
Sociala innovationer och 
institutionella traditioner

En utvärdering av 36 arvsfondsprojekt inriktade mot 
unga och kriminalitet under åren 1995–2013

Thomas Öhlund
Institutionen för socialt arbete
Stockholms universitet

UTVÄRDERINGSRAPPORT



 2 

FÖRORD 
När jag nu överlämnar utvärderingen av 36 arvsfondsprojekt inriktade mot ungdom och 
kriminalitet vill jag tacka de som har gjort slutförandet möjligt. Alla seminariedeltagare 
som har gett mig värdefulla synpunkter, alla projektmedarbetare som jag har träffat för 
att intervjua eller diskutera med. Ungdomarna! De ungdomar som har gett denna studie 
ett viktigt djup genom att berätta om sina erfarenheter vill jag speciellt tacka! 

Det finns dock en person som förtjänar ett särskilt tack genom sitt aldrig sinande stöd 
och engagemang. En person som gör tillvaron bättre helt enkelt. Personen i fråga är 
Annica Thomas, utredningsansvarig vid Arvsfonden! 

Thomas Öhlund 

Södermalm, april, 2016
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SAMMANFATTNING 
Utvärderingen omfattar 36 projekt inom området unga och kriminalitet som under 
perioden 1995–2013 har beviljats projektmedel. Projekten har totalt fått 159,2 miljoner 
kronor (vid tidpunkten för insamlandet av data). 

Syfte 
Syftet med utvärderingen var att tillvarata de erfarenheter och kunskaper som har 
genererats genom de olika projekten. Utvärderingen hade följande frågeställningar: 

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

• Vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka hinder stöter de på? 

• Hur upplever målgruppen insatserna? 

• Vilka kvantitativa aspekter finns, som till exempel när det gäller antal personer 
som har varit verksamma eller deltagit i den aktuella verksamheten? 

• I vilken mån har fördjupningsprojekten kunnat att ge möjligheter till ett socialt 
kapital för de deltagande ungdomarna? 

Metod 
I utvärderingen har ett flertal metoder använts: 

• en dokumentstudie av projektansökningar, av projektens årliga redovisningar 
och, i förekommande fall, av slutredovisningar 

• två enkätstudier 

• en intervjustudie av de tre projekt som ingår i fördjupningsstudien. 

Delstudierna har tillsammans gett en fördjupad bild om verksamheternas omfattning, 
betydelser och vilka erfarenheter och kunskaper som kan dras från projekten samt vad 
som har hänt med verksamheten efter projekttidens slut. 

Hur har projekten fungerat? 
Arvsfondens medel har bidragit till en omfattande verksamhet som riktar sig till 
ungdomar i riskzonen eller till ungdomar med en etablerad kriminalitet eller med 
drogproblem. Projekten har överlag varit omfattande, de allra flesta har haft fler än fem 
anställda och ett stort antal frivilliga engagerade i verksamheten. Projekten har bedömt 
samarbetet med arvsfonden som mycket bra. I utvärderingen har dock den tre-åriga 
tidsgränsen för projekten uppmärksammats att skapa hinder för en fördjupning av 
verksamheterna i vissa fall. 

Projekten har haft en god kunskap om målgruppen samt om kriminalitet och droger 
under arbetet med att initiera projektet. Jag bedömer också att projektverksamheterna i 
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de allra flesta fallen fungerar som ett komplement till, och i vissa fall kan verksamheten 
även ses som ett alternativ till, det offentligas organisationernas insatser. Det verkar 
även finnas en möjlig trend att de idéburna organisationerna även, i vissa fall, erbjuder 
ett socialt stöd i stället för det offentliga som ett möjligt resultat av resursnedskärningar. 
Eftersom utvärderingen inte hade just denna frågeställning som utgångspunkt är det 
mer av en fråga som ställs utifrån datamaterialet i stället för en slutsats. 

Projektens innehåll och inriktning 
Projektens innehåll och inriktning kan beskrivas utifrån olika kategorier. I 
utvärderingen har följande verksamhetsinriktningar eller projektkategorier lyfts fram: 

• Projekt inriktade mot ett socialt stöd (9 projekt) 

• Påverkansprojekt (3 projekt) 

• Projekt inriktade mot utbildning/kunskapsförmedling (6 projekt) 

• Idrottsprojekt inriktade mot föreningsdeltagande och inklusion (2 projekt) 

• Projekt inriktade mot arbete och arbetsmarknad (2 projekt) 

• Förebyggande projekt (6 projekt) 

• Estetiskt inriktade och/eller medvetandegörande projekt (4 projekt) 

• Projekt inriktade mot ungdomar i institutionsvård (3 projekt) 

• Verksamhetsutvecklande projekt (1 projekt) 

Enstaka projekt har handlat om fritidsaktiviteter, estetiska projekt, arbetsmarknad samt 
kunskapsspridning. Desto fler projekt kan sägas ha fokuserat på socialt stöd, och ett 
nätverksarbete för ungdomar med risk för kriminalitet, pågående kriminalitet och/eller 
ett drogmissbruk. Skälet till att få projekt är förebyggande verkar vara att målgruppen i 
de flesta fall är i övre tonåren eller äldre och därigenom redan har en etablerad 
kriminalitet eller ett missbruksproblem. Individinriktat arbete, Case-work-metoden, 
dominerar, endast ett fåtal projekt har uttryckt explicit att de arbetar med så kallad 
Empowerment (en metod där man på individ- eller på gruppnivå arbetar för att 
medvetandegöra individer om hur de kan förändra sina sociala livsvillkor) eller med en 
områdesbaserad metod (metoden syftar till att förändra olika gruppers sociala villkor 
genom att arbeta för att utveckla sociala nätverk och möjliggöra olika former av ett 
socialt kapital på en områdesnivå). 

Fokus i projekten har varit att arbeta med identitets- och värderingsfrågor via 
projektens sociala relationer för att på så sätt, för ungdomarna, skapa ett ”legitimt 
socialt kapital”. I de nyare projekten har projektmedarbetarna många gånger haft 
tidigare erfarenheter av ett utanförskap,. Projekten kan därmed sägas ha haft ett såväl 
inåtriktat, som utåtriktat stödjande innehåll. Framför allt i de projekt som har haft ett 
fokus på socialt stöd och behandling har en rad kognitiva tekniker använts, till exempel 
ART (Agression Replacement Training) och MI (Motiverande Intervjuer) samt coachning. 
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Ett flertal av projekten riktade sig främst till pojkar men har haft både pojkar och flickor 
i sin verksamhet, dock har endast ett fåtal av projekten haft ett speciellt fokus på flickor. 
Ytterst få projekt hade vid projektstarten ett uttalat  perspektiv om etnicitet trots att de 
många gånger har arbetat med ungdomar från etniska minoriteter. 

Projektens resultat 
Projekten har haft olika framkomliga vägar för att förverkliga verksamheterna, dels har 
de allra flesta föreningarna haft en kännedom om de ungdomar som har deltagit i 
projekten och dels har de samarbetat med andra idéburna organisationer eller det 
offentliga för att komma i kontakt med ungdomarna. 

Samarbetet med offentliga organisationer kan emellertid sägas innehålla en rad problem. 
Det är främst samarbetet med socialtjänsten som upplevs som särskilt problematiskt, 
framför allt  beroende på att personer byter tjänster och på att det är ständiga 
omorganisationer. Polisen uppges ha en stark maktposition och kan därigenom antingen 
legitimera eller ”stjälpa” projekt som  ska arbeta med ungdomskriminalitet. 

I två fall har idéburna organisationer samarbetat med en myndighet, Statens 
Institutionsstyrelse(SIS) i projekt som riktar sig mot ungdomar i institutionsvård. 

Utvärderingen har även visat på en mycket hög grad av måluppfyllelse av de 
genomförda projekten. I utvärderingen har det uppmärksammats att ett par av 
projekten/föreningarna uppvisar specialistkunskaper om den aktuella målgruppen, det 
vill säga kunskaper som det uppges att de offentliga aktörerna ibland inte har. Ett par 
projekt har även varit socialt innovativa på åtminstone två olika sätt. Projekt har 
antingen infört nya metoder till befintliga institutionaliserade sammanhang eller utgått 
från en erfarenhetsbaserad kunskap som tidigare klient som grund för projektet. 
Projekten har därigenom lyckats att förändra sammanhangen för de ungdomar som de 
har kommit i kontakt med utifrån ett brukarperspektiv. 

I en ganska stor andel av projekten, nästan hälften, har antingen hela verksamheten, 
delar av den, eller dess idéer införlivats i föreningens eller organisationens ordinarie 
verksamhet efter att projektet har avslutats. I Bilaga II: Bedömning av olika spår som 
projekten lämnar, presenteras utvärderingens slutsatser angående vilka resultat som de 
olika projekten har efterlämnat. Min bedömning är att det är tio projekt som har fortsatt 
verksamheten efter projektet avslutats. Det är åtta projekt som har efterlämnat idéer, till 
exempel för nya projekt inom organisationen efter avlutad projekttid. Arton av 
projekten har genomfört verksamheten planenligt.  

I utvärderingen ingår projekt från mer än två decennier. I materialet kan man skönja ett 
par förändringar, dels har projektanslagen blivit större, det vill säga summan av de 
beviljade medlen har ökat avsevärt under de senaste 10 åren. Projekten bedrivs även i 
högre omfattning av stora brukarorganisationer, till exempel Fryshuset, KRIS och 
X-Cons med flera. Denna förändring kan kanske vara ett uttryck för en förändring av de 
idéburna organisationernas samhälleliga position i relation både till det offentliga och 
det civila samhället. I materialet blir det även allt tydligare att de senare projekten har 
arbetat aktivt för att få kommuner och stadsdelar att skriva avtal med projektet eller 
föreningen för att på så sätt möjliggöra en fortsättning av verksamheten efter att 
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projekttiden är slut. Det idéburna sociala arbetet knyts därmed allt närmare det 
offentliga och kan därmed också få ett resultatkrav. 

Projektverksamheterna har lett till ett ökat socialt kapital för de deltagande 
ungdomarna och ledarna i verksamheterna. Det verkar dock finnas ett fokus på ett 
sammanbindande socialt kapital mellan ungdomarna å ena sidan och förening eller 
organisationen å den andra, i stället för på ett överbryggande socialt kapital mellan 
ungdom och olika samhälleliga fält. 

Projekten har många gånger varit nyskapande antingen när det gäller för den aktuella 
målgruppen, i vilket sammanhang projektet har realiserats eller för organisationen. De 
projekt som har bedömts vara socialt innovativa på ett eller annat sätt, är ett resultat av 
den enskilda organisationens kommunikativa processer. 

Slutsatser 
Nedan presenteras utvärderingens slutsatser i punktform. 

Projektorganisation 
 Det har varit stora projekt, både när det gäller anställda och frivilliga och antal 

ungdomar som har engagerats i projekten. 

 Tre år är ibland för kort tid för projekten att först starta upp och sedan hinna 
fördjupa sin verksamhet innan projektet ska avslutas. 

 Samarbetet med Arvsfonden bedöms som mycket bra. 

