinansierade projekt, hur de är organiserade och hur de själva
bedömer sin verksamhet. Denna kunskap har som sagt också varit viktig för att utforma
enkäten och intervjuerna samt analysera den empiri som enkätundersökningen och
intervjuerna genererade.
Enkätundersökning
För att få kunskap om förutsättningarna för att bedriva projekt på landsbygden behövde vi
ha ett material som var mer omfattande än de 16 projekt som ingick i utvärderingen och
därför genomförde vi en enkätundersökning. Vi gick igenom alla projekt som Arvsfonden
finansierade eller hade finansierat under de senaste fem åren och tillsammans med
Arvsfondens handläggare bedömde vi att 109 av dessa var baserade på landsbygden. I
december 2018 skickade vi mejl till företrädare för de organisationer som hade bedrivit eller
fortfarande bedrev något av dessa 109 projekt (bland dem återfinns också de 16 projekt som
ingår i utvärderingen) och bad dem besvara en webbenkät. Av de 109 utvalda projekten
hade 100 avslutats och nio pågick fortfarande när webbenkäten sändes ut. Eftersom alla
kontaktuppgifter till 18 av de avslutade projekten inte längre var aktuella kom mejlet endast
fram till 82 företrädare för organisationer som hade avslutat sitt projekt.
Efter det första mailet skickade vi ut två påminnelser till dem som inte svarat. Av de 82
organisationsföreträdare som vi lyckades nå svarade till slut 51 stycken, vilket innebär en
svarsfrekvens om 62 procent. Däremot nådde vi alla företrädare för de nio organisationer
som fortfarande hade pågående projekt och av dem svarade fem. De projekt som hade
avslutats och de som fortfarande pågick fick olika enkäter eftersom frågorna måste ställas på
olika sätt och alla frågor kunde inte ställas till båda grupperna. Det gjorde att vi inte kan
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behandla alla 56 besvarade enkäter som en gemensam svarspopulation. Eftersom vi endast
hade fem besvarade enkäter från de pågående projekten lade vi dem åt sidan. I rapporten
kommer vi därför bara att redovisa resultaten från de avslutade projekten.
51 svar är en liten svarspopulation för en enkätundersökning och det är inte
meningsfullt att göra avancerade statistiska analyser av ett så begränsat material. Samtidigt
har drygt hälften av alla projekt som har finansierats av arvsfonden under de senaste fem
åren och som bedömdes vara baserade på landsbygden svarat, vilket torde göra att de
resultat som kommer ur enkäten kan ge en tämligen god uppfattning om denna typ av
projekt. I de flesta fall anger vi endast svaren på enkätfrågorna i enkla deskriptioner. I
relevanta fall prövade vi svaren mot andra variabler som till exempel organisationens storlek
eller antalet anställda för att undersöka om olika typer av organisationer hade svarat på
olika sätt. Men eftersom det är ett så litet antal besvarade enkäter återges inte sambandet
mellan svar och bakgrundsvariabler på annat sätt än i löpande text och i allmänna termer för
att understryka att materialet är för litet för statistisk analys i snäv mening. Istället resonerar
vi om samband när det är relevant och då de bakgrundsvariabler vi använder ger tillräckligt
starkt utslag för att vara intressant. Vi kan alltså inte visa på statistiskt säkerställda samband,
för det är materialet för litet, men vi resonerar om de tendenser vi menar finns i materialet.
Mot bakgrund av det vi hade lärt oss om Arvsfondsfinansierade projekt genom
dokumentstudien byggdes enkäten upp med ett antal teman (enkäten till de avslutade
projekten återfinns i bilaga 2). Dessa teman handlade om de företrädare som svarade på
enkäten, det projekt som organisationen hade fått finansierat, de resultat som projektet
hade åstadkommit, framtiden efter projekttidens slut, projektens vidare sammanhang och
de resurser som projekten hade dragit till sig (förutom finansieringen från Allmänna
arvsfonden). Givet undersökningens övergripande frågor hade vi alltså ett särskilt intresse
för den kontext projektet bedrevs i och de resurser det hade tillgång till.
Intervjuer
I Arvsfondens utvärderingar ingår besök i några av de projekt som utvärderas, därför
besöktes följande projekt: Young Sapmì, Mekka i Järpen, GRYM-Gränslösa Yngre Möten och
Kulturbussen Jämtland Härjedalen. Dessa presenteras tillsammans med de andra projekten
som utvärderas i kapitel 2. Svaren på enkätundersökningen var viktiga för att arbeta fram
relevanta frågor för de intervjuer vi genomförde när vi besökte de fyra projekten, men också
för de kompletterande telefonintervjuer som gjordes med de projekt vi inte besökte.
Vid besöken gjordes sammanlagt 20 intervjuer med personer som deltog eller
medverkade i projekten samt företrädare för de organisationer som drev eller samverkade
med projekten. Eftersom alla intervjuer utom en är gjorda vid besöken befann sig
intervjupersonerna i den miljö där projektet bedrevs. En intervju gjordes via Skype eftersom
den intervjupersonen befann sig i ett annat land vid intervjutillfället. Intervjufrågorna
arbetade vi som sagt fram med hjälp av enkätsvaren och utifrån våra undersökningsfrågor
(se ovan). Men eftersom vi använde en halvstrukturerad intervjuguide fanns det goda
möjligheter för intervjupersonerna att associera och själva utveckla de teman som de
menade var viktiga.
De flesta intervjuer är gjorda med en intervjuperson i taget, men fem intervjuer är
gjorda med två personer, en intervju är gjord med tre personer och ytterligare två med fyra
respektive fem personer. För att få ett så allsidigt material som möjligt gjorde vi intervjuer
med tre kategorier av personer. Deltagare, det är personer som ingick i målgruppen eller av
andra skäl deltog i projektets verksamhet. Medverkande, det är personer som arbetade med
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att genomföra projektets verksamhet. Några deltagare kom också att medverka i projektet,
vilket gör dem till både deltagare och medverkande. Vi gjorde också intervjuer med personer
som företräder den organisation som bedrev projektet eller som samverkade med den
organisationen. Dessa företräder ideella organisationer eller kommunorganisationer och har
i de flesta fall också medverkat i projektet genom att arbeta i verksamheten.
Intervjuerna spelades in och transkriberades. De transkriberade intervjuerna lästes först
igenom noggrant. I en andra läsning kodades intervjuerna med hjälp av
undersökningsfrågorna. Kodningen gav upphov till ett antal teman som har legat till grund
för hur vi presenterar och resonerar om intervjumaterialet. Primärt är det alltså våra
undersökningsfrågor som har styrt hur intervjumaterialet har kategoriserats, men några
underordnade teman tillkom när intervjupersonerna resonerade om våra frågor.
I intervjuerna ville vi både få sådan kunskap om projekten som var mer detaljerad och
fördjupad än vad dokumenten och enkäten kunde ge. Men vi ville också låta de människor
som deltagit i och arbetat med projekten ge sin syn på projekten och på så sätt ge utrymme
för deras erfarenheter och åsikter. Vi eftersträvade därmed ett landsbygdsperspektiv på
interaktionen mellan ideella organisationer och lokalsamhälle. Vi hade en kritisk ansats i
intervjuerna för att synliggöra problem och tillkortakommanden. Men eftersom vi ville ha
intervjupersonernas perspektiv och då det inte finns möjlighet att pröva deras utsagor får
materialet en något okritisk karaktär. Av det skälet är det viktigt att påminna om att
intervjuerna är gjorda inom ramen för en utvärdering, vilket kan påverka hur
intervjupersonerna svarar. Vi är också medvetna om att några av de teman som diskuteras i
intervjuerna är komplexa och skulle beskrivas på ett annat sätt från ett annat perspektiv.
Men syftet är inte att kritiskt pröva det intervjupersonerna påstår, med intervjuerna vill vi
visa hur dessa projekt och det lokala civilsamhället uppfattas från ett landsbygdsperspektiv.

1.2 Teoretiska ansatser
Civilsamhället är ett mångtydigt och normativt laddat begrepp eftersom begreppets
framväxt är knutet till olika politiska traditioner (t.ex. Cohen & Arato 1991, Somers 2008).
Mot den bakgrunden är det inte förvånansvärt att civilsamhällesbegreppet kopplades till
politiska positioner när det introducerades i den svenska debatten på 1990-talet
(Trägårdh 2007). Trots begreppets mångtydighet är det möjligt att ge det en definition som
stämmer tämligen väl överens med hur begreppet används. Det avser då ofta en offentlig
samhällssfär som är skild från den privata sfären och företagssfären, och eftersom
civilsamhället bygger på människors frivilliga egenorganisering står det utanför och ofta i
opposition till den statliga sfären. Givet dessa avgränsningar rymmer civilsamhället ideella
organisationer, nätverk, vissa typer av sociala handlingar, till exempel ideellt engagemang,
och de ideologier som gör människors handlingar meningsfulla och organisationer legitima
(von Essen & Sundgren 2012). Ideella organisationer som utgör civilsamhället och som är
viktiga aktörer i denna undersökning kan definieras som icke-vinstdrivande organisationer
med ett frivilligt medlemskap som är autonoma i relation till staten och offentliga
organisationer och som får sina resurser från gåvor, ideellt arbete och offentliga bidrag (se
t.ex. Wijkström & Lundström 2002).
För att studera hur ideella organisationer interagerar med sin kontext – här
lokalsamhällen på landsbygden – och hur ideella organisationer formas av den plats de
verkar i behandlar vi ideella organisationer som öppna system. Ett sådant relationellt
perspektiv innebär att ideella organisationer, och i förlängningen civilsamhället, både
påverkar och är beroende av sin kontext och att de därmed formar varandra (Ahrne
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m.fl. 2000, Emirbayer 1997). Vi är därför intresserade både av hur lokalsamhället bidrar med
resurser till de organisationer som bedriver projekten och vilka resurser som projekten
bidrar med till lokalsamhället. I ett relationellt perspektiv är det ömsesidiga utbytet av
resurser mellan ideell organisation och lokalsamhälle ett uttryck för hur organisationer som
öppna system påverkar och formar varandra.
De konkreta omständigheter som formar interaktionen mellan organisation och
samhälle är dess ”terräng” och den utgörs av historiska traditioner, materiella villkor,
maktförhållanden, sociala processer, etc. (Johansson 1997). I undersökningen kommer det
lokala civilsamhället, myndigheter, kommunorganisationer, kommunpolitiken och de villkor
och traditioner som formar lokalsamhället att vara den terräng som de ideella
organisationerna interagerar med. Med utgångspunkt från hur vi har definierat civilsamhälle
och ideell organisation ska vi undersöka vilken roll och struktur de har i lokalsamhällen på
landsbygden. Det är dock en öppen och empirisk fråga om de definitioner som brukar
användas för civilsamhälle och ideell organisation förmår omfatta hur ideella organisationer
och medborgerligt engagemang förändras och formas av en ”terräng” med otillräcklig
infrastruktur.
Inom civilsamhällesforskningen har man hävdat att ideella organisationer som verkar i
rurala miljöer kan förväntas vara mer traditionella än sådana som verkar i urbana kontexter
eftersom städer kan stimulera innovativa former av medborgerligt engagemang (t.ex.
Hooghe & Botterman 2012). Men utifrån ett landsbygdsteoretiskt perspektiv kan man också
hävda det omvända. Eftersom sociala terränger som karaktäriseras av mindre differentierad
eller otillräcklig infrastruktur kräver att ideella organisationer har en bredare repertoar av
kompetens och verksamheter som stimulerar till sociala innovationer och samverkan med
offentliga organisationer och företag är det på landsbygden som vi finner otraditionella och
innovativa former av hur ideella organisationer verkar. Vi kan alltså vänta oss att i
sammanhang med mindre resurser och svagare infrastruktur kommer ideella organisationer
vara mindre specialiserade och ha flera olika syften för att kunna möta de olika behov och
förväntningar som finns i den miljö de verkar (jfr. Evers 2020).
Människor organiserar sig i landsbygdens lokalsamhällen, både för att lösa vardagliga
behov som fotbollsträningar och för att åtgärda akuta situationer som när en skola stängs
eller när en flyktingförläggning behöver stöd. Teoretiskt innebär det att projekt, sociala
innovationer och verksamheter som ideella organisationer bedriver kan vara uttryck för
lokala stats- och marknadsmisslyckanden eftersom medborgerliga initiativ försöker möta de
behov som offentlig och kommersiell service inte förmår tillfredsställa (Weisbrod 1977).
Men inte bara konkreta behov, utan även traditioner av medborgerligt engagemang och
existerande ideella organisationer formar hur lokala initiativ organiseras och med vilken
rationalitet deras verksamhet bedrivs (Friedland & Alford 1991). Den verksamhet och de
projekt som ideella organisationer bedriver uppfattar vi därför som reaktioner på att den
offentliga sektorns organisationer och företag inte kan ge den service som behövs, men att
traditioner, normer och förgivettagna sätt att handla också påverkar hur ideella
organisationer organiseras och agerar. Det är en empirisk fråga om ideella organisationer
och lokala medborgerliga initiativ på landsbygden ryms inom traditionella former av
medborgerligt engagemang. I det relationella perspektivet på förhållandet mellan ideella
organisationer och de sammanhang de verkar i ligger att organisationerna formas och
förändras utifrån de faktiska villkor och möjligheter som finns på den plats de verkar.
Eftersom infrastrukturen varierar mellan platser och organisationer och lokalsamhällen
ömsesidigt påverkar varandra är hybriditet ett viktigt teoretiskt begrepp för att fånga hur
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ideella organisationer förändras (Billis 2010). Ideella organisationer hybridiseras när de
påverkas av organisationsprinciper eller verksamhetsformer som hör till offentlig förvaltning
eller företagande så att deras sätt att fungera förändras (se t.ex. Åberg 2013,
Wijkström 2012 för förändringar av det svenska civilsamhället). Samtidigt kan ett vitalt
civilsamhälle eller en stark tradition av medborgerligt engagemang också vara viktiga
resurser för ideella organisationer. Befolkningsundersökningarna om medborgerligt
engagemang visar till exempel att medborgerligt engagemang är något som ärvs mellan
generationer och att folkrörelsernas normer är viktiga för ett vitalt civilsamhälle (von Essen
m.fl. 2015). Att både nya uppkomna behov och traditioner av medborgerligt engagemang
formar ideella organisationer innebär att det krävs en öppenhet för hur det lokala
civilsamhällets roller och struktur formas.
För att studera hur ideella organisationer och deras kontext är beroende av varandra är
resursmobiliseringsteorin ett relevant perspektiv (t.ex. McCarthy & Zald 1994). Med detta
teoretiska perspektiv ska vi särskilt studera hur ideella organisationer interagerar med sin
omgivning för att få nödvändiga resurser som materiella tillgångar, information, kunskap,
nätverk, legitimitet, etc. Med detta perspektiv kommer maktrelationer och entreprenörer
som lokala eldsjälar i förgrunden eftersom kontroll över resurser och samarbetspartners är
väsentliga för att kunna verka framgångsrikt (se t.ex. Lindberg 2005).
Resursmobiliseringsteori tar främst hänsyn till sådana processer som har med
organisationers omgivning att göra, till exempel hantering av resurser, dynamik som präglar
organisationer, politiska förändringar, villkor för det kollektiva handlandets möjligheter till
påverkan. Den intresserar sig särskilt för hur samhällsaktörer utvecklar strategier och
interagerar med sitt sammanhang för att förverkliga sina planer. Resursmobiliseringsteorin
behandlar därför sociala handlingar som ändamålsenliga eller instrumentella (Tilly 1985,
1978). Resursmobiliseringsteorin inriktar sig särskilt på hur grupper organiserar sig för att
mobilisera och hantera resurser, och dessa uppfattas vara skapade, konsumerade,
transfererade och förlorade (Oberschall 1973). Sociala konflikter uppfattas därför som en
kamp om de resurser som finns tillgängliga och en strävan efter att skapa nya resurser.
Resurser kan vidare både vara materiella, som till exempel pengar, organisering, arbetskraft,
kommunikationsmedel, politisk påverkan, och icke-materiella, som till exempel legitimitet,
lojalitet, solidaritet, moraliskt engagemang, identitet, etc. (Jenkins 1981). Med den vida
definition av resurser som detta teoretiska perspektiv medger blir en viktig fråga vilka typer
av resurser som strömmar mellan ideella organisationer och lokalsamhällen på landsbygden.

1.3 Landsbygd – stad, att kategorisera sammanhanget
Eftersom vi är intresserade av hur ideella organisationer och lokalsamhällen på landsbygden
interagerar med varandra spelar projektens sammanhang, eller kontext, en viktig roll.
Utifrån ansökningstexter och med hjälp av handläggare vid Arvsfonden lokaliserade vi
landsbygdsbaserade projekt. Bland dem valdes de projekt ut som skulle utvärderas och alla
projekt som vi bedömde vara baserade på landsbygden ingick i enkätundersökningen. Men
vad är egentligen landsbygd och vad är glesbygd, och hur skiljer sig landsbygd från
stadsområden? Vi ska inte gå in i en mer detaljerad diskussion kring dessa begrepp, men vi
behöver beskriva hur vi har gjort för att kategorisera sammanhanget för de 16 projekt som
ingår i utvärderingen i landsbygd eller stadsområden.
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I urvalet av de projekt som ingår i utvärderingen och som presenteras i kapitel 2 har
kopplingen till landsbygd alltså varit vägledande. Mer precist har vi i urvalet tagit hänsyn till
spridning geografiskt i landet samt spridning vad gäller målgruppskategorier. För att
kategorisera det sammanhang projekten verkar i har vi använt Jordbruksverkets indelning i
sex kommuntyper, som i sin tur kan sättas i relation till bredare begrepp som rör land och
stad (figur 1). Kommuntyperna definieras utifrån andel av befolkningen boende i rurala
områden, utifrån folkmängd där även angränsande kommuner inkluderas samt utifrån
närhet till städer (Tillväxtanalys 2014:04).
Figur 1. Jordbruksverkets indelning i relation till land och stad 3

Tar man sin utgångspunkt i den plats på vilken respektive projektorganisation befinner sig
kan majoriteten av de 16 projekt som utvärderas placeras i ett landsbygdssammanhang.
Utifrån Jordbruksverkets kategorisering av kommuntyper hör sex av de 16 projekten hemma
i gles landsbygd medan sex andra hör hemma i landsbygd. Tar man sin utgångspunkt i var
projektorganisationen befinner sig skulle alltså de resterande fyra projekten snarast höra
hemma i stadsområden. Den kategorisering vi använder utgår från en viss kommuntyp, men
det finns självklart variationer vad gäller land och stad inom en och samma kommun och att
enbart utgå från Jordbruksverkets kategorisering i kommuntyper hade gjort kategoriseringen
av projekten oprecis. Vår ambition i urvalsprocessen har därför varit att, oavsett hur
kommunerna har kategoriserats, se till det sammanhang där projekten faktiskt bedrivs, det
vill säga där den reella verksamheten genomförts. Det innebär att även projekt vars
projektorganisation befinner sig i ett stadsområde ingår i utvärderingen om verksamheten
även äger rum i landsbygdskommuner eller i miljöer utanför stadsområden. Genom att ta
hänsyn till ett mer differentierat perspektiv på var projekten har bedrivits har vi inte endast
bedömt deras landsbygdskoppling utifrån var projektorganisationen befinner sig. Det gör att
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alla 16 projekt som utvärderas har bedrivits i olika slags landsbygdssammanhang, antingen i
sin helhet eller delvis.
Vi har även varit intresserade av att undersöka hur eventuella kopplingar mellan land
och stad kan se ut inom projekten, även det avspeglas i urvalet. Vi ger nedan exempel på hur
de projekt som vi utvärderar i praktiken kan befinna sig både i landsbygdsmiljö och i
stadsområden.
Spilloteket (Spilloteket) bedriver verksamhet i tre Jämtlandskommuner, varav en i
stadsområde (Östersund – tät blandad kommun), en på landsbygd (Krokom –
tätortsnära landsbygdskommun) och en i gles landsbygd (Åre – gles
landsbygdskommun).
Seriestorm (Myller Kultur & Händelser Ekonomisk förening) utgår från Nordingrå, en
mindre ort på landsbygd (Örnsköldsviks kommun – gles blandad kommun), men
bedriver även verksamhet i storstadsområde (Huddinge och Malmö –
storstadskommuner).
Världens läger (Breviksstiftelsen) är ett projekt som (givet Jordbruksverkets
kommunindelning) bedrivs i storstadsområde (Norrköping – tät blandad kommun).
Verksamheten utgår dock från projektorganisationens lägergård på landet dit
deltagare från bland annat olika stadsområden reser.
Alla projekt som ingår i utvärderingen och som vi kunnat studera närmare i
dokumentstudien äger alltså inte rum antingen på landsbygd eller i stadsområden.
Verksamheten rör sig mellan urbana och rurala miljöer. Det är också så att de organisationer
som bedriver projekten ofta ingår i större federationer med regionalnivå och
riksorganisation, vilket gör att lokalorganisationen, genom federationen, är kopplad till
urbana miljöer. Vidare samarbetar flera av organisationerna med studieförbund som också
är kopplade till en övergripande federativ struktur som inbegriper urbana miljöer. Så de
lokalorganisationer som bedriver projekten kan ha tillgång till resurser som inte
nödvändigtvis är begränsade till den landsbygdsmiljö de verkar i. Även det gör
avgränsningen mellan landsbygd och urbanitet komplex och flytande.
Till sist är det viktigt att poängtera att landsbygd, lika lite som stadsområden, inte är en
enhetlig miljö. Även om man som Jordbruksverket skiljer ut glesa eller mycket glesa
landsbygdskommuner kan dessa miljöer skilja sig från varandra i många avseenden. Det
finns landsbygd som har en väl fungerande infrastruktur med goda resurser och som
fungerar mycket väl för dem som bor där samtidigt som annan landsbygd kännetecknas av
glesbygdens problem med utflyttning, bristande infrastruktur och en känsla av att vara
perifer i det svenska samhället. I undersökningen har vi särskilt studerat hur platsen, det
sammanhang som projekten verkat i, har format de organisationer som driver projekten.
Därmed kommer vi att presentera material som belyser och problematiserar hur det är att
driva projekt på landsbygden, men det betyder inte att alla lokalsamhällen på landsbygden
har de möjligheter eller problem som lyfts fram i intervjuerna.
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Kapitel 2. Dokumentstudien – De sexton projekten

Inledning
Arvsfonden ger stöd till projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med
funktionsnedsättning. Organisationer i civilsamhället, kommuner, skolor och sjukhus kan
söka Arvsfondsmedel. Projekten ska vara nyskapande, kunna möjliggöra målgruppens
deltagande och projektorganisationen ska kunna visa en plan för överlevnad. 4 I den här
utvärderingen står organisationer i civilsamhället i fokus och 14 av de 16 projekten drivs av
sådana organisationer. Två av projekten drivs av offentliga aktörer med utgångspunkten att
civilsamhällesorganisationer kan möjliggöra täckning på landsbygden.
I det här kapitlet presenterar vi de projekt som ingår i utvärderingen. Projekten startade
mellan 2012 och 2017, och de två senaste avslutades under senare delen av 2019. En av
organisationerna beviljades lokalstöd, det vill säga fick Arvsfondsmedel för ombyggnation av
befintlig lokal. De övriga beviljades projektstöd för verksamhet som pågick i antingen två
eller tre år. Eftersom majoriteten av projekten var treåriga anger vi projektets längd endast i
de två fall där projekten var tvååriga.
Presentationen av projekten utgår från den dokumentation om projekten som de
organisationer som driver dessa skriver för Arvsfonden inför, under och efter projekten. För
att få uppgifter om överlevnad av de 14 projekt som har avslutats har vi följt upp detta
genom intervjuer på plats i de fyra projekt vi besökte och genom telefonintervjuer för
resterande 10 projekt. Här bör noteras att två av projekten pågick under utvärderingen,
utifrån önskemål från Arvsfonden, och av förklarliga skäl redovisas inte resultat och
verksamhetens överlevnad av dessa projekt.
Vi presenterar och diskuterar varje projekt för sig och presentationen av respektive
projekt inleds med ett avsnitt där vi redogör för syfte, huvudman, målgrupp, verksamhet och
nivå på beviljade projektmedel. Här placeras även projekten utifrån plats och i tid. Efter det
följer ett avsnitt med fokus på samarbeten, vilket är en väsentlig del i
projektdokumentationen både inför beviljande av projekt och i redovisning av
verksamheten. Då rapporten utgår från ett resursperspektiv är vår avsikt att, när det framgår
av dokumenten, belysa hur ett samarbete har bidragit till projektet. Resursperspektivet finns
även med i det avslutande avsnittet där projektens resultat och överlevnad presenteras.
Innan vi presenterar respektive projekt behöver vi tydliggöra några centrala begrepp.
När det gäller plats placeras projekten geografiskt i landet, men även in i ett
landsbygdssammanhang. Vi placerar projekten i landsbygds- eller stadskontext, dels utifrån
skrivningar i projektdokumentationen, dels utifrån Jordbruksverkets indelning i
kommuntyper (se kapitel 1, figur 1). Som framgår har vi även i urvalsprocessen gjort en mer
projektnära bedömning av landsbygdskontexten där vi, oavsett i vilken kommuntyp
projekten kan placeras, utgått från de mer faktiska sammanhang där projektverksamheten
genomförts. Ett antal projekt genomförs på mindre orter i landsbygdssammanhang. Vi har
valt att inte specificera antalet invånare på respektive ort utan använder istället uttrycket en
mindre ort för att indikera när det är fallet. Invånarantalet på dessa mindre orter varierar
mellan cirka 300 och 2 000 personer.
4
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Med begreppet målgrupp utgår vi från den kategorisering som Arvsfonden använder och
som styr såväl ansökan som redovisning av projekten. Arvsfonden har idag de tre definierade
målgruppskategorierna:
• barn till och med 11 år med eller utan funktionsnedsättning
• ungdomar 12–25 år med eller utan funktionsnedsättning
• personer över 25 år med funktionsnedsättning.
När det gäller redovisning av målgrupp och andra grupper som på olika vis omfattats av
projekten redovisas det på olika vis under den period som utvärderingen täcker. I de senare
projekten avser ”aktiva deltagare” personer ur målgrupperna med inflytande över projektets
planering och genomförande och som återkommande eller över en längre tid medverkat i
projektets aktiviteter. I de här projekten efterfrågas även personer ur Arvsfondens
målgrupper som genom enstaka aktiviteter tagit del av verksamheten. I några projekt
används begreppen primär och sekundär målgrupp för att särskilja personer ur Arvsfondens
målgruppskategorier från personer utanför dessa såsom yrkesverksamma, beslutsfattare,
anhöriga och allmänhet. I de tidigare projekten som ingår i utvärderingen delades
målgrupper upp utifrån barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.
Målgrupperna redovisades i dessa sammanhang även utifrån mindre specificerade ramar.
Projektens överlevnad har följts upp utifrån den kategorisering av enskilda projekts
överlevnad som är utgångspunkt i regeringens Redovisning av fördelning av medel från
Allmänna arvsfonden under budgetåret 2018 till riksdagen (Skr. 2018/19:146). 5 I denna
skrivelse presenteras de fyra överlevnadskategorierna enligt följande:
Kategori 1 – Projekt som inte lämnar några spår
I kategori 1 ingår de projekt som inte lyckades genomföra den verksamhet som de
hade beviljats medel för.
Kategori 2 – Projekt som genomfört den verksamhet som planerats
I denna kategori finns de projekt som har gjort det som stod i deras projektplan, men
som inte på ett tydligt sätt lever vidare efter projektets slut.
Kategori 3 – Erfarenheterna från projekten lever vidare
I denna kategori finns projekt som har tagit fram en metod eller ett nytt arbetssätt
som sedan används i organisationen eller av aktörer utanför organisationen,
exempelvis inom offentlig sektor. Erfarenheterna tas tillvara på ett tydligt sätt, men
det kan vara svårt att få en uppfattning om i vilken utsträckning det sker.
Kategori 4 – Verksamheten lever vidare
I denna kategori finns projekt där verksamheter lever vidare helt eller delvis och
finansieras av organisationen själv eller av kommun, landsting, via avgifter eller statliga
medel.
Hur projekten har kategoriserats återfinns i rubrikerna i respektive projektpresentation samt
i bilaga 1.