Verksamhet 
 Föreningarna har till stor del en god kunskap om problembilden innan de arbetar 

fram och startar sina projekt 

 Projekten fungerar i överlag som ett komplement, och i vissa fall som ett alternativ, 
till det offentliga och det myndighetsbaserade arbetet. 

 Föreningarna kan ha specialistkunskaper om ungdomars livssituation som inte de 
offentliga myndigheterna har. 

 Projekten riktar sig till pojkar och flickor på olika sätt. Få projekt har emellertid haft 
en uttalad inriktning mot etnicitet, det vill säga ungdomar från olika etniska 
minoriteter (man har dock många gånger arbetat med ungdomar med en 
invandrarbakgrund). 

 Det finns projekt som förutom att vara nyskapande också kan sägas vara socialt 
innovativa i relation till det offentligas reguljära arbete. Dels genom att det har 
funnits en erfarenhetsbaserad kunskap som tidigare klient som grund för projektets 
verksamhet och där även projektmedarbetarna ges ett socialt stöd. Dels genom att 
ett par projekt har infört nya metoder i befintliga institutionaliserade sammanhang. 

Metoder: (som är resultatet över hur man ser på ungdomars kriminalitet) 
 Socialt stöd, nätverkssamarbete, identitetsarbete och värderingsfrågor dominerar 

projektens arbetssätt. 
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 Ett par projekt, de nyare, använder sig även av kognitiva tekniker, till exempel ART 
och MI. 

 Ytterst få projekt använder sig av en uttalad Empowerment-metod. 

 Områdesbaserat arbete ytterst sällsynt. 

Samarbete med det offentliga 
 Samarbetet med det offentliga kan många gånger ses som problematiskt. 

Socialtjänstens ständiga omorganiseringar är svårhanterliga för projekten. Polisen 
har en maktfunktion i att definiera om projekten ska anses vara godkända. I andra 
samarbeten verkar vara mer beroende av personliga relationer om det fungerar eller 
inte, till exempel i samarbeten med skola, arbetsförmedling och kriminalvård. 

Projektresultat 
 De allra flesta projekten har genomfört verksamheten i enlighet med de mål som 

satts upp. 

 En relativt stor andel av projekten eller delar av projektets verksamhet har fortsatt 
som ordinarie verksamhet i föreningens regi, och då många gånger i form av ett nytt 
projekt som bygger på det gamla projektets erfarenheter. 

 Det är vanligt att projektets idéer och delar av den kunskap som har genererats 
fortsättningsvis finns kvar i föreningen. 
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INLEDNING 
Med rapportens titel har jag försökt att fånga en av utvärderingens huvudpoänger,  det 
vill säga hur relationen mellan offentliga aktörer och idéburna organisationer kan ses 
och vilka olika organisatoriska roller dessa aktörer har. Den europeiska sociologen 
Kazepov har gjort ett försök att beskriva aktörernas olikheter på ett bildmässigt sätt, 
genom att likna de statliga och kommunala organisationerna vid elefanter och beskriva 
de idéburna organisationerna med sin hemvist i det civila samhället som fjärilar 
(Kazepov, 2009, 2013). 

I det moderna samhället behövs dock både ”elefanter” och ”fjärilar”, vi behöver 
byråkratiska organisationer som står för kontinuitet, som utför lagmässigt grundade 
myndighetsbeslut och, så att säga, reproducerar det samhälleliga vetandet. Samtidigt 
behöver det samtida samhället idéburna organisationer och deras erfarenheter, 
flexibilitet och närhet. Organisationerna möter ungdomar i deras vardag och kan 
därigenom fånga upp aktuella problem och närma sig dessa på alternativa och nya sätt. 

Olika organisationer och föreningar legitimerar sig gentemot det övriga samhället och 
andra organisationer på olika sätt. Jag har tidigare utvärderat när en idéburen 
organisation samarbetade med offentliga aktörer i ett projekt och kunde då identifiera 
såväl framkomliga som problematiska sätt att samarbeta (Öhlund, 2009). Det finns 
åtminstone fyra legitimeringssätt som organisationer och föreningar kan använda sig av, 
och beroende på vilken typ av legitimeringsgrund de använder skiktas 
de ”organisatoriska relationerna” beroende på status och position. En rad offentliga 
organisationer använder sig av lagmässiga grunder för sin legitimitet,  socialtjänsten 
använder till exempel socialtjänstlagen som är själva grunden för myndighetsutövandet 
och som i sin tur skapar socialtjänstens legitimitet. Andra viktiga sätt att skapa 
legitimitet kan vara om man utför ett politiskt definierat arbete och därigenom har en 
mer eller mindre nära relation till det politiska systemet. Utbildningsbakgrund kan 
också sägas utgöra en legitimerande grund för en organisation, inte minst när det gäller 
indelningen av professionella aktörer och lekmän eller frivilligarbetare. Idéburna 
organisationer tvingas oftast att söka sin legitimitet utifrån en annan utgångspunkt än 
de offentliga. För dem är det viktigt vilket förtroende de lyckas erhålla från de offentliga 
organisationerna. Legitimiteten bestäms av i vilken grad man lyckas etablera 
verksamheten som ”det goda exemplet”, det vill säga den idéburna organisationens 
verksamhet måste ses som ett alternativ eller ett komplement till den offentliga 
verksamheten (Öhlund, 2009). Ibland händer det att en idéburna verksamhet upplevs 
som en konkurrent till den offentliga verksamheten och den riskerar då att bli kritiserad. 

Den här utvärderingen beskriver de 36 föreningar som har beviljats medel av 
Arvsfonden för att i projektform bedriva olika verksamheter inriktade mot unga och 
kriminalitet. (se Bilaga I för de inkluderade projekten). Arvsfonden har som uppgift att 
stödja ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer som vill pröva nya 
idéer för att utveckla verksamheter för barn och ungdomar samt för personer med 
funktionsnedsättning. Arvsfonden har FN:s barnkonvention som grundpelare i 
satsningen på barn och unga. 
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Projekten får verksamhetsstöd eller ett särskilt lokalstöd för verksamheter som vill 
arbeta för att stärka den aktuella målgruppens ställning i samhället. Det finns tre 
kriterier för att söka och få projektstöd.  

• För det första ska målgrupperna vara med och kunna påverka utvecklingen i 
samhället. Därför ges stöd till projekt där barn, ungdomar och personer med 
funktionsnedsättning själva deltar i. 

• För det andra ska projektet, för att erhålla bidrag, vara nyskapande och 
utvecklande, det vill säga det ska särskilja sig från ordinarie verksamhet. 

• För det tredje ska det i projektansökningarna finnas en plan över hur 
verksamheten ska fortsätta efter projektets slut. (arvsfonden.se) 

De 36 projekten som behandlas i utvärderingen handlar på olika sätt om verksamheter 
som har unga och kriminalitet i fokus. De 36 projekten bedrevs under perioden 1995–
2013 och hade beviljats projektmedel hos Arvsfonden inom området unga och 
kriminalitet. Projekten har totalt beviljats 159 247 500 kronor (vid tiden för 
utvärderingens datainsamling). 

Utvärderingen analyserar och diskuterar de olika perspektiv som används av projekten 
för att kategorisera kriminalitetens orsaker och vilka metoder som används i arbetet 
med ungdomarna. En rad projekt handlar om att förebygga, så att inte unga hamnar i 
kriminalitet eller i ett drogmissbruk. Andra projekt arbetar med socialt stöd till 
ungdomar som har hamnat i kriminalitet eller ett drogmissbruk. Det finns även projekt 
som utifrån estetiska verksamheter eller idrott vill skapa konstruktiva identiteter och 
värderingar som ett alternativ till en ”avvikande identitet”. Ytterligare 
verksamhetsinriktningar är verksamhetsstöd och kunskapsprojekt samt projekt som 
riktar sig mot ungdomar som är på olika institutioner. I kapitel 3 presenteras de 
utvärderade projekten utifrån de verksamhetsinriktningar de har haft. 

Syftet med utvärderingen är att tillvarata de erfarenheter och kunskaper som gjorts i 
dessa projekt. 

Följande övergripande frågeställningar har belysts i utvärderingen på uppdrag av 
Arvsfonden: 

• 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? 

• Vilka kvantitativa aspekter finns det, till exempel när det gäller antal personer 
som har varit verksamma eller deltagit i den aktuella verksamheten? 

• I vilken mån har ”fördjupningsprojekten” kunnat att ge möjligheter till ett 
socialt kapital för de deltagande ungdomarna? 
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Dessa fyra frågeställningar har besvarats genom de webbenkäter som har använts 
tillsammans med redan tidigare gjorda utvärderingar. Ett speciellt fokus har lagts på att 
undersöka vad som blev av de treåriga projekten. Har det varit fråga om ett projekt med 
en treårig verksamhet och som sedan lades ner? Här kan det vara frågan om projekt som 
inte har nått ut till den avsedda målgruppen, projekt som har bytt personal, eller projekt 
som inte har lyckats etablera det samarbete som krävts för att projektet ska kunna 
genomföras. 

Vissa projekt lyckas med att genomföra den verksamhet som man har planerat att göra 
utan att projektets verksamhet fortsätter i någon form. Även om verksamheten inte 
finns kvar kan dess idéer och de erfarenheter som har gjorts leva kvar i till exempel 
föreningen. 

Vad händer efter projekttidens slut?  
När det har varit möjligt har jag skickat ut en webbenkät om verksamheten efter 
projekttidens slut för att undersöka om verksamheten fortgår, antingen som ordinarie 
verksamhet i föreningen, eller om verksamheten inryms hos en annan huvudman. Efter 
projekttiden lever verksamheten kvar antingen som ordinarie verksamhet i föreningen 
eller organisationen eller så har verksamheten tagits över av till exempel kommunen 
eller finansieras med andra statliga medel. Ibland kan även ett projekts idéer leva vidare 
trots att projektverksamheten inte finns kvar. Andra aktiviteter och verksamheter kan 
ha inslag av ett ursprungligt projekts idéer, detta är dock svårt att undersöka. När det 
gäller vilka spår som projekten lämnar efter sig har fokus varit att tolka på vilket sätt 
projektverksamheterna har skapat möjligheter för olika former av och bidragit till att ge 
ett socialt kapital till de ungdomar som har deltagit i verksamheterna, och vilka 
möjligheter projekten har skapat för verksamheterna och  personalen. 