https://www.regeringen.se/49e6ab/contentassets/e353168041dd45fb8080d3bd613d11a2/skr.2018_19_146.pdf
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Barnens kulturmiljö i Rydöbruk
Barnens kulturmiljö i Rydöbruk med start hösten 2014 genomfördes av Rydö historiska
förening i Rydöbruk, en mindre ort i Hylte kommun. Syftet med projektet var att bygga upp
en barn- och ungdomsverksamhet i föreningen, att verka för ett långsiktigt samarbete med
den lokala grundskolan samt att bidra till den sociala integrationen på orten. Målgrupp i
projektet var barn från förskolenivå till 12 år boende i Rydöbruk. Ambitionen med projektet
var att bygga upp en forskarmiljö för barn och därmed ge barn möjlighet att upptäcka och
skaffa kunskap om den plats där de växer upp. Det sammanhang som projektet ägde rum i
beskrivs i termer av befolkningsminskning, förlorade arbetstillfällen och samhällsservice
samt ett krympande föreningsliv. Orten hade genom flyktingmottagande haft en inflyttning
av människor utan tidigare anknytning till platsen. Gemensam kunskap om orten och möten
mellan människor sågs som en grund för att öka delaktighet lokalt samt överbrygga klyftan
mellan de som bott på orten sedan generationer och de som flyttat in på senare år. Utifrån
Jordbruksverkets kommuntypsindelning ägde projektet rum i en tätortsnära
landsbygdskommun. Barnens kulturmiljö beviljades 2 060 924 kr i projektmedel av
Arvsfonden.
Projektet genomfördes i nära samarbete med den kommunala låg- och
mellanstadieskolan på orten och verksamheten ägde bland annat rum under skoltid. En av
kyrkorna på orten bidrog till projektet med lokal och markägare/fiskevårdsområde med
kompetens och en miljö där verksamheten kunde genomföras. Invånare på orten deltog i
olika aktiviteter och medlemmar i IOGT-NTO Halland bidrog med kompetens inom det
digitala området. Länsantikvarieämbetet beviljade ekonomiskt stöd till en utställning och
genom Arbetslivsmuseernas samarbetsråd kunde projektet ta del av pedagogisk kompetens
och nätverk.
Under projektet deltog 90–100 barn, varav hälften flickor och hälften pojkar. Utöver
aktiva deltagare beräknades ytterligare cirka 300–400 barn har nåtts genom exempelvis den
bok och de utställningar som togs fram. Vid sidan av Arvsfondens målgrupper omfattades
50–70 personer av projektet på olika vis. Vid projektavslut beskrivs projektets resultat
framförallt genom den samverkan som hade byggts upp mellan skolan och Rydö historiska
förening, men även genom samverkan mellan projektmedlemmar, Rydöbor och barnen i
skolan. Som resultat framhölls även föreningens verksamhet riktad till barn och ungdomar,
vilken bland annat lett till att en bok och en utställning producerats. Även en
arbetarlägenhet restaurerades under projektet, vilket gav möjlighet till ”tidsresor” för barn.
Erfarenheterna från projektet lever vidare
När projektet följdes upp ungefär två år efter projektavslut beskrevs verksamhetens
fortlevnad utifrån olika perspektiv. Dels utifrån pågående verksamhet för barn exempelvis
genom ett par forskargrupper vid bruksmuseet, dels genom verksamhet på skoltid när det
fanns möjlighet från föreningens sida att möta upp sådana önskemål. Fortlevnaden beskrevs
även i termer av att erfarenheterna från projektet har bidragit till ett minskat avstånd mellan
skolan/lärarna och föreningar och boende på orten, vilket hade lett till att personer från
orten ibland har deltagit i skolans verksamhet. Utifrån föreningens perspektiv innebar
projektet en nystart, projektledaren menar att det mesta som görs inom föreningen efter
projektet är en avknoppning av projektet. Välbesökta föredrag på museet, kafé för daglediga
och stadsvandringar som bidragit till kännedom om, och möjligen även en annan syn på,
orten. Projektledaren beskriver det som att museets självförtroende har stigit och att
projektet tillförde orten optimism. Föreningens styrelse har även föryngrats genom att
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föräldrar engagerat sig. Vid uppföljningstillfället stod föreningen inför två nya projekt, dels
ett riktat till skolbarn på orten, dels delaktighet i ett kulturprojekt i kommunen.
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Folkungar
Projektet FolkUngar med start hösten 2012 drevs av Studieförbundet Bilda Gävle Dala och
ägde rum i Gävleborgs län. Verksamheten syftade till att tillgängliggöra folkmusik för barn
och unga i regionen. Projektets primära målgrupp var barn i åldrarna 5 till 12 år med eller
utan funktionsnedsättning. Utöver det fanns en ambition att även nå barn mellan 13 och 18
år, föräldrar, kulturskolor, musiker, lärare/pedagoger, spelmansförbund, spelmanslag samt
relevanta aktörer i andra delar av landet. I en del av verksamheten riktade sig FolkUngar till
barn i grundskolor i regionen, såväl i tätort som i landsbygd. I denna ambulerande
verksamhet var ambitionen att utveckla en pedagogisk modell som kunde förena en folklig
tradition med ny teknik. Genom detta skulle barn i låg- och mellanstadieålder, oavsett
förkunskaper, kunna upptäcka och skapa folkmusik samtidigt som tanken var att inspirera till
eget musicerande. Denna verksamhetsmodell skulle sedan kunna spridas till andra delar av
landet. Vid sidan om verksamheten i regionens skolor var ambitionen även att skapa
mötesplatser med folkmusik i fokus för barn i varje landskap: FolkUngar Sommar och
FolkUngar Stämmor 6. Utifrån kommuntypsindelningen bedrevs projektet i såväl glesa
landsbygdskommuner som i tätortsnära landsbygdskommuner och täta blandade
kommuner. FolkUngar beviljades 5 486 000 kronor i projektmedel av Arvsfonden.
Under projektet samverkade FolkUngar med aktörer såsom Folkmusikens Hus och
spelmansförbunden i de tre landskapen, vilka fanns med som resurser under uppbyggnaden
av verksamheten. Detta gällde även Region Gävleborg. Spelmansförbunden bidrog även
ekonomiskt till verksamheten.
Under projektet deltog fler än 16 000 barn i skolverksamhet, sommaraktiviteter eller
FolkUngars musikverkstad. Ett hundratal vuxna deltog i workshoppar, seminarier och
inspirationsdagar. 5 000 personer hade hört FolkUngar genom konserter och fler än 50 000
personer hade nåtts av information om verksamheten genom projektets hemsida och
traditionella medier. Vid projektavslut hade ett arbetssätt utvecklats för skolor vilket även
resulterat i utbildningsmaterialet FolkUngalåtar. Mötesplatser där unga kunde spela
folkmusik hade skapats genom sommaraktiviteter i de tre landskapen. FolkUngars modell
hade även använts för ensemblespel i studiecirkelform. Verksamheten planerades leva
vidare i olika former genom att projektteamet övergick till anställning hos Studieförbundet
Bilda Gävle Dala.
Verksamheten lever vidare
När projektet följdes upp knappt fyra år efter avslut levde konceptet vidare i form av
självfinansierad verksamhet inom studieförbundet, vilket bland annat innebar anställningar
för projektteamet. Verksamheten uppgavs vara väl etablerad inom skolvärlden och
musikvärlden inom regionen och köptes bland annat in genom kultursamordnare och
Skapande skola. Förutom det finansierades verksamheten även periodvis genom olika
aktörer inom kultursektorn samt genom fortbildnings- och inspirationsuppdrag. Närmare
50 000 barn beräknas ha deltagit i verksamheten, inkluderat de som deltagit under det
utvärderade projektet. FolkUngar har även sedan projektet avslutats breddat verksamheten
till att inkludera teaterverksamhet. När det gäller samarbetsorganisationer uppgavs samma
aktörer finnas kvar, med undantag för en organisation. Den geografiska täckningen avgörs av
i vilken mån offentliga institutioner som kultursamordnare och skolor väljer att köpa in
verksamheten.
6

Den senare finansieras inte med Arvsfondsmedel.
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Geek Network Gotland
Med start 2015 drev Region Gotland projektet Geek Network Gotland. I centrum för
projektet stod nörden, det vill säga personer med förmåga att fokusera på ett smalt
intresseområde, exempelvis rollspel, spelutveckling, fan art och cosplay. Målgrupp var unga
och unga vuxna i åldrarna 13–25 år på Gotland med ett smalt intresse. Denna grupp uppgavs
i projektansökan utgöras av bland annat personer med neuropsykiatriska
funktionsvariationer. Syftet med projektet var att ge målgruppen ökad självkänsla och
framtidstro samt att öka möjligheterna för målgruppen på Gotland. Ambitionen var att
stötta de unga att se utvecklingsmöjligheter utifrån sina intressen och sina förmågor samt
att ge dem verktyg inför yrkeslivet. Målet var även att utveckla en metod och en verksamhet
som uppmuntrar till ungt arrangörskap och ideellt engagemang. Navet för projektet var ett
kulturhus för unga i Visby, men ambitionen var även att verksamhet skulle äga rum utanför
staden. Projektet var tänk att bryta den isolering som beskrivs följa med ö-liv och
glesbygdssammanhang. Utifrån kommuntypsindelningen bedrevs projektet i gles
landsbygdskommun. Geek Network Gotland beviljades 2 321 764 kronor i projektmedel av
Arvsfonden.
Medsökande organisationer var ABF Gotland och Studieförbundet Vuxenskolan som
båda bidrog med kompetens och nätverk till projektet. Vidare uppgavs samarbeten med
skolor och en förening ha varit viktiga för att nå målgruppen. Medlemmar ur en lokal
spelförening med bas i Visby genomförde även en turné på ön med syfte att nå det yngre
skiktet av målgruppen genom besök på exempelvis bibliotek. Ungas ideella engagemang
beskrevs även som avgörande för genomförandet av det konvent som arrangerades under
projektet.
Sammantaget deltog 150 unga aktivt i projektverksamheten, varav 60 procent pojkar, 35
procent flickor och 5 procent av annan könskategori. Utöver det uppskattades 4 000 unga ha
kommit i kontakt med verksamheten exempelvis genom skolor, ungdomsgårdar och det
konvent som arrangerades. Utanför Arvsfondens primära målgrupper har olika grupper nåtts
av information om projektet genom sociala medier och traditionella medier. Vid
projektavslut beskrevs resultaten av projektet i termer av att fritidsutbudet i Visby och på
Gotland hade breddats och att projektet hade bidragit till en meningsfull fritid för
deltagarna. Nördcommunityt på Gotland uppgavs även ha vitaliserats, blivit synligt och fått
mer utrymme. På det ungkulturhus i Visby som utgjorde bas för verksamheten hade
nördkulturen exempelvis flera fasta rum med kontinuerlig verksamhet, och nördkulturen
uppgavs även ses som en självklar aktivitet på fritidsgårdar runt om på Gotland. Nördkultur
och nördhobbyn beskrevs även vara erkänd på ett annat sätt än tidigare inom den offentliga
organisation som bedrivit projektet, dels genom att nördhobbyn sågs som meriterande vid
rekrytering till fritidsverksamhet, dels genom att nördkulturen är inskriven i Region Gotlands
kulturplan som exempel på ungas kulturutövande.
Verksamheten lever vidare
Vid uppföljning av projektet knappt ett år efter projektavslut var verksamheten integrerad i
det ungkulturhus som utgjort bas för projektet. Fler personer än tidigare ur målgruppen
uppgavs vara öppna med att de är nördar och en medvetenhet om målgruppen uppgavs
även ha skapats utanför själva verksamheten. Verksamheten uppgavs även vara känd och
utgöra en resurs för exempelvis kommunala aktörer som kommer i kontakt med målgruppen
eller som är intresserade av att driva liknande verksamhet. Den lokala spelföreningen som
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deltog i projektets genomförande uppgavs ha stärkts genom projektet. Utanför Visby lever
verksamheten vidare genom aktiviteter på fritidsgårdar.
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GRYM Gränslösa yngre möten
Under åren 2013–2016 drev Studieförbundet Vuxenskolan Värmland projektet GRYM
Gränslösa yngre möten i Sunne kommun. Målgruppen för verksamheten var ungdomar 15–
25 år, såväl från orten som flyktingungdomar samt ensamstående unga mammor. Syftet
med projektet, som drevs i nära samarbete med Sunne kommun, var att skapa en
mötesplats med verksamhet av olika slag för målgrupperna. Navet för verksamheten
utgjordes av ett ungdomskafé. En bakomliggande ambition med projektet var att öka de
ungas delaktighet i samhället och att främja möjligheterna för utbildning och jobb. Utifrån
ett glesbygdsperspektiv beskrevs utbudet av sysselsättning och fritidsaktiviteter på orten
vara begränsat. Vuxenskolan Värmland som sökande organisation hade sin bas i Karlstad,
utifrån kommuntypsindelning tät blandad kommun, medan verksamheten uteslutande ägde
rum i Sunne kommun som kategoriseras som gles landsbygdskommun. Projektet beviljades
2 350 000 kr i projektmedel av Arvsfonden.
Sunne kommun, som samverkande organisation, bidrog till verksamheten med lokaler
och personal i form av ungdoms- och flyktingsamordnare. Finansiella resurser fick projektet
genom Skandias ”Idéer för livet” och Region Värmland. Inom projektet ägde lokala
samarbeten rum med aktörer såsom Rädda Barnen, FN-föreningen och Amnesty vilket bland
annat gav tillgång till material och metoder som exempelvis en metod som syftar till att
stärka unga tjejer. Lokala samarbeten inom kulturområdet ägde även rum med aktörer
såsom en biograf och en teaterförening. Även lokala företag var engagerade.
Sammanlagt hade 300 unga deltagare varit aktiva i projektet. Vid sidan av detta uppgavs
betydligt fler, såväl unga som äldre, ha deltagit exempelvis vid olika kulturarrangemang. Vid
projektavslut beskrevs resultatet i termer av att unga på orten fått möjlighet att vara
delaktiga i samhället och att de fått tillgång till en meningsfull sysselsättning. De unga
uppgavs även ha fått kunskap om möjligheten att påverka den egna vardagen, det egna livet
och den miljö de lever i. Som ytterligare ett resultat av projektet uppgavs att samarbetet
med den lokala teaterföreningen utmynnade i att en teatergrupp för unga hade etablerats.
Vid projektavslut var kommunens ambition att ha kvar mötesplatsen som kaféet utgjorde
samt en tjänst som ungdomssamordnare.
Erfarenheterna från projektet lever vidare
När projektet följdes upp två och ett halvt år efter projektavslut framgick att kaféet hade
finansierats av kommunen i ett och ett halvt år, men att verksamheten därefter hade lagts
ner. Kommunen hade heller inte längre någon ungdomssamordnare. För studieförbundet
Vuxenskolans del uppgavs erfarenheterna från projektet leva vidare genom att det koncept
för ungdomsverksamhet i nära samarbete med kommun som utvecklades inom projektet
hade tagits vidare av studieförbundet till andra kommuner.
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Kulturcentralen i Förslöv
Under åren 2014–2017 bedrev Förslövs Bygdegårdsförening projektet Kulturcentralen i
Förslöv. Förslöv är en mindre ort i Båstad kommun som kategoriseras som en tätortsnära
landsbygdskommun. Verksamhetsidén föddes inom landsbygdsprojektet ”Bjäres
bygdegårdar i en framtid”. Kulturcentralen i Förslöv syftade till att skapa mötesplatser för
unga kulturutövare inom musik, dans, teater, ljud och ljus. Ambitionen var att en särskild
satsning skulle ske utifrån personer med funktionsnedsättning, immigranter och personer
som sågs riskera att hamna i utanförskap. Projektet sågs kunna erbjuda ett alternativ till
befintlig fritidsverksamhet såväl lokalt som regionalt. Projektet beviljades 2 537 888 kronor i
projektmedel av Arvsfonden.
I genomförandet av projektet samverkade bygdegårdsföreningen med Studieförbundet
Vuxenskolan och Studiefrämjandet vilka bidrog till verksamheten med kunskap och
erfarenhet relaterat till kulturverksamhet och studiecirklar, inte minst för unga.
Målgruppen utvidgades under projektet till att omfatta även barn och unga upp till 13 år
samt seniorer. 42 aktiva deltagare spridda över de tre typerna av målgrupper var
involverade i projektet. 57 procent av dessa var män/pojkar, 31 procent kvinnor/flickor och
12 procent annan könskategori. Utöver aktiva deltagare nåddes ytterligare cirka 2 200
personer ur Arvsfondens målgrupper genom deltagande av mindre kontinuerlig art. Ur
sekundär målgrupp beräknades 5 000 personer ha nåtts genom traditionella och sociala
medier. Vid projektavslut beskrevs resultatet i termer av en levande bygdegård som når nya
målgrupper, och att bygdegården var känd på flera orter än Förslöv. En dimension som
framhölls var även deltagares förändrade syn på att umgås över gruppgränser. I konkreta
termer beskrevs den verksamhet som föreningen vid projektavslut planerade driva vidare
vara en bio/filmklubb, en årlig familjefestival och kursverksamhet inom exempelvis dans.
Projekt som genomfört den verksamhet som planerats
När projektet följdes upp drygt två år efter avslut framgår att verksamheten inte fortsatt.
Istället drevs en privat förskola i lokalerna. Det fanns under projektet svårigheter att nå den
planerade målgruppen, det vill säga unga kulturutövare. I slutredovisningen hänvisades
bland annat till att ungas engagemang har minskat generellt och att färre unga på mindre
orter engagerar sig eftersom bättre kommunikationer möjliggör såväl studier som andra
aktiviteter i närliggande städer. Det planerade samarbetet med Studieförbundet
Vuxenskolan, som hade ett etablerat musikkoncept för unga, avbröts även mitt i projektet.
Projektet genomfördes dock med ändringar vad gäller målgrupp samt i samverkan med
Studiefrämjandet.
Eftersom målgruppen i hög utsträckning avviker från den ursprungliga planen såväl när
det gäller kategori som omfång skulle projektet kunna kategoriseras som ett projekt som
inte lämnar några spår, det vill säga ett projekt som inte lyckats genomföra den verksamhet
som det hade beviljats medel för. Men eftersom justeringarna i projektet godkändes av
Arvsfonden kan projektet även kategoriseras som ett projekt som genomfört verksamheten
som planerat. Med Arvsfondens resonemang finns i denna kategori projekt som har gjort det
som stod i projektplanen, men som inte på ett tydligt sätt lever vidare efter projektets slut.
Oavsett hur projektet kategoriseras beskrivs verksamheten ha varit betydelsefull för de
personer som varit involverade. Liksom i de flesta andra projektredovisningar som vi i detta
kapitel hänvisar till framgår även i det här fallet att deltagare och personer i deras närhet
uppskattat verksamheten och att aktiviteter som genomförts inom projektet varit
välbesökta.
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Kulturbussen Jämtland Härjedalen
Projektet Kulturbussen med projektägare Region Jämtland Härjedalen pågick under åren
2015–2017 och drevs av Länskulturen genom Filmpool Jämtland och Bildkonsten Jämtlands
län. Projektet vände sig till ungdomar mellan 12 och 25 år. Syftet med verksamheten var att
utveckla en modell för ung kultur i glesbygd och att bygga upp en infrastruktur för skapande
fritid i Jämtlands län. Projektet tog avstamp på olika vis i digitala medier och utgick
framförallt från en mobil verksamhet med återkommande besök på ett antal mindre orter i
länet. Utöver den ambulerande terminsverksamheten bestod projektet även av
sommarkolloverksamhet och ett mentorsprogram för unga. Projektet hade sin
organisatoriska bas i Östersund, det vill säga tät blandad kommun utifrån den kategorisering
vi använder, medan själva verksamheten ägde rum i tätortsnära landsbygdskommun, flera
glesa landsbygdskommuner och en mycket gles landsbygdskommun. Kulturbussen beviljades
3 009 176 kr i projektmedel av Arvsfonden.
Samverkande parter i projektet var studieförbundet Sensus samt bygdegårds- och
biografföreningar på de orter där den ambulerande verksamheten hade sina stopp. De
senare bidrog till verksamheten genom föreningslokaler och ideellt engagemang runt
Kulturbussens besök på respektive ort.
Under projektet deltog 704 aktiva ungdomar, omkring hälften av vardera kön. Utöver
aktiva deltagare nådde projektet ytterligare 300 personer ur Arvsfondens målgrupper
genom enstaka aktiviteter. Vidare uppgavs att sekundär målgrupp i form av anhöriga,
pedagoger, beslutsfattare, föreningsmedlemmar och allmänhet hade uppgått till 200
personer. Mellan 30 000 och 100 000 personer beräknades ha nåtts av information om
Kulturbussens verksamhet genom exempelvis film och bildspel. En modell för arbete med
bild som uttrycksform för unga i glesbygd beskrevs vid projektavslut som ett av resultaten av
projektet. Inom respektive kommun i länet hade även plattformar för kreativt skapande
etablerats och verksamheten uppgavs även ha fungerat som ett nav i respektive kommun dit
pedagoger hade sökt sig för inspiration. Fler unga i länet uppgavs delta i kulturlivet och ha
”ett naturligt förhållningssätt” till digitalt skapande. Vid projektavslut planerades en
fortsättning på den ambulerande verksamheten i sju av länets åtta kommuner.
Verksamheten planerades finansieras av Region Jämtland Härjedalen tillsammans med de
kommuner som skulle få besök av bussen.
Verksamheten lever vidare
När verksamheten följdes upp drygt ett år efter projektavslut levde verksamheten vidare i
Region Jämtland Härjedalens regi genom Kulturbussens besök på sju orter i sju olika
kommuner. Kommuntjänstemän inom kulturområdet hade involverats i valet av ort inom
respektive kommun, vilket resulterat i att Kulturbussen gjorde stopp på ungdomsgårdar och
bibliotek i sex av sju fall, istället som under projektet på bygdegårdar och biografer.
Kommunerna medfinansierade verksamheten genom lokaler och personalkostnader. På en
av de sju orterna byggde värdskapet fortsatt på ett ideellt engagemang.
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Maskinskoleprojektet
Projektet Maskinskolan drevs under åren 2014–2017 av den ekonomiska föreningen
Teatermaskinen. Projektet hade sin bas i Riddarhyttan, en mindre ort i Skinnskattebergs
kommun som utifrån den indelning vi använder kategoriseras som tätortsnära
landsbygdskommun. Målgruppen var unga vuxna i utanförskap samt unga konstnärer.
Ambitionen var att skapa långsiktiga förutsättningar för en skola där konst och kultur
används som verktyg för att motivera och stärka kreativitet och självständigt tänkande.
Syftet med projektet var att utveckla denna verksamhetsidé med utgångspunkt i de ungas
erfarenheter genom bland annat pilotutbildningar och andra utbildningar i samarbete med
olika aktörer. Tanken var även att en skola som Maskinskolan skulle kunna bidra till regional
utveckling för en bygd som sökte en ny identitet. Ambitionen var även att det pedagogiska
arbetssätt som skulle utvecklas under projektet skulle kunna fungera som modell för andra
liknande verksamheter i landet. Maskinskoleprojektet beviljades 5 489 770 kronor i
projektmedel av Arvsfonden.
Under projektet samarbetade Teatermaskinen med olika aktörer inom framförallt ideell
sektor. Ålsta folkhögskola, Botkyrka folkhögskola och Uppsala universitet bidrog med
pedagogisk och administrativ kompetens till projektet. Genom samarbete med det lokala
föreningslivet, såväl teaterföreningar som andra typer av föreningar, hade olika
arbetsformer och verksamheter utvecklats. Under projektet bedrevs även en
försöksverksamhet i samverkan med Storfors kommun och Avesta kommun.
Projektet hade sammanlagt 64 aktiva deltagare spridda över de tre typerna av
målgrupper. Majoriteten var ungdomar och drygt hälften utgjordes av flickor/kvinnor.
Utöver aktiva deltagare beräknades ungefär 600 personer ur Arvsfondens målgrupper samt
1 500 personer ur sekundär målgrupp ha deltagit i verksamheter arrangerade i projektet
såsom kortare kurser, studiecirkelverksamhet, kulturmöten, projektmöten och seminarier.
Vid projektavslut planerades en treårig försöksverksamhet tillsammans med Botkyrka
folkhögskola inom vilken såväl en allmän kurs som estetiska kurser skulle erbjudas.
Verksamheten lever vidare
Vid uppföljningen av projektet knappt två år efter projektavslut var den treåriga
försöksverksamheten initierad i form av Kulturreservatets folkhögskola. Botkyrka
folkhögskola fungerade som mentorskola och kursverksamheten finansierades genom
folkbildningsanslag beviljade av Folkbildningsrådet. Många av samarbetena från projektet
uppgavs leva vidare genom denna verksamhet samtidigt som folkhögskoleverksamheten
även skapade nya samarbeten exempelvis med offentliga lokala aktörer. Det fanns även ett
forskningsprojekt kopplat till utvecklingen av folkhögskolan.
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Mekka i Järpen
Projektet Mekka i Järpen drevs under åren 2017 och 2018 av Unga för Unga Ideella
Förening 7. Syftet med projektet var att utveckla den ungdomsdrivna mekarkulturen i Järpen,
Åre kommun. Ett bakomliggande mål var att undvika utanförskap. Målgruppen var
ungdomar i högstadie- och gymnasieålder, både tjejer som killar, såväl födda i landet som
nyanlända. Ambitionen var att tillsammans med de unga utveckla mötesplatser för
teknikintresserade i det sammanhang de lever i, så att en flytt från orten inte skulle ses av de
unga som det enda alternativet. Ur ett glesbygdsperspektiv sågs även projektets fokus på
motorfordon som en möjlighet att skapa förutsättningar för unga utan körkort att mötas,
inte minst utifrån kommunens geografiska förutsättningar som innebär att invånarna bor
utmed 13 mil av E14. Åre kommun kategoriseras enligt Jordbruksverkets inledning som en
gles landsbygdskommun. Mekka i Järpen beviljades 1 942 660 kr i projektmedel av
Arvsfonden.
Samverkanspartner i projektet var kommunala aktörer som gymnasieskolan på orten
och fritidsförvaltningen som båda bidrog till projektet; skolan i form av lokaler där
verksamheten kunde förläggas och fritidsförvaltningen genom personal, kompetens och
bilar. Utöver det bidrog även Studieförbundet Vuxenskolan genom administrativt stöd,
ledarskapsutbildningar samt med metod genom att verksamheten till stor del genomfördes i
studiecirkelform.
Under projektet deltog 105 aktiva unga i verksamheten, varav en fjärdedel tjejer och tre
fjärdedelar killar. Utöver det beräknas 2 600 personer ur Arvsfondens målgrupper ha nåtts
av information om projektet och/eller dess resultat. 300 personer utanför Arvsfondens
målgrupper uppges även ha omfattats av projektet. Vid projektslut beskrevs projektets
resultat i termer av skapandet av en plattform som kunde erbjuda en meningsfull fritid,
gemenskap och ett sammanhang där ungas intresse kunde utvecklas. Det senare uppges
även ha bidragit till att fler valt att utbilda sig på det lokala fordonsprogrammet istället för
att flytta till en annan ort för gymnasiestudier. Vidare beskrevs verksamheten ha skapat
ökad förståelse för demokrati i vardagen genom att de unga involverats i planeringen och
fått ta ansvar för verksamheten. Modellen med nära samverkan mellan skola och fritid
uppgavs även ha inspirerat på andra orter i landet.
Verksamheten lever vidare
När Mekka i Järpen några månader efter projektavslut följdes upp var verksamheten i gång.
Samarbetet mellan gymnasieskolan och Unga för Unga Ideella Förening var fortsatt grunden
för verksamheten. Såväl deltagare som en av ledarna menade att projektet även levde
vidare genom unga deltagares stärkta självförtroende och genom att motorkulturen var
accepterad i kommunen på ett annat sätt än före projektet. Den mötesplats som projektet
hade möjliggjort uppgavs även leva vidare genom att olika grupper i samhället kunde mötas
där.