Utifrån min roll som forskare har jag lagt ytterligare en dimension till syftet. Jag även har 
velat studera i vilken mån projekten har kunnat sägas vara nyskapande och i så fall på 
vilket sätt,  det vill säga hur ”socialt innovativa” projekten har varit. Skälet till detta är att 
ett sådant perspektiv lyfter fram relationen mellan de offentliga och de idéburna 
organisationerna och på vilket sätt relationen dem emellan kan förstås i dagens 
samhälle. I rapportens teoridel kommer jag att utveckla ett perspektiv på det sociala 
ungdomsarbetet i frivilligorganisationer och hur relationen mellan idéburna 
organisationer i det civila samhället och offentliga aktörer kan förstås. Till detta kan 
läggas till ett perspektiv på socialt kapital kopplat till unga människor. 
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METOD 
I utvärderingen har 36 projekt inriktade mot området unga och kriminalitet under åren 
1995–2013 dokumenterats och utvärderats. Mitt material har varit projektansökningar, 
projektens årliga redovisningar och slutredovisningar och utvärderingar (om projektet 
har utvärderats) samt rapporter. Efter att ha sammanställt de olika projekten har jag 
analyserat dem utifrån utvärderingens frågeställningar när detta har varit möjligt. 
Projektansökningar och utvärderingar, både internt eller externt gjorda, följer en 
specifik textgenre, vilket gör att det är möjligt att jämföra projekten på deras ”utsage-
nivå”, det vill säga på vilket sätt de omtalar olika viktiga aspekter av området för studien, 
unga och kriminalitet. Det ska dock lyftas fram att projektansökningar ibland inte är 
alltför omfattande i sin textmängd, vilket kan leda till en svårighet att uttala sig 
träffsäkert som utvärderare och forskare. Å andra sidan har de större projekten en 
ganska omfattande dokumentation där delårsrapporter, egna och externa utvärderingar 
tillsammans med projektansökningarna ingår. En del av projekten har även redovisats i 
form av andra digitala media som dvd-filmer och liknande. 

Utifrån en innehållsanalys har projekten bedömts tillhöra olika verksamhetskategorier, 
där projektens perspektiv på kriminalitet, och hur de har arbetat med problematiken 
har sammanställts (se Kapitel 3). 

Webbenkäterna 
Under utvärderingens gång har två webbenkäter, och en pappersenkät skickats ut. En 
webbenkät undersökte de 36 projekten (se Bilaga II) den andra undersökte hur 
tjänstemännen som samarbetade med Unga KRIS-projektet Tidig insats uppfattade 
projektet (se Bilaga III). En pappersenkät har även skickats ut till ungdomar som har 
varit delaktiga i Unga KRIS-projektet (se Bilaga IV). Eftersom underlaget för enkäterna 
baseras på ganska få respondenter måste man tolka svaren försiktigt. Samtliga enkäter 
har haft såväl fasta svarsalternativ som öppna svarsalternativ för att det ska gå att 
jämföra de olika projekten, samtidigt som individuella synpunkter har blivit möjliga att 
föra fram. 

I en webbenkät riktade jag mig till de 36 projekten som ingår i utvärderingen. Syftet 
med enkäten var att undersöka hur många ungdomar som har deltagit och vilka ”spår” 
som projekten har efterlämnat i form av verksamheter, kunskaper och metoder. I 
enkäten efterfrågades också vilka erfarenheter som har dragits och vilken samverkan 
som har gjorts med olika aktörer i det offentliga och civila samhället. Alla omnämnda 
kontaktpersoner och projektledare vid projektansökningen till arvsfonden har först fått 
ett brev från Arvsfonden om att de ska bli utvärderade. Jag har sedan skickat ett mejl 
med information om enkäten. Jag riktade mig mot de namngivna projektledarna för att 
kunna få ett inifrånperspektiv om projekten. Jag har även ringt till ett flertal projekt och 
bett dem besvara enkäten. 

Efter tre mejlutskick var andelen som hade besvarat webbenkäten cirka 58 procent (21 
projekt av 36 projekt). Det kan finnas flera orsaker till den relativt låga svarsfrekvensen. 
En orsak har varit att det inte har gått att komma i kontakt med projektledarna i de 
projekt som bedrevs i början av utvärderingens tidsram. Det är till exempel bara ett 
projekt som har haft verksamhet innan 2000-talet som har besvarat enkäten. En annan 
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orsak är att en del små föreningar bara existerar under själva projekttiden för att sedan 
upplösas. Jag har mejlat tre påminnelser till alla projekt och även försökt att få dem att 
besvara enkäten genom att försöka lokalisera projektledarna för att kunna även ringa 
dem och informera dem om enkäten. 

Fördjupningsstudien 
I utvärderingen har även tre projekt studerats på en djupare nivå med fokus på 
bakgrunden till projekten, deras metod och vilken relation till det offentliga de har haft. 
Vid utvärderingens början var det avtalat att Unga KRIS-projektet Tidig insats skulle 
utgöra en fördjupningsstudie. Efter att utvärderingen hade startats upp lades såväl X-
CONS projekt Processkedjan och Radio Fri till mitt utvärderingsuppdrag. Projektet Radio 
Fri bytte sedermera huvudman till kulturföreningen Fanzingo. I uppdraget ingick det 
från början att de två X-CONS-projekten enbart skulle redovisas muntligt för 
Arvsfondsdelegationen. Jag har dock tyckt att de båda projekten är så pass intressanta 
att jag har valt att inkludera dem skriftligt i rapporten. 

Samtliga intervjuer har blivit digitalt inspelade och sedan transkriberats. Två av 
intervjuerna är telefonintervjuer som spelades in via bandspelare. Analysen av det 
skriftliga materialet har i sin tur legat till grund när jag utformade frågorna till de två 
enkätundersökningarna. 

Fallstudie – Unga KRIS-projektet Tidig insats 
Unga KRIS-projektet Tidig insats, har undersökts kvalitativt i form av en intervju-studie 
och genom två webbenkäter. Jag har intervjuat lokala projektledare och 
kontaktpersoner på tre av projektets sex orter. Två av orterna, Norrköping och Kalmar, 
tillhör projektets ursprungliga orter. Den tredje orten som undersöktes är Halmstad och 
kan beskrivas som ett spridningsresultat av projektet. De lokala projektledarna från 
projektets övriga orter har bland annat intervjuats när projektet har haft sina nationella 
möten. Dessa orter är Gävle och Helsingborg, Unga KRIS från Karlstad har också 
närvarat på dessa möten. En av de ursprungliga orterna, Örebro, hade lämnat Unga KRIS 
innan utvärderingen startades och har därför valts bort i undersökningen. 

Jag var även närvarande på två nationella möten där den nationella projektledaren och 
projektsekreteraren eller den utbildningsansvariga träffar de lokala projektledarna eller 
kontaktpersonerna för handledning och att dokumentera och utveckla projektets 
strategier. I anslutning till ett av de två mötena följde jag även en utbildningsdag för 
blivande kontaktpersoner från Unga KRIS-avdelningar från hela Sverige. I utvärderingen 
ingår även fem intervjuer med ungdomar som har deltagit i projektet Tidig insats. De 
kommer från tre av projektets orter. Jag har valt att anonymisera ungdomarnas 
bostadsort för att förhindra möjligheten att de ska bli identifierade. Eftersom en av de 
fem ungdomarna är en flicka har jag även valt att inte uppge vilket kön ungdomarna har 
i min framställning för att försvåra ytterligare en identifiering. 

Projektets nationella projektledare har intervjuats två gånger, en gång när projektet var 
ganska nystartat och en gång efter att projektet hade avslutats. Projektsekreteraren har 
telefonintervjuats en gång. Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av en digital 
bandspelare för att sedan bli transkriberade någorlunda ordagrant. 
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Intervjuundersökningen startades ganska induktivt, det vill säga utan att jag hade några 
bestämda initiala teoretiska perspektiv. Intervjuundersökningen avslutades när jag 
upplevde att jag hade nått teoretisk mättnad, det vill säga när nya respondenter mer 
bekräftade vad tidigare respondenter hade sagt än kom med ny information. I rapporten 
presenteras materialet från intervjuundersökningen enligt en tolkande och 
hermeneutisk metod i form av olika tematiseringar eller meningskategorier, där dessa 
kan sägas symbolisera olika delförståelser av fenomenet, texten eller projektet. (Kvale & 
Brinkmann, 2014) 

I anslutning till fördjupningsstudien av Unga KRIS-projektet Tidig insats, gjorde jag en 
enkät som riktade sig till projektledarna på de sex orterna för att få en lokal kännedom 
om till exempel hur samarbetet med det offentliga såg ut. Denna del ska ses som en 
undersökning med främst fasta frågor, där jag har försökt samla in information för att 
kunna jämföra de lokala likheterna och skillnaderna. 

Jag lät även de lokala projektledarna skicka till mig e-postadresserna till sina 
samarbetspartners från socialtjänst, polis, häktet och frivården etcetera och bjöd in dem 
att besvara en webbenkät riktad speciellt till dem. I enkäten efterfrågades deras åsikter 
om projektets kontaktmannaskap och hur de ser på samarbetet med Unga KRIS. 
Eftersom det var få deltagare i enkäten, tretton av totalt tjugosex respondenter har 
svarat, kommer jag att dra försiktiga slutsatser från de svar som jag har fått. Det är 
dessutom bara tjänstemän från tre orter som har skickat in sina svar. Jag menar dock att 
jag kan använda mig av svaren för att uttala mig om projektet eftersom de som har 
besvarat enkäten i stor utsträckning har gett svar som överensstämmer. Jag har därmed 
dragit slutsatsen att de som har svarat på enkäten är de orter och de tjänstemän där 
projektet Tidig insats har fungerat bäst. 

I denna del av utvärderingen utformades även en pappersenkät som riktade sig till de 
ungdomar som har medverkat under projektets sista år, totalt 41 stycken (uppgiften är 
från projektets egen utvärdering). Enkäten skickades ut cirka 7 månader efter projektets 
avslutning. Skälet till detta var att de inte skulle känna sig i en beroendeställning 
gentemot kontaktpersonerna från Unga KRIS när de besvarade enkäten. Metoden för att 
tillhandahålla  enkäten kan dock beskrivas som en aning knepig, eftersom jag var 
tvungen att posta enkäten och frankerade svarsbrev till Unga KRIS lokalföreningar för 
vidare distribution till ungdomarna. Svarsgraden blev en besvikelse eftersom bara 6 av 
41 ungdomar skickade tillbaka en besvarad enkät till mig. Jag har därför valt att inte 
använda mig av den i rapporten förutom några enstaka frivalssvar under redovisningen 
av ungdomsempirin. Vid kontakt med de lokala projektledarna angav de som skäl till 
den låga svarsfrekvensen att ungdomarna antingen hade flyttat eller bytt mobilnummer 
vilket gjorde det svårt för dem att nå dem och vidarebefordra enkäten till dem. 

Fallstudie – X-CONS-projektet Processkedjan 
Fördjupningen av projektet Processkedjan bygger på fem intervjuer, där projektledare 
och projektmedarbetare har intervjuats individuellt (i en intervju intervjuades två 
personer samtidigt). Till detta kan läggas ett ganska omfattande skriftligt material. 
Fokus på intervjuerna har varit att undersöka på vilket sätt projektet är 
erfarenhetsbaserat och hur detta i så fall har påverkat projektets design. Eftersom 
projektet var relativt nystartat vid empiriinsamlingen blev mitt fokus hur 
projektmedarbetarnas tidigare erfarenheter har lett till realiseringen av projektet 
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tillsammans med Coachningmetoden som användes. I utvärderingen var jag tvungen att 
utesluta en planerad enkät om det föräldrastöd som inrymdes i Processkedjans projekt 
på grund av att det var för få aktiva respondenter i verksamheten genom att projektet 
var relativt nystartat under empiriinsamlingen. 

 

Fallstudie – Fanzingo-projektet Radio Fri 
Projektet Radio fri undersöktes genom befintligt skriftligt material, en gruppintervju 
med samtliga projektmedarbetare, en inspelning av ett besök på ett SIS ungdomshem 
där projektets arbetsmetod har dokumenterats samt en telefonintervju med en skolchef 
på en SIS-institution där projektet har sin verksamhet. 
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VÄLFÄRDENS FÖRÄNDRINGAR  OCH 
FRIVILLIGORGANISATIONERNAS NYA ROLL 
I det här kapitlet presenterar jag utvärderingens perspektiv. Först ut är ett generellt 
perspektiv på välfärdens förändringar och hur dessa i sin tur påverkar såväl det 
offentliga som det idéburna sociala arbetet med ungdomar i en vid mening. Den 
generella inledningen utgör det sammanhang i vilka projektens praktiker återfinns inom. 
Inledningsresonemanget kan därmed vara av vikt att ha i bakhuvudet när 
projektpraktikerna analyseras. 

Den svenska, för att inte säga den europeiska välfärden är i dag satt under press på 
grund av den ekonomiska krisens effekter på resurstilldelningen. Men det handlar inte 
enbart om minskade resurser, det finns även en kritik över att olika offentliga 
verksamheter dels är kostsamma, dels har dåliga effektresultat. Detta sammantaget 
leder till en rad förändringar vad gäller välfärden. En tydlig förändring är olika 
privatiseringar inom det offentligas tidigare ansvarsområden. Privatiseringar av skolan, 
där vinstuttag är tillåtna, ytterligare privatiseringar av missbruks- och 
behandlingsvården och en allt större mängd privata företag inom äldreomsorgen. 

Privatiseringarna av den tidigare gemensamma välfärden kan sägas ingå i en neoliberal 
diskurs där man ser den privata marknaden som effektivare än statliga och kommunala 
verksamheter. 

Neoliberalismen kan sägas utgöra en teori om politiska och ekonomiska praktiker. 
Enligt den teorin kan mänskligt välstånd bäst komma till stånd genom att ett individuellt 
entreprenörskap ges utrymme i olika institutionella fält i samhället. Ytterligare inslag i 
den neoliberala diskursen är att man har en tro på att starka privata rättigheter, en fri 
marknad och frihandel är det bästa förhållandet för den ekonomiska utvecklingen. Och 
det är statens roll att skapa och skydda sådana förutsättningar för marknaden. (Harvey, 
2005) 

Vilka förändringar kan mera direkt kopplas till och påverkar olika välfärdspraktiker och 
det sociala arbetet i synnerhet? Vissa förändringar kanske inte kan sägas vara 
neoliberala i sig själva, men genom att de verkar i en neoliberal kontext kan de sägas få 
ett neoliberalt utfall. 

En av EUs viktigaste styrningsprinciper kallas subsidiaritetsprincipen och kan sägas 
utgöra en tankefigur om att olika samhälleliga beslut ska fattas så nära det aktuella 
problemet som möjligt. Denna princip har lett till att olika beslut som rör människors liv 
i dag fattas på den lokala nivån, det vill säga, på kommunal nivå och även på 
stadsdelsnivå (Kazepov, 2010). I europeiska länder, med en sociallagsstiftning som 
skiljer sig från den svenska, innebär det att familjen får ett utökat ansvar för sina 
medlemmar till exempel vid arbetslöshet. 

Trots en stark stat har kommunerna i Sverige haft en ganska stor autonomi att 
bestämma över ett flertal sociala angelägenheter (Minas, 2011). Och i dag tenderar allt 
fler beslut, som tidigare först fattades efter olika statliga initiativ, att både definieras och 
beslutas på den lokala nivån. Den tidigare lokala variationen mellan olika kommuner 
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riskerar därmed att bli ännu större och kan i framtiden tänkas leda till stora skillnader 
och ojämlikheter på grund av kommunernas olika resurser. 

Kopplat till subsidiaritetsprincipen (det vill säga att flytta beslutsprocesser så nära som 
möjligt till de problem som man försöker att lösa) är ett tydligare fokus på det civila 
samhället. Det ”nya” intresset för det civila samhället vilar på en rad politiska, 
samhällsvetenskapliga och politiskt filosofiska diskussioner där man ser både lokala 
sociala nätverk och ”det gemensamma goda” (det vill säga det som är bäst för flest 
människor) som en utgångspunkt till att skapa en känsla av tillhörighet, solidaritet och 
ansvar. Allteftersom den svenska välfärdsstaten förändras har idéburna organisationers 
sociala projekt och verksamheter i det civila samhället fått en allt viktigare roll. 
Kommuner och stat kan sägas överlåta både ansvar och utförande till 
frivilligorganisationer. Skälen till denna förändring anges vara antingen politiska eller 
ekonomiska och att man anser att de sociala nätverken i lokalsamhället behöver stärkas 
för att motverka social exklusion (social utestängning) (Meeuwisse, 1999). Det finns 
ytterligare kritik av det offentliga som handlar om att det offentliga har svårt att möta, 
värdera och förstå, olika exkluderade gruppers sociala kapital (Pérez, 2013). 

”Upptäckten” av det civila samhällets inkluderande möjligheter av olika grupper av 
människor, verkar i en mening inte tillhöra en specifik politisk åskådning. Medan 
Labour-rörelsen i England har uppmärksammat det civila samhället och dess idéburna 
organisationer, har samma fokus i Sverige kommit från den senaste Alliansregeringen 
där bland annat Ungdomsstyrelsen har bytt namn till Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor och den nuvarande regeringens (S och MP) nyligen avslutade 
utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13). 

Sveriges situation skiljer sig dock från många andra länder när det gäller det frivilliga 
sociala arbetet i vid mening. Medan det sociala arbetet, såväl det professionella som det 
frivilliga, i till exempel Tyskland, helt domineras av fem idéburna organisationer, är 
förhållandena i Sverige i princip de motsatta. Vid en beräkning år 2009 kom forskaren 
Sivesind fram till att 81 procent av arbetet i välfärdssektorn i Sverige bedrivs av 
professionella och i kommunal regi. Cirka 15 procent bedrivs i privat regi och endast 
3 procent bedrivs av idéburna organisationer eller frivilligorganisationer. (Sivesind, 
2009) 

En ytterligare förändring som har påverkat det professionella välfärdsarbetet är 
diskursen om så kallad evidensbaserad praktik (EBP) och New Public Management 
(NPM). Detta nya sätt att förhålla sig till det sociala arbetet påverkar både relationen 
som legitimeringen av de idéburna organisationernas arbete gentemot det 
professionella arbetet i kommunal regi. Uppdelningen mellan det professionella arbetet 
med evidensbaserade resultat å ena sidan, och det idéburna och frivilliga arbetet utan en 
evidensbaserad praktik å andra sidan kan skapa ett legitimitetsproblem i framtiden. 

En del idéburna organisationer har till exempel redan börjat använda sig av kognitiva 
och evidensbaserade metoder i form av ART (Agressive Replacement Training) eller MI 
(Motiverande Intervjuer) för att legitimera sig inom fältet. Andra organisationer 
försöker å andra sidan att försvara till exempel preventiva metoder som angelägna och 
adekvata utan att de på något enkelt sätt kan utvärderas utifrån att ha ett effektmål. 
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Introduktionen av en evidensbaserad praktik i Sverige kan ses som en statligt initierad 
modell där administratörer och byråkrater har angett praktiken som ett skapande av 
evidensbaserade riktlinjer (Bergmark & Lundström, 2011). I Gambrill (2008) kritiseras 
denna instrumentella syn och i stället lyfts praktikernas egen kunskap och involveringen 
av klienterna i beslutsprocessen fram som viktiga i ett adekvat socialt arbete. 

Med EBP menar Socialstyrelsen följande: ”en noggrann, öppet redovisad och 
omdömesgill användning av den för tillfället bästa evidensen för beslutsfattande om 
åtgärder (insatser, metoder) till enskilda personer, kompletterat med professionell 
expertis och den berörda personens situation och önskemål” (Socialstyrelsen, 2012). 
Socialstyrelsens nya definition är ett försök att bredda förståelsen av begreppet, trots 
detta fortsätter de arbetet med att skapa evidensbaserade nationella riktlinjer, och inte 
minst, utifrån ett expertperspektiv. 

Kopplat till diskursen om en evidensbaserad praktik i så kallade människobehandlande 
organisationer (I Hasenfeldt, 1983, presenteras ett perspektiv om 
människobehandlande organisationer) återfinns sedan 1990-talet en reformering av 
välfärdsorganisationernas styrningsformer. Utifrån en kritik att de var ineffektiva har de 
förändrats genom att bland annat makt och ansvar har decentraliserats. Förändringarna 
eller reformerna har fått namnet New Public Management (NPM) och handlade under 
1990-talet om en ”marknadisering” av den offentliga sektorn. Under 2000-talet handlar 
det snarare om olika styrningsprinciper för stat, kommuner och landsting (Bejerot, 
2009). I och med NPM har det till exempel skett en förskjutning från administrativa 
system och resurser till prestationer samt effekter och resultat. NPM:s fokus på resultat 
gör att styrningsprincipen ganska enkelt kan kopplas till den evidensbaserade 
praktikens fokus på utfall och effekter. EBP tillhör visserligen en positivistisk diskurs 
men genom att den verkar i ett neoliberalt sammanhang så kan det leda till att 
individer ”dekontextualiseras” från sitt sociala sammanhang. Ett resultat av denna nya 
diskurs är att sociologiska och strukturella förklaringar till individuella sociala problem, 
eller individuella symptom på strukturella problem, glöms bort i analysen. Fokus är till 
stor del att åstadkomma en förändring av individuella beteenden utifrån 
individinriktade metoder (Payne, 2015) 

Det är just i samband med den här starkt individ- och problemorienterade nyordningen 
bland de offentliga aktörerna som de idéburna organisationerna kan bli ett komplement 
och ett alternativ. Detta diskuteras under nästkommande rubrik. 

Frivilligorganisationer i det samtida samhället 
Som jag tidigare har skrivit så finns det sedan en lång tid tillbaka ett politiskt intresse för 
det civila samhället och dess frivilligorganisationers möjligheter till att arbeta med 
sociala problem och utföra ett inkluderande arbete. Detta intresse är bland annat ett 
resultat av minskade resurser till olika offentliga insatser. Till detta kan läggas de 
pågående privatiseringarna av välfärdssektorn. I detta nya politiska klimat är ett 
resultat att idéburna organisationer ska ta ett större ansvar för att lösa sociala problem, 
skapa deltagande och ett aktivt medborgarskap utifrån lokala initiativ. 
Frivilligorganisationernas nya roll behöver därmed att såväl undersökas som diskuteras 
på ett noggrant sätt. 
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Det är dock viktigt att komma ihåg att det civila samhället och därmed dess 
frivilligorganisationer inte kan förstås som att vara självständiga i förhållande till 
statliga och offentliga institutioner. Som ett resultat av det fördjupade, och kanske i 
Sverige relativt nya, intresset för det civila samhällets inkluderande och problemlösande 
förmågor har frivilligorganisationernas särprägel blivit mer diffus. Detta beror bland 
annat på att vissa organisationer professionaliserats genom att anställa utbildad 
personal till förmån för lekmän och frivilliga. Frivilligorganisationer har av tradition 
antingen levt på medlemsinsamlingar eller stöttats ekonomiskt genom offentliga medel 
för att bedriva verksamhet i lokalsamhället. Utvecklingen leder till att 
frivilligorganisationer i stor utsträckning skriver avtal med till exempel 
stadsdelsnämnder eller kommunala förvaltningar för att bedriva en specificerad 
verksamhet med ett resultatmål. Den här utvärderingen är även den ett utryck för en ny 
sorts kontroll av det idéburna arbetet genom att den har tagit särskild hänsyn till 
projektens resultat. Å andra sidan kan man säga att Arvsfondens inriktning för 
projektbidrag särskiljer sig från de mer evidensbaserade praktikerna, eftersom de 
efterlyser nya och många gånger oprövade praktiker till skillnad mot det konventionella 
arbetet med ungdomar. Medan det evidensbaserade arbetet är inriktat på att validera 
och reproducera en allmängiltig kunskap, ska arvsfondens projekt, när de lyckas, 
snarare producera ny kunskap eller nya innovationer eller både och. 