Föreningen bytte under projektet namn från Lugna Gatan Åre Ideella Förening till Unga för Unga Ideella
Förening.
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Olika avtryck
Under åren 2013–2016 drev Ingesunds folkhögskola 8 i Arvika projektet Olika avtryck.
Målgrupp för verksamheten var personer över 18 år med intellektuell funktionsnedsättning
samt, som sekundär målgrupp, personer som arbetar med målgruppen. Projektets mål
formulerades inom olika områden: att erbjuda ökad valfrihet och större utbud vad gäller
utbildning och aktiviteter, att genom uttryck och skapande utifrån egna förutsättningar ge
ökade demokratiska möjligheter för målgruppen, att kompetensutveckla den sekundära
målgruppen samt att höja medvetenheten om målgruppen hos beslutsfattare och
allmänhet. Utbudet vad gäller verksamheter för denna målgrupp beskrevs vara begränsat på
de orter som projektet bedrevs på, vilket, enligt projektägarna, ofta är fallet på mindre orter
i landet. Utifrån ett landsbygdsperspektiv uppgavs även tillgängligheten till aktiviteter
försvåras genom att målgruppen saknar körkort. Sökande organisation hade sin bas i vad
som kategoriseras som en gles blandad kommun och verksamheten bedrevs såväl där som i
gles landsbygdskommun. Olika avtryck beviljades 9 819 000 kronor i projektmedel av
Arvsfonden.
Medsökande organisationer Kyrkeruds folkhögskola, Studiefrämjandet Värmland
Bergslagen och Rackstamuseet bidrog till projektet med kompetens och erfarenhet samt,
när det gäller museet, även med en plattform i det offentliga rummet. Även FUB på såväl
lokal som riksnivå bidrog till projektet med kompetens. Region Värmland bidrog med en
plattform för projektets opinionsbildande arbete.
Antalet deltagare ur primär respektive sekundär målgrupp specificerades inte i
slutredovisningen av projektet. Däremot beräknas 350 000 personer ha nåtts av projektet
genom exempelvis film, webbplats och metodboken Olika avtryck – konstnärligt kreativt
skapande oavsett funktionsförmågor som producerades inom projektet. Vid projektavslut
beskrevs det viktigaste resultatet vara ett större utbud och ökad valfrihet för primär
målgrupp. Detta exemplifierades genom den ettåriga kurs med fokus på konstnärligt
skapande som hade permanentats inom folkhögskolans ordinarie kursutbud. Projektet
beskrevs även ha gett röst åt och synliggjort primär målgrupp. När det gäller sekundär
målgrupp nämns opinionsbildning och fortbildningsinsatser.
Verksamheten lever vidare
Vid uppföljning av projektet drygt tre år efter projektavslut levde verksamhet som byggdes
upp under projektet vidare i olika sammanhang. Inom Ingesunds folkhögskolas
statsbidragsberättigade verksamhet fanns en ordinarie kurs för målgruppen. Genom den
inspirations- och metodbok som togs fram kan även olika aktörer ta del av de erfarenheter
som gjordes under projektet. Detta har bland annat skett genom att perspektivet integrerats
i utbildningen av musikpedagoger vid Musikhögskolan Ingesund, Karlstads universitet. Det
ökade utbudet av utbildning och aktiviteter som projektet medförde uppgavs även ha
uppskattats bland annat av personal inom kommunal verksamhet. Projektledarna framhåller
även det symbolvärde som de menar att projektet innebar för frågor som rör målgruppen.
Som bestående efter projektet nämner även projektledarna erfarenheten i personalgruppen
vid folkhögskolan när det gäller att möta målgruppen.

8

Huvudman för Ingesunds folkhögskola är Region Värmland.
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Spelutveckling
Projektet Spelutveckling bedrevs läsåren 2014/15 och 2015/16 vid Ädelfors folkhögskola 9
som är belägen i Holsbybrunn, en mindre ort i Vetlanda kommun. Ambitionen med projektet
var att utveckla ett koncept för en kurs i spelutveckling för personer med neuropsykiatriska
funktionsvariationer. Till skillnad från ett tidigare liknande projekt, även det finansierat
genom medel från Arvsfonden, anpassades kursen Spelutveckling i högre grad till högskolans
utbud inom spelutvecklingsområdet. Målet var att förbereda kursdeltagare för självständig
utveckling, arbete och/eller högskolestudier inom området. Som kurs med internatboende
var förhoppningen även att folkhögskolemiljön skulle bidra till en trygg och fungerande
vardag för kursdeltagarna när det gäller skola, fritid och sociala relationer. Verksamheten
ägde rum i en kommun som utifrån den indelning vi utgår ifrån kategoriseras som gles
blandad kommun. Projektet Spelutveckling beviljades 3 041 000 kronor i projektmedel av
Arvsfonden.
Medsökande organisation var HSO Jönköpings län 10 som bidrog med kompetens till
projektet. Högskolan i Skövde, Yrkeshögskolan The Game Assembly i Malmö, Autism- och
Aspergerförbundet, Attention och Länsmuseet i Jönköping bidrog till projektet i form av
kompetens, metoder, erfarenhet, ideellt arbete, logistik och ”skarpa” uppdrag för
deltagarna. Lokalt etablerades samarbete med grundskolan på orten genom vilket elever
fungerade som speltestare i spelutvecklingsprocessen.
Under de båda läsåren gick sammanlagt 80 deltagare kursen Spelutveckling, en tredjedel
var kvinnor och två tredjedelar var män.
Verksamheten lever vidare
När projektet drygt tre år efter projektavslut följdes upp levde verksamheten vidare genom
att kursen erbjöds inom ramen för det ordinarie utbudet på folkhögskolan och finansieras
genom statsbidrag. Kursen uppgavs ha betydligt fler sökande än utbildningsplatser.
Verksamheten hade även utvecklats vidare i form av att ytterligare en kurs startat på skolan
med fokus på att rusta deltagarna för egenföretagande.11 Dokumentation över deltagarnas
sysselsättning fanns inte att tillgå, men flera av dem uppgavs gå spelutvecklarutbildningar på
högskolenivå eller yrkeshögskola. Den kunskap och erfarenhet som projektet förde med sig
när det gäller att arbeta med målgruppen, såväl vad gäller bemötande som
specialpedagogik, uppgavs finnas kvar hos personalen på folkhögskolan.

Huvudman för Ädelfors Folkhögskola är arbetarrörelsens organisationer i södra Sverige.
HSO i Jönköpings län är en paraplyorganisation för föreningar som arbetar med frågor som rör personer med
funktionsnedsättning.
11
Arvsfondsfinansierade projektet In the game studio.
9

10

30

Spilloteket – Hur mycket får man spilla?
Projektet Spilloteket med start 2015 drevs av föreningen Spilloteket.12 Syftet var att låta
barns tankar och idéer kring hållbarhetsfrågor komma till uttryck i det offentliga rummet. I
denna estetiska lärprocess användes spill från regionens tillverkande företag. Valet att
arbeta med spillmaterial motiverades dels genom att det väcker tankar om
resursanvändning, dels utifrån ett glesbygdsperspektiv då behovet av innovationer uppges
vara stort för ett glesbygdslän. Verksamheten ägde rum i de tre Jämtlandskommunerna Åre,
Krokom och Östersund, det vill säga såväl i tät blandad kommun som i tätortsnära
landsbygdskommun och gles landsbygdskommun. Projektet sågs även bidrar till att säkra
tillgången till kultur i glesbygd. Primär målgrupp var inledningsvis barn i grundskoleåldern i
de tre kommunerna, men utökades under den senare delen av projektet till att även omfatta
unga vuxna 15–25 år. Verksamheten genomfördes i Spillotekets verkstad, genom mobil
verksamhet i grundskolor och i det offentliga rummet. Utöver verksamhet i kommunala
skolor och friskolor genomfördes verksamhet med barn och unga som befann sig i
asylprocess. Sekundär målgrupp utgjordes av pedagoger, cirkelledare, bibliotekarier, företag
i länet, offentliga verksamheter och allmänhet. Under de två första åren bedrevs verksamhet
utifrån metoden att först fortbilda pedagoger för att sedan bygga upp en skaparverkstad på
de skolor som besöktes. Under år tre påbörjades en omvandling av denna metod till ett
arbetssätt som i förlängningen skulle kunna fungera även utan projektledarnas närvaro.
Spilloteket beviljades 7 340 038 kr i projektmedel av Arvsfonden.
Studieförbundet Vuxenskolan stod som medsökande organisation och bidrog till
projektet genom att vara delaktig i utvecklingen av projektet och som organisatoriskt stöd.
Olika aktörer i näringslivet bidrog bland annat med spillmaterial, sponsring och rådgivning.
Även Coompanion Jämtland bidrog med rådgivning. Offentliga aktörer såsom skolor och
bibliotek bidrog med lokaler och tillgång till offentliga rum. Även enskilda individer inom
olika organisationer uppgavs ha bidragit till projektet och verksamhetens utveckling.
Vid projektavslut uppgavs att Spilloteket mött tusentals barn, unga och pedagoger. När
det gäller projektets resultat beskrevs det utifrån att Spilloteket blivit en ny plattform och en
brygga för samverkan mellan offentliga och privata aktörer genom vilket barns och ungas
röster kunde få tillträde till nya arenor. Verksamheten uppgavs ha gett målgruppen glädje,
kunskap och hopp. I konkreta termer hade, vid sidan av utställningar, ett fortbildnings- och
undervisningsmaterial tagits fram med fokus på kreativt skapande och Agenda 2030. Under
projektet utvecklades och etablerades även arbetskooperativet Spilloteket som vid sidan av
den ideella föreningen Spilloteket härbärgerade verksamheten i olika former. Verksamheten
flyttade även in i egna verksamhetslokaler på museet Jamtli i Östersund. Vid projektavslut
planerades Spillotekets verksamhet drivas vidare genom ideella krafter och intäkter från
fortbildningsverksamhet, företagssponsring, försäljning av spill-produkter och verksamhet i
skolor, projektmedel och föreningsstöd.
Verksamheten lever vidare
När projektet följdes upp ungefär ett och ett halvt år efter projektavslut levde verksamheten
vidare i olika former. Genom kooperativet såldes tjänster både till privat och offentlig sektor,
i det senare fallet ofta finansierat genom offentliga medel såsom Skapande skola. Den
ideella verksamheten hade utvecklats i samarbete med Vuxenskolan bland annat genom att
ledare hade utbildats för att kunna erbjuda flera kreativa platser, exempelvis lokalen på
12

Föreningen bytte under projektperioden namn från Spunkmobilen till Spilloteket.
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Jamtli. Den ideella föreningen hade även vid tillfället för uppföljningen ett pågående
metodutvecklingsprojekt finansierat genom Arvsfonden.
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Taxi A-leg
Med start 2014 drev Mellansel folkhögskola 13 projektet Taxi A-leg. Mellansel är en mindre
ort i Örnsköldsviks kommun, det vill säga en gles blandad kommun. Projektet syftade till att
utveckla en metodik för en utbildning som leder till taxilegitimation för personer med olika
former av inlärningssvårigheter. Mellansel folkhögskola har internat vilket kunde möjliggöra
deltagande från hela landet. Folkhögskolan samverkade under projektet med olika aktörer
inom såväl ideell som privat sektor. Dyslexiförbundet och Svenska Taxiförbundet bidrog till
projektet med kompetens i metodutvecklingsprocessen, Svenska taxiskolan i Solna med
material och kommunen med nätverk genom vilket deltagare kunde rekryteras. Ett lokalt
taxibolag bidrog även med kompetens i undervisningen. Projektet Taxi A-leg beviljades
4 873 000 kr i projektmedel av Arvsfonden.
Projektet resulterade i en arbetsmodell anpassad för målgruppen, och under de tre åren
gick 31 personer utbildningen, såväl ungdomar som vuxna. 90 procent var män och 10
procent kvinnor. Utöver det uppges 1 000 personer ur målgruppen ha fått kännedom om
utbildningen under projektet. Genom media i olika former uppges flera tusentals personer
utanför den direkta målgruppen ha fått kännedom om projektet. Under projektet byggdes
även kännedom upp om kursen vilket resulterat i att ansökningsantalet ökade för varje år.
Vid kursavslut planerades kursen finansieras genom folkhögskolans folkbildningsanslag. I
projektredovisningen framhölls även att utvecklandet av arbetsmodellen anpassad för
målgruppen inneburit att kunskapsnivån i organisationen höjts.
Verksamheten lever vidare
Vid uppföljning av projektet något mer än två år efter projektavslut var verksamheten
integrerad i folkhögskolans ordinarie statsbidragsberättigade verksamhet. Kursen gavs på
såväl gymnasial som eftergymnasial nivå. Det kontaktnätverk inom taxibranschen i olika
städer i landet som upparbetades under projektet innebar att folkhögskolan kunde rekrytera
deltagare till kursen. Den pedagogiska kompetensen som utvecklades inom området under
projektet fanns kvar på folkhögskolan. Som projektets viktigaste resultat framhölls dock de
personer som tidigare haft svårt att hitta arbete och som har fått arbete som taxiförare.

Huvudman för Mellansel Folkhögskola är Svenska kyrkan i Härnösands stift och Evangeliska FosterlandsStiftelsen
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Young Sápmi
Projektet Young Sápmi var ett tvåårigt projekt som drevs av unga samer i Jokkmokk.
Projektägare var studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet. Projektet som syftade till
gemenskap och lärande för samiska ungdomar startade 2015 och i fokus stod frågor om
identitet och de ungas egna bilder av vad det innebär att vara ung same. Verksamheten
hade sin bas i Jokkmokks kommun, som kategoriseras som mycket gles landsbygdskommun,
men projektets resultat visades även i täta blandade kommuner och i en storstadskommun.
Young Sápmi drevs av och med unga mellan 14–19 år. Målet var att deltagarna genom ökade
kunskaper skulle utvecklas och gå stärkta ur projektet. Young Sápmi beviljades 1 268 875
kronor i projektmedel av Arvsfonden.
Jokkmokks kommun bidrog till projektet genom mentorstöd och upplåtande av lokaler.
Utöver det samverkade Young Sápmi med organisationen bakom Folk- och världsmusikgalan
i Helsingborg 2017, organisationen Studieförbunden i samverkan och Kulturhuset Väven i
Umeå som alla visade utställningen som togs fram inom projektet.
Antalet aktiva deltagare under projektet var 12 ungdomar varav sju flickor och fem
pojkar. Utöver denna grupp uppgavs andra unga ha nåtts av information om projektet
genom media i Jokkmokks kommun och genom utställningen på de orter där den visats. Vid
sidan av Arvsfondens primära målgrupper nåddes även en allmänhet på de orter där
utställningen visades samt ministrar och tjänstemän inom regeringskansliet och
studieförbundens ledningar och tjänstemän inom folkbildningen. De ungas dokumentation
om hur det är att vara ung same idag presenterades, förutom genom nämnda utställning,
genom ett informationshäfte och en webbplats. Utställningen visades förutom i Jokkmokk
även i Helsingborg, Stockholm och Umeå. Utöver det uppgavs projektet ha bidragit till att de
unga utvecklades, skaffade sig kunskap inom olika områden och fick erfarenhet av
projektledning. Vid projektavslut planerades utställningen visas på nya orter genom
studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhets organisering och finansiering.
Erfarenheterna från projektet lever vidare
När verksamheten följdes upp drygt ett år efter projektavslut framgick att projektet hade
lämnat spår på två olika vis, vid sidan av att deltagarna utvecklats. Fotoutställningen visades
fortfarande genom studieförbundets försorg på olika orter i landet, bland annat på
konferensen Folk och kultur som samlar beslutsfattare och politiker inom kulturområdet.
Kulturens bildningsverksamhet, som har en ambition att lyfta nationella minoriteters villkor,
framhöll även att erfarenheterna från projektet lever vidare inom studieförbundet och att
de bidrar till att förmedla kunskap om den samiska kulturen i andra delar av landet.
Projektet blev även en verksamhet som bidrog till studieförbundets erfarenhet av
deltagarstyrda projekt, vilket är en pedagogisk ambition inom organisationen.
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Lundsbrunn Rymdcenter
2016 beviljades Lundsbrunns samhällsförening lokalstöd för ombyggnation av bygdegården i
Lundsbrunn, en mindre ort i Götene kommun. Satsningen föregicks av ett förberedande
projekt, även det Arvsfondsfinansierat. Ombyggnationen av bygdegården till ett Rymdcenter
syftade till att möjliggöra verksamhet inom kulturområdet för målgruppen barn och unga, en
verksamhet som planerades ge utrymme för barns och ungas såväl inre som yttre rymd vid
sidan av den digitala rymden. Lundsbrunn beskrevs i projektansökan som en tätort med
landsbygdens behov och villkor i stark omvandling. Antalet boende på orten hade
fördubblats under en kort period 2015–2016 i och med att asylsökande personer kom till
orten. Förhoppningen var att den ombyggda bygdegården skulle kunna spela en roll i ett
inkluderingsperspektiv. Utifrån kommuntypsindelningen ligger Lundsbrunns bygdegård i en
gles landsbygdskommun. Lundsbrunns samhällsförening beviljades 987 000 kr i lokalstöd av
Arvsfonden.
Som samarbetspartner i projektet bidrog Studiefrämjandet med kompetens kring
ungdomskultur, kommunen genom den fritidsverksamhet som bedrevs i lokalerna samt
Sparbanksstiftelsen Skaraborg genom ekonomiskt stöd till ombyggnationen.
Cirka 100 barn och unga beräknades ha deltagit i någon form i arbetet och i
verksamheten kopplad till Rymdcentret, varav 55 pojkar och 45 flickor.
Lokalstöd
Vid uppföljningen av lokalstödet ungefär ett år efter den sista etappen i ombyggnationen
framgick att olika former av aktiviteter pågick inom framförallt kulturområdet. Genom
aktiviteter dels i föreningens regi, dels i inhyrda aktörers, såväl offentliga som privata, regi
hade aktiviteterna i lokalen ökat. Barn och unga uppgavs fortfarande i stor utsträckning stå
för innehållet i de aktiviteter som genomfördes. Under 2018 beräknades 200 barn- och
ungdomsaktiviteter ha genomförts, vilket ligger på samma nivå som vuxenaktiviteterna i
lokalen. Föreningen hade fortsatt att utveckla lokalen med ytterligare en utbyggnad, vilket
finansierats genom externa medel.
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Seriestorm
Projektet Seriestorm med start hösten 2016 drevs av Myller Kultur & Händelser Ekonomisk
förening med bas i Nordingrå, en mindre ort i Kramfors kommun. Förutom att skapa
mötesplatser för barn med olika bakgrund syftade projektet till att utveckla metoder för
integration inom området bildpedagogik. Målgruppen var inrikes och utrikes födda barn i
åldrarna 9–12 år. Verksamheten byggdes kring serieskapande och utöver kolloverksamhet i
Nordingrå bedrevs även terminsverksamhet i tre kommuner: Kramfors, Huddinge och
Malmö. Utifrån ett landsbygdsperspektiv motiverades verksamheten med att grupper i
behov av inkludering idag finns även utanför staden. Detta som en följd av att
flyktingmottagande sker spritt över landet. Inkludering av nya grupper av medborgare sågs
som en möjlighet till utveckling lokalt, inte minst på orter som har ”stagnerat”. Projektet
hade sin organisatoriska bas i Kramfors, en gles landsbygdskommun, men förutom där
bedrevs även verksamhet i två olika storstadsområden.
Projektet genomfördes i nära samarbete med Nordingrå Konstnärsverkstad som bidrog
till projektet med sakkunskap, förankring och lokal. I städerna fungerade lokala bibliotek och
skolor som samverkanspartner genom att tillhandahålla lokaler och kontakter med
målgruppen.
Målet var att totalt 240 barn skulle delta i verksamheten under de tre projektåren, varav
180 i terminsverksamhet och 60 i kolloverksamhet. Eftersom projektet inte var
slutrapporterat vid denna rapports författande kategoriserar vi inte verksamheten utifrån
överlevnad.
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Världens läger
Projektet Världens läger drevs under åren 2017–2019 av Breviksstiftelsen. Målgrupp var
barn och ungdomar 0–25 år som befann sig i asylprocess, hade fått uppehållstillstånd eller
som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Syftet med projektet var att erbjuda en
meningsfull fritid genom lägerverksamhet, dels för ungdomar och unga vuxna, dels för
familjer i regionen. Lägerverksamhet uppfattades ge möjlighet till integration och målet var
även att de unga, vid sidan av friluftsliv, skulle kunna lära sig om föreningsliv och demokrati.
Verksamheten bedrevs på KFUM Breviks Lägergård, Vikbolandet i Norrköpings kommun, en
kommun som kategoriseras som tät blandad kommun. Världens läger beviljades 4 737 146
kronor i projektmedel av Arvsfonden.
Samverkande aktörer i projektet var kommuner, studieförbund och andra
civilsamhällesaktörer i regionen. Sensus exempelvis bidrog till projektet med metod, nätverk
och ekonomi för att finansiera deltagande på familjeläger för personer över 25 år. Även flera
kommuner bidrog genom nätverk och ekonomi till delar av verksamheten som inte
finansierades genom projektet. En av kommunerna och lokala civilsamhällesaktörer bidrog
även med personal vid utbildningstillfällen. Under projektet genomfördes så kallade
integrationsläger och i det sammanhanget bidrog bland andra KFUM-scouter med nätverk
för att nå svenska deltagare.
Målet i projektet var att 826 barn och ungdomar skulle delta i lägerverksamhet under de
tre projektåren. Eftersom projektet inte var avrapporterat vid denna rapports författande
kategoriseras inte verksamheten utifrån överlevnad.
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Summering
Landsbygdsperspektivet
Landsbygdsperspektivet betonas på olika sätt i de olika projekten. Medan utmaningar
kopplade till vad en landsbygdspräglad tillvaro kan utgöra för målgruppen är en
utgångspunkt i en del fall (exempelvis Kulturbussen), nämns landsbygdsperspektivet som en
dimension av flera (exempelvis Geek Network Gotland) eller helt kortfattat (exempelvis
Maskinskoleprojektet) i andra fall. Det finns även fall där landsbygdsperspektivet inte nämns
alls i beskrivningen av projektet (exempelvis folkhögskolor med internat).
Bland de utvalda projekten finns även flera varianter av relation och koppling till
lokalsamhället i genomförandet av projektet. Förenklat kan projekten utifrån detta delas in i
tre typer. En typ av projekt är tydligt förankrat i ett mindre lokalsamhälle, och verksamheten
formas och genomförs utifrån och med en målgrupp hemmahörande i lokalsamhället. Denna
typ av projekt bedrivs ofta av samhällsföreningar eller liknande som har tillgång till egna
lokaler (exempelvis Barnens kulturmiljö i Rydöbruk). I en annan typ av projekt har en
ambulerande verksamhet varit lösningen för att nå orter på landsbygden som annars inte
hade kunnat nås med verksamheten. Denna typ av projekt bedrivs av aktörer utifrån ett
regionalt fokus (exempelvis FolkUngar). Ytterligare en typ av projekt äger rum på
landsbygden, men saknar ofta tydlig koppling i verksamheten till lokalsamhället. Exempel på
det senare är folkhögskolor dit målgruppen söker sig och ofta bor på internat.
I flera projekt bedrivs verksamhet både i stad och i landsbygdssammanhang. Inom dessa
projekt finns exempel på verksamhet vars centrum utgår från staden såväl som exempel på
projekt vars centrum utgår från ett mindre lokalsamhälle på landsbygden. I det senare
innebär det alltså att det vid sidan av en stark lokal förankring på landsbygden finns
verksamhet i storstadsregioner (exempelvis Seriestorm).
Resurser
Som nämndes inledningsvis har resursperspektivet även applicerats i dokumentstudien. Det
innebär att de resurser som kan kopplas till projektens olika faser har följts upp. I en första
fas gäller det de resurser som går in i projektet under genomförandet av verksamheten
genom samarbete med olika aktörer. I en andra fas gäller det resurser som har kommit ut
som ett resultat av projekten. Resurserna i dessa två faser har följts upp genom
projektdokumentationen. Resursperspektivet har slutligen även applicerats vid
uppföljningen av projektens överlevnad som genomförts via intervjuer, det vill säga utan de
begränsningar som det skrivna ordet och ett standardiserat redovisningsformulär kan
medföra. I det följande kommer de typer av resurser som blir tydliga i de tre olika faserna att
presenteras.
Under genomförandet av projekten är kompetens den form av resurs som oftast nämns.
Kompetens tillförs projekten genom samarbete med olika typer av aktörer och den typ av
aktör som oftast nämns i detta sammanhang är civilsamhällesorganisationer. Av dessa
organisationer är studieförbund den mest framträdande kategorin. Lika ofta som
studieförbund nämns i samband med kompetens nämns offentliga aktörer av olika slag, från
kommunala aktörer till högskolor och universitet. Även privata aktörer bidrar med
kompetens i några av projekten.
De resurser som nämns flest gånger efter kompetens är lokaler, material/metod och
finansiella resurser. När det gäller lokaler tillhandahålls de genom samarbete med såväl
offentliga aktörer som civilsamhällesaktörer. Material och metoder tillförs projekten
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framförallt genom civilsamhällesorganisationer, men även genom privata och offentliga
aktörer. Finansiella resurser tillförs projekten framförallt genom privata aktörer, men även
offentliga. Den resurs som därefter mest frekvent nämns är ideellt arbete, vilket både rör
unga ur målgruppen och vuxna i de sammanhang där projekten genomförs. Även personella
resurser i form av offentliganställda nämns. Vid ett eller ett par tillfällen nämns även
resurser såsom plattform i det offentliga rummet, logistik, uppdrag för deltagarna att öva
färdigheter genom, organisatoriskt stöd och rådgivning.
När det gäller den andra fasen, det vill säga resurser som är resultat av projektet, är
kunskap och kompetens en av de oftast förekommande kategorierna. Målgruppen beskrivs
ha tillgodogjort sig kunskap och kompetens exempelvis genom en folkhögskoleutbildning i
ett visst ämne eller genom att de genom projektet har fått kunskap om påverkan och
demokrati i vardagen. I ungefär lika stor utsträckning som kunskap och kompetens nämns
vad som kan ses som en ny arena för målgruppen. Sådana arenor beskrivs i några fall i
termer av att målgruppen kunnat utveckla ett intresse, och i flera fall utifrån att målgruppen
kunnat bli synliga, erkända men även kunnat ge uttryck för sin röst i ett vidare sammanhang
såväl inom en organisation som i det offentliga rummet. En tredje typ av resurs, som nämns i
ungefär lika stor utsträckning som de föregående två, rör modeller och metoder som
utvecklats inom projektet. Även produkter i form av utställningar och böcker nämns i flera
projekt. Det framgår även att projekten kan stärka och vitalisera projektorganisationen och
verksamheten genom att nya målgrupper nås. I två fall har även nya organisationer skapats
som en följd av projektverksamheten. Avslutningsvis uppges projekten i några fall ha
möjliggjort att grupper som annars inte skulle ha mötts har mötts.
I de intervjuer som utgör underlag för uppföljningen av projektens överlevnad framhålls
i stor utsträckning samma resultat som i slutredovisningarna. Men några typer av resurser
framhålls i fler fall än i slutredovisningarna. Att projektet bidragit till att stärka och vitalisera
organisationerna och verksamheten betonas exempelvis oftare i intervjuerna än i den
skriftliga slutredovisningen. Att stärka och vitalisera kan ta sig olika uttryck. Medan ökad
kompetens i den egna organisationen i relation till en specifik målgrupp nämns i
slutredovisningen av ett projekt, framhålls i tre fall under intervjuerna att erfarenheterna
med att arbeta med målgruppen lever kvar i personalgruppen. Samtliga tre fall har haft
målgruppen personer med funktionsnedsättning. Att projektet stärkt och vitaliserat
organisationen framkommer även i andra perspektiv. I en av föreningarna skedde detta
genom att föräldrar bidragit till en föryngring av styrelsen. I flera sammanhang beskrivs även
den mindre orten ha stärkts och vitaliserats i spåren av projekten, i ett av dessa beskrivs det
idag vara ett minskat avstånd mellan offentlig aktör, förening och engagerade individer på
orten. I ett annat fall beskrivs projektverksamheten ha lett till ett minskat avstånd mellan
olika offentliga aktörer i relation till en specifik målgrupp. I ett av fallen framhåller även
organisationsföreträdare det symbolvärde som projektet inneburit för frågor som rör
målgruppen.
Under intervjuerna talas det även oftare än i slutredovisningen om ökat självförtroende
inom målgruppen och att projektet innebar att olika grupper i samhället kunde mötas.
Överlevnad
Att kategorisera projekt och verksamheter utifrån överlevnad är en grannlaga uppgift. I de
fall där projekt resulterat i vad som kan ses som materiella resurser, såsom exempelvis en
metodbok som används både i och utanför projektorganisationen eller när verksamheten
finansieras med offentliga medel, är kategoriseringen enkel. Materialet som här
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presenterats visar dock att resurser och resultat av projekten i stor utsträckning även
formuleras utifrån mer icke-materiella perspektiv, vilket inte minst framgår i intervjuerna
(kapitel 4). En kan fråga sig om detta är en typ av resurser eller resultat som hålls fram när
det inte går att visa på resultat i materiella termer. Vi ser dock att de immateriella
perspektiven framhålls sida vid sida med de materiella, även i de projekt som tydligt kan
påvisa konkreta resultat.
Med detta sagt menar vi att nio av de 14 slutredovisade projekten som ingår i denna
utvärdering kan placeras i kategori 4, det vill säga är projekt som i en eller annan form lever
vidare. Inom två av projekten, FolkUngar och Spilloteket, utvecklades metoder som
efterfrågas i grundskolor vilket gör att verksamheten bland annat finansieras med offentliga
medel såsom Skapande skola. Geek Network Gotland ledde till att nördkulturen är
integrerad i befintlig kultur- och fritidsverksamheten, inte minst i Visby. Kulturbussens
fortsatta stopp i olika landsbygdskommuner möjliggörs genom finansiering av regionen och
genom att kommuner tillhandahåller lokaler och personal. Maskinskoleprojektet har
utmynnat i en försöksverksamhet inom den statsbidragsberättigade folkbildningens ramar.
Genom Mekka i Järpen kunde samarbete mellan ideella och kommunala aktörer utvecklas,
vilket innebär att verksamheten har kunnat fortsätta. Inom projekten Olika avtryck,
Spelutveckling och Taxi A-leg utvecklades pedagogiska modeller som resulterat i att
ordinarie kurser kan erbjudas målgruppen på respektive folkhögskola.
Tre av de 14 slutredovisade projekten kan placeras i kategori 3, vilket innebär att
erfarenheterna från projekten lever vidare. Detta sker genom att metoder och arbetssätt
sprungna ur projekten används inom den egna eller i andra organisationer. Erfarenheterna
från projekten lever även vidare genom att produkter framtagna inom ramen för projekten
idag används i den egna eller andra organisationer, på den egna orten eller i andra
sammanhang i landet. De tre projekten är Barnens kulturmiljö i Rydöbruk, Young Sápmi och
GRYM Gränslösa yngre möten.
För ett av de slutredovisade projekten är bedömningen svårare att göra. Att driva
projekt innebär ibland att projektplanen behöver revideras och samarbetspartners bytas ut.
De förändringar som följde av svårigheterna att nå den tänkta målgruppen i projektet
Kulturcentralen i Förslöv godkändes av Arvsfonden. Därmed uppstår frågan om projekt bör
bedömas utifrån den ursprungliga planen eller utifrån den reviderade. Ett resonemang om
bland annat detta för vi i presentationen av projektet ovan. Vår bedömning är att projektet
bör placeras i kategori 2, det vill säga är ett projekt som genomfört den verksamhet som
planerats.
Det fjortonde slutredovisade projektet, Lundsbrunns Rymdcenter, har inte kategoriserats
eftersom det rör sig om lokalstöd. Två av projekten är inte slutredovisade och deras
överlevnad kan därför inte utvärderas.
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Kapitel 3. Enkätundersökningen
I inledningen har vi redogjort för den enkät vi skickade ut inom ramen för undersökningen.
Här kommer vi att redovisa och resonera om resultaten av den enkät som ställdes till de
avslutade projekten för att få ett material om projekt som bedrivs på landsbygden som är
mer omfattande än vad de 16 projekt som ingår i utvärderingen kan ge. Resultaten från
enkätundersökningen fungerade som en bakgrund till de intervjuer som vi gjorde under
våren 2019 med organisationsföreträdare, deltagare och engagerade i de fyra projekt som vi
besökte. Vi redovisar resultaten från enkätundersökningen och intervjuerna var för sig
eftersom det är två olika material. Men vi arbetade fram intervjufrågorna inför besöken med
hjälp av enkätsvaren för att kunna använda intervjuerna för att kvalificera svaren på
enkätundersökningen och sätta in intervjumaterialet i ett vidare sammanhang. Vi kommer
därför att resonera om de båda materialen i relation till varandra.