Det civila samhället inklusive frivilligorganisationerna kan alltså sägas inta och ha fått 
nya roller i det samtida samhället. Detta leder givetvis till att vi behöver definiera deras 
roll och vad de är för något på ett nytt sätt. Tidigare var det vanligt att definiera 
idéburna organisationer och frivilligorganisationer utifrån en negation, vad de inte var, 
som till exempel ”icke-vinstdrivande” (i relation till marknaden) eller ”icke-statlig” (i 
relation till den statliga eller kommunala sektorn). Denna typ av definition är i dag 
ganska meningslös att använda sig av genom att den säger ganska lite om vad den 
frivilliga sektorn är eller gör i dag eller hur individer eller organisationer skapar och 
förstår sina identiteter (Milbourne, 2013). Låt mig utveckla resonemanget på följande 
sätt: Frivilligorganisationer skiljer sig åt när det gäller deras huvudsakliga syfte; några 
erbjuder service, andra fungerar som förespråkare för svaga grupper, andra erbjuder 
självhjälp och ytterligare andra erbjuder ett socialt välfärdsarbete. Skillnaderna gör att 
vi i dag måste definiera organisationerna individuellt utifrån deras egna förutsättningar 
och vilken position de har i det civila samhället samt vilka relationer de har gentemot de 
offentliga aktörerna. Det blir med andra ord allt svårare att definiera en 
frivilligorganisation utifrån tillhörigheten i den civila sektorn. Definitionsproblematiken 
gör även att jag i denna rapport har tvingats använda mig av olika begrepp. Jag skriver, 
som ni har märkt, antingen om frivilligorganisationer eller idéburna organisationer dels 
som synonymer, dels som ett uttryck för en tolkningsproblematik. 

Jag skulle dock vilja låna ett par begrepp av den socialpedagogiska forskaren Lisbeth 
Eriksson för att diskutera det civila samhället utifrån en mer gripbar dimension. Utifrån 
begreppet ”gemenskaper” kan man analysera olika aspekter av det civila samhället. För 
det första och kanske den vanligaste förståelsen av en gemenskap, eller en ”community” 
som det anglosaxiska begreppet är, är att se det som ett specifikt territorium, det vill 
säga ett bostadsområde eller en stadsdel. Man kan också tala om ”beskrivande 
gemenskaper” när man beskriver en grupp eller de sociala nätverk som delas av en 
grupp. Denna dimension används allt som oftast i forskning som utgår från de teoretiska 
perspektiven om socialt kapital (jfr Field, 2008). Ur ett annat perspektiv så skapar 
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människor i sina sociala nätverk värden och solidaritet, för att på så sätt skapa ett 
sammanhang. Slutligen kan man se gemenskaper i det civila samhället utifrån dess 
kollektiva dimension, det vill säga ur olika gruppers särskilda intressen (Larsson, 2013). 

Frivilligorganisationer kan emellertid fortfarande ses som relativt autonoma från stat 
och marknad (trots att beroendet ökar) men också från det civila samhällets mer 
informella sfärer genom de idéburna organisationernas allt mer formella organisering. 
Frivilligsektorns ökande såväl formalisering och organisering som professionalisering 
särskiljer dem allt mer från vad vi kan kalla samhällets "fjärde sfär" i vilken den 
personliga världen och mer informella grupperingar i det civila samhället återfinns 
(Milbourne, 2013). Sammanfattningsvis kan man se att de socialpolitiska förändringarna 
som inbegriper de idéburna organisationerna i den civila sektorn utvecklar olika 
strategier för att kunna bli framgångsrika i arbetet med att få medel till sina 
verksamheter. Frivilligorganisationerna söker även i detta nya sammanhang 
samarbeten med andra aktörer och i andra sektorer. 

Men det civila samhällets organisationer blir även påtvingade samarbeten med den 
offentliga sektorn med olika utförarkontrakt och krav på positiva redovisade utfall av 
sina verksamheter. De riskerar med andra ord att dras in i ett nät av maktrelationer och 
på så sätt styras av det offentliga (Milbourne, 2013). 

Att växa upp i det senmoderna samhället 
Dagens samhälle har förändrats på en hel rad sätt under de senaste 30–50 åren. 
Förändringar som på ett grundläggande sätt har påverkat ungdomars uppväxtvillkor 
och identitetsprocesser. Den pågående kulturella individualiseringen påverkar till 
exempel ungdomars upplevelse på det subjektiva planet  av att ha en allt större frihet 
gentemot sociala strukturer, som till exempel social klass. Samtidigt leder detta nya 
tillstånd till att både individuella framgångar och motgångar tolkas, just som, ett resultat 
av individens kompetens eller oförmåga. Enligt Giddens (1996) har detta nya 
förhållande lett till att man som individ i dag tvingas att leva med, vad han kallar, 
"ontologisk otrygghet", det vill säga i ett föränderligt samhälle tvingas vi som individer 
att hela tiden ompröva vår kunskap och förståelse om såväl samhälle som oss själva. 
Detta leder till att identiteten måste omprövas och förändras i en aldrig avstannande 
process (jfr till exempel Thomas Ziehe, 1986, där han för en diskussion om en ökad 
känsla av osäkerhet). Individualiseringen, det vill säga särskiljandet av individuell 
identitet och social position, är dock enbart en sida av den pågående förändringen. 
Studier visar parallellt att det fortfarande finns sociala strukturer som skapar olika 
möjligheter eller brist på möjligheter beroende på vilken social klass, vilken etnicitet 
eller genus man har. Enligt Beck (2012) har det samtida samhället omvandlats till ett 
"risksamhälle", det vill säga till ett samhälle där risker inte är jämnt fördelade. 

Ungdomar från lägre sociala skikt och ungdomar som tillhör minoritetskulturer växer 
fortfarande upp med fler risker att hantera och försöka försvara sig emot än ungdomar 
från resursstarka sociala skikt. Denna samhälleliga och uppväxtmässiga olikhet är 
speciellt viktig att ta hänsyn till under ungdomsåren, genom att det är under denna 
period i livet då man inte har etablerat sig på arbetsmarknaden eller skapat varaktiga 
relationer, samtidigt som föräldrarnas sociala kontroll och insyn minskar (Furlong & 
Cartmel, 2007). Studier visar att det finns ett samband mellan ungdomars kriminalitet 
och grad av etablering, egentligen brist på etablering, till ett vuxenliv (Furlong & Cartmel, 
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2007). Ungdomsbrottslighet är därmed på ett tydligt sätt kopplat till tonåren och de 
risker som då är aktuella. Det är risker som har uppstått genom de processer som kan 
inbegripas och ses som effekter av samhällets pågående modernisering och 
individualisering och som fragmentiserar det traditionella samhällets former för 
informell social kontroll. 

Socialt kapital 
Teorier om socialt kapital intresserar sig för hur individers och gruppers välbefinnande 
är ett resultat av sociala nätverk. Det finns två inriktningar, en som studerar familjens 
sociala nätverk och en som tar sin utgångspunkt i att analysera gruppers sociala nätverk 
i det civila samhället. Teorins utgångspunkt är att individer får erfarenheter, kunskaper, 
kompetenser och värderingar om sociala normer i relationerna i lokalsamhällets sociala 
nätverk (Schoon, 2007). Den här synen på socialt kapital gör att man kan relatera teorin 
till Empowerment-metoden som kan sägas handla om att möjliggöra processer och 
aktiviteter som i sin tur leder till att människor får ett större självförtroende, bättre 
självbilder och ökade färdigheter och kunskaper (Askheim, 2007). 

Det finns flera typer av socialt kapital, i en kapitalform knyts människor ihop och skapar 
mer eller mindre en homogen grupptillhörighet, så kallad Bonding Social Capital. 
Bonding (sammanbindning) innebär att grupper utvecklar gemensamma kompetenser 
och värderingar som särskiljer sig gentemot andra gruppers sociala och kulturella 
praktiker för att på så sätt bli mer eller mindre homogena. I en annan form av socialt 
kapital fungerar erfarenheterna och kompetenserna på ett överbryggande sätt och gör 
det på så sätt möjligt för individer att skapa mer komplexa identiteter, så kallade 
Bridging Social Capital. Bridging (överbryggning) innebär att individer och grupper i 
mötet med andra individers och gruppers olikheter får en ökad orienteringsförmåga och 
mer heterogena erfarenheter av det mångkulturella och senmoderna samhället (Field, 
2008). Socialt kapital kan därmed definieras som produkten av individers och gruppers 
sociala nätverk (Putnam, 2000). 

Vidare kan organisationer använda sig av teorin om socialt kapital när de analyserar 
vilka åtgärder som behöver göras för olika grupper som de möter i det civila samhället, 
förutom en nätverksanalys kan föreningar och organisationer även se sin egen roll, den 
som tillför resurser, för att skapa ett socialt kapital hos deras medlemmar eller hos dem 
som de arbetar tillsammans med. 

Ett socialt kapital skapas som ett resultat av strukturella resurser (vilka som ingår i 
gruppen) och funktionella resurser (hur gruppens medlemmar samspelar) (Bassani, 
2007). Föreningar och organisationer vars medlemmar delar värderingar och därmed 
utbyter erfarenheter och kunskaper har därmed en möjlighet att utveckla funktionella 
resurser genom medlemmarnas sociala samspel med ungdomar. Organisationer med sin 
hemvist i det civila samhället utvecklar många gånger starka sociala band med 
gemensamma värderingar och utvecklar därmed ett starkt socialt kapital utifrån 
bonding. (Bassani, 2007) 

Social inklusion och social exklusion 
I utvärderingen används även ett perspektiv på social exklusion för att skapa en 
förståelse när det gäller unga och kriminalitet. Social exklusion kan ses som ett resultat 
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av en process som innefattar ett flertal komponenter. De socialt exkluderande 
komponenterna är till exempel fattigdom och låga inkomster, arbetslöshet, svaga eller 
inga sociala nätverk som erbjuder ett socialt stöd eller som inte skapar ett socialt kapital. 
Dessa brister i lokalsamhällets sociala nätverk kan leda till en social, ekonomisk, politisk 
och kulturell exklusion. (Pierson, 2009). Jag kommer nedan att utveckla dessa 
dimensioner. 