Organisationsföreträdarna
Mejlet ställdes till de personer som i Arvsfondens dokumentation uppgavs företräda de
organisationer som drev de 109 projekt som vi hade bedömt vara baserade på landsbygden.
Av de 51 organisationsföreträdare som svarade på enkäten var 58 procent män och 42
procent kvinnor. Ser vi till kön och ålder fördelar de sig på följande sätt.
Tabell 1. I procent. N=51. Kön och ålder
Ålder
Kvinna
Man
Yngre (inte äldre än 32 år)
10
Medelålders (33–55 år)
48
Övre medelåldern (56–64 år)
24
Äldre (65 år och äldre)
19
Totalt
100

7
45
17
31
100

Totalt

8
46
20
26
100

Projektens målgrupper är barn och ungdomar samt personer äldre än 25 år med
funktionsnedsättning, men de flesta organisationsföreträdare är medelålders eller äldre. Två
tredjedelar av företrädarna är medelålders och en dryg fjärdedel är äldre. Det innebär att
relativt få är i den yngsta åldersgruppen, endast en företrädare är yngre än 20 år. Jämfört
med männen är en något högre andel av kvinnorna medelålders. Bland de yngre är också en
något större andel kvinnor. Männen däremot dominerar i den äldsta åldersgruppen, det är
till exempel bara män som är äldre än 75 år.
De flesta företrädare har varit engagerade i sina organisationer under lång tid eftersom
mer än två tredjedelar (69 %) har varit engagerade i mer än åtta år och 16 procent har varit
engagerade i minst sex år. Endast 15 procent har varit engagerade kortare tid än sex år. De
som svarat på enkäten är alltså en tämligen erfaren grupp. Det är bara kvinnor som har varit
engagerade kortare tid än ett år och det är fler män än kvinnor som varit engagerade mer än
åtta år. Det är alltså fler män än kvinnor som varit engagerade under längre tid.
De flesta företrädare var projektledare (63 %) för det Arvsfondsfinansierade projektet
och 20 procent deltog i det. Resten var medarbetare eller hade någon annan roll. Tre
företrädare svarade att de inte hade deltagit i projektet. Nästan alla företrädare (94 %) var
medlemmar i organisationen, och 70 procent var ideellt engagerade medan 20 procent var
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anställda, 10 procent var både ideella och anställda. De som svarade på enkäten är alltså
ofta ideellt engagerade medlemmar och de flesta har varit projektledare. Företrädarna hade
även andra uppdrag inom organisationen.
Tabell 2. I procent. N=51 (mer än ett svar är möjligt). Andra uppdrag i organisationen.
Förtroendevald
55
Verksamhetsledare
20
Projektledare
14
Administratör
12
Kommunikatör
6
Annat
6
Nej inget annat uppdrag
16
Av dem som företrädde projekten var de flesta förtroendevalda och en mindre grupp var
verksamhetsledare. Det innebär att de som företrätt projekten inför Arvsfonden ofta har en
lång erfarenhet och har en central position i organisationen. Av de förtroendevalda var drygt
tre fjärdedelar (76 %) män och en knapp fjärdedel (24 %) kvinnor. Även de flesta
administratörer var män (60 %), men de flesta verksamhetsledare (60 %) och projektledare
(57 %) var kvinnor. Kommunikatörerna fördelas jämnt mellan kvinnor och män. Bland
företrädarna var det alltså fler män än kvinnor som satt i organisationens styrelse, medan
det var något fler kvinnor som drev verksamhet eller projekt.
Sammantaget passar de flesta företrädarna in på den grupp som har benämnts som
”civilsamhällets kärntrupp” (von Essen m.fl. 2015). Alltså den stora grupp av ideellt
engagerade som har varit aktiva under lång tid och som arbetar fler timmar i månaden än
genomsnittet. I denna grupp är män i övre medelåldern överrepresenterade och de är ofta
förtroendevalda och har ledningsuppdrag i ideella organisationer (se också von Essen 2015).

Organisationerna och deras resurser
Vårt övergripande intresse för hur ideella organisationer och lokalsamhällen på landsbygden
interagerar med varandra teoretiskt kretsar kring resurser. Det tar sig bland annat uttryck i
att en viktig förutsättning för att bedriva projekt på landsbygden är de resurser som
projekten hade tillgång till vid sidan av den finansiering som kom från Arvsfonden. Därför
ställde vi ett antal frågor som på olika sätt skulle fånga upp vilka resurser som kunde bidra
till projekten. Bland annat frågade vi om den organisation som bedrev projektet eftersom
dess anställda och medlemmar är en viktig resurs. I enkäten preciserade vi dessa frågor så
att med ”organisationen” avsåg vi den lokalorganisation som bedrivit projektet. När vi
presenterar svaren använder vi uttrycket ”organisationen” och avser då lokalorganisationen.
Vilka resurser organisationer har att tillgå är förstås alltid avgörande för att förstå hur
organisationer agerar (McCarthy & Zald 1994), men frågan om resurser bedömde vi vara
särskilt intressant för projekt som bedrivs på landsbygden eftersom den kan vara glest
bebyggd och präglad av bristande infrastruktur och avfolkning. Finansieringen från
Arvsfonden är förstås den avgörande resursen för de projekt som vi har undersökt, men
frågan är då vilka andra resurser som finns att tillgå i en sådan miljö.
De flesta organisationer har varit verksamma under längre tid och relativt få är
nybildade. En tiondel av dem är inte äldre än fem år och åtta procent är mellan sex och tio
år. 16 procent av organisationerna är mellan elva och 20 år och en så stor andel som 65
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procent är äldre än 20 år. Det tyder på att det främst är etablerade organisationer som söker
och/eller får finansiering från Arvsfonden.
Nästan tre fjärdedelar (71 %) av organisationerna har mer än 100 medlemmar, 14 procent
har mellan 50 och 100 och 8 procent har mellan 21 och 50 medlemmar. Till sist har fyra
procent mellan 11 och 20 medlemmar och en lika stor andel har mellan en och 10
medlemmar. Ser vi sedan till de resurser organisationerna har att tillgå i form av anställda
fördelar sig dessa på det sätt som tabell 3 visar nedan.
Tabell 3. I procent. N=49. Ungefär hur många anställda hade organisationen när projektet
pågick (i heltidstjänster)
Inga anställda
31
1–3
37
4–6
14
7–10
6
Mer än 10
12
Totalt
100
Organisationer med anställda motsvarande mellan en och tre heltidstjänster utgör den
enskilt största gruppen (37 %) och 14 procent har anställda som motsvarar mellan fyra och
sex heltidstjänster, vilket innebär att drygt hälften av alla organisationer har några anställda.
En knapp tredjedel av organisationerna har inte några anställda alls, vilket är en betydligt
högre andel än vad som kommer fram i den undersökning om projektledarens
arbetssituation i Arvsfondsfinansierade projekt som gjordes 2016 (Einarsson, Sjöstrand &
Wijkström 2016). Den undersökningen visar att av 268 organisationer var det bara 15
procent som inte hade några anställda alls. Jämfört med ett riksgenomsnitt har alltså
organisationer som är verksamma på landsbygden oftare inga anställda. Till sist är det värt
att notera att 12 procent av organisationerna har personal som motsvarar mer än tio
heltidstjänster.
Förutom de anställda är medlemmarna också en slags resurs för organisationen
eftersom de betalar medlemsavgifter och är möjliga att rekrytera som ideella. När vi
undersöker hur anställda och medlemmar förhåller sig till varandra visar det sig att de oftast
följs åt men att det finns avvikelser. De stora organisationerna med mer än 100 medlemmar
har oftare än andra många anställda och de små organisationerna med som mest 20
medlemmar har få anställda. Samtidigt har alla små organisationer anställda och en knapp
tredjedel av de stora organisationerna har inte några anställda alls.
Bland organisationerna finns det skiftande erfarenheter av att söka finansiering från
Arvsfonden. Mer än två tredjedelar av organisationerna (67 %) hade ingen tidigare
erfarenhet av Arvsfondsfinansierade projekt, medan 27 procent hade varit huvudsökande
för ett tidigare projekt. En organisation hade medverkat utan att ha sökt finansiering och de
resterande (4 %) kunde inte svara. Även i detta avseende skiljer sig de organisationer som
ingår i enkätundersökningen från riksgenomsnittet. I undersökningen från 20XX är det bara
41 procent som inte har någon tidigare erfarenhet av Arvsfondsfinansierade projekt, medan
52 procent hade varit huvudmän för ett projekt och sju procent hade medverkat i ett sådant
(Einarsson, Sjöstrand & Wijkström 2016). En möjlig tolkning är att organisationer som verkar
på landsbygden inte söker eller får finansiering från Arvsfonden i lika stor utsträckning som
organisationer som inte är baserade på landsbygden.
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Nästan alla organisationer som tidigare har fått finansiering av Arvsfonden har fler än sju
anställda och nästan hälften av dem som inte har någon tidigare erfarenhet av
Arvsfondsfinansierade projekt har inte några anställda. Det tyder på ett samband mellan att
en ideell organisation har anställda och får finansiering från en extern part. Enkätsvaren kan
inte visa om organisationer med fler anställda har bättre förutsättningar att söka finansiering
eller om finansiering leder till att organisationen får fler anställda. I intervjuerna framgår det
dock att en organisation som har tidigare erfarenheter av att få finansiering från Arvsfonden
har kunskaper och självförtroende att driva ett sådant projekt och det gör att man söker
igen.
Finansiering för ett projekt från en extern part som Arvsfonden är en resurs för en ideell
organisation. Förutom den finansiering som är knuten till projektet ger det kunskaper och
kompetens, med en ökad verksamhet får organisationen också nya kontaktytor och
relationer. Blir projektet framgångsrikt får organisationen också ökad legitimitet. Att ansöka
om projektbidrag kan därför vara ett sätt för en mindre organisation att växa. Därför frågade
vi om organisationen hade tagit initiativ till projektet för att stärka organisationen eller för
att möta ett behov utanför organisationen. Tabell 4 nedan visar hur företrädarna svarade.
Tabell 4. I procent. N=51 (mer än ett alternativ är möjligt). Varför tog organisationen
initiativ till projektet?
Projektet skulle stärka organisationen
65
Projektet skulle möta behov utanför organisationen
53
Organisationen blev uppmanad av externa aktörer
16
Inget specifikt behov men inom organisationen tyckte man att det var en
6
intressant idé
Annat
8
Det vanligaste skälet till att man tog initiativ till projektet var att man ville stärka den egna
organisationen. Men många organisationer hade båda målsättningarna och nästan hälften
av dem som svarat att man ville stärka den egna organisationen svarade också att man ville
möta ett behov utanför organisationen. Ser vi till hur företrädare för organisationer med
färre respektive fler anställda svarar på denna fråga finns det skäl att anta att mindre
organisationer är mer benägna än större att använda finansieringen för att stärka
organisationen.
Tabell 5. I procent. N=51. Skäl till projekt och antal anställda (i heltidstjänster)
Stärka organisationen (N=33) Möta behov utanför
organisationen (N=27)
Inga anställda
36
15
1–6 anställda
52
63
Mer än 7 anställda
12
22
Totalt
100
100
Det är framför allt organisationer utan anställda som velat stärka organisationen genom att
ansöka om finansiering från Arvsfonden. Vi frågade också om projektet utgjorde en
huvudsaklig del av organisationens verksamhet eller om det hade en mer underordnad
ställning. 56 procent av företrädarna svarade att projektet utgjorde en betydande del av
verksamheten, medan 44 procent svarade att det hade en underordnad ställning. Som
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väntat är det de organisationer utan eller med få anställda som svarade att projektet
dominerade verksamheten, medan organisationer med fler anställda svarade att det
utgjorde en mindre del. Det tycks som att få finansiering från Arvsfonden för ett projekt kan
vara ett sätt för en mindre organisation att växa och få större resurser. Frågan är då om
projekten stärkte organisationerna.
För att ta reda på det frågade vi om medlemsantalet och antalet anställda hade
förändrats efter det att projektet hade avslutats. I 43 procent av organisationerna var
medlemsantalet oförändrat och i 49 procent hade det ökat. Endast två företrädare (4 %)
svarade att medlemsantalet hade minskat. Det var framför allt i stora organisationer (fler än
100 medlemmar) med några anställda (1–6 anställda) som medlemsantalet ökade. Endast 12
procent av företrädarna svarade att antalet anställda hade ökat, en nästan lika stor andel
(10 %) svarade att det hade minskat. De flesta organisationerna hade alltså lika många
anställda som de hade innan projektet. Ingen av de organisationer som saknade anställda
hade ökat antalet, utan det är framförallt i stora organisationer med några få anställda som
antalet anställda ökade. Det var alltså inte främst små organisationer utan anställda som
stärktes av projekten, det var istället stora organisationer med några få anställda som ökade
medlemsantalet och som kunde anställa fler. Ett stort antal av dem som ökade antalet
anställda tog initiativ till projektet eftersom de ville stärka organisationen. Men att
organisationen stärktes tycks snarare hänga samman med att den är stor och att den har
några anställda. En möjlig förklaring kan vara att stora organisationer med många anställda
inte behöver växa, medan små organisationer utan personal inte förmår växa genom att
driva externfinansierade projekt.

Omgivningen och dess resurser
Eftersom vi var intresserade av att undersöka om och i så fall hur projekten påverkades av
att de var baserade på landsbygden ställde vi också en del frågor om den miljö där projekten
hade bedrivits. Den miljö som projekten verkar i kan vara mer eller mindre resursstark. En
fungerande infrastruktur i form av service och utbud från offentlig sektor eller näringsliv
innebär att det finns resurser i den miljö där projektet bedrivs. Mer än hälften (52 %) av
företrädarna svarade att de bedrevs på en plats med god infrastruktur. 27 procent svarade
att platsen präglades av bristfällig infrastruktur och 21 procent svarade att den präglades av
mycket lite eller ingen infrastruktur.
Frågan var då om tillgången på infrastruktur hängde samman med att projektet bedrevs
på landsbygden. Med hjälp av Arvsfondens personal hade vi alltså valt ut de projekt som
bedömdes bedrivas på landsbygden, men som vi resonerade om inledningsvis är inte
gränsdragningen mellan landsbygd och stad självklar (se kapitel 1.3). För att ta reda på om
projekten i enkätundersökningen verkligen hade bedrivits på landsbygden frågade vi i vilken
slags miljö som projekten främst hade bedrivits. 80 procent svarade att det främst hade
bedrivits på landsbygden, 12 procent hade främst bedrivits i en innerstad och åtta procent i
en förort. Vidare hade 65 procent bedrivits på bara en plats, 20 procent på flera platser inom
ett större geografiskt område och 14 procent på flera platser inom högst en timmes resväg.
De flesta projekt hade alltså främst bedrivits på landsbygden.
För att förenkla slogs kategorierna bristfällig och ingen infrastruktur ihop, så att
projekten antingen bedrevs i en miljö med god eller med bristfällig/ingen infrastruktur.
Något fler än hälften av projekten bedrevs i en miljö med god infrastruktur medan något
färre än hälften bedrevs i en miljö med bristfällig eller ingen infrastruktur. Med denna
förenkling visar det sig att så gott som alla projekt som bedrevs i en miljö med bristfällig eller
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ingen infrastruktur befann sig på landsbygden. Samtidigt, av de projekt som bedrevs på
landsbygden verkade nästan lika många i en miljö med god infrastruktur som i en miljö med
bristande eller ingen infrastruktur. Det är på landsbygden infrastrukturen brister men det
gäller inte alla platser på landsbygden. Detta är ett viktigt resultat eftersom landsbygden
riskerar att få en stereotyp karaktär som bortglömd eller resurssvag, men det återger inte
den komplexitet och variationsrikedom som präglar landsbygden. I intervjumaterialet
kommer det att visa sig att landsbygden är mer mångtydig än stereotypa föreställningar,
dessutom kommer det att visa sig att bristen på resurser också ger kraft och engagemang.
Att det finns traditioner av medborgerligt engagemang och ett vitalt civilsamhälle på den
plats man verkar är också resurser som ideella organisationer kan ha nytta av. För att få
klarhet i om de organisationer som bedrev projekten hade tillgång till sådana resurser
frågade vi om den plats där projektet bedrevs hade en tradition av medborgerligt
engagemang. Tabell 6 nedan visar hur företrädarna svarade.
Tabell 6. I procent. N=47. Finns det en tradition av medborgerligt engagemang/ideella
föreningar/lokala projekt på den plats där projektet har varit verksamt?
Ingen tradition alls
4
I viss mån en tradition
26
En stark tradition
66
Vet ej
4
Totalt
100
De flesta svarade att det finns en stark tradition av medborgerligt engagemang på den plats
som projektet varit verksamt och en mindre grupp svarade att det i viss mån finns en sådan
tradition. Bara några få svarade att det inte fanns någon sådan tradition alls, vilket är väntat
eftersom medborgerliga organisationer redan tidigt etablerades i hela Sverige, även på
landsbygden och i småstäder (Selle, Strømsnes, Svedberg, Ibsen & Henriksen 2019).
Att annan ideell verksamhet också bedrivs på samma plats som projektet kan innebära
att organisationen som driver projektet kan samarbeta med andra ideella organisationer
vilket kan ge resurser, därför frågade vi om det fanns annan pågående verksamhet som
drevs av andra ideella föreningar.
Tabell 7. I procent. N=47. Fanns det annan pågående verksamhet som drevs av ideella
föreningar på den plats där projektet var verksamt?
Nej
23
Ja, någon enstaka
30
Ja, flera
43
Vet ej
4
Total
100
Nästan hälften av alla företrädare svarade att det fanns flera andra verksamheter som drevs
av ideella föreningar på den plats där projektet var verksamt. Endast en knapp fjärdedel
svarade att det inte fanns någon sådan verksamhet. Förenklar man kategorierna så att
projekten antingen verkade i en stark tradition av medborgligt engagemang eller på en plats
med ingen eller en svag tradition samt om projekten antingen verkade i en miljö med flera
andra ideella verksamheter eller i en miljö utan eller med endast någon enstaka verksamhet
visar det sig att drygt två tredjedelar av alla projekt verkade på platser med både en stark
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medborgerlig tradition och ett vitalt civilsamhälle eller åtminstone med en stark
medborgerlig tradition. En knapp fjärdedel av projekten bedrevs på en plats med varken en
stark medborgerlig tradition eller ett vitalt civilsamhälle. De resterande företrädarna kunde
inte besvara frågan.
Det betyder att projekt som drivs av ideella organisationer på landsbygden oftast
befinner sig i ett sammanhang som präglas av en medborgerlig tradition och/eller ett aktivt
civilsamhälle. En fråga blir då om en sådan miljö verkligen ger resurser till dessa projekt
genom samarbeten med andra ideella organisationer eller från de traditioner och kunskaper
som finns i lokalsamhället. För att besvara den frågan ställde vi frågor om det i enkäten, men
det är också ett tema vi ska återkomma till i intervjuerna.

Samarbeten och resurser
Så långt har vi beskrivit de resurser som fanns i organisationerna och på den plats där de
verkade, men organisationerna fick också resurser av och samarbetade med andra aktörer
för att driva projekten. När organisationen drev projekten interagerade de och
lokalsamhället med varandra. Det kom då resurser från lokalsamhället till projekten genom
olika former av stöd, men det kom också resurser från organisationen till lokalsamhället
genom de resultat som kom ur projekten. Här ska vi behandla de svar vi fick på frågor om
hur lokalsamhället bidrog med resurser till organisationerna för att driva projekten. En första
fråga gällde om organisationen samarbetade med andra aktörer. Tabell 8 redovisar svaren
på den frågan.
Tabell 8. I procent. Samarbetade organisationen med andra aktörer för att bedriva
projektet?
Inte alls
I viss
I stor
utsträckning
utsträckning
Enskilda individer (N=46)
2
41
Lokalmedia (N=45)
4
49
Kommunen (N=47)
4
51
Lokala nätverk (N=46)
11
48
Andra ideella organisationer (N=47)
13
49
Det lokala näringslivet (N=44)
21
43
Myndigheter (N=44)
23
61
Riksorganisationen (N=41)
34
37

57
47
45
41
38
36
16
29

Organisationerna hade framförallt samarbetat med enskilda individer, lokalmedia och
kommunen. 14 Det är endast några få som inte alls har samarbetat med dessa aktörer och det
är bara en liten grupp som inte har samarbetat med lokala nätverk. Däremot hade en dryg
tredjedel av organisationerna som bedrev projektet inte samarbetat med sin
riksorganisation för att driva projektet, och det var relativt få som hade samarbetat med
riksorganisationen i stor utsträckning. Många organisationer hade samarbetat med
myndigheter, men bara i begränsad utsträckning.
Trots att de organisationer som bedrev projekten är ideella organisationer samarbetade
de oftare med enskilda individer och kommunen än med andra ideella organisationer.
Intervjuerna visar att organisationerna samarbetade med kommunen eftersom kommunen
14

Med uttrycket ”kommunen” avser vi i fortsättningen kommunorganisationen och inte en territoriell storhet.
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har till uppgift att stödja det lokala föreningslivet och kan bidra med resurser på ett sätt som
ideella organisationer inte kan. Det förklarar dock inte varför organisationerna oftare
samarbetar med enskilda individer och lokala nätverk än med andra ideella organisationer.
En möjlig förklaring kan vara att i den miljö där projekten bedrivs är det lokala civilsamhället
mindre viktigt än enskilda individer. Organisationerna samarbetade med det lokala
näringslivet, men inte lika ofta som med andra lokala aktörer och i intervjuerna berörs det
lokala näringslivet inte alls. Sammantaget antyder resultaten att projekten framför allt har
en lokal förankring eftersom de oftast drivs lokalt med begränsat samarbete med
riksorganisationen och tar lokala resurser i anspråk och att samarbetet oftare sker med
enskilda individer än med organisationer. Kommunen var alltså en viktig samarbetspartner
för att bedriva projektet och i enkäten frågade vi om vilket stöd man fick.
Tabell 9. I procent. Fick organisationen stöd av den lokala (kommun)politiken för att bedriva
projektet?
Inte alls
I viss utsträckning I stor utsträckning
Legitimitet (N=46)
28
43
20
Kommunala bidrag (N=47)
41
33
18
Personella resurser (N=46)
53
22
16
Kommunikation (N=46)
43
43
4
Underlättande regler (N=46)
63
26
2
Svaren visar att kommunen oftast har stött projekten med legitimitet, kommunala bidrag
och personella resurser, men sällan underlättat regelverket eller bidragit med
kommunikationsinsatser. Att så många har svarat att de inte alls fått det stöd som anges i
alternativen kan förklaras av det som framkommer i intervjuerna, nämligen att kommunen
ofta bidragit med lokaler. Men eftersom lokaler inte var ett svarsalternativ syns inte detta i
enkäten. Eftersom legitimiteten inte är en kostnad utan torde komma ur samarbetet med
kommunen var de primära bidragen att personer som var anställda i kommunen kunde
arbeta med projekten och att organisationerna fick bidrag. I intervjuerna talar man sällan om
bidrag, men ofta om den personal och de lokaler som kommunen bidrog med.
Till sist frågade vi om organisationerna bidrog med egna resurser till projektet förutom
den finansiering de fått från Arvsfonden. Tabell 10 visar hur företrädarna svarade.
Tabell 10. I procent. Bidrog organisationen med egna resurser till projektet, utöver stödet
från Arvsfonden?
Inte alls
I viss utsträckning
I stor utsträckning
Legitimitet (N=46)
4
24
72
Styrning/ledning (N=47)
6
21
72
Administration (N=46)
0
30
70
Kommunikation (N=46)
6
30
63
Lokalt nätverk (N=45)
7
33
60
Lokaler (N=47)
6
38
55
Finansiering (N=48)
15
52
33
Företrädarna svarade att den egna organisationen framför allt bidrog med att ge projektet
legitimitet. Men legitimitet torde vara något som kommer av att organisationen tar initiativ
till och ansvar för projektet. Det är bara i undantagsfall företrädarna svarar att
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organisationen inte bidrog med styrning/ledning och alla bidrog med administration. Det är
dock svårt att tänka sig hur en organisation tar ansvar för ett projekt utan att bidra med
ledning och administration. Fler än hälften av organisationerna bidrog med kommunikation,
lokala nätverk och lokaler i stor utsträckning. Det är resurser som finns i organisationen eller
i dess omgivning, men som inte på samma sätt kommer av eller är integrerat i att driva
projektet. Ekonomiska resurser följer dock inte av åtagandet i sig utan är något som
organisationen kan ha tillgång till. Finansiering är också den resurs som organisationerna
bidragit med i minst utsträckning.

Projekten
Vi har tidigare visat i vilken mån projekten dominerade organisationens verksamhet eller om
de utgjorde en mindre del. För att få en uppfattning om hur omfattande projekten var
frågade vi hur många personer som arbetade med att genomföra projektet. Tabell 11 nedan
visar hur företrädarna svarade.
Tabell 11. I procent. N=49. Hur många personer arbetade med att genomföra projektet?
1–5
27
6–10
37
11–20
10
Fler än 20 personer
27
Totalt
100
Företrädarnas svar indikerar att de Arvsfondsfinansierade projekten är olika stora liksom det
både finns stora och små organisationer som bedriver dessa projekt. I tabellen fördelar sig
svaren tämligen jämt, men det är också så att i två tredjedelar av projekten arbetade mellan
en och tio personer, medan det bara är en dryg fjärdedel som engagerar fler än 20 personer.
Sambandet mellan antalet anställda och hur många som arbetade i projektet är svagt.
Nästan hälften av organisationerna med fler än sju anställda drev projekt som fler än 20
personer arbetade med, men även i två organisationer helt utan anställda arbetade fler än
20 personer med att genomföra projektet. Som tabell 12 nedan visar tyder det på att
organisationerna använde sig av andra resurser än anställda för att genomföra projekten.
Tabell 12. I procent. Vilka arbetade med att genomföra projektet?
Ingen
Någon
enstaka
Ideellt engagerade (N=45)
7
Anställda i organisationen (N=44)
25
Ideellt engagerade men inte medlemmar (N=37)
30
Anställda i annan organisation (N=41)
32

Flera
13
43
41
42

80
32
30
27

Det är alltså framför allt ideellt engagerade som har arbetat med att genomföra projekten.
Det är endast i en femtedel av organisationerna där ingen eller endast någon enstaka ideellt
engagerad har varit involverad. Vad gäller de andra kategorierna fördelar de sig tämligen
jämnt, i en knapp tredjedel av organisationerna har anställda i den egna organisationen, i en
annan organisation eller människor som varit ideella men inte medlemmar arbetat med
projekten. Det finns ett samband mellan att ha många anställda och att anställda från den
egna organisationen har arbetat med att genomföra projektet. Oberoende om man har
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anställda eller inte har ideella arbetat med projekten, men något färre organisationer med
många anställda engagerar många ideella. Det talar för att i organisationer med många
anställda är det oftare anställda som genomför projekten. Om det beror på att de anställda
tränger ut de ideella eller om det beror på att projekten i dessa organisationer kräver mer
anställda kan vi inte utläsa av svaren. Men oavsett orsak finns det ett svagt negativt
samband mellan många anställda och att ideella har arbetat med att genomföra projekten.
I intervjuerna visar det sig att personal från kommunen eller från det studieförbund man
samverkade med också arbetade med projekten. På så sätt fick de organisationer som
genomförde projekten resurser från lokalsamhället. I intervjuerna framkom också att några
av dem som hade sökt sig till projektets verksamhet också kom att arbeta med att
genomföra det. Det är en förklaring till att så pass många som 30 procent svarade att även
personer som inte är medlemmar arbetade ideellt i projektet. Sammantaget visar svaren att
de organisationer som bedrev projekten samverkade med andra aktörer i lokalsamhället,
något vi kommer att resonera mer utförligt om när vi presenterar intervjumaterialet.
De Arvsfondsfinansierade projekten ska sträva efter att involvera målgruppen så att de
medverkar i utformandet av projektet och deltar aktivt i det. Vi frågade därför om projektet
gjordes för eller tillsammans med målgruppen och det visade sig att 35 procent svarade att
det syftade till verksamhet för målgruppen medan 65 procent svarade att projektet syftade
till verksamhet tillsammans med målgruppen. En dryg tredjedel av projekten uppfyllde alltså
inte riktigt Arvsfondens intentioner. Tabell 13 visar hur många ur målgruppen som deltog
aktivt i projektet.
Tabell 13. I procent. N=48. Hur många personer i målgruppen deltog aktivt i projektet?
1–10
40
11–20
8
21–50
15
Fler än 50
38
Totalt
100
Det är alltså relativt stora skillnader mellan organisationerna, men svaren beror förstås på
hur många som ingick i målgruppen och om det fanns verksamhet man kunde vara aktiv i. Vi
frågade också i vilken utsträckning personer ur målgruppen bidrog till att utforma projektet.
Det visar sig att endast i en organisation har målgruppen inte bidragit alls och i mer än
hälften av organisationerna (53 %) bidrog målgruppen i stor utsträckning och i 43 procent av
organisationen bidrog den i viss utsträckning. Det visar sig att det är oftare i organisationer
utan anställda som målgruppen inte har bidragit alls eller endast i viss utsträckning, medan
det framför allt är i organisationer med några eller många anställda som målgruppen har
bidragit i stor utsträckning. Det tyder på att det krävs anställd personal för att kunna
involvera målgruppen för att utforma projektet.

Resultat
En central fråga i utvärderingen är vilka resultat som projekten åstadkom och om de
lyckades uppnå de mål man hade angett i sin ansökan till Arvsfonden. Med tanke på vårt
intresse för vad projekt som drivs på landsbygden av ideella organisationer betyder för
lokalsamhället ville vi undersöka hur organisationerna bidrog till det sammanhang de
verkade i och vilken betydelse projekten fick för den organisation som drev projektet. Av
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dessa två skäl ställde vi ett antal frågor om vad projekten åstadkom och vilken betydelse de
fick för de som var inblandade.
Vi började med att fråga om organisationerna lyckades uppnå projektens planerade mål.
Endast en företrädare svarade att organisationen inte alls hade uppnått de planerade målen,
14 procent svarade att man hade uppnått dem i viss mån och de resterande 86 procenten
svarade att man hade uppnått målen fullständigt. Det måste betraktas som ett tämligen gott
resultat vilket innebär att projekten har förvaltat Arvsfondens finansiering väl. Lika lite som
för andra enkätfrågor går det att kritiskt pröva svaren på denna fråga. Men det finns ändå
skäl att påminna om att enkäten skickades ut inom ramen för en utvärdering av projekt och
att det kan ha påverkat hur företrädarna svarade.
Men, utöver att de planerade målen uppnåtts kan ju projekten ha bidragit med resurser
även på andra sätt. För att undersöka det ställde vi frågor om hur projekten hade påverkat
de sammanhang de bedrevs i. Med dessa frågor ville vi också undersöka hur projekt som
drivs av ideella organisationer kan bidra till lokalsamhällen på landsbygden. Vi började med
att fråga om vilka sammanhang som hade påverkats av projekten.
Tabell 14. I procent. N=51. Vilka sammanhang har påverkats av projektet?
Inte alls
I viss
I stor
utsträckning utsträckning
Målgruppen (N=46)
0
24
67
Lokalorganisationen (N=44)
6
35
45
Lokalorganisationens medlemmar (N=43)
12
33
39
Lokalsamhället (N=44)
14
43
29
Andra ideella organisationer (N=44)
12
53
22
Riksorganisationen (N=39)
41
31
4
Som väntat svarade företrädarna att projekten framför allt hade påverkat målgruppen i stor
utsträckning, men de hade också påverkat lokalorganisationen och dess medlemmar. Men
projekten hade en vidare betydelse än så eftersom de också påverkade lokalsamhället och
andra ideella organisationer. Däremot är det tämligen få som svarade att projektet
påverkade riksorganisationen. Med tanke på hur företrädarna svarat på tidigare frågor är
det väntat att det är det omedelbara sammanhanget som har påverkats mest. Det är ändå
överraskande att det är så få som menar att projektet har påverkat riksorganisationen
eftersom projekten fått tämligen stora stöd från Arvsfonden och varit högprofilerade, vilket
riksorganisationen torde ha uppmärksammat. Hur det än är med den saken är det uppenbart
att projektens förankring och betydelse är lokal. Även om det främst är den egna
organisationen och de egna medlemmarna som påverkats har projekten också berört den
miljö de verkade i, men lokalsamhället har påverkats mer än det lokala civilsamhället. Att
projekten snarare haft betydelse för lokalsamhället än för det lokala civilsamhället är ett
intressant resultat som vi återkommer till i samband med intervjuerna.
För att få ett mer differentierat material om hur projekten hade påverkat sin omgivning
ställde vi frågor om vad projektet hade betytt för målgruppen, lokalsamhället och den egna
organisationen. I tabell 15 nedan redovisar vi vad projekten hade betytt för målgruppen.
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Tabell 15. I procent. Vilken betydelse fick projektet för målgruppen efter det att det hade
avslutats?
Inte alls I viss
I stor
utsträckning utsträckning
Meningsfull fritid (N=46)
0
16
75
Nya kunskaper (N=48)
0
33
61
Bättre självförtroende (N=47)
0
35
60
Starkare identitet (N=46)
8
35
47
Målgruppen organiserade sig (N=43)
16
39
29
Starkare politiskt inflytande (N=43)
55
20
10
Starkare ställning på arbetsmarknaden (N=45)
61
20
8
Enligt företrädarna hade projekten framför allt haft betydelse för målgruppen eftersom de
hade fått en meningsfull fritid och nya kunskaper samt fått bättre självförtroende och en
starkare identitet. I mindre utsträckning hade projekten bidragit med materiella värden eller
fått politisk betydelse som att målgruppen hade organiserat sig, fått starkare politiskt
inflytande och en starkare ställning på arbetsmarknaden. Målsättningar och resurser som
traditionellt förekommit inom regionalpolitik eller offentliga satsningar uppfattades alltså
inte ha haft lika stor betydelse som icke-materiella värden som att få en identitet och
självförtroende. Det kan vara så att detta resultat är ett uttryck för hur post-materiella
värderingar har blivit mer centrala i det svenska samhället och därför uppmärksammats av
dem som svarade på enkäten (Pettersson 1988), men i intervjuerna visar det sig att
betydelsen av icke-materiella värden också är kopplat till att projekten har bedrivits på
landsbygden. Som tabell 16 nedan visar hade projekten också varit till nytta för andra än
målgruppen.
Tabell 16. I procent. N=51. (Mer än ett svar är möjligt). Fick personer utanför målgruppen
också nytta av projektets verksamhet?
Ja, boende i lokalsamhället
75
Ja, medlemmar i lokalorganisationen
65
Ja, vänner och anhöriga till dem som var aktiva i projektet 37
Ja, anställda i kommunen
28
Ja, medlemmar i riksorganisationen
20
Vet ej
6
Det är framför allt de som bor i lokalsamhället och medlemmar i lokalorganisationen som
fick nytta av projektet. En dryg tredjedel av företrädarna svarade att också vänner och
anhöriga till dem som var aktiva berördes och en knapp tredjedel svarade att anställda i
kommunen hade nytta av projektet. Att det är relativt få som svarade att riksorganisationens
medlemmar haft nytta av projektet ligger i linje med att det var få som svarade att de
samarbetade med riksorganisationen och förstärker intrycket att dessa projekt främst är
lokalt förankrade. Tabell 17 nedan visar mer specifikt vilken betydelse projektet hade för
lokalsamhället.
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Tabell 17. I procent. Vilken betydelse fick projektet för lokalsamhället efter det att det hade
avslutats?
Inte alls I viss
I stor
utsträckning utsträckning
Uppmärksamhet i media (N=46)
4
37
49
Nya kunskaper (N=46)
6
37
47
Bättre sammanhållning (N=46)
10
43
37
Starkare kommun-/regionpolitiskt inflytande (N=45)
37
33
18
De boende organiserade sig (N=43)
39
33
12
Nya arbetstillfällen (N=45)
51
31
6
Dessa svar beskriver ett liknande mönster som när företrädarna svarade på vad projekten
hade betytt för målgruppen. Projekten hade framför allt haft betydelse för lokalsamhället
eftersom det hade givit bättre sammanhållning, kunskaper och uppmärksamhet i media.
Målsättningar eller värden som traditionellt funnits inom politiken och offentliga satsningar
som arbetstillfällen, medborgerlig organisering eller ett starkare politiskt inflytande på
kommunen eller regionen hade inte varit lika betydelsefulla. Vi frågade också vad projektet
hade betytt för den organisation som bedrev projektet.
Tabell 18. I procent. Vilken betydelse fick projektet för organisationen efter det att det hade
avslutats?
Inte alls
I viss
I stor
utsträckning
utsträckning
Uppmärksamhet i media (N=47)
6
37
49
Ny målgrupp (N=45)
10
37
41
Ny verksamhet (N=46)
10
41
39
Nya arbetssätt (N=46)
10
51
29
Fler medlemmar (N=45)
24
41
24
Mer resurser (N=46)
20
51
20
Nya projekt (N=43)
28
37
20
Starkare politiskt inflytande (N=45)
53
22
14
Framför allt hade projekten givit organisationen uppmärksamhet i media, men den hade
också fått ny målgrupp och ny verksamhet. Projekten hade alltså stärkt de flesta
organisationer, vilket ju var en målsättning för många organisationer. Men det är inte lika
många organisationer som blir stärkta på ett traditionellt sätt som genom mer resurser, fler
medlemmar, nya projekt och politiskt inflytande. Även när det gäller projektens betydelse
för organisationen värderas traditionella värden som medlemmar, resurser och politiskt
inflytande lägre än icke-materiella värden som medial uppmärksamhet och nya målgrupper.
Det finns säkert många skäl till att detta mönster återkommer i svaren, men som vi ska se i
intervjuerna hänger det också samman med organisationens kontext, att de verkar på
landsbygden.
Vi undersökte också om verksamheten hade fortsatt efter det att projektet avslutats.
Även detta är en central fråga för utvärderingen eftersom det är viktigt att veta om
Arvsfondens finansiering haft en mer beständig betydelse än det tidsavgränsade projektet.
Om verksamheten har fortsatt är också intressant för frågan om projekt som drivs av ideella
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organisationer kan bidra till lokalsamhället. För att undersöka detta frågade vi om
verksamheten hade fortsatt efter projekttidens slut.
Tabell 19. I procent. Har projektets verksamhet fortsatt efter det att projektet har avslutats?
Inte alls I viss mån
I hög grad
I lokalsamhället (N=46)
4
30
65
I organisationen (N=47)
4
19
77
Bland målgruppen (N=46)
0
20
80
Det finns inget projekt där verksamheten inte har fortsatt på något sätt eftersom den i
någon utsträckning har fortsatt i alla målgrupper. Men alla organisationer förutom två har
även fortsatt att bedriva verksamheten efter det att projektet har avslutats. Även i
lokalsamhället har verksamheten fortsatt, om än med något lägre intensitet. Även här
väcker dessa svar kritiska frågor, men det är intressant att så pass många har svarat att
verksamheten fortsätter även i lokalsamhället. Dessa svar tyder på att organisationerna är så
integrerade i lokalsamhället att det inte är helt lätt att skilja på verksamhet i organisationen
och i lokalsamhället.
Företrädarna kunde också i öppna svar beskriva med egna ord hur verksamheten levde
vidare efter att projektet avslutats. Många svarade att den konkreta verksamheten hade
upphört, men att idéer och arbetssätt hade tagits upp av andra aktörer som fritidsgårdar
eller företag och att de som varit engagerade i projektet arbetar vidare med frågorna men i
andra organisationer vilket gör att koncept och arbetsmetoder sprids. Så projekten lever
vidare även på andra och vidare sätt än i projektens verksamheter.
Eftersom finansieringen från Arvsfonden är bunden till projektet fanns det skäl att fråga
hur verksamheten fick resurser efter det att projektet hade avslutats. Tabell 20 nedan
redovisar hur företrädarna svarade på denna fråga.
Tabell 20. I procent. N=51 (fler än ett alternativ kan markeras). Om verksamheten lever
vidare, hur finansieras den i så fall?
Av organisationen
75
Genom kommunala bidrag
41
Inte med pengar men med ideellt arbete
37
Med stöd från näringslivet
35
Med stöd från annan ideell organisation
8
Vet ej
2
Annat
18
Först och främst är det den organisation som drev projektet som ser till att det finns resurser
att fortsätta verksamheten. I de öppna svaren och i intervjuerna visar det sig att
organisationen samarbetar med kommunen eller hittar nya bidragsformer för att fortsätta
verksamheten. Det visar sig också i intervjuerna att kommunen i många fall fortsätter att
finansiera verksamheten. Organisationen tar emot stöd, främst genom ideellt arbete men
också från det lokala näringslivet för att fortsätta verksamheten. I intervjuerna talar man i
viss mån om att medlemmar och de som deltagit i projekten arbetar ideellt, men
intervjupersonerna talar inte om att de får stöd från näringslivet, vilket är överraskande med
tanke på att mer än en tredjedel av företrädarna svarar att de har fått sådant stöd. Även vad
det gäller att fortsätta driva verksamhet har andra ideella organisationer en liten betydelse.
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Det är alltså inte så att det lokala civilsamhället fungerar som en resursbas för att driva den
verksamhet som projekten initierade. För att få en uppfattning om vilka spår som projekten
har lämnat efter sig frågade vi till sist vad som är viktigast av det de lämnat efter sig.
Tabell 21. I procent. Vad har varit projektets viktigaste bidrag efter projekttidens slut?
Inte
I viss
I stor
alls
utsträckning utsträckning
Ett gott exempel på vad människor kan
2
24
74
åstadkomma tillsammans (N=46)
Personer i målgruppen har lärt sig något (N=46)
0
37
63
Något har producerats som kan användas (N=46)
15
24
61
Förutsättningar för ny verksamhet (N=44)
7
41
52
Bidragit till sammanhållning i lokalsamhället (N=46)
13
46
41
Lokala nätverk har utvecklats (N=44)
14
50
36
Personer i målgruppen har organiserat sig (N=43)
21
44
35
Givit målgruppen arbetstillfällen (N=44)
52
36
11
De flesta projektens viktigaste bidrag har varit som goda exempel på vad människor kan
åstadkomma tillsammans. Detta tema finns också i intervjuerna när intervjupersonerna talar
om den stolthet som projekten givit dem eftersom de kunnat visa att människor som bor på
landsbygden kan engagera sig tillsammans eftersom de delar en identitet. Även när de pekar
ut det viktigaste bidraget är det många som värderar kunskap högt, men också sådant som
konkret har producerats som en bok, kunskap eller metod. Det finns säkert många skäl till
att relativt många menar att det viktigaste bidraget har varit att projekten givit
förutsättningar till ny verksamhet. Ett skäl som kommer fram i intervjuerna är att om man
har genomfört ett sådant projekt så är det lättare att söka finansiering från Arvsfonden eller
någon annan extern bidragsgivare till något annat projekt. Med tanke på att man så högt
värderar projektet som ett gott exempel på vad man kan göra tillsammans är det förvånande
att relativt få menar att det viktigaste bidraget har varit att stärka sammanhållningen i
lokalsamhället, dessutom är just sammanhållning något intervjupersonerna talar om.
Resurser som är förknippade med civilsamhället och som har ansetts vara viktiga i ett vitalt
samhälle, alltså nätverk och att människor organiserat sig, uppfattas inte vara viktiga bidrag
från dessa projekt, och arbetstillfällen är särskilt lågt värderat. Återigen visar enkätsvaren att
projekten inte har genererat traditionella värden som materiella resurser och politisk
påverkan utan snarare självförtroende och kunskap. I intervjuerna blir detta mönster än mer
tydligt eftersom en del av dessa samtal kom att handla om den stolthet, de erfarenheter och
den gemensamma identitet projekten skapade bland människor som bor på landsbygden. En
möjlig tolkning är att det inte är tillväxt eller materiella resurser i traditionell mening som har
varit viktigt, utan att projekten har bidragit till gemensamhet och givit människor som bor i
dessa lokalsamhällen en identitet.

Några tanketrådar
Nu har vi redovisat resultatet från enkätundersökningen. Vi kommer att ta med oss några av
de mönster som kommit fram i svaren från de 51 företrädarna för organisationer som driver
Arvsfondsfinansierade projekt på landsbygden när vi i nästa kapitel analyserar svaren från
intervjuerna för att se hur interaktionen mellan ideella organisationer och lokalsamhällen på
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landsbygden ser ut från de inblandades perspektiv. Redan nu finns det dock skäl att peka på
några viktiga och något oväntade resultat.
Trots att de flesta projekt hade bedrivits i miljöer där det fanns en medborgerlig tradition
och där andra ideella organisationer bedrev annan verksamhet var inte det lokala
civilsamhället den främsta samarbetspartnern och det var inte därifrån som projekten fick
resurser. Inte heller den egna riksorganisationen bidrog med resurser till projektet. Det
betyder att enligt enkätundersökningen var det lokala civilsamhället och den egna federativa
strukturen inte viktigast för att stödja med resurser till de ideella organisationer som bedrev
projekten. Som vi redan har sett i presentationerna av de utvärderade projekten, vilket
också bekräftas i intervjuerna, är dock studieförbunden viktiga samarbetspartners för att
driva projekten. Det var istället kommunerna som de ideella organisationerna oftast
samarbetade med för att driva projekten och det var kommunerna som främst bidrog med
resurser. En förklaring är givetvis att kommuner har tillgång till större resurser, dessutom ska
kommunen stödja det lokala föreningslivet. Ett antagande, som enkäten varken kan styrka
eller avfärda, är om samarbetet med kommunen också kommer sig av att den omfattar alla
som bor i det område där projekten verkar medan civilsamhällets organisationer
representerar vissa grupper. Även om projekten har sina målgrupper vill de vara tillgängliga
för alla som är intresserade och kan ha nytta av projektet, vilket innebär att de strävar efter
att integrera befolkningen i en gemensam verksamhet. Vi ska ta med oss det antagandet till
intervjuerna. Så långt finns det skäl att konstatera att det inte främst är med det lokala
civilsamhället som organisationerna samarbetar och det är inte där de söker stöd, utan det
är hos kommunen.
Eftersom vi är intresserade av hur ideella organisationer påverkar det sammanhang de
verkar i frågade vi om de resurser som projekten gav lokalsamhällena och organisationerna.
Genomgående värderar de som svarade icke-materiella resurser högre än materiella
resurser. Utgår man från att lokala civilsamhällen kan ersätta eller stärka en sviktande
infrastruktur kunde man ha väntat sig att lokalsamhällena stärkte sitt politiska inflytande och
att projekten skapade nya materiella resurser som till exempel arbetstillfällen i
lokalsamhället. Men enligt företrädarna åstadkommer projekten alltså främst
sammanhållning, identitet, uppmärksamhet och kunskap. Det tycks alltså främst vara ideella
organisationers förmåga att ge mening och socialt sammanhang som kännetecknar de
resurser som kommer till lokalsamhällena. Av presentationerna av projekten i kapitel 2
framgår att åstadkomma arbetstillfällen, politisk påverkan och lokal organisering inte har
varit ett framträdande drag i projekten. Men samtidigt drog projekten till sig en hel del
resurser, vilket kunde ha resulterat i tillväxt eller politisk röst. Även detta resultat ska vi ta
med oss när vi undersöker vad de människor som medverkade i de projekt vi besökte hade
att säga om vad projekten betydde för lokalsamhället.
När vi frågade om vilka organisationerna hade samarbetat med visade det sig alltså att
de främst hade samarbetat med kommunen. Men i högre grad hade de samverkat med
enskilda individer. I de sammanhang projekten verkar tycks det alltså inte vara
”organisationssverige” som står i förgrunden, utan enskilda individer. För
civilsamhällesforskningen är detta ett ovant perspektiv eftersom den oftast tar sin
utgångspunkt i organisationer och inte i människor. Det är dock bara i någon enstaka
enkätfråga som enskilda människor finns som alternativ, så vi ska ta med oss frågan om hur
det lokala civilsamhället struktureras på landsbygden när vi i nästa kapitel går vidare till
intervjuerna.
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Kapitel 4. Intervjuerna