Ungdomar som är relativt fattiga kan till exempel sakna resurser till att ta del av olika 
samhälleliga aktiviteter och på så sätt knyta band med andra i sociala nätverk. En annan 
viktig förutsättning för att kunna bli socialt inkluderad är att man har en position, 
antingen på arbetsmarknaden eller inom utbildningssystemet. Dessa två första 
dimensioner är sådant som olika välfärdsinstitutioner kan och ska arbeta med. 

Det finns även socialt exkluderande processer som olika idéburna organisationer med 
fördel kan arbeta med om man väljer att inrikta arbetet mot att förstärka och förbättra 
ungdomars sociala nätverk. Svaga sociala nätverk kan leda till social exklusion om de 
inte ger individer och familjer eller grupper socialt stöd och informell hjälp. Stödet 
behövs för att man ska kunna delta till fullo i det lokala samhällets gemenskaper. 
Ungdomar behöver dels stödjande nätverk i sitt vardagsliv, till exempel vänner, familj, 
föreningsliv och så vidare. Det finns även sociala nätverk som är institutionellt 
inkluderande och som hjälper individen att komma framåt och att utvecklas. Dessa 
nätverk ger individer, familjer och grupper information, kunskap och valmöjligheter om 
arbete, utbildning med mera. (Pierson, 2009) 

Teorin om socialt kapital lyfter fram de sociala nätverken i det lokala samhället som 
ytterst viktiga för ungdomars socialisation och sociala inklusion i samhället. Ungdomar 
blir därmed, på gott och ont, bundna till sitt uppväxtområdes sociala nätverk i sitt 
identitetsarbete. Inom ungdomskulturforskningen pratar man till exempel om att 
ungdomar som växer upp i marginaliserade bostadsområden skapar ”platsbundna 
identiteter”, det vill säga att identiteten får en lokal förankring till området (Öhlund, 
2011). 

Teorin om socialt kapital förklarar ungdomars kriminalitet med att ungdomstiden är 
den period i livet då den unge lämnar föräldrarnas direkta inflytande. Den informella 
sociala (vuxen)kontrollen kan därmed bli relativt svag samtidigt som ungdomstiden 
många gånger består av en instabilitet i en psykologisk och social mening innan man 
inkluderas till vuxenlivet. Om inte ungdomar blir initierade i konstruktiva sociala 
nätverk i det lokala samhället, så ökar risken för att de i stället kommer att ingå i 
subkulturella sociala nätverk där alternativa värderingar och normer utvecklas. Dessa 
kulturer kan ibland skapa värderingar som kan leda till eller underlätta kriminalitet 
(Halpern, 2005). 

Utifrån dessa resonemang blir olika sociala projekts aktiva arbete med ungdomars 
sociala nätverk ytterst viktigt. Unga människor behöver ges möjlighet att delta i lokala 
föreningar, organisationer och institutioner i lokalsamhället, dels för att de ska kunna 
formulera vilka behov som de har, dels för att kunna utveckla kompetenser och sociala 
nätverk vilka kan verka socialt inkluderande. (Pierson, 2000) 

För att knyta ihop mina tidigare resonemang om ungdomar, risk och socialt kapital vill 
jag med en modell, lånad från Bassani (2007) diskutera relationen mellan risk och 
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socialt kapital. Modellen är ett försök att visa på hur ungdomars risker är beroende av 
vilken typ av socialt kapital som omger dem och på vilket sätt olika former av socialt 
kapital påverkar ungdomars potentiella livschanser. Om ungdomar kommer från en 
familj som har en hög grad av ett legitimt socialt kapital så kommer denna ursprungliga 
tillgång av socialt kapital antingen att öka i sitt värde (Boosting Effect) eller fungera 
kompensatoriskt (Compensating Effect). Med det menas att en ursprunglig hög grad av 
ett socialt kapital kan kompensera vad till exempel en resurssvag skola eller ett 
bostadsområde med få sociala resurser inte lyckas erbjuda (till exempel ett inkluderade 
utbildningskapital). Det omvända kan givetvis också ske. Att en resursstark skola lyckas 
kompensera för en ungdoms ursprungliga låga grad av ett legitimt socialt kapital från till 
exempel sin familj. I modellen finns det även ett tredje och, för både individer och 
samhället, ett ännu mer problematiskt möjligt utfall. Ungdomar som kommer från 
resurssvaga familjer och där varken skola eller det civila samhället lyckas erbjuda en 
hög grad av ett legitimt socialt kapital, löper en fördubblad risk att hamna i olika sorters 
sociala problem (Double Jeopardy Effect) med social exklusion som ett möjligt resultat. 
Nedskärningar av resurser till offentliga institutioner och stigmatiserade områden med 
en avancerad marginalitet med svaga sociala nätverk inverkar givetvis ganska påtagligt 
på detta förhållande (Wasquant, 2008). 

Modell:  Relationen mellan primärgruppens sociala kapital och olika 
riskfaktorer. 
 

 
(Bassani, 2007) 
 
Sociala innovationer 
Jag skrev i inledningskapitlet att arvsfonden ger medel till projekt som är nyskapande 
och skiljer sig från reguljär verksamhet. Men vad menas egentligen med att ett projekt är 
nyskapande och hur kan det organiseras? 

För det första, sociala innovationer är en social process och kunskapsprocessen i sociala 
system är en funktion av att individer samarbetar. Detta gör att sociala innovationer på 
ett påtagligt sätt kan kopplas till teorin om socialt kapital. Individer i organisationer 
eller i sociala projekt skapar kunskaper, värden och normer genom sina nätverk. Det 
sociala kapital som produceras kan ibland leda till ett innovativt socialt kapital genom 
den kollektivitet som skapas av att individer organiserar sig i sociala system som både 
producerar och integrerar ny kunskap (McElroy, 2002). 

Den kreativa läroprocessen är intimt ihopkopplad med perspektivet om sociala 
innovationer genom att kreativitet involverar ett imaginärt tänkande eller ett handlande 
där dess slutmål även ska skapa ett värde för de som är involverade (NACCE,1999). 
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Idéburna organisationer har många gånger personer som genom sina unika 
erfarenheter, till exempel som klient, avvikare eller kriminell samt tidigare 
drogmissbrukare, kan tillföra ett erfarenhetsbaserat socialt kapital till dessa 
kommunikationsprocesser och bidra till organisationens innovativa möjlighet. Det är 
dock viktigt att dessa erfarenheter kan bli reflekterade och medvetandegjorda för att 
skapa såväl ett individuellt som ett organisatoriskt vetande. 

Organisationer kan bidra med att skapa en gemensam kunskap i och om lokalsamhället 
genom att organisera människor från olika grupper för att på så sätt skapa  så kallade 
kommunikativa praktiker (McElroy, 2002). Detta leder i första hand till ett 
överbryggande socialt kapital, men ökar även möjligheterna till att deltagarna också når 
innovativa kunskaper. En organisation som vill skapa innovativa möjligheter bör skapa 
en kultur eller ett handlingsutrymme som inrymmer ett lärande där medlemmarna 
själva kan välja sin egen agenda eller färdväg, en kunskapsprocess där organisationen 
förmedlar hur man skapar, delar och använder sig av den reflekterade kunskapen. 
Organisationens sociala nätverk, vilka slags nätverk det är och nätverkens omfattning 
utgör för organisationens medlemmar också en grund för ett möjligt socialt innovativt 
reflekterande eller lärande. En frivilligorganisations försök att förfoga över ett 
innovativt lärande är beroende av i vilken grad det finns en mångfald av värderingar och 
världsbilder i organisationens sociala nätverk (McElroy, 2002). 

Sociala innovationer kan sägas innehålla tre dimensioner. Dessa utgör allt som oftast 
nya kombinationer eller hybrider av redan existerande element. Och när de sociala 
innovationerna blir till en praktik så skär de igenom gränserna för olika organisatoriska 
och sociala fält. På så sätt skapas nya tilltalande sociala relationer som kan skapa en 
dynamik som leder till ytterligare sociala innovationer. (Mulgan, 2007) 
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36 ARVFONDSPROJEKT OM UNGA OCH 
KRIMINALITET UNDER ÅREN 1995–2013 

Inledning 
I detta kapitel kommer de 36 projekten som ingår i utvärderingen att presenteras 
utifrån de olika verksamhetsinriktningar som har funnits. Många projekt har dock inte 
endast en verksamhetstyp utan flera, vilket kan skapa ett problem med att kategorisera 
dem som det ena eller det andra. Jag har dock försökt att placera in projekten efter vad 
som har uttolkats vara projektets mer fundamentala verksamhet. 

Projekt inriktade mot socialt stöd 
I utvärderingen har 9 projekt kategoriserats som att handla om att erbjuda ett (primärt) 
socialt stöd eller behandling eller både och. Dessa är följande: 

• Föreningen Mansjouren Akilles projekt Behandling för unga killar mellan 16–23 
år med kriminalitet och våldsproblematik (1997) 

• Fryshusets projekt Hembesök – uppföljning av unga förbrytare (2000–2003) 

• Föreningen KAMPs projekt Gör inte som oss – du kan välja din väg (2005–2008) 

• Fryshusets två projekt Lugna gatan (2005–2008) och Passus (2009–2011) 

• KRIS projekt Livsstilshus (2009–2012) 

• Gottsunda teaters projekt Mentorsprojektet vid Gottsunda teater (2010–2012). 

• Unga KRIS projekt Tidig insats (2011–2013) 

• Unga X-Cons projekt Processkedjan (2011–2013). 

Förutom det förstnämnda projektet kan man se att denna typ av projektinriktning 
tillhör 2000-talet och att de blir fler allteftersom vi närmar oss urvalets slutår, nämligen 
år 2013. Det projekten har gemensamt är att de riktar sig mot ungdomar och unga vuxna 
som redan har en mer eller mindre etablerad kriminalitet och/eller ett alkohol- och 
drogmissbruk. Metoden som används när det gäller det sociala stödet kallas lite olika 
beroende på vilket projekt vi pratar om. De som är utförare av det sociala stödet 
benämns lite olika, till exempel som mentor, värd, coach, kontaktman eller 
kontaktperson. 

Det finns också ytterligare gemensamma drag i de flesta av de projekt som är inriktade 
mot att erbjuda ett socialt stöd, dels arbetar projekten oftast med ganska få ungdomar 
(många gånger cirka 30–50 ungdomar under en treårsperiod) dels erbjuder de allt som 
oftast möjligheter till stöd för ungdomar gentemot deras kontaktpersoner i projekten 
dygnet runt, det vill säga ungdomarna i projekten kan kontakta sina kontaktpersoner 
närhelst de behöver stöd. Ett annat gemensamt drag för projekten är att de som 
erbjuder det sociala stödet många gånger har tidigare erfarenheter av ett utanförskap i 
form av kriminalitet eller ett missbruk. Projekten förmedlar därmed vad som kan kallas 
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ett erfarenhetsbaserat socialt arbete. Projekten som inriktar sin verksamhet mot att ge 
socialt stöd för ungdomar med ett etablerat missbruk eller kriminalitet samarbetar alla 
nära med olika offentliga aktörer, och då främst med socialförvaltningar som "erbjuder", 
dem ungdomar, det vill säga kontrakterar ungdomar som ska vara med i verksamheten. 