Introduktion
För att låta dem som var engagerade i arvsfondfinansierade projekt på landsbygden komma
till tals och för att få kunskap om dessa projekt bortom sådant som går att utläsa i
projektansökningar och avrapporteringar till Arvsfonden besökte vi fyra av dem, nämligen
Young Sapmì, Mekka i Järpen, GRYM-Gränslösa Yngre Möten och Kulturbussen. I kapitel 2
har vi beskrivit och resonerat om alla projekt som ingår i utvärderingen, därför presenteras
de fyra projekt som besöktes inte vidare här. I detta kapitel låter vi dem som deltog eller
medverkade i projekten samt företrädare för de organisationer som drev eller samverkade
med projekten resonera om projekten. Med utgångspunkt från våra undersökningsfrågor
och det material som kom ur intervjuerna ska vi undersöka interaktionen mellan de ideella
organisationer som drev projekten och det lokalsamhälle de verkade i samt hur det lokala
civilsamhället framträder i en rural miljö.
I intervjuerna ombads de som varit engagerade beskriva och resonera om interaktionen
mellan projekten och de lokala sammanhang i vilka de bedrevs. Men eftersom projekten har
initierats och drivits av eller i samarbete med ideella organisationer kommer samtalen om
interaktionen mellan projekt och lokalsamhälle också att kretsa kring hur ideella
organisationer och lokalsamhället interagerar med varandra. Därför kan vi använda
intervjumaterialet för att diskutera hur det lokala civilsamhället och lokalsamhället
interagerar genom de Arvsfondsfinansierade projekt som bedrevs av eller i samarbete med
ideella organisationer. Då resursmobiliseringsteorin är vårt teoretiska perspektiv för att
studera interaktionen mellan ideella organisationer och lokalsamhällen kommer många
frågor kretsa kring vilka resurser som strömmade dem emellan (t.ex. McCarthy & Zald 1994).
Kapitlet vilar framförallt på material från de sammanlagt tjugo intervjuer som vi gjorde
med deltagare, medverkande och organisationsföreträdare i de fyra projekt som besöktes.
När vi resonerar om intervjuerna kommer vi också att använda enkätsvaren som en
bakgrund för att sätta in intervjuerna i ett vidare sammanhang. Genom att komplettera
intervjumaterialet med enkätsvaren eftersträvar vi både en diskussion med ett större
intentionsdjup än vad enkätresultaten kan ge och ett vidare anspråk än de fyra projekt som
besöktes inom ramen för utvärderingen.
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4.1. Hur lokalsamhället bidrog till projekten
I enkäten beskrev företrädarna de resurser som de fick från lokalsamhället för att driva
projektet utöver finansieringen från Arvsfonden. Enkäten kunde alltså visa att
organisationerna oftare hade samarbetat med kommunen och enskilda individer än med
andra ideella organisationer. För att få en bättre förståelse för dessa samarbeten, och inte
minst varför de i mindre omfattning samarbetade med ideella organisationer, ställde vi
frågor om hur lokalsamhället bidrog till projekten.
Kommunens lokaler och personal
När vi frågade vilka resurser som lokalsamhället hade bidragit med till det projekt man hade
deltagit i var ett vanligt svar att kommunen hade bidragit med lokaler och personal. Så
svarar till exempel en av de medverkande i Young Sápmi när han beskriver hur projektet fått
stöd:
Dom [kommunen] erbjöd gratis lokaler med teveapparater och whiteboard så man
kunde ha möten så man slapp sitta i fikarummet på skolan eller hemma hos nån. Så man
kunde samlas och diskutera.
Eftersom projekten var finansierade av Arvsfonden hade man under projekttiden inte behov
av ekonomiskt stöd till den verksamhet man skulle bedriva. Men att erbjuda lokaler inom
kommunorganisationen istället för ekonomiskt stöd var ett sätt för kommunen att bidra till
projektet utan att dra på sig extra kostnader. En gymnasielärare som medverkade i Mekka i
Järpen beskrev hur Åre kommun stöttade projektet genom att låta projektet använda
gymnasieskolans lokaler.
… vi fick klart tidigt av nya organisationen JGY (Jämtlands Gymnasieförbund) som Åre
gymnasieskola gick in i då, då vi fick klart där av dom att vi fick bruka lokalerna och av
Åre kommun, // … // Och man sa det helt enkelt att ja men vi betalar ju hyran redan, vi
betalar el redan, det blir ju ingen merkostnad, utan det blir ju bara större utnyttjandegrad av lokalerna.
På samma sätt kunde kommunen använda befintliga resurser genom att låta personal arbeta
med projektet. En person, anställd i Åre kommun, beskrev hur kommunen stöttade Mekka i
Järpen genom att de lät henne och en kollega arbeta med projektet, ” … kommunen går in
med dig och mig och lite lokaler och lite bilar, alltså nu, dom gå ju inte in med kanske en
peng, en stöttande peng med som går in med liksom oss som personal”.
Att kommunen bidrog med lokaler och personal som var tillgängliga inom
organisationen och på så sätt undvek extra kostnader återkommer i intervjuerna. Det finns
dock exempel på att kommunen hjälpte till genom att finansiera projektet, men då gjorde
man det genom att stå för kostnader för lokaler eller projektanställda. Ingen intervjuperson
berättade att projektet fick ekonomiskt stöd som de kunde disponera själva. Att kommunen
bidrog till projekten genom lokaler och personal istället för med ekonomiska bidrag torde
innebära att projekten blev lokalt förankrade och skapade en interaktion med
kommunorganisationen och kommunpolitiken, vilket ibland också gjorde att projektet kunde
bidra till kommunen. När Jokkmokks kommun till exempel erbjöd Young Sápmi en lokal i
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Kunskapens hus, som kommunen hade skapat som en samlingsplats för
kommuninnevånarna, bidrog projektet till att fylla denna samlingsplats med aktiviteter.
I intervjuerna framkommer att samarbetet med kommunen i de allra flesta fall varit
oproblematiskt och att de som deltog i projektet hade blivit väl bemötta. När
intervjupersonerna beskrev vad det var som gjorde att samarbetet med kommunen
fungerade nämnde några av dem någon i kommunorganisationen som hjälpt dem. Att ha en
god kontakt med en person som kan påverka hur kommunorganisationen agerar tycks alltså
vara en faktor för att åstadkomma samarbete med och stöd från kommunen (se också
Lindberg 2005).
I några fall upphörde kommunens stöd i och med projekttidens slut, vilket gjorde att
projektets verksamhet upphörde eller förändrades. Sunne kommun fortsatte att driva det
kafé som hade skapats inom ramen för GRYM i mer än ett år efter det att projektet hade
avslutats. Men eftersom kommunen inte hade någon långsiktig planering var man till slut
tvungen att stänga kaféet. En person som är anställd i kommunen och som arbetade med
projektet berättade att ”Det var ju ingen förberedelse i kommunen på det sättet. Att nu ska
vi se till att … utan man försökte ett tag men det gick inte att få några permanenta pengar
till det där”. I detta fall bidrog kommunen med pengar, men inte långsiktigt eftersom stödet
var oförutsägbart. Trots att kaféet som skapades inom den verksamhet GRYM bedrev inte
fick långsiktiga resurser och därför måste stängas, så har projektet lett fram till att ett
allaktivitetshus ska öppnas i kommunens regi. Så, även om den verksamhet som GRYM hade
skapat inte överlevde projektet så har det skapat en verksamhet som ligger nära de
intentioner GRYM hade. Som vi såg i enkätsvaren kunde projekt överleva genom att dess
idéer lever vidare i andra verksamheter.
Civilsamhällets stöd
En central fråga för denna studie är om de ideella föreningar som utgör det lokala
civilsamhället stödde eller samverkade med de organisationer som bedrev projekten. I
intervjuerna frågade vi efter alla olika aktörer – personer eller organisationer – som på olika
sätt hade bidragit till projekten. Bortsett från studieförbund som nämndes i många
intervjuer är det mot den bakgrunden anmärkningsvärt att så få intervjupersoner nämner
ideella organisationer som är verksamma i lokalsamhället när de talar om vilka som stödde
projektet. De aktörer inom civilsamhället som nämns när vi frågade om vilka som stödde
projekten är alltså framför allt studieförbund, men även en Folkets hus-förening,
bygdegårdar och kulturföreningar nämns men ges då en marginell roll.
GRYM och Young Sápmi, drevs av studieförbund och Mekka i Järpen och Kulturbussen
samarbetade med studieförbund. En av ledarna i Mekka berättade att de som var
engagerade i projektet fick utbildning i ledarskap genom Vuxenskolan och att projektet
bidrog till att skapa lokala mötesplatser tillsammans med studieförbundet. Det lokala stödet
till Mekka skedde i samarbete mellan kommunen, gymnasiet och Vuxenskolan.
Men annars är det studieförbundet och Åre kommun och gymnasiet som har varit med,
med liksom vad man tänker ekonomi-administration, lokaler, alltså såna förutsättningar
och lite tjänster och sånt.
I detta fall gick ett studieförbund, som är en aktör i civilsamhället, ihop med kommunen för
att tillsammans stödja projektet.
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En person anställd i Sensus berättade hur studieförbundet försökte hjälpa Kulturbussen
med, ” … nätverkande, med materialstöd, med litteratur, med nån lokal, med... alltså det är
ganska mycket vi kan hjälpa dem med, om bara de förstår vad vi kan hjälpa dem med”. I
intervjun framgår det att Sensus hade försökt hålla sig i bakgrunden och bidra med
infrastruktur och kompetens till projektet, men att det krävdes kunskap om
studieförbundens sätt att arbeta för att de skulle kunna använda det studieförbundet kunde
bidra med. Inte minst erbjöd studieförbunden dem som var engagerade i projekten
studiecirklar. Genom att driva studiecirklar kunde projekten också vara till nytta för
studieförbunden. Folkets hus-föreningen i Hoting bidrog till Kulturbussen med lokal och fika
till de ungdomar som var engagerade i projektet. Eftersom Folkets hus-föreningen erbjöd
infrastruktur och lokaler fick den en liknande roll som studieförbunden.
Andra ideella organisationer än studieförbund och Folkets hus-förening förekommer i
andra sammanhang i intervjuerna, men inte när det gäller det stöd de organisationer fick
som drev projekten. Varken idrottsföreningar eller församlingar i Svenska kyrkan nämndes
vilket är anmärkningsvärt med tanke på hur spridda och lokalt förankrade dessa typer av
ideella organisationer är.
Förutom studieförbunden var alltså det lokala föreningslivet relativt frånvarande när
intervjupersonerna talade om vilket stöd de organisationer som drev projekten hade fått,
däremot talade några av dem om hur enskilda personer eller grupper hade engagerat sig för
att stödja projektet. En gymnasielärare som varit engagerad i Mekka i Järpen berättade att
… jag ställde upp ideellt ifrån början på det här. Och då försökte vi också få igång en
diskussion med skolledning, kommunen, att dom skulle se nyttan av det här för hela
kommunen, dels då en rekryteringsplattform för…för skolan i sig.
Han och andra personer bidrog genom att engagera sig ideellt, både för att bidra med
resurser men också för att visa kommunen att de borde satsa på projektet. Ett annat
exempel på hur enskilda individer bidragit är när en person från Folkets hus-föreningen
berättade att föräldrar hade engagerat sig ideellt i Kulturbussens verksamhet och att en
föräldragrupp hade tagit initiativ till att starta en ungdomsgård i föreningens lokaler. I andra
intervjuer nämns enskilda personer som varit viktiga för projekten eftersom de haft
positioner inom kommunen och på så sätt kunnat bidra till projekten.
I intervjuerna nämns alltså enskilda individer eller grupper oftare än ideella
organisationer när de talar om det stöd projekten fick lokalt, förutom kommunens stöd. Det
framgår inte om dessa individer engagerade sig ideellt eftersom de var medlemmar i en
ideell organisation eller om deras engagemang var oberoende av någon organisation. Det vi
kan utläsa av intervjuerna är att man sällan nämner organisationer när man talar om lokalt
engagemang, istället talar man om hur enskilda individer varit engagerade och vad de har
betytt för projekten.
Kompetens och kunskap
Ovan framgick det att kommunen främst hade stött projekten med lokaler och personal,
antingen direkt eller indirekt genom att stå för kostnader. Även studieförbunden och
Folkets hus-föreningen hade stött projekten med lokaler, men till skillnad från kommunen
också med nätverk och mötesplatser. Vid sidan av dessa sätt att stödja de organisationer
som drev projekten talade intervjupersonerna ofta om hur nödvändigt det hade varit att få
tillgång till kompetens och kunskap. När två personer med erfarenhet av föreningsliv och
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projekt och som hade varit ledare i Mekka i Järpen diskuterade med varandra om hur de
hade bidragit till projektet sade den ena personen:
Så ditt engagemang och din kunskap var ju en förutsättning för att känna att det fanns
någonting att stå på för att dra igång det här, så det var ju liksom…för annars…det var ju
inte som att vi behövde…alltså det var ju inte, det var ju också så här din kontakt med
Tommy var ju också avgörande, hur ni två jobbade ihop kring det här med Kevin …
Denna kommentar är ett bra exempel på något som också finns i andra intervjuer, att det är
viktigt med kunskap om hur man söker bidrag, kompetens att driva projekt och ett rikt
kontaktnät. Denna kompetens har varit viktig för att bedriva projekten, men också för att
kunna skriva ansökan till Arvsfonden. För att få tillgång till projektmedel måste det alltså
finnas kompetens och erfarenheter i lokalsamhället redan innan man söker projektmedel,
dels för att förstå hur man skriver ansökan, dels för att göra det trovärdigt att organisationen
kan genomföra projektet. Inte minst krävs det att det finns personer som genom att vara
lokalt förankrade kan bidra med socialt kapital till projektet för att ge det legitimitet och
underlätta samarbete med individer, ideella organisationer och kommunen.
Även om ideella organisationer sällan nämns i intervjuerna kan vi anta att de utgör ett
viktigt stöd till projekten eftersom människor som är engagerade i dem lär sig söka bidrag,
leda projekt och forma rika nätverk. Enkätsvaren stödjer detta antagande eftersom de flesta
projekt hade bedrivits på plats med en stark tradition av medborgerligt engagemang och
lokala projekt. Det är alltså endast i undantagsfall som de projekt som finansierats av
Arvsfonden var verksamma på platser där det inte fanns tidigare erfarenheter av
medborgerligt engagemang eller där andra ideella föreningar inte var verksamma. Frågan är
då varför intervjupersonerna så sällan nämner ideella organisationer när de talar om
samarbeten eller stöd till projekten.
Några slutsatser
Intervjuerna bekräftar enkätsvaren eftersom intervjupersonerna främst talar om kommunen
när de får frågor om vilket stöd projekten fick och vilka organisationerna samverkade med i
lokalsamhället. Av intervjuerna att döma ges stödet på ett sätt som förutsätter en praktisk
interaktion mellan projekt och kommun eftersom kommunen också hade nytta av projekten.
Projekten blir så att säga kommunens förlängda arm ut till medborgarna. Det är
anmärkningsvärt att, bortsett från studieförbund, andra ideella organisationer så sällan
nämns när intervjupersonerna talar om stöd och samarbeten. Istället talade
intervjupersonerna om hur enskilda individer hade bidragit till projekten. Det stöder det
enkätsvaren antyder, nämligen att det snarare är individer än organisationer som projekten
samarbetar med. Frågan är om samarbetet verkligen inte var relaterat eller förankrat i
organisationer eller om det var så att intervjupersonerna bortsåg från organisationerna och
talade om personer istället. Oavsett vilket tycks organisationer inte vara lika viktiga som
personer i dessa intervjuer. Även intervjuerna ger skäl till att studera hur det lokala
civilsamhället struktureras på landsbygden.
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4.2. Hur projekten bidrog till lokalsamhället
Arvsfonden finansierar projekt som har ungdomar och/eller personer med
funktionsnedsättning som målgrupp. När projekten utvärderas granskar man om och på vilka
sätt projekten har lyckats nå målgruppen och uppnå sina mål. I kapitel 2 har vi granskat om
de 14 projekt som slutredovisat har uppnått sina mål och i enkäten ställde vi frågor om vad
projekten åstadkom. Här ska vi undersöka om projekt som bedrivits på landsbygden också
har bidragit i vidare mening, nämligen också till det lokalsamhälle där det bedrevs. De ideella
organisationer som drivit eller samverkat med de Arvsfondsfinansierade projekten kan ha
engagerat dem som bor i lokalsamhället eller samarbetat med lokala ideella organisationer.
På så sätt kan lokalsamhället ha fått del av projektets resurser så att det lämnat spår efter
sig efter det att projektet avslutats. I detta avsnitt ska vi med hjälp av intervjuerna studera
hur projekten bidragit till lokalsamhället och därmed undersöka interaktionen mellan
civilsamhälle och lokalsamhälle.
Vad projektet åstadkom
Enligt enkäten hade projekten i begränsad omfattning bidragit till att stärka målgruppens
ställning på arbetsmarknaden och politiska inflytande. Dessutom var det relativt få som
svarade att målgruppen hade organiserat sig. Projekten hade alltså inte främst haft
betydelse för målgruppen genom att bidra med traditionella materiella resurser. Projekten
hade snarare haft betydelse för målgruppen genom att bidra med icke-materiella värden
som kunskap, självförtroende och en starkare identitet.
I intervjuerna med dem som varit engagerade i de projekt vi besökte framträdde ett
liknande mönster som i enkätsvaren. Ingen av dem nämnde att projektet hade skapat
arbetstillfällen och endast en intervjuperson talade om att de som bodde i lokalsamhället
hade organiserat sig och börjat påverka politiken. Även i intervjuerna kretsade samtalen
kring hur människor utvecklas och deras relationer med andra i lokalsamhället. I ett par av
projekten talade man om att man hade skapat någon form av produkt. En person som hade
varit engagerad i Young Sápmi berättade att projektet fick en webbplats och ett
informationshäfte. Men framför allt talade de som hade varit engagerade i Young Sápmi om
den utställning de hade producerat och visat på museer och kulturmanifestationer runt om i
Sverige. Även de som var engagerade i projektet GRYM talade om att de hade arrangerat en
utställning. Trots att alla projekt hade producerat verksamheter, mötesplatser och
utbildningar var det inte främst verksamheterna i sig som nämndes när man fick frågan vad
projektet hade åstadkommit.
Istället sade intervjupersonerna att projekten hade givit dem som hade varit engagerade
kunskaper och erfarenheter som de kan ta med sig och ha nytta av vidare i livet. En av
deltagarna i Young Sápmi berättade att de hade lärt sig om fotografi i arbetet med
utställningen: ”Man lär sig väldigt mycket. Man fick en kamera och det fick man använda till
mycket. Man fick fota, dela med sig vad man gjorde och visa, utbilda andra”. I andra projekt
hade man fått lära sig om ledarskap för att hantera och leda processer. Även för de
organisationer som hade varit involverade i projekten innebar projekten ett lärande. För
studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet innebar engagemanget i Young Sàpmi att
studieförbundet fått en samisk inriktning. Likaså berättade en av ledarna i GRYM om hur
studieförbundet hade lärt av projektet.
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Det konkreta resultatet för studieförbundet Vuxenskolan blev massa erfarenheter och vi
byggde upp ett koncept. Hur vi kan använda i framtida sätt att nå ungdomar och jobba
med ungdomsfrågor. Som också resulterade i ett projekt i fyra andra
värmlandskommuner // … //. Sen hur vi jobbade med kontaktnätet. Hur vi skapade
kontaktnätet och insåg vikten av det.
Att projekten gav dem som var engagerade kunskaper och erfarenheter betydde att de fick
möjlighet att pröva och öva på nya tekniker och metoder vilket gav självförtroende. En
projektledare i Kulturbussen tog upp detta tema när hon fick frågan om vad projektet hade
betytt för dem som var engagerade.
Det viktigaste var ju att låta…nej men att unga människor i glesbygden ska kunna få
skapa digitalt, att få den möjligheten, återkommande och det har vi ju gjort.
Alltså att man får med sig kunskap kring bild…rörlig bild och bild, att det faktiskt blir
förknippat med mycket makt.
Kulturbussen gjorde det möjligt för deltagarna att pröva och öva genom att låta de som var
intresserade låna utrustning som annars hade varit för dyr för dem att köpa. Flera av
intervjupersonerna nämnde att de ungdomar som engagerats som ledare i projekten fick
möjlighet att ta ansvar och att de därmed vuxit och fått bättre självförtroende. För några av
de unga ledarna hade det också inneburit att de sökte en utbildning eller förbättrade sitt CV.
Därmed menade intervjupersonerna att de unga ledare som hade varit engagerade i
projekten hade förändrats på ett sätt som bidragit till deras vuxenblivande.
I projekten ingick att skapa mötesplatser, och dessa gav möjlighet för människor att
komma samman där de kunde dela intressen samt lära och få stöd av varandra så att de
kunde ta till sig nya roller och kunskaper. Projektledaren i Kulturbussen ovan fortsatte att
tala om projektets betydelse.
… men jag tror också att det har haft betydelse i andra saker, kanske att man… för vissa
har nog känt sig ganska ensamma i ett intresse och att då få möta några som jobbar
professionellt med film och fotografi, kan ha väldigt stor betydelse. Och att få ett… ja
men ett tryggt rum, att här är vi schyssta med varandra, …
Särskilt viktiga var projekten för att skapa mötesplatser där nyanlända kunde träffa personer
från lokalsamhället. En person som hade deltagit i GRYM berättade att det kafé som
projektet hade öppnat hade blivit en sådan mötesplats. Att projekten genom sina
verksamheter och mötesplatser förde samman människor som kanske inte tidigare hade
träffats skapade en gemenskap i lokalsamhället. En av deltagarna i Kulturbussen berättade:
”Jag har fått nya kompisar, det påverkar ju mig för jag umgås med dom och pratar med
dom”. För deltagarna i Young Sápmi innebar den gemenskap som projektet gav också en
identitet som de dokumenterade i den utställning som de visade upp runt om i Sverige. På
ett liknande sätt berättade en ledare i Mekka i Järpen att projektet hade utvecklat och
bejakat en motorkultur som länge funnits i lokalsamhället och som tidigare hade uppfattats
som störande och problematisk.

63

Vi har ju verkligen åstadkommit ett förtydligande av en kultur, och en långsiktig
hållbarhet i hur den kulturen kan fortsätta förvaltas och levas utan att den blir
undanskymd eller…nej men liksom den har fått ta plats, på ett bra sätt.
När intervjupersonerna fick frågan om vad projekten hade åstadkommit talade de alltså
sällan om konkreta materiella resultat som produkter, politiskt inflytande, arbetstillfällen
eller resurser. Istället talade de desto mer om att projekten hade inneburit kunskap,
gemenskap och självförtroende för människor som bor på landsbygden och som inte kunnat
ta plats med sin identitet. Både enkäten och intervjuerna visar att i interaktionen mellan
civilsamhälle och lokalsamhälle är det inte tillväxt, materiella resurser och politiskt inflytande
som de ideella organisationerna bidrar med, utan kunskaper, gemenskap och identitet.
Lever projekten vidare?
I enkäten kunde vi se att verksamheterna har överlevt projekten och som väntat främst
bland målgruppen och i lokalorganisationen. Så långt enkätsvaren, nu ska vi gå till
intervjuerna för att undersöka hur de som varit inblandade i projekten talade när de fick
frågan om projekten fortfarande lever.
Enligt intervjuerna är GRYM det enda projekt av dem vi besökte som inte lever vidare. En
person som är anställd inom Sunne kommun talade om det problematiska med
projektformen eftersom verksamheten upphör i och med att projektets resurser tar slut.
Hon önskade att man väver in en fortsättning i projekten så att de fungerar i vardagen,
bortom projekttiden. Hon menade också att eftersom det inte fanns någon förberedelse i
kommunen så försökte man med temporära lösningar, men att det till slut inte gick att
avsätta permanenta resurser till den verksamhet som hade skapats av projektet. Men den
verksamhet som projektet initierade lever enligt ledare och personer som deltog i projektet
kvar i en teatergrupp och i studieförbundens studiecirklar. En av deltagarna menar att
GRYM:s anda och kultur lever kvar i kurser och kostnadsfria evenemang. Så även om den
verksamhet som kom med GRYM, inte minst kaféet som många talade om som något viktigt,
inte lever vidare så har projektet ändå satt spår i lokalsamhället.
Annan verksamhet har levt vidare efter det att projekten formellt avslutats. Ett konkret
exempel är den utställning som skapades av dem som var engagerade i Young Sápmi. En
person anställd i studieförbundet Kulturens pekar på att utställningen fortfarande har
betydelse, även efter projektet.
Ja det var en konkret utställning och utställningen lever idag och den som visades senast
och präglade hela Folk och kultur som numera är mötesplats för alla beslutsfattare och
politiker inom kulturområdet.
Men det finns även verksamheter som har överlevt det projekt de uppstod ur. Den
gymnasielärare som var engagerad i Mekka i Järpen berättade att gymnasieskolan
samarbetar med den ideella organisationen för att driva motorgården vidare även om det är
osäkert hur verksamheten kommer att finansieras i fortsättningen. I andra fall har projektets
verksamhet tagits över av andra organisationer. På så sätt har projektet fungerat som en
pionjärverksamhet som tagits över av offentliga organisationer som kommunen eller en
gymnasieskola (om civilsamhällets relationer till det offentliga se Blennberger 1992).
I och med den motorgård som Mekka skapade har projektet lyft fram och givit
erkännande till en motorkultur som tidigare setts med viss misstänksamhet. Både de yngre
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deltagarna och en av ledarna menade att projektet lever vidare i och med att motorkulturen
har accepterats i kommunen.
Så tycker jag att det är häftigt att se då att det har blivit så permanent, alltså så liksom
”vi har kommit här för att stanna, den här motorkulturen kommer inte att dö ut i första
taget” utan det har verkligen blivit en väldigt hållbar verksamhet på nåt vis där ungarna
äger frågan.
Flera intervjupersoner talar också om hur de relationer som skapades genom projektens
verksamheter lever kvar och fortfarande påverkar dem som deltog efter det att projekten
avslutats. Det är framför allt yngre personer som deltog i projektet som talar om hur de
fortsatt att hålla kontakten med dem som de lärde känna i projektet och hur de förvaltar den
gemenskap som uppstod i verksamheten. Att man nämnde att gemenskap och relationer
lever kvar stämmer väl med hur man i enkäten svarade att projekten haft betydelse för
gemenskap och en gemensam identitet i lokalsamhället.
Resurser från projekten till lokalsamhället
När vi i intervjuerna frågade om vad projekten betytt för dem som varit engagerade i dem
och för det lokalsamhälle där de bedrevs talade intervjupersonerna både om verksamheter
och vilka konkreta spår de lämnat efter sig. Men de talade också om hur projekten hade
berikat deltagare och lokalsamhälle i vidare och mer grundläggande mening. Även om det
inte finns en självklar gräns mellan vad projekten åstadkom och de spår de lämnat efter sig
ska vi i detta stycke resonera kring hur intervjupersonerna talar om hur projekten bidragit
med resurser till det sammanhang de bedrevs i.
När intervjupersonerna talade om de resurser projekten bidragit med talade några av
dem i viss mån om de materiella resurser som kommit med projekten. Den person som var
projektledare i GRYM berättade att man inom projektet hade ordnat praktikplatser i
samarbete med arbetsförmedlingen.
… framförallt allt för den gruppen nyanlända så försökte vi få till det. Vi hade fyra olika
praktikanter i GRYM som fick komma hit. Som behövde lite extra omsorg, och då gjorde
vi så. Med arbetsförmedlingen, att de fick vara med oss i tre månader. Och det betydde
att de fick en tid att passa och ett sammanhang att vara med i och vi fick en hjälpande
hand.
I några projekt kunde de som deltog i studiecirklar få diplom som de kunde använda i sina
CV. En av deltagarna i GRYM anmärkte: ”Ja, det var väl lite målet med olika kurser. Att det
skulle vara användbart, då många unga var arbetslösa.” En deltagare i Kulturbussen
berättade att projektet hade resulterat i en praoplats. Även för gymnasieskolan som
samarbetade med Mekka i Järpen innebar projektet ökade materiella resurser eftersom det
ledde till att man hade kunnat locka till sig fler elever från den egna kommunen.
Men utöver praoplats, praktikplatser, diplom och elever nämndes inte materiella
resurser när intervjupersonerna talade om vad projekten hade bidragit med. Istället återkom
de teman som de talat om när de fick frågor om vad projekten hade åstadkommit. De talade
till exempel om att den verksamhet som bedrevs inom projekten hade givit deltagarna
erfarenheter och kunskap. Vi har tidigare beskrivit hur de lärt sig om fotografi och ledarskap,
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och erfarenheterna och det ansvar de fick hade också gjort dem mognare och tryggare i
sociala situationer. En deltagare i Mekka talade om hur projektet hade påverkat dem alla.
… alla liksom har blivit mognare och äldre på nåt vis och tar mer ansvar, för att det är så
här liksom man får chansen till att ta ansvar över någonting och då gör man ju det också,
innan har man liksom inte haft något som man ska ta ansvar över.
Även en annan deltagare i Young Sápmi talade om hur ansvaret för verksamheten i projektet
hade förändrat honom.
Jag lärde mig att i alla fall att ha... hur man väl var det i social… jag fick enklare att få
prata inför folk och sånt… det fick jag utav och det har jag kvar än idag. Det var mycket
enklare för mig att få ringa ett jobbigt telefonsamtal till nån läskig föreläsare eller
någonting sånt där… Det har jag kvar idag. Allt var det väldigt läskigt!
Visst hade projektet och arbetet med utställningen lärt dem om fotografi, ledarskap och att
arrangera resor och boka övernattningar. Men det hade också fått dem att växa och mogna
som människor eftersom det tvingade in dem i nya och ovana situationer. För dem och
andra yngre deltagare bidrog ansvarstagandet till ett slags vuxenblivande.
Att få erfarenhet av att driva och ta ansvar för ett projekt gav dem som var inblandade
erfarenheter som de kan använda när de söker finansiering till nya projekt. En person som
arbetar i studieförbundet Vuxenskolan berättar om en ny projektansökan.
… just nu håller vi på och skissar på ett leaderprojekt. Där vi inte har bestämt, för vi har
inte hunnit få kontakt med kommunerna ännu, men... En del av erfarenheterna från
GRYM-projektet har vi med i de tankarna.
Att projekten bidrog med kunskap som kan användas för att söka finansiering för nya projekt
understryker vikten av att kunskap om att driva projekt är en viktig resurs för att kunna söka
projekt och göra det trovärdigt att man kan slutföra det. Att tidigare ha fått finansiering från
till exempel Arvsfonden gör det lättare att söka finansiering för nya projekt.
Många intervjupersoner talade om hur projektens verksamheter och mötesplatser
bidragit till att föra samman människor och grupper som annars inte möts. Därmed bidrog
projekten till att göra lokalsamhället mer integrerat. Några projekt erbjöd verksamheter för
nyanlända ungdomar och bidrog därmed till att integrera dem i lokalsamhället. Men den
integration intervjupersonerna talade om hade fler dimensioner än bara mellan nyanlända
flyktingar och svenskar. En av ledarna i Mekka talade om den integration som projektet hade
inneburit.
Vi integrerar ju hela tiden alltså // … // och motorgården har ju verkligen fyllt en sån
funktion där det har varit integration, men inte utifrån nyanlända och liksom folk som är
födda här, utan det har varit integration med alla möjliga på liksom helt…alltså bara
ungar med olika bakgrund har liksom mötts kring ett intresse. Och där har det varit allt
från liksom alpinelever till liksom tjejer och killar.
Motorgården innebar att en grupp motorintresserade ungdomar som tidigare setts med viss
misstänksamhet i lokalsamhället fick ta plats och att deras motorintresse accepterades. Den
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ledare som talade om motorgården berättade också om hur personer blir synligare och
därför mer utsatta på en mindre ort, vilket gör det än viktigare att integrera olika grupper
och att det inte bara gäller nyanlända och svenskar.
Dom [nyanlända] är synliga och representerade. Det finns ju även funktionshinder och
funktionsvariationer, både mental och fysisk funktionsvariation. Och liksom genus, både
HBTQ, alltså det finns…det är lite allt möjligt. Så det är liksom integration…
Att bli en del av lokalsamhällets gemenskap kan ge grupper som tidigare inte riktigt har
inkluderats bättre självförtroende. Ledaren i Mekka beskrev det som att ett sådant
erkännande gav stolthet: ”… folk som håller på med motorkultur idag har ett…har
liksom…unga har liksom stärkts, det har ingenting med status att göra men bara som en
stärkt självkänsla i att jag får hålla på med det här, och jag har lika mycket rätt att utöva det
som nån som åker skidor eller …”. Även en projektledare i Young Sápmi är inne på hur viktigt
det är att olika människor kommer samman och lär känna varandra i en liten kommun.
… man fick ju som en större samhörighet med alla och vi var ju alla olika människor från
början och ganska obekanta men sen då man lärde känna varandra så fick man ju
samtidigt mer vänner i en liten kommun och det är ju enormt värdefullt …
Flera intervjupersoner menade att med gemenskapen kommer också en gemensam identitet
och att den är något att vara stolt över. En intervjuperson som var verksam i
studieförbundet Kulturens talade om vad Young Sápmi inneburit och vikten av att berätta
om vad han benämner som ”samekollektivet”.
… det är alltid bättre om någon annan berättar om dig på ett positivt sätt, så att vi blir
ett språkrör för att lyfta fram det positiva i det här community så att säga, i den här
grupperingen av människor i vårt land.
På så sätt hade Young Sápmi haft betydelse för de ungdomar som var inblandade i projektet
och för dem som såg utställningen. En person som varit engagerad i Kulturbussen hävdade
något liknande när hon sa att ”… det är ju guld värt att i deras hörna av landet när ett sånt
här finns så att de alla kan se till att existera kulturellt och liksom…”. Flera intervjupersoner
menade att det är viktigt att unga människor som bor på landsbygden är med för att visa att
det går att göra nyskapande och stora projekt även där. På så sätt gav projekten både
identitet och stolthet även för dem som inte bor i städer eller tillväxtregioner.
Intervjupersonerna talade gärna om hur projekten bidragit till lokalsamhället och i viss
mån också till de organisationer som varit involverade. Men de talade tämligen sällan om
hur projekten hade bidragit till andra ideella organisationer och det lokala civilsamhället. En
intervjuperson som arbetar i Folkets hus-föreningen trodde att projektet hade inneburit mer
engagemang och andra aktiviteter, men därutöver talade intervjupersonerna inte om
medborgerligt engagemang eller ideella organisationer.
Några slutsatser
Även när det gäller hur projekten bidrog till lokalsamhället bekräftar intervjuerna
enkätsvaren. Det är inte materiella resurser som arbetstillfällen, bättre service eller politisk
påverkan som nämns när intervjupersonerna talar om vad projekten har bidragit med till
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lokalsamhället. Projekten har snarare bidragit med kunskap, gemenskap och självförtroende
för människor som bor på landsbygden och som inte har kunnat ta plats med sin identitet. I
nästa stycke ska vi se hur intervjupersoner pekade på att lokalsamhällets bristande
infrastruktur är ett problem. Trots det är det alltså inte det lokala civilsamhällets förmåga att
ersätta en sviktande infrastruktur med affärer och offentlig service som står i förgrunden,
utan det är förmågan att ge mötesplatser och aktiviteter som ger sammanhang,
gemensamma erfarenheter och självförtroende som lyfts fram.
I intervjuerna har vi sett att för dem som varit engagerade i projekten har det varit
viktigt att skapa gemenskap, ordna mötesplatser och att integrera grupper i lokalsamhället.
Med tanke på projektens ambition att föra människor samman och hålla ihop lokalsamhället
är det inte förvånande att intervjupersonerna hellre talar om kommunen som ju omfattar
alla boende än ideella organisationer som är partikulära och organiserar grupper efter deras
intressen.
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4.3 Lokalsamhället
Den plats där projektet verkade är viktig eftersom vi har ett relationellt perspektiv på
organisationer, vilket gör oss intresserade av vilken betydelse landsbygden har för hur
projekt och lokalsamhälle påverkar varandra (Ahrne m.fl. 2000). I intervjuerna ställde vi
några frågor om platsen, men även i samband med andra frågor talade intervjupersonerna
ofta om platsens och landsbygdens betydelse. För att undersöka platsens betydelse för
interaktionen mellan ideell organisation och lokalsamhälle och vad det innebar för projekten
att de bedrevs i ett landsbygdssammanhang ska vi använda de delar av intervjuerna som
aktualiserar platsens betydelse.
Om platsen
Enkätsvaren visade att en dryg tredjedel av projekten hade bedrivits på mer än en plats
vilket bekräftar att avgränsningen mellan stad och landsbygd är komplex och att den inte
följer administrativa gränser (för en diskussion om hur vi delat in projekten se 1.3, se också
Syssner 2009). Flera av de lokalorganisationer som bedrev projekten ingick i en federativ
struktur i vilken det ingick en riksorganisation. Svaren tyder dock på att riksorganisationen
hade en relativt begränsad betydelse för projekten. Samtidigt samverkade organisationerna
med eller fick stöd av studieförbund vars lokalavdelningar har stöd av studieförbundens
nationella infrastruktur och resurser. Så även om projekten främst var lokalt förankrade var
organisationerna kopplade till en infrastruktur som förgrenar sig ut till, eller om man så vill,
in mot städerna.
I intervjuerna talade de som varit engagerade i projekten ofta om den plats där projektet
hade verkat eftersom de menade att det var viktigt att beskriva de villkor som präglar
människors liv på landsbygden för att kunna förstå vilken betydelse projekten hade haft och
hur de hade formats. Återkommande talade de om att de som bor på landsbygden flyttar in
till städerna. Flera intervjupersoner talade också om att infrastrukturen försämras, vilket
försvårar livet på många sätt, till exempel leder det till att det saknas gemensamma
mötesplatser och aktiviteter. En kvinna som hade deltagit i GRYM talade om vad hon hade
hoppats av projektet.
Förr i världen fanns ju Folkets hus. Där hängde man ju jämt. Det fanns ju Folkets hus mitt i
Sunne. //…// Nu finns det inga lokaler. Ska man hyra idag som privatperson så är det
tusentals kronor för att ha en kväll för något. Det är inte bra. Det ska vara mötesplatser så
folk kommer ur sina soffor.
Hon berättade att hon drömmer om att Sunne skulle ha ett ”… attraktivt klimat och en ort
som folk vill flytta till för att det finns kultur och de [politiker] tänker på att värna
landsbygden”. Många talade också om att unga människor flyttar eftersom det inte finns så
mycket att göra och framförallt för att de måste fortsätta sina studier i städerna. Att
ungdomar är tvungna att flytta för att fortsätta sina studier påverkade projekten eftersom
ungdomar ingick i målgruppen eller var engagerade i dem. När de som tog initiativ till Young
Sápmi planerade projektet sökte de bara finansiering för två år eftersom de räknade med att
därefter skulle de ungdomar som deltog försvinna till större städer för att studera. För de
projekt som har verksamhet för och med ungdomar är utflyttningen från orter på
landsbygden alltså ett problem. I intervjuerna talade man framför allt om fortsatta studier
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och brist på kultur och gemensamma aktiviteter för att förklara varför ungdomar flyttar,
men relativt sällan talade man om brist på arbetstillfällen, affärer eller kommunal service.
Att det saknas infrastruktur och att människor flyttar återkommer i intervjuerna, men den
infrastruktur som intervjupersonerna hoppades att projekten skulle bidra med var
mötesplatser, kultur och fritidsaktiviteter.
När intervjupersonerna talade om projekten var de alltså angelägna om att beskriva de
förutsättningar som råder på landsbygden. En man som arbetar i Kulturens som drev Young
Sápmi berättar hur det är att växa upp i Jokkmokk.
… förutsättningarna att växa upp på en sån ort är speciella, det är annorlunda än om man
växte upp i Västerås eller Stockholm eller Uppsala. Då får man så väldigt mycket tillgodo.
Man får det serverat. Det finns som ett smörgåsbord. Så är det inte om man får växa upp
där uppe i norr.
Han fortsatte och sade att om man har ett storstadsperspektiv på verksamheten riskerar
man att missa många av dem som lever på landsbygden. Ett utryck för ett
storstadsperspektiv som många talade om är att på landsbygden finns det inte samma utbud
av fritidsaktiviteter eller möjligheter till engagemang i civilsamhället, i alla fall inte bortom
idrotten och bygdegårdarna. Är man yngre och inte vill festa eller idrotta utan syssla med
kultur eller ”göra något kreativt” finns det inte mycket att välja på. En man som varit
engagerad i GRYM berättade om projektet.
Det var ett bra projekt. Vi behövde något i Sunne, en mötesplats där man kunde träffas.
Det fanns i princip ingenting att göra. Det var väldigt dött. Särskilt för en annan då som
kanske har andra intressen än att vara ute och festa.
Att infrastrukturen på landsbygden är glesare innebär att de som inte känner sig hemma i
den verksamhet som erbjuds och som de flesta ungdomar är engagerade i inte har så många
alternativ. Flera intervjupersoner framhöll att det är svårare att tillhöra en subkultur på
landsbygden än i storstaden där ideella organisationer, kulturinstitutioner och grupper kan
inrikta sig på specifika intressen eftersom det finns fler grupper med olika intressen. En
kvinna som deltog i Kulturbussen talade upprört om dem som inte hittar utlopp för sina
intressen på landsbygden: ”… är man intresserad av idrott då finns det hur mycket som helst
men bor man på en liten ort så finns det inget annat, är man intresserad av skapande …”.
När en yngre kvinna som också hade deltagit i Kulturbussen talade om sin verklighet
återkommer erfarenheten av hur svårt det är att vara annorlunda när det inte finns
sammanhang där man känner sig hemma.
Det här är inte personligt dumt mot min ort men dom är inte så väldigt kreativa där, dom
är väldigt... antingen fotboll eller bara vara hemma och det var liksom inte så många som
var intresserade i kreativa subkulturer som jag och min kompis.
På landsbygden kan projekt som liknar de som vi diskuterar i denna rapport erbjuda det
alternativ som flera intervjupersoner menar saknas. Samtidigt innebär de villkor som präglar
landsbygden att det finns utmaningar med att genomföra projekten eftersom avstånden är
långa, många ungdomar flyttar efter gymnasiet och det saknas gemensamma lokaler. Även
om det inte utsägs i intervjuerna kan ett antagande vara att eftersom de ideella
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organisationerna verkar i en glesare infrastruktur finns det inte möjlighet att specialisera sig
så att de kan möta de specifika behov som efterfrågas i intervjuerna (se Evers 2020 om
specialisering).
Det är förstås inte så att man bara ville ha mer resurser och tyckte att någon ”annan”
borde arrangera alternativa verksamheter, i intervjuerna talade man också om att längtan
efter gemensamhet och att något skulle hända bör skapa engagemang bland dem som bor
på landsbygden. Den person som var anställd vid Kulturens och arbetade med Young Sápmi
sade uppfordrande att ”… man måste själv vara medskapare för att få saker och ting att ske,
du får inte allting serverat som du kan få på större orter”. Den yngre kvinna som hade
deltagit i Kulturbussen och som talade om att man inte är så kreativ i hennes lokalsamhälle
sade att ” … enligt mig är det så här upp till mig själv vad jag vill göra så jag brukar ta med
en kompis mest som sagt och fota”. Så även om många är kritiska till att många inte får
utlopp för sina intressen på landsbygden skapar bristen på möjligheter också engagemang
och initiativ bland dem som bor där att ta ansvar för lokalsamhället.
Att dela erfarenheten av att leva på landsbygden och därför inte ha tillgång till samma
möjligheter som i staden ger en gemensam identitet och stolthet. Några intervjupersoner
underströk att på landet vill man inte bli bedömd på storstadens villkor, istället menade de
att man har en egen identitet att värna och vara stolt över. En kvinna som varit verksam i
Kulturbussen uttryckte det på följande vis: ”Jaha, har du fem mil till affären du? Jag har tre,
jag. Men det blir någon slags identifikation, man liksom förstår att man är inte helt himla
ensam omkring dom här sakerna, liksom”. Genom att fotografera och dokumentera sin
vardag kunde de som var engagerade i Kulturbussen och i Young Sápmi visa upp sin
verklighet och vara stolta över den. Genom att få dokumentera och visa upp den verklighet
de lever i kunde de ge en slags upprättelse åt landsbygden.
Förankring i lokalsamhället
Det lokala civilsamhällets betydelse för projekten var en annan aspekt på platsens betydelse
för interaktionen mellan ideella organisationer och lokalsamhälle. Arvsfonden finansierar
projekt som bedrivs av eller i samarbete med ideella organisationer. Genom enkäten kunde
vi visa att de flesta projekt bedrevs på platser där det fanns en tradition av medborgerligt
engagemang och där andra ideella organisationer också bedrev verksamhet. Men hur förhöll
sig andra ideella organisationer i det lokala civilsamhället till dessa projekt, hade projekten
nytta av dem eller var andra aktörer i lokalsamhället viktigare? För att få en uppfattning om
det lokala civilsamhällets betydelse ägnade vi en del av intervjuerna åt projektens förankring
i lokalsamhället.
När intervjupersonerna fick frågan om hur projekten hade förankrats i lokalsamhället
svarade flera att ideella organisationer och informella grupper i det lokala civilsamhället
hade varit viktiga resurser. En projektledare i GRYM berättade att ungdomsrådet i Sunne
hade varit viktigt redan när de skrev ansökan för det projekt som skulle bli GRYM.
… då fanns en ungdomsgrupp, ett ungdomsråd som var väldigt aktiv. Och de hade
regelbundna möten. Och jag var med på dem. Och tillsammans var vi en grupp, bred
ungdomsgrupp på den tiden. Så det gav en ganska bra bild av vad ungdomarna i Sunne
ville ha. Vad de önskade. Så på så vis kunde vi få med det i ansökningsprocessen.
Utan ungdomsrådet hade de inte kunnat fånga upp vilka behov som fanns bland ungdomar i
Sunne. En medarbetare i GRYM talade om den grupp som bildats informellt i Sunne för att
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engagera sig i flyktingar och hur viktig den var för att komma i kontakt med personer som
man ville engagera i projektet. Det lokala civilsamhället kunde alltså erbjuda en slags
infrastruktur som hjälpte projekten att identifiera personer som kunde vara intresserade av
projekten. Så var det till exempel för Kulturbussen som verkade på mindre orter ute på
landsbygden där de som drev projektet inte hade kontakter eller kände till vilka som kunde
vara intresserade. En av de som medverkade i Kulturbussen berättade om hur de använt
föreningar eller ”bykontor” på mindre orter: ”… vi har ju ett regionalt uppdrag men vi kan
inte vara överallt, alltså vi är så beroende av dom där. // … // … så föreningslivet är ju
jätteviktigt”.
Den funktion intervjupersonerna sade att ideella organisationer och informella grupper i
det lokala civilsamhället hade var att de kunde ge tips på personer eller skapa kontakt med
grupper som var viktiga för projekten. Det var alltså inte att bistå med materiella resurser
eller tjänster, istället hade det lokala civilsamhället rollen att förmedla kontakt mellan
organisationerna som bedrev projekten och enskilda personer. Det sades inte i intervjuerna,
men utifrån enkätsvaren kan vi anta att organisationer och grupper i det lokala civilsamhället
gav projekten den legitimitet och lokalkännedom de behövde för att förankras i
lokalsamhället. Men de ideella organisationerna hade också sina brister och
tillkortakommanden.
För de projekt som besöktes var det av avgörande betydelse att det fanns engagerade
personer som arbetade i dem. Men det ideella engagemanget kunde också vara
problematiskt eftersom det inte är avlönat utan förutsätter människors frivilliga
engagemang (se t.ex. Chartrand 2004). Den medarbetare som ovan talade om hur viktiga
föreningarna var för Kulturbussen på mindre orter talade särskilt om hur viktigt det var att
människorna som bor där är engagerade.
… oftast damerna på dom här orterna som öppnar sina armar helt och hållet och fixar god
fika så att det bara…sådär riktigt sådär…för det har sån betydelse för dom och det är inte
samma sak kanske när det blir en kommunal verksamhet som det rullar på liksom
vanligtvis, att man har en fritidsgård öppen, så en gång i månaden …
Men hon anmärkte också att när de ideella krafterna försvinner i dessa föreningar var de
tvungna att börja om från början. Senare i intervjun utvecklade hon hur de skulle kunna
organisera det ideella engagemanget för att försäkra sig om att det inte plötsligt upphörde.
Man kanske skulle kunna göra ett arvode för att dels…för att fortsätta att ha den här bra
kontakten att det ska hända saker på dom här små kulturhusen liksom för det … man kan
inte lita på, ha tillit bara till dom här ideella krafterna hela tiden.
Men det är främst enskilda personer och inte ideella organisationer, föreningar eller ens
grupper som är viktigast när intervjupersonerna talade om hur projekten förankrades i
lokalsamhället. Flera intervjupersoner talade om hur viktiga personliga relationer är i
lokalsamhällen på landsbygden. Detta kom till uttryck när projektledaren i GRYM förklarade
hur de arbetade med att förankra arbetet: ”Utan kontaktnät är man inte mycket. Speciellt på
en mindre ort. Det är konkret”. Hur viktigt det är med personliga relationer på mindre orter
återkommer i flera intervjuer. När de talade om det engagemang som finns i lokalsamhället
nämnde de personer och inte organisationer. När en av deltagarna i Kulturbussen fick frågan
om hennes erfarenhet av de föreningar som samverkade med projektet svarade hon:
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”Personerna som ägde [lokalerna] och liknande, de är väldigt, så här, samarbetsvilliga och
väldigt snälla och generösa”. Intervjupersonerna nämnde oftare personer än organisationer
även när de talade om vilka organisationer de hade samverkat med eller haft nytta av. En
person som medverkade i GRYM berättade om samarbetet med ett projekt på skolan: ” …
den som driver [utelämnat namn] är också en skolkamrat till mig”. När den gymnasielärare
som medverkade i Mekka i Järpen fick frågan hur det kom sig att skolan han arbetar på
började samverka med projektet svarade han:
Det var ju på grund av då vår tidigare elev, //…//. När det visade sig att det fanns ett
intresse att ha verksamheten…en sån verksamhet, då insåg jag också för…för ungdomars
del och för skolans del att det här är ju någonting som vi måste satsa på.
När han fortsatte att berätta om hur samarbetet hade utvecklats kretsade berättelsen kring
denna person. Även om det formellt var ett samarbete mellan Unga för Unga Ideella
Förening, den organisation som bedrev Mekka, och gymnasieskolan så var det konkreta
samarbetet beroende av denna person. När en av dem som medverkade i Kulturbussen fick
frågan om det fortfarande finns kontakt mellan dem som arbetade med projektet och de
personer som deltog i det svarade hon:
Ja, Sara i alla fall, som har jobbat…hon har ju det hela tiden. Hon får ju kontakter, ofta. För
hon är också en sån person, hon blev ju liksom både deras bästa vän och
förtroendeperson.
Citatet visar också att även vuxna intervjupersoner talade om personer istället för
organisationer vilket är viktigt eftersom de till skillnad från yngre intervjupersoner kan
förväntas ha kännedom om ideella organisationer och föreningsliv. Några intervjupersoner
underströk att vikten av personliga relationer och att förankring sker via personliga
kontakter hänger samman med landsbygden. Ingen intervjuperson sade explicit att eftersom
de flesta ofta känner varandra på en liten ort relaterar man till varandra som personer och
inte som organisationsföreträdare, men det finns som en underliggande premiss när många
av dem talar om hur viktiga relationer och kontaktnät är. Det fanns också bland några av
dem ett avståndstagande från det formella och institutionaliserade föreningslivet när de
talade om hur de förankrade projektet. När en av dem som medverkade i GRYM förklarade
hur de hade kunnat engagera så många på orten svarade hon: ”Relationsbygge är viktigt.
Och det tar tid. Något som vi pratade om inom projektet, att det går inte att köra ett copy
paste-system”. Sammantaget pekar intervjusvaren på att på landsbygden tar man inte
kontakt med organisationer utan med människor som ibland verkar inom organisationer
som de kan ha nytta av. Vidare är man angelägen om att agera utanför formella och
institutionaliserade ramar för att vara legitim och nå fram till de människor man vill
engagera.
Samverkan med andra lokala aktörer
När intervjupersonerna fick frågan om vilka lokala aktörer de hade samverkat med för att
genomföra projektet svarade de flesta att de hade samverkat med kommunen. Detta ligger i
linje med enkätsvaren som visade att det framför allt var med kommunen som projekten
samverkade.
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För att få förankring i lokalsamhället var alltså personliga relationer viktigast, men det
var med kommunens skolor eller kultur- och fritidsnämnd projekten samverkade. Men även
för samverkan med kommunen var de personliga relationerna viktiga (se också Lindberg
2005). En kvinna som medverkade i GRYM berättade om sina erfarenheter av att samverka
med kommunen. ”Bara man får tag på en skaplig person att prata med så kan kommunen
hjälpa en. Så det är en bra samarbetspartner som så.” Även den gymnasielärare som var
engagerad i Mekka i Järpen talade om hur viktig den personliga relationen var för
samarbetet med kommunen: ”… det har ju varit en ständig dialog hela tiden mellan oss då
och ’kultur och fritid’ och framförallt då [utelämnat namn], där vi har hela tiden försökt hitta
bra arbetssätt …”.
Skälet till att projekten framför allt samverkade med kommunen hänger förstås samman
med att kommunen har tillgång till resurser, men för Young Sápmi handlade samarbetet
med kommunen också om att få legitimitet. En man som var engagerad i Kulturens sade att
”Man kan inte genomföra Arvsfondsprojektet utan att Jokkmokks kommun är engagerad”
eftersom Jokkmokks kommun har profilerat sig som en samisk kommun. Ett annat skäl till att
kommunen var en så viktig samverkanspartner är att projekten rekryterade deltagare och
engagerade bland ungdomarna på kommunens skolor och då behövde man ha en
formaliserad samverkan med kommunorganisationen. Men även kommunen hade nytta av
att samverka eftersom man kunde använda de organisationer som drev projekten för att nå
ut till lokalsamhället och verka för lokalt engagemang, integration och kulturverksamhet. En
kommunanställd som arbetade med GRYM talade om att kommunen behöver
civilsamhällets organisationer, ”… det funkar inte utan den här samverkan och engagemang
från olika. Kulturskolan eller civilsamhället”.
De flesta intervjupersoner har goda erfarenheter av att samverka med kommunen, men
som vi kunde konstatera när vi diskuterade resurser från lokalsamhället till projekten kunde
det finnas problem om kommunens stöd inte var långsiktigt, vilket gjorde att verksamheten
inte kunde fortsätta efter projekttidens slut.
När intervjupersonerna talade om samverkan med det lokala civilsamhället nämnde de
nästan bara studieförbund. Oftast samverkade organisationerna både med kommunen och
ett studieförbund. En ledare i Mekka talar om hur projektet fick resurser från lokalsamhället.
… annars är det studieförbundet och Åre kommun och gymnasiet som har varit med, med
liksom vad man tänker ekonomi-administration, lokaler, alltså såna förutsättningar och lite
tjänster och sånt.
Att de organisationer som drev projekten samverkade med studieförbund är väntat
eftersom de antingen hade studieförbund som projektägare eller redan från början hade
formaliserade relationer med något studieförbund. Det förklarar dock inte varför det endast
är någon enstaka intervjuperson som nämnde någon annan ideell organisation när de talade
om vilka de samverkade med. Den ledare i Mekka som talade ovan om samverkan med
studieförbund och kommun berättade också att Svenska kyrkan hade varit involverad när
projektet hade tagit form. En av projektledarna i Kulturbussen berättade att de hade använt
lokala ideella organisationer för att komma i kontakt med ungdomar och forma en
referensgrupp för att pröva sina idéer. När de prövade idéer och planerade projekten
samverkade de alltså med andra ideella organisationer, men när de drev projekten
samverkade organisationerna framför allt med kommunen och studieförbund. I intervjuerna
nämns ibland även andra ideella organisationer och informella grupper i det lokala
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civilsamhället. Men när intervjupersonerna fick frågor om samverkan talade de om
kommunen och studieförbund. Det är inte självklart hur detta bör tolkas. Det kan förstås
vara så att kommunen och studieförbundet med sin organisation och sina resurser är de
samverkanspartners som bäst kan bidra till projekten. Det kan förstås också vara så att
ideella organisationer och informella grupper tas för givet eftersom de ingår i
lokalsamhällets vardagsliv. Här får vi nöja oss med att konstatera att idrottsföreningar aldrig
nämns och att bygdegårdar och församlingar endast nämns vid något enstaka tillfälle trots
att dessa typer av organisationer är väl spridda även på landsbygden.
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4.4 Problem

Intervjupersonerna var genomgående mycket positiva till projekten och menade att man
hade lyckats genomföra det man hade planerat och uppnått de mål man hade satt upp. I
både intervjuerna och enkäterna framstår alltså projekten och vad de åstadkom som mycket
lyckade. I intervjuerna finns det mycket lite av kritisk reflexion vilket ger ett så positivt
intryck av projekten att de förlorar något i trovärdighet. För att problematisera denna
positiva beskrivning och undersöka om det fanns sådant som andra projekt på landsbygden
kan lära av frågade vi specifikt om de problem som hade uppkommit när projekten
genomfördes.
När vi frågade intervjupersonerna om problem talade de endast undantagsvis om
problem som är direkt kopplade till landsbygden eller de lokalsamhällen de verkade i. En av
deltagarna i Young Sápmi konstaterade att det var svårt för dem att vara med på
Arvsfondens introduktionsdagar i Stockholm eftersom de bodde i Jokkmokk. Det långa
avståndet gjorde att de var tvungna att avsätta tre skoldagar för att vara med. En kvinna som
medverkade i Kulturbussen hade som uppgift att hålla kontakt med dem som var
engagerade i projektet på mindre orter vilket var svårt eftersom ”… de är ju på åtta ställen i
Jämtland”. En kollega till henne berättade att det hus projektet använde i ett mindre
lokalsamhälle renoverades, vilket gjorde att de var tvungna att flytta verksamheten in till
närmsta centralort.
Utöver dessa svar som alla hade att göra med de långa avstånd som landsbygden för
med sig var det ingen av intervjupersonerna som beskrev att de problem som hade
uppkommit hade med landsbygden eller med mindre lokalsamhällen i sig att göra, utan hade
kunnat uppstå i vilken miljö som helst. När intervjupersonerna talade om de resurser som
saknades i lokalsamhället talade de alltså om bristen på gemensamma lokaler och
verksamheter för dem som var intresserade av kultur och skapande och som inte ville
idrotta. Att det saknas sådan verksamhet är givetvis kopplat till landsbygden, men
intervjupersonerna talade om denna brist som att den kom sig av att kommunen, politiken
eller riksorganisationer inte brydde sig om landsbygden. Att intervjupersonerna så sällan
talade om problem kopplade till landsbygden står i kontrast till hur många av dem som
talade om att landsbygden ger en identitet, stolthet och engagemang som de inte hade
kunnat få någon annanstans.
När intervjupersonerna fick frågor om problem talade flera av dem om hur det var att
samverka med kommunen eller rätta sig efter den offentliga sektorns regler och
institutioner. Den gymnasielärare som deltog i Mekka i Järpen talade kritiskt om hur det var
att samverka med den gymnasieskola han arbetade på.
Och det kan jag erkänna, eller det kan jag se själv också att skolan är väldigt fyrkantig i sin
organisation. Det är studier dagtid och sen är det ingenting mer och man lånar inte ut
lokaler för det är där organisatoriska saker som arbetsmiljöansvar och allting sånt där som
kommer, som man lyfter då som orsak …
Eftersom projektet erbjöd ungdomar att mecka med fordon och motorer behövde man
skolans resurser, men det var svårt att anpassa skolans organisation och regler efter
ungdomarnas behov. De lyckades dock övertyga skolledningen, vilket gjorde att
76