Föreningen Mansjouren Akilles projekt Behandling för unga killar mellan 16–23 år 
med kriminalitet och våldsproblematik (1999) etablerade en verksamhet vid ett 
nystartat behandlingshem i Karlskrona. Projektets målgrupp var unga pojkar med en 
tung social belastning (våld, kriminalitet och droger). Projektets verksamhet bestod i att 
öppna en dagverksamhet för de aktuella pojkarna. I dagverksamheten erbjöds pojkarna 
ett deltagande från vuxna som ger ett positivt stöd, samtalsgrupper och 
fritidssysselsättningar. Projektet samarbetade med socialtjänsten i Blekinge. Projektet 
genomförde verksamheten enligt projektplanen men det är svårt att se vilka spår som 
kan finnas kvar i de äldre projektens redovisningar. 

Fryshusets projekt Hembesök – uppföljning av unga förbrytare (2000–2003) 
arbetade med att stödja unga brottsoffer på olika sätt i samarbete med Lugna gatan i 
Stockholm. Bakgrunden till projektet var det ökande antalet ungdomsrån som begicks i 
storstäderna från omkring 1999 och framåt. Med utgångspunkt i statistik från BRÅ 
kunde projektet se att unga pojkar med invandrarbakgrund var överrepresenterade 
som gärningsmän och underrepresenterade som offer. Projektets grundidé var att de 
ungdomar som var offer, som ofta vara etniska svenskar, skulle möta projektets värdar 
som tillhörde olika etniska minoriteter och som ofta var förövare i brottsstatistiken. 
Genom det stöd som offren fick av dessa sjysta projektmedarbetare ville projektet 
förhindra att offren blev invandrarfientliga,  det vill säga man ville förhindra att 
individuell brottslighet skulle iklädas kulturella förklaringar. 

Under projekttiden var tre personer anställda och de arbetade med rånoffren i 212 olika 
fall varav 169 stycken var pojkar och 43 stycken var flickor. I 37 av fallen arbetade man 
även med förövaren. Projektet hade som fokus att stödja den brottsutsatta, dels genom 
att medverka till att göra en polisanmälan, dels genom att fungera som samtalspartner 
och som stödperson före, under och efter en eventuell rättegång. Stödpersonen arbetade 
utifrån en metod där man gjorde en behovsinventering där rånoffrets situation och 
behov ingick. Strategin bakom att stödja brottsoffret att göra en polisanmälan är bland 
annat att få det sociala, familjen och polis medvetna om händelsen. Utifrån detta kan 
sedan socialtjänsten börja med att genomföra åtgärder för att hjälpa både brottsoffren 
och senare (efter fällande dom) även brottsutövarna. I kontaktpersonens arbete ingick 
det även att försöka skapa personliga relationer med såväl förövare som offer för att 
kunna motverka eventuella nya hot och brott mot offret. Projektet erbjöd offren 
terapisamtal, medling och aktivitetsstöd. Aktivitetsstödet innebar att offren kunde delta 
i "Lugna gatan Junior" för att få bort eventuell social rädsla. Sedan, när offren kände sig 
tillräckligt trygg och stark, kunde de få träffa gärningsmannen genom projektets försorg. 
Metoden som användes var medling, det vill säga att offret får träffa gärningsmannen 
och att gärningsmannen får konfronteras med offret tillsammans med de mest erfarna 
värdarna inom projektet. I vissa fall av dessa möten var även föräldrar till offret 
och/eller gärningsmannen närvarande. Projektet samarbetade även med socialtjänsten 
för att arbeta fram en utvecklingsplan för den unge rånarna för att förändra deras 
livsstil och beteende. 
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Projektredovisningen lyfter fram att projektet även har arbetat med ungdomarnas 
familjer vilket har underlättat och skapat en framgång i relationen till de yngre. 
Eftersom medarbetarna i projektet har arbetat med akuta situationer har de inte haft 
möjlighet att invänta beslut från socialförvaltningen om ekonomiskt stöd, och eftersom 
man inte kan komma i efterhand har de inte lyckats få en ekonomi i projektet för de 
stödinsatser som har gjorts. Verksamheten upphörde efter projekttiden. 

Projektet Gör inte som oss – du kan välja själv (2005–2008) drevs av föreningen 
KAMP. Verksamheten bedrevs främst i Västsverige och på flera orter. Projektet hade ett 
fokus på att erbjuda socialt stöd till tidigare internerade unga vuxna. Det kan därmed 
sägas att det hade ett fokus på eftervård. Projektet hade tre delsyften. För det första 
fokuserade det på att hjälpa unga dömda på vägen tillbaka in i samhället efter avtjänat 
straff. För det andra ville projektet även stoppa och förhindra vidareutveckling av 
antisociala beteenden (ungdomar i riskzonen). För det tredje skulle projektet även 
fungera opinionsbildande på skolor,  socialtjänst, institutioner och allmänhet när det 
gäller kriminalitet, droger och utanförskap genom utbildningar, föreläsningar och 
seminarier. Till detta kan läggas produktionen av en förebyggande brottsfilm och en 
dokumentär om hur såväl personal som ungdomar vid fyra SIS-institutioner upplever 
sitt arbete eller liv som intagen. Förutom att dokumentera "livet på institutionen" hade 
projektet även en förhoppning att filmen skulle avslöja olika fördomar som finns mot 
den aktuella ungdomsgruppen. Projektet hade även en uttalad politisk ambition, vilket 
de är i stort sätt är ensamma om i utvärderingsmaterialet, genom att de hoppades starta 
en offentlig diskussion om lagen om sluten ungdomsvård, och dess konsekvenser för 
den aktuella målgruppen. 

Ungdomar, som var i behov av vård, erbjöds kontakt med KAMP via till exempel 
socialsekreterare som ett alternativ till att förändras. Ungdomarna fick sedan ta kontakt 
med projektet själva och kallades därefter till en intervju. Och om de då uppvisade en 
vilja till att förändras blev de antagna under förutsättningen att om de skulle återfalla så 
blev det frågan om offentlig öppen-, eller institutionsvård. Projektet hade därmed satt en 
"tröskel" innan ungdomarna accepterades för att få delta i verksamheten. 

Det stöd som de antagna ungdomarna gavs uppges vara enligt Empowerment-metoden 
baserad på frivillighet där man sa sig stödja ungdomarnas egna styrkor och resurser. I 
enlighet med Empowerment-metoden utvecklade projektet det så kallade JAAB-
programmet för att möta ungdomarna. Programmet är uppdelat i tre steg. Steg ett i 
programmet innebär att ungdomarna pratar om sig själva i tredje person singularis för 
att kunna beskriva sina erfarenheter utan att lämna ut sig. Projektet menar att denna 
metod är unik. Detta första steg ska fungera jagstärkande och anses vara det viktigaste 
och tuffaste steget. Under detta steg måste ett förtroende mellan ungdomarna och 
projektet skapas. Och än viktigare, ungdomarna måste börja lita på sig själva och tro att 
de kan åstadkomma en förändring. Det är även under det första steget som det är 
vanligast att ungdomar lämnar verksamheten. 

Programmets nästa steg är brottsförebyggande och med socialt inkluderande praktiker 
där ungdomarna ska få klart för sig vilka konsekvenser brott, våld och droger ger. Under 
detta steg ges möjlighet för ungdomarna att ta itu med saker som skulder hos 
kronofogden, medling, skolgång, inskrivning på arbetsförmedling, konflikthantering och 
körkortstillstånd samt bestämma vilka mål och vilken framtid som de vill åstadkomma. 



 30 

Steg tre kan ses som en examinerande del där ungdomarna dels ska fungera som bra 
förebilder, dels ska uppvisa kunskaper och ha nått de mål som de själva har satt upp. 
Ungdomarna får i detta steg verka förebyggande för att andra inte ska göra samma 
misstag som de själva har gjort genom att gå ut på skolor, agera som ”polare” och hålla i 
juniorverksamhet. I projektet menar man att det är under steg tre  som ungdomarna 
börjar ge tillbaka till samhället: ”våra ungdomar verkar opinionsbildande i stället för att 
belasta samhället med dyra kriminalvårds- och socialtjänstkostnader”. 

Projektet samarbetade med delaktiga och engagerade ungdomar, forskare på 
universiteten, socialtjänst, kommun, skola och polis samt behandlingshem. Samarbetet 
beskrivs som att ha fungerat bra under projekttiden. Vid projektets avslut nekades dock 
föreningen att skriva avtal, trots muntliga överenskommelser, med ett par stadsdelar i 
bland annat Göteborg. 

Förutom att stödja de deltagande ungdomarna i projektet arbetade man även med att 
informera offentliga aktörer om den aktuella målgruppen eftersom de upplevde att den 
målgruppen inte låg högt upp på prioriteringslistan hos kommuner och olika stadsdelar. 

Under projekttiden tog man, enligt utvärderingen, emot 35 ungdomar, varav de flesta 
med invandrarbakgrund eller från socialgrupp 3, och av dem som inte har återfallit har 
åtta personer ett fast arbete, fyra har en provanställning, en är sjukskriven på grund av 
psykiska problem och två personer är arbetslösa. Nio ungdomar har återfallit, varav tre 
har blivit dömda till fängelse, en har blivit dömd till LSU, en har fått vård inom 
socialtjänsten och fyra personer har fortsatt att missbruka och begå brott men inte blivit 
dömda. Enligt projektet har cirka en tredjedel av ungdomarna återfallit i brottslighet 
eller ett missbruk. I projektets brottsförebyggande skolutbildning, som utvecklades 
under projektets gång, uppges att cirka 60 ungdomar har deltagit. Verksamheten 
avslutades efter projekttiden. 

Fryshusets projekt Lugna gatans etablering i Malmö och Göteborg (2005-2008) hade 
en mångfasetterad verksamhet med både ett förebyggande arbete och socialt stöd för 
ungdomar i olika marginaliserade förorter i omnämnda städer. Projektidén byggde på 
de tidigare erfarenheter man hade dragit från verksamheten i Stockholm. Projektet 
startades upp i en hel rad med förorter, eller "avancerat marginaliserade områden". I 
Malmö återfanns projektet i Fosie, Rosengård och Södra innerstaden och i Göteborg 
arbetade man i Biskopsgården, Bergsjön och Lövgärdet. Projektets status legitimerades 
genom att man skrev avtal med de aktuella stadsdelarna och med olika fastighetsägare. I 
Lugna gatan arbetade sedan en verksamhetsansvarig i respektive stad som ledde 
teamens arbete i de olika förorterna. Områdesteamen bestod av ett antal skolvärdar och 
områdesvärdar. Det stora flertalet av värdarna, många gånger med en 
invandrarbakgrund, hade ofta vuxit upp i de områden de arbetade i och inte sällan hade 
de erfarenheter av ett tidigare utanförskap. Detta gjorde även att en del värdarna (cirka 
15–20 procent) fick återfall till kriminalitet och droger, vilket enligt Lugna gatans policy 
ledde till att de blev avskedade. Lugna gatans arbete kan därmed karakteriseras som 
erfarenhetsbaserat, där man utgick från värdarnas områdeskunskap och där de enligt 
avtalet med stadsdelarna skulle använda sig av sina ungdomskulturella kunskaper. 
Under projektets gång, då ett relativt litet antal värdar återföll i ett utanförskap, blev 
projektet kritiserat i bland annat media och bland myndigheter (bland annat menade 
polisen att en del ledare höll på med brottslighet utan att de blev lagförda) trots att 29 
av projektets 39 värdar (med ett tidigare utanförskap) antingen hade gått vidare till 
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andra anställningar eller börjat studera. Värdarna utbildades i ART (Aggression 
Replacement Training) och MI (Motiverande Intervjuer). 