gymnasieskolan bidrog med lokaler till projektet. Vad man inte lyckades med var att få en
långsiktig lösning på vem som skulle finansiera verksamheten. ”Svårigheten har ändå varit
att hitta någon finansiell lösning //…// det finns ju lite omkostnader, för skolan kan inte stå
och bidra med förbrukningsmaterial och såna där saker.” Även om man i dialog med
gymnasieskolan kunde lösa problemen med att få använda skolans lokaler, så utgjorde det
formella ansvaret för kostnader ett problem för att kunna fortsätta verksamheten. De som
var engagerade i Young Sápmi var yngre än 18 år och gick på gymnasiet, och för dem innebar
deras ålder praktiska problem eftersom de inte var myndiga. En av dem som verkade i
projektet gav exempel på sådana problem.
Det var svårt att boka hotell när man själv är under arton och många deltagare var ju
under arton. För att hotell inte släpper in någon utan vårdnadshavare. Så det var ju svårt
att bara hitta hotell, boka flygresor och ingen av oss har körkort … hur ska vi ta oss till
Luleå? Ska vi ta en buss kl. 06.00 på morgonen och planet går kl. 15.00, och det är två
timmar, så då måste vi hitta någon som kan köra… Så ska vi göra det… Så det var många
praktiska problem som uppstod för att vi var under arton!
Alla intervjupersoner som var inblandade i Young Sápmi återkom till de problem som
uppstår när ungdomar under arton år ska driva projekt. Detta blir särskilt problematiskt om
anslagsgivare som Arvsfonden gärna prioriterar projekt som är för ungdomar, på ungdomars
villkor och som ungdomar själva tar ansvar för. För ungdomar som inte har körkort eller kan
boka resor blir de långa avstånden på landsbygden särskilt problematiska.
Som vi tidigare har konstaterat talade intervjupersonerna relativt sällan om det lokala
civilsamhället, men det skymtar ibland som ett alternativ till mer opersonliga offentliga
institutioner som bibliotek eller ungdomsgårdar. En kvinna som medverkade i Kulturbussen
talade om de problem de hade haft med att skapa mötesplatser som kändes välkomnande
på mindre orter när projektet övergick från föreningar till att drivas av kommunala
organisationer.
… vi tappade väl på ett sätt lite den här värdskapsdelen kan jag tycka, som en förening
kan ha mer, ta ett annat ansvar då. Utan nu var det väl mer, det är fortfarande ett
värdskap som är viktigt, så klart. Men det är inte det här brinnande engagemanget som
det kan vara, ni vet…oftast damerna på dom här orterna som öppnar sina armar helt och
hållet och fixar god fika så att det bara…sådär riktigt sådär…för det har sån betydelse för
dom och det är inte samma sak kanske när det blir en kommunal verksamhet som det
rullar på liksom …
Kommunens resurser var viktiga för projekten, men att kommunen tog ansvar för
verksamheten innebar också problem eftersom de som utgjorde målgruppen var
engagerade på sin fritid. Projekten ville erbjuda en inkluderande och välkomnande miljö som
byggde på människors engagemang och då ville man hellre ha föreningslivets engagemang
än avlönad personal. När intervjupersonerna talade om problem återkom flera av dem till
motsättningen mellan den kommunala organisationens resurser och förutsägbarhet och den
ideella organisationens engagemang och flexibilitet (se von Essen, Frederiksen & loga 2019
för ett liknande resultat).
Ett projekt innebär att man driver en verksamhet som man tidigare inte har erfarenhet
av, vilket förstås skapar problem. Även om projekten är planerade och de som ansöker om
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stöd från Arvsfonden måste visa upp en projektplan, så talade några intervjupersoner om att
de var oförberedda på en del problem och att det tog ett tag innan de fann goda
arbetsformer. En kvinna som arbetade med GRYM talade om de problem projektet fick.
Ja, vi har ju pratat om svårigheterna med att driva projekt också. Och det tycker jag man
ska ta med sig. Dels att första året kände jag att vi trevade mycket. Vi bedrev verksamhet
men det var verkligen ett försöksår. Och det kunde vi ha gjort lite tidigare.
Den begränsade projekttiden utgör också ett problem eftersom det tar tid för verksamheter
att finna former som fungerar och då kan projektet lida mot sitt slut. En man som arbetade
med GRYM genom sin anställning i studieförbundet Vuxenskolan talade om hur svårt det var
att genomföra projektet. När han fick frågan om de lyckades uppfylla de mål de hade angivit
i ansökan svarade han att hans minnesbild är att de uppfyllde sina mål men ”Det vi inte
klarade av det var att ha en färdig implementering hur allt skulle kunna gå till som vi hade på
önskelistan. Det klarade vi inte av”. Hans svar är något tvetydigt, men en tolkning är att de
uppfyllde målen trots att de inte hade en plan för hur det skulle gå till.
Men att de som bedrev projekten hade förberett sig och hade planerat hur de skulle
genomföras kunde också innebära problem eftersom verksamheten fick en färdig form som
inte var tillräckligt flexibel. En kvinna som arbetade med Kulturbussen berättade om de
reaktioner hon mötte när hon skulle använda studiecirkeln för att driva verksamheten.
Jag kände det direkt när vi kom till exempel när jag berättat om att de skulle skriva en
tänkt arbetsplan, de skulle öva på någonting, hur det skulle se ut att göra studiecirkel,
o.s.v. Och vissa blev ju väldigt ”anti” direkt alltså. ”A men det är väl ingen skola de är på
eller” …
Hon sade att de var tvungna att backa från sina planer eftersom ”… det ska inte vara så
mycket regler liksom, det här ska vara roligt!”. Samtidigt kunde viljan att möta ungdomarnas
behov och engagemang leda till problem eftersom projektet tappade den inriktning man
hade bestämt. Gymnasieläraren som var engagerad i Mekka berättade att projektet hade
varit mycket framgångsrikt och att många ungdomar hade sökt sig till verksamheten. Följden
blev dock att ”… nu i höstas så var vi ju tvungna till att bromsa upp och börja titta igen på
målgruppen för då hade vi ju…vi hade ju ungdomar som inte tillhörde åldersgruppen och
dom projekten blev så här stora. Det var ju byte av bakaxlar och det…ja…och då var vi
tvungna till att börja hitta tillbaka igen”. Dessa problem pendlar mellan att å ena sidan ha en
tydlig planering och goda resurser och å andra sidan vara uppmärksam på och kunna vara
flexibel för målgruppens behov och möjligheter. Därmed kan man säga att
intervjupersonerna gav uttryck för att projekten verkade i spänningen mellan förutsägbarhet
och flexibilitet.
När vi talade med intervjupersonerna om hur projekten hade påverkat lokalsamhället
talade en del av dem om hur projekten hade bidragit till integration mellan olika grupper.
För ett par projekt handlade det om hur flyktingar integrerades i lokalsamhället, men det
kunde också handla om hur människor möttes över klass- eller åldersgränser. Men dessa
möten hade också ställt dem som drev projekten inför problem. När nyanlända flyktingar
började komma till det kafé som drevs inom ramen för GRYM kände sig den grupp som
brukade komma dit inte hemma längre och slutade komma. De startade språkkafé för att få
de olika grupperna att mötas, men trots det berättade en kvinna som varit engagerad i
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GRYM att det hade varit ”… svårt att få folk att öppna sig och möta varandra”. Men även
möten mellan åldersgrupper kunde vara problematiskt. En man som var engagerad i GRYM
berättade att
… det var äldre entusiaster som var ute och skjutsade pensionärer på nationaldagen i sina
50-talsbilar och sådana saker. Jag vet inte, det var kanske för lite plats för att ge utrymme
för fler ungdomar att komma till på den aktuella platsen eller vad det var.
Men någonting lyckades inte där minns jag.
Även i Kulturbussen hade man haft problem med att ungdomar inte riktigt fick ta plats
eftersom vissa bygdegårdsföreningar de samverkade med dominerades av äldre. Att
projekten skulle ge möjlighet till att olika grupper kunde mötas gav som vi sett goda resultat,
men det ledde alltså också till problem. Mekka i Järpen ville ge ungdomar som hade ett
motorintresse möjlighet att utöva sitt intresse och bli erkända i lokalsamhället. Även om
projektet lyckades tämligen väl med sin målsättning ledde verksamheten inledningsvis till
problem. Gymnasieläraren som var engagerad i Mekka berättade följande:
… vi började ju i december 2016. 2017 var det ju folk som inte var jätteglada på byn, alltså
på sommaren där, för då var det ju epa-traktorer överallt och då…det var ju jättekul och
då hängde dom på macken och det kanske blev det lite skräpigt och såna där grejer. Och
dom var ute länge på nätterna och dunkade musik, men det är såna grejer som vi också
har fått så här ”okej häftigt” men det har vi också fått jobba med …
När intervjupersonerna fick frågor om de problem som hade uppkommit talade de alltså
förvånansvärt sällan om problem som specifikt hängde samman med landsbygden. Istället
talade de om avvägningen mellan en tydlig planering och att vara flexibla för målgruppens
möjligheter och behov. Som vi sett tidigare utgör den begränsade projekttiden problem
eftersom projektformen gör att det tar tid att finna fungerande verksamhetsformer och
resurserna är avsedda för projektet, vilket gör att verksamheten riskerar att läggas ned efter
projekttidens slut.
Några slutsatser
I intervjuerna ställdes frågor om platsens betydelse för interaktionen mellan ideella
organisationer och lokalsamhälle, men den betydelse landsbygden hade för projekten var
också ett tema som intervjupersonerna återkom till även i samband med andra frågor.
Utifrån de inblandades perspektiv var alltså platsen, landsbygdssammanhanget, viktigt för
att förstå projekten och hur de ideella organisationerna hade interagerat med
lokalsamhället. Det bekräftar antagandet att sammanhanget spelar roll för civilsamhällets
roll och struktur och att landsbygden utgör ett annat sammanhang än staden.
Det lokala civilsamhället har dock inte en framträdande position i intervjuerna. Eftersom
det är studieförbund som driver eller samverkar med projekten nämns de, men därutöver
nämns andra ideella organisationer sällan och kortfattat. Istället talar intervjupersonerna om
enskilda personer och menar att de kontaktnät de utgör är helt avgörande för att förankra
projekten i lokalsamhället. Vidare kopplar intervjupersonerna betydelsen av enskilda
personer till landsbygdkontexten. Det tycks alltså vara så att i ett sammanhang där det går
att ha personliga relationer med många i lokalsamhället framträder människor istället för
organisationer. I en sådan miljö söker man sig inte till en organisation och möter anställda
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eller företrädare utan man söker personer man känner (till) och genom dem kan man
använda organisationer.
När intervjupersonerna talade om de villkor som präglade projekten lyfte flera av dem
fram avfolkning och bristande infrastruktur. Därmed bekräftar de vad tidigare forskning visat
om landsbygdens villkor (t.ex. Amcoff 2017, Cras 2017). Men det är inte affärer och
kommunal service de saknar och hoppas att projekten har kunnat bidra med, utan
aktiviteter för dem som inte passar in i föreningslivets breda utbud men också mötesplatser,
gemenskap som inkluderar alla i lokalsamhället. Därmed betonar intervjupersonerna på
samma sätt som enkätsvaren vikten av immateriella värden som gemenskap, identitet och
kunskap istället för materiella resurser och politiskt inflytande. Det är alltså det lokala
civilsamhällets möjlighet att bidra med mening, gemenskap och identitet som står i
förgrunden när intervjupersonerna talar om vad projekten betyder för platsen.
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Kapitel 5. Avslutning

Genom att utvärdera 16 Arvsfondsfinansierade projekt på landsbygden har vi med den här
rapporten försökt bidra med kunskap om det lokala civilsamhällets roll och struktur på
landsbygden. Vårt övergripande intresse har varit att undersöka hur ideella organisationer
och lokalsamhällen på landsbygden interagerar med varandra.
Vi menar att civilsamhällesforskningen alltför sällan har tagit sin utgångspunkt i den
faktiska kontexten när den studerat civilsamhället, och undantagsvis vad landsbygden
betyder för det lokala civilsamhället (se t.ex. Cras 2017 för en sådan undersökning). För att
bidra till en sådan ansats har vi undersökt hur lokalsamhällen på landsbygden bidrar till
civilsamhällets organisationer, hur civilsamhällets organisationer bidrar till lokalsamhällen på
landsbygden och vilken struktur civilsamhället har i landsbygdens lokalsamhällen.
Eftersom undersökningen kommer ur en utvärdering av Arvsfondsfinansierade projekt
på landsbygden står de 16 projekt som utvärderas i centrum. Det empiriska materialet
består av dokument som de 16 utvärderade projekten producerat samt 20 intervjuer gjorda
med personer som varit engagerade i de fyra projekt vi besökt. Dessutom har vi använt
enkätsvar från 51 företrädare för organisationer som bedrivit Arvsfondsfinansierade projekt
på landsbygden.
I dokumentstudien som presenterar och diskuterar de 16 projekt som utvärderats har vi
i viss mån resonerat om de problem de stötte på och hur organisationerna försökte
bemästra dem. Vi har också klassificerat projekten med hänsyn till deras överlevnad. I
enkäten och framför allt i intervjuerna har vi undersökt vilka spår projekten lämnat efter sig
och de samarbeten organisationerna etablerade för att driva projekten. Enkätsvaren
omfattar fler organisationer än de som utvärderats och ger därför en allmän kunskap om hur
Arvsfondsfinansierade projekt på landsbygden opererar och vad de åstadkommer.
Intervjuerna gjordes med deltagare i fyra av de projekt som ingick i utvärderingen och ger
alltså inte kunskap om alla projekt, men en god inblick i dessa projekts dynamik. Med dessa
begränsningar menar vi ändå att enkäten och intervjuerna tillsammans med
dokumentstudien ger en tillförlitlig kunskap om och hur de utvärderade projekten uppnådde
sina mål.
Även om drygt hälften av dem som ingick i enkätundersökningen svarade medger inte
de 51 svaren särskilt långtgående analyser. Vidare har vi varit angelägna om att låta de som
intervjuats framträda med sina perspektiv på projekten. Av dessa skäl är rapporten snarare
deskriptiv än teoretisk, men vi ska avslutningsvis resonera om några teman som vi menar är
intresseväckande och relevanta givet vårt intresse för det lokala sammanhangets betydelse
för civilsamhället.
Vi menar att undersökningen visar att det är viktigt att ta hänsyn till det lokala
sammanhangets villkor för att förstå civilsamhällets roll och struktur. Det finns även andra
viktiga perspektiv som formar civilsamhället, till exempel de politiska idéer som
civilsamhällesbegreppet bär med sig (von Essen & Sundgren 2012), den välfärdsregim som
präglar samhället (Reuter, Wikström & von Essen) och de institutionella villkor som historiskt
format samhället (Henriksen, Strømsnes & Svedberg 2019). Dessutom har vi inte tillgång till
material som gör att vi kan jämföra med andra sammanhang. Vi kan alltså inte avgöra om
man alltid uttalar sig om ideella organisationer och medborgerligt engagemang på samma
sätt, oavsett i vilket sammanhang det äger rum. Trots det menar vi att platsen har betydelse
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för att förstå civilsamhällets roll och struktur. Intervjupersonerna hänvisar till de villkor som
präglar landsbygden när de beskriver interaktionen mellan ideella organisationer och
lokalsamhälle. Men det finns också sakliga skäl som är kopplade till landsbygden som
geografiska avstånd, utflyttning, gles infrastruktur, känslan av att inte riktigt tas på allvar och
behov av aktiviteter för dem som söker andra aktiviteter än dem som det lokala
föreningslivet erbjuder som återkommer när intervjupersonerna berättar om hur ideella
organisationer och lokalsamhälle interagerar.
Det talar för att det finns skäl att i framtida forskning ta hänsyn till de kontextuella
faktorer som utgör villkor för ideella organisationer och medborgerligt engagemang. I
snävare mening innebär det också att det finns skäl att ytterligare undersöka vilka specifika
villkor som gäller för lokala civilsamhällen på landsbygden. Inledningsvis argumenterade vi
för att en stor del av civilsamhällesforskningen tar sin utgångspunkt i urbana miljöer och att
begreppsliggörandet av civilsamhället har gjorts utan hänsyn till kontexten. Därvidlag är
denna rapport ett sätt att ta hänsyn till kontexten och på så sätt närma
civilsamhällesforskningen de studier av civilsamhället som har gjorts inom
landsbygdsforskning och kulturgeografi för att ge bättre kunskap om civilsamhällets roll på
landsbygden.
Ett resultat som på olika sätt återkommer i både enkätundersökningen och intervjuerna
är att projekten främst bidrog med icke-materiella resurser som kunskaper, erfarenheter,
gemenskap och identitet som gav stolthet inför det omgivande samhället. Både av enkäten
och intervjuerna framgår att på en del av de platser där projekten har bedrivits finns det
brister i infrastrukturen och att det finns behov som inte tillgodoses. Men i intervjuerna
efterlyser man alltså inte affärer och offentlig service och av enkätsvaren framgår att
projekten i mindre utsträckning bidragit med materiella resurser och politisk påverkan. När
vi frågat efter hur civilsamhället bidragit till lokalsamhället står inte produktion av tjänster
eller materiella resurser i förgrunden, det är snarare ideella organisationers sociala och
meningsgivande funktion som står i centrum. Utifrån vårt empiriska material kan vi inte
avgöra om detta beror på att de projekt som utvärderas inte har något anspråk på att
producera tjänster och att de som bor i lokalsamhället därför inte väntar sig det. Men att
sociala och meningsgivande resurser så starkt betonas gör att det finns goda skäl att inte
bara diskutera ideella organisationer som tjänsteproducenter för att ersätta en otillräcklig
välfärd eller som intresseorganisationer för att ge politisk röst. Även den sociala gemenskap
som ideella organisationer kan innebära och de visioner om människan och samhället som
de förvaltar förtjänar att uppmärksammas i civilsamhällesforskningen eftersom de ger
mening och skapar sammanhang.
Vi undersökte också vilken struktur civilsamhället har i landsbygdens lokalsamhällen och
kunde konstatera att platsen spelar roll, och att civilsamhällets kontextuella förutsättningar
borde fortsätta att undersökas. Men i enkätsvaren och intervjuerna framstår civilsamhällets
roll i landsbygdens lokalsamhällen som vag och utan bestämd funktion. Förutom
studieförbunden samarbetar de flesta projekten tämligen lite med lokala ideella
organisationer. De organisationer som driver projekten söker sig istället till kommunen för
samverkan och resurser. Det är främst genom enskilda individer projekten förankras i
lokalsamhället. Det finns förstås uppenbara förklaringar till att civilsamhället finns i
bakgrunden, som att kommunen ska stödja föreningslivet och har resurser för att göra det.
Vidare framstår de sociala nätverken som mer relevanta än organisationer i landsbygdens
lokalsamhällen. Intervjuerna visar på en del orsaker till att det lokala civilsamhället får en så
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pass perifer och vag roll för dessa projekt, men trots det menar vi att detta något oväntade
resultat inbjuder till ytterligare studier om civilsamhällets roll och struktur på landsbygden.
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Bilaga 1. De utvärderade projekten
Projekt

Organisation

Projektstart Överlevnad Kategori 15

1

Barnens kulturmiljö i
Rydöbruk

Rydö historiska förening

2014 (3 år)

Erfarenheterna från projektet
lever vidare (3)

2

FolkUngar

Studieförbundet Bilda
Gävle Dala

2012 (3 år)

Verksamheten lever vidare
(4)

3

Geek Network
Gotland

Region Gotland

2015 (3 år)

Verksamheten lever vidare
(4)

4

GRYM Gränslösa
yngre möten

Studieförbundet
Vuxenskolan Värmland

2013 (3 år)

Erfarenheterna från projektet
lever vidare (3)

5

Kulturcentralen i
Förslöv

Förslövs Bygdegårdsförening

2014 (3 år)

6

Kulturbussen
Jämtland Härjedalen

Region Jämtland
Härjedalen

2015 (3 år)

Projekt som genomfört den
verksamhet som planerats
(2)
Verksamheten lever vidare
(4)

7

Maskinskoleprojektet

Teatermaskinen

2014 (3 år)

Verksamheten lever vidare
(4)

8

Mekka i Järpen

Unga för Unga Ideella
Förening

2017 (2 år)

Verksamheten lever vidare
(4)

9

Olika avtryck

Ingesunds folkhögskola

2013 (3,5
år)

Verksamheten lever vidare
(4)

10 Spelutveckling

Ädelfors folkhögskola

2014 (2 år)

Verksamheten lever vidare
(4)

11 Spilloteket – Hur
mycket får man
spilla?
12 Taxi A-leg

Spilloteket

2015 (3 år)

Verksamheten lever vidare
(4)

Mellansel folkhögskola

2014 (3 år)

Verksamheten lever vidare
(4)

13 Young Sápmi

Kulturens
Bildningsverksamhet

2015 (2 år)

Erfarenheterna från projektet
lever vidare (3)

14 Lundsbrunn
Rymdcenter

Lundsbrunns
samhällsförening

2016
Lokalstöd

Lokalstöd

15 Seriestorm

Myller Kultur & Händelser
Ekonomisk förening

2016 (3 år)

Ej slutredovisat

16 Världens läger

Breviksstiftelsen

2017 (3 år)

Ej slutredovisat

15

Siffrorna i parentes nedan anger till vilken kategori på s. 18 projekten hör.
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Bilaga 2. Enkäten
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Denna enkät ställs till dig som varit eller är engagerad i en organisation som bedrivit ett projekt
som verkar i eller är förankrat på landsbygden och som är finansierat av Arvsfonden. Enkäten syftar
till att ge kunskap om på vilka sätt som projekt lever vidare i och berikar det sammanhang de
verkar i, alltså i lokalsamhället, och vad det är som gör att projekt blir framgångsrika. Kanske var
det länge sedan du var involverad i projektet men vi hoppas att du kan ta dig tid och besvara våra
frågor ändå. Dina svar är viktiga för att stödja andra, kommande projekt. Kryssa i de svar som bäst
passar in på dina erfarenheter och uppfattningar.
OBS: När vi i enkäten frågar om projektet menar vi det projekt ni har avslutat och som fick
finansiering av Arvsfonden. När vi i enkäten frågar efter organisationen så menar vi den ideella
organisation som bedrev det projekt som finansierades av Arvsfonden, vidare avser vi
lokalavdelningen eller den lokala organisationen och inte en eventuell riksorganisation. Vi frågar
också efter målgruppen och då menar vi den grupp eller de personer som ert projekt vände sig till
eller var till för.
1. Är du:

2. Hur gammal är du?

3. Hur länge har du varit engagerad i den organisation som bedrev projektet?

4. Var du medlem i den organisation som bedrev projektet?
Ja
Nej

5. Vilken ställning hade du i organisationen när projektet pågick?
Anställd
Ideellt engagerad
Både anställd och ideell

6. Vilken funktion hade du i projektet?
Projektledare

Deltagare

Medarbetare

Jag deltog inte i projektet

Annat

7. Hade du andra uppdrag i organisationen än att vara vara engagerad i projektet? (fler än ett alternativ
kan markeras)
Förtroendevald

Administratör

Verksamhetsledare

Kommunikatör

Projektledare

Nej, inget annat uppdrag

Annat, ange här

Frågor om projektet

8. Varför tog organisationen initiativ till projektet? (fler än ett alternativ kan markeras)
Projektet skulle möta behov utanför organisationen
Projektet skulle stärka organisationen
Det fanns inget specifikt behov men inom organisationen
tyckte man att det var en intressant idé

Organisationen blev uppmanad av externa aktörer (t.ex.
kommunen eller andra ideella organisationer) att genomföra
projektet
Vet ej

Annat skäl, ange här

9. Vilken målgrupp riktade sig projektet till? (beskriv med egna ord)

10. Ungefär hur många personer i målgruppen deltog aktivt i projektet?
1-10

21-50

11-20

Fler än 50

11. Fick personer utanför målgruppen också nytta av projektets verksamhet? (fler än ett alternativ kan
markeras)
Ja, medlemmar i lokalorganisationen

Ja, vänner och anhöriga till dem som var aktiva i projektet

Ja, boende i lokalsamhället

Nej, inga personer utanför projektets målgrupp

Ja, anställda i kommunen

Vet ej

Ja, medlemmar riksorganisationen
Andra, ange vilka här

12. Vilket av nedanstående alternativ passar bäst in på ert projekt?
Projektet syftade till en verksamhet som görs för målgruppen
Projektet syftade till en verksamhet som görs tillsammans med målgruppen

13. I vilken utsträckning bidrog personer ur målgruppen till att utforma projektet?
Inte alls
I viss utsträckning
I stor utsträckning

14. Hur många personer arbetade med att genomföra projektet?
1-5

11-20

6-10

Fler än 20

15. Vilka arbetade med att genomföra projektet?
Ingen

Någon enstaka

Ideellt engagerade
medlemmar i
organisationen
Anställda i
organisationen
Anställda i andra
organisationer
Personer som arbetade
ideellt men som inte var
medlemmar
Andra
Ange vilka andra här

16. I vilken slags miljö verkade projektet främst?
Innerstad
Förort
Landsbygd

17. Vilken geografisk spridning hade projektet?
Verksamheten ägde rum på en plats
Verksamheten ägde rum på flera platser, men inom högst en timmes resväg från varandra
Verksamheten ägde rum på flera platser inom ett större geografiskt område

Flera

Frågor om organisationen (dessa frågor avser lokalavdelningen, inte eventuell riksorganisation)

18. Hur länge har organisationen varit verksam?
1-5 år

Mer än 20 år

6-10 år

Vet ej

11-20 år

19. Ungefär hur många medlemmar hade organisationen när projektet pågick?
1-10

51-100

11-20

Mer än 100 medlemmar

21-50

Vet ej

20. Har antalet medlemmar förändrats?
Nej, det är ungefär lika många medlemmar nu

Ja, det är färre medlemmar nu

Ja, det är fler medlemmar nu

Vet ej

21. Ungefär hur många anställda hade organisationen när projektet pågick (omräknat i heltidstjänster)?
Inga anställda

7-10

1-3

Mer än 10 heltidstjänster

4-6

Vet ej

22. Har antalet anställda förändrats? (omräknade i heltidstjänster)
Det finns inga anställda

Ja, det är färre anställda nu

Nej, det är ungefär lika många anställda nu som då

Vet ej

Ja, det är fler anställda nu

23. Har organisationen tidigare erfarenhet av projekt finansierade av Arvsfonden?
Ingen tidigare erfarenhet
Tidigare medverkat i Arvsfondsfinansierade projekt utan att
ha sökt bidrag

Tidigare medverkat i Arvsfondsfinansierade projekt som
huvudsökande
Vet ej

24. Vilken ställning hade projektet i organisationen?
Projektet utgjorde en betydande del av organisationens verksamhet
Projektet utgjorde en mindre del av organisationens verksamhet

Frågor om projektets resultat

25. Vad var projektets mål? (beskriv med egna ord)

26. Uppnådde projektet de planerade målen?
Inte alls
I viss mån
Fullständigt

27. Vilken betydelse fick projektet för målgruppen efter det att det hade avslutats?
Projektet gjorde att målgruppen…
Inte alls
… fick nya kunskaper
… fick bättre
självförtroende
… organiserade sig
… fick starkare politiskt
inflytande
… fick starkare ställning
på arbetsmarknaden
… fick starkare identitet
… fick meningsfull fritid
... annat
Om annat ange här:

I viss utsträckning

I stor utsträckning

28. Vilken betydelse fick projektet för lokalsamhället efter det att det hade avslutats? Projektet gjorde att
lokalsamhället...
Inte alls

I viss utsträckning

I stor utsträckning

… fick bättre
sammanhållning
… fick nya arbetstillfällen
… organiserade sig
… fick starkare
inflytande på kommun/regionpolitik
… fick uppmärksamhet i
media
… fick nya kunskaper
... annat
Om annat, ange här:

29. Vilken betydelse fick projektet för organisationen efter det att det hade avslutats? Projektet gjorde att
organisationen...
Inte alls

I viss utsträckning

I stor utsträckning

… fick mer resurser
… fick ny verksamhet
… fick fler medlemmar
… fick ny målgrupp
… fick starkare politiskt
inflytande
… fick nya arbetssätt
… fick uppmärksamhet i
media
… fick nya projekt
... annat
Om annat, ange här:

30. Om projektet fick någon annan viktig betydelse som vi inte har frågat efter i frågorna ovan kan du
beskriva det här

Frågor om framtiden

31. Har projektets verksamhet fortsatt efter det att projektet har avslutats?
I hög grad

I viss mån

Inte alls

Verksamheten fortsatte
bland målgruppen
Verksamheten fortsatte i
organisationen
Verksamheten fortsatte i
lokalsamhället

32. Om verksamheten lever vidare, hur finansieras den i så fall? (fler än ett alternativ kan markeras)
Av organisationen

Med stöd från annan ideell organisation

Genom kommunala bidrag

Inte med pengar men med ideellt arbete

Med stöd från näringslivet

Vet ej

Annat, ange här

Hoppa över nästa fråga (nr 32) om verksamheten inte fortsatte på något sätt.

33. Om projektet lever vidare på annat sätt än att verksamheten fortsatte, beskriv hur det i så fall lever
vidare

34. Vilka sammanhang har påverkats av projektet?
Inte alls
Lokalorganisationen
Riksorganisationen
Lokalorganisationens
medlemmar
Målgruppen
Andra ideella
organisationer
Lokalsamhället
Annat
Om annat, ange här:

I viss utsträckning

I stor utsträckning

35. Vad har varit projektets viktigaste bidrag efter projekttidens slut?
Inte alls
Att personer i
målgruppen lärt sig
något
Att personer i
målgruppen organiserat
sig
Att det producerats
något som kan
användas (bok, hus,
kunskap, metod, etc.)
Att det har varit ett gott
exempel på vad
människor kan
åstadkomma
tillsammans
Att det har bidragit till
sammanhållning i
lokalsamhället
Det har bidragit till att ge
målgruppen
arbetstillfällen
Att lokala nätverk
utvecklats
Att förutsättningar för ny
verksamhet skapats
Annat
Om annat, ange här:

I viss utsträckning

I stor utsträckning

Frågor om projektets sammanhang

36. Finns det en tradition av medborgerligt engagemang/ideella föreningar/lokala projekt på den plats där
projektet har varit verksamt?
Ingen tradition alls

En stark tradition

I viss mån en tradition

Vet ej

37. Fanns det annan pågående verksamhet som drevs av ideella föreningar på den plats där projektet var
verksamt?
Nej

Ja, flera

Ja, något enstaka

Vet ej

38. Vilket av följande alternativ passar bäst in på ert projekt?
Projektet har varit verksamt på en plats med …
… god infrastruktur (service och utbud från offentlig sektor/näringsliv)
… bristfällig infrastruktur (service och utbud från offentlig sektor/näringsliv)
… mycket lite eller ingen infrastruktur (service och utbud från offentlig sektor/näringsliv)

Frågor om resurser

39. Bidrog organisationen med egna resurser till projektet, utöver stödet från Arvsfonden?
Inte alls

I viss utsträckning

I stor utsträckning

Finansiering
Lokalt nätverk
Legitimitet
Administration
Styrning/ledning
Lokaler
Kommunikation
Annat
Om annat, ange här:

40. Samarbetade organisationen med andra aktörer för att bedriva projektet?
Inte alls
Riksorganisationen
Kommunen
Myndigheter
Andra ideella
organisationer
Lokala nätverk
Enskilda individer
Det lokala näringslivet
Lokalmedia
Annat
Om annat, ange här:

I viss utsträckning

I stor utsträckning

41. Fick organisationen stöd av den lokala (kommun)politiken för att bedriva projektet?
Inte alls
Kommunala bidrag
Personella resurser
Underlättande regler
Kommunikation
Legitimitet
Annat
Om annat, ange här:

I viss utsträckning

I stor utsträckning

Avslutande kommentarer

42. Här kan du lämna eventuella övriga kommentarer

www.arvsfonden.se