Projektet hade en rad verksamhetsinriktningar, till exempel arbetade värdar under 
skoldagarna med att stödja enskilda elever och lärare (under lektionstid). Arbetet i 
skolan gjorde det möjligt för projektet att komma i kontakt med yngre elever som gavs 
plats i verksamheten som Juniorer med en förebyggande tanke. Projektet hade 
dessutom samlingslokaler i områdena där man kunde skapa relationer för att på så sätt 
kunna erbjuda ett socialt stöd efter skolan. Ett ytterligare inslag i arbetsformerna var att 
man patrullerade i områdena på kvällarna. Lugna gatan skiljer sig från de övriga 
projekten med inriktning mot socialt stöd och behandling eftersom man inom projekten 
fick en områdesbaserad kunskap. Verksamheterna i Göteborg och Malmö, fick därmed 
en aning olika inriktningar, trots de gemensamma utgångspunkterna. 

Ett inslag som måste lyftas fram är att projektet medverkade i lokala och operativa 
samverkansgrupper där projektmedarbetarna träffade representanter från polis, skola, 
socialtjänst och ibland fritids- och kulturverksamheter. I utvärderingen av projektet 
konstaterades att dessa samverkansgrupper ibland stötte på kommunikativa och 
kulturella problem när det gällde samarbetet mellan tjänstemännen och Lugna gatans 
värdar (Öhlund, 2008). 

Projektets metod kan närmast beskrivas som att utgå från Empowerment-metoden, där 
man förutom att arbeta förebyggande också arbetade med att stärka enskilda 
ungdomars och gruppers sociala kapital samt att på en områdesnivå (inklusive i de 
aktuella skolorna) försöka förbättra såväl miljö som sociala relationer och 
fritidsaktiviteter. Trots projektets få anställda visade utvärderingen på att man i vissa 
fall kunde förändra de sociala villkoren för ungdomar i de olika bostadsområdena. 
Metoden var lyckosam utifrån projektets horisont genom att man bland annat 
införskaffade en kunskap på en områdesnivå till skillnad mot till exempel socialtjänstens 
kunskaper på individ- och familjenivå. I projektet har cirka 500 ungdomar utbildats och 
examinerats som Juniorer. Vid patrulleringarna räknar man även med att ha träffat och 
påverkat cirka 1 000 ungdomar. Till detta kan läggas ett individuellt stöd till cirka 100 
ungdomar. 

Projektet väckte i början många positiva kommentarer från politiker, polis och andra 
kommunala projekt, till exempel Ung och trygg. Vid projektets slut framfördes dock 
kritik från en rad myndigheter, främst från polis och fackförbundet SKTF, där de 
förstnämnda hade ett lågt förtroendekapital gentemot projektmedarbetare trots att de 
allra flesta hade lämnat kriminaliteten bakom sig, SKTF:s kritik handlade främst om att 
de ville skydda sina egna medlemmar, till exempel fritidspedagoger att inte riskera att 
bli utkonkurrerade av projektets skol- och fritidsgårdsliknande verksamhet. Projektet 
kom även att ses som en konkurrent till ett kommunalt projekt, Ung och trygg, vilket 
minskade projektets överlevnadspotential. Utvärderingen å andra sidan lyfte fram 
projektets positiva effekter, att projektet bland annat hade lyckats med att minska 
skadegörelse i de aktuella områdena, ökat tryggheten för flickor i områdena och att man 
hade fungerat som ett socialt stöd för unga människor med en social problematik. Till 
detta kan läggas en unik kunskap i och om de områden som man arbetade i. Lugna 
gatans verksamhet lades ner i sin dåvarande form efter att projektet avslutats. 
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Fryshusprojektet Passus (2009-2011) var ett projekt som gav möjligheter för 
ungdomar mellan 12 och 26 år att lämna en kriminell gemenskap i gäng för att upphöra 
helt med sin kriminalitet. Projektets syfte var att hjälpa personer att bryta med sitt 
gamla liv och skapa ett nytt liv – fritt från brott. Till detta kan läggas en förebyggande 
insats för de yngre i projektets målgrupp. Den förebyggande insatsen handlade främst 
om att förhindra att yngre tonåringar rekryteras in i kriminella gäng. 

I projektet hade man har så kallade klientcoacher som skulle stödja de avhoppade unga 
vuxna att få en meningsfull tillvaro och att medverka till en identitetsförändring. 
Passusprojektets coacher hade tidigare varit kriminella och arbetade därför utifrån egna 
erfarenheter och hade en kunskap och kompetens om subkulturen och om de behov och 
stödinsatser en avhoppare kan behöva. Projektet hade därmed också positiva effekter 
för dess personal genom att coacherna på så sätt fick en meningsfull tillvaro för att 
därigenom kunna etablera sig i ett konstruktivt liv. 

Med stöd från Arvsfonden och genom det stöd man fick från Fryshuset upplevde 
coacherna inom projektet att de hade de resurser som krävdes för att göra ett bra arbete. 
Arbetet med "klienterna" var individanpassat där åtgärderna blev skräddarsydda för 
varje individ. När en person hade hoppat av ett "gäng" gjorde coacherna en analys om 
vilket stöd som behövdes, om det fanns en hotbild och hur det sociala nätverket såg ut.  

Initialt gjordes även en bedömning av hur motiverad personen i fråga var. I projektet 
bedömdes att det var en viktig utgångspunkt hur pass motiverad individen var att 
förändra sitt liv.  Det visas genom att man i projektbeskrivningen skriver att: "klienten 
ska ta ett stort egensvar i sin egen rehabiliteringsprocess". 

Inom projektets ramar erbjöds en tillhörighet och en miljö där klienterna kunde växa in 
i en normal tillvaro. 

Klientcoacherna erbjöd ett stöd till klienterna att göra upp med sitt förflutna och att till 
exempel bearbeta hat och aggressioner. Under arbetets gång fungerade coacherna som 
en stödperson och resurs i alla tänkbara situationer som den nyavhoppade kunde 
tänkas möta i livet. Coacherna arbetade utifrån en lösningsfokuserad metodik. 

Projektet handlade dock inte enbart om socialt stöd och rehabilitering utan man erbjöd 
även sina klienter olika typer av aktiviteter, och då aktiviteter som kan utmana 
personens invanda tankemönster. Passusprojektet lyfte fram aktiviteter som musik, 
skrivande och teater samt andra konstformer eftersom de kan utmana och uppmana till 
personlig utveckling. 

Vid ett avhopp från ett kriminellt gäng behövs resurser sättas in på direkten. Projektet 
såg dock att det ibland uppstod en krock mellan klientens behov av omgående stöd och 
myndigheternas långsamma beslutsprocesser. Ett annat problem var att en del 
avhoppare inte kunde stanna kvar på sin hemort på grund av hot, Passus saknade dock 
möjligheten att erbjuda ett skyddat boende samtidigt som den lokala socialtjänsten inte 
alltid har förmågan att agera så snabbt som situationen kräver. 

Under projektets gång avsattes stora resurser, bland annat genom att hålla 
gemensamma möten och att ge utbildningar om målgruppen för tjänstemän inom 
kriminalvård, polis och socialtjänst. Man arbetade även med att ha en kontaktperson på 
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varje berörd myndighet som var insatt i och mötte de aktuella personerna för att skapa 
såväl en förståelse som gemensamma förhållningssätt. Tanken med kontaktpersoner 
hos myndigheterna handlade också om att lättare kunna lösa eventuella missförstånd 
eller konflikter mellan projektet och myndigheten. Detta delmål anges dock i 
projektredovisningen ha varit svårt att uppfylla eftersom kontaktpersonerna på de 
berörda myndigheterna bytte tjänster och så vidare. 

Man förstod även ganska tidigt att det var viktigt att starta upp ett samarbete med 
Stockholm stads bostadsförmedling för att få tillgång till försöks- och träningslägenheter. 

Förutom att samarbeta med olika myndigheter samarbetade man också med NA 
(Anonyma narkomaner) och Plattform Stockholm eftersom man tidigt märkte att många 
av de avhoppade personerna hade ett missbruksproblem. 

Under projektets gång dokumenterade man arbetet med respektive avhopparärende när 
det gällde utvecklingsprocessen, samarbetspartners och särskilda insatser. Till detta kan 
läggas att man även dokumenterade det anhörigstöd som gavs. Projektverksamheten 
ingår efter projekttiden i Fryshusets ordinarie verksamhet. 

KRIS-projektet Livsstilshus (2009–2012) bedrevs under tre år i Göteborg och i Uppsala 
(man planerade även ett tredje hus som inte blev av). Projektet bedrevs av RIKS-KRIS i 
samarbete med lokalföreningen och Unga KRIS. Livsstilshus-projektet startades upp i 
Göteborg på grund av att staden har ett stort antal verksamma och kriminella gäng och 
att det vid projektets start inte fanns någon organiserad hjälp att få för gängmedlemmar 
som hade beslutat sig för att lämna gänget. Från KRIS sida ansåg man att det fanns 
brister hos en del myndigheter som möter denna målgrupp. En sådan brist är att det 
offentliga besluten ofta tar lång tid medan KRIS kan agera snabbt när någon är 
motiverad att vilja förändra sitt liv. Man menade även att myndigheterna saknade en 
handlingsplan för att möta ungdomar och unga vuxna som är involverade i 
gängkriminalitet och hade bristande kunskaper om den kriminella livsstilen. KRIS ville 
med projektet ändra på dessa förhållanden och bland annat fokusera på hur man 
förändrar den redan etablerade kriminaliteten hos dessa individer. 

Projektets målgrupp var ungdomar och unga vuxna under 25 år med en etablerad 
kriminalitet och ett drogmissbruk, men man vände sig även mot de som var på väg in i 
eller på väg ut ur en kriminell livsstil. Planen var att varje livsstilshus skulle ha åtta 
platser samt två jourplatser. Vid placeringen i husen skrevs ett avtal med ungdomarna  
där de förband sig att följa husets regler samt att inte ha någon färg eller märke som 
hade att göra med deras före detta livsstil som gängkriminell. 

Livsstilshusens utgångspunkt var att det inte finns några hopplösa fall och att man ville 
erbjuda olika chanser till livsförändringar på frivillig basis. 

Projektet hade ett flertal delmål. För det första så skulle man erbjuda en unik miljö, dels 
i form av huset, dels för att kunna anpassa metoden individuellt för att kunna skapa en 
påverkansprocess i tre etapper. Personalen som arbetade i projektet hade tidigare haft 
en kriminell livsstil och hade därmed en stor erfarenhet av de processer och problem 
som kan dyka upp i arbetet med att förändra sin tidigare livsstil. 
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I en utvärdering av Livsstilshusen dras slutsatsen att ledarnas genomlevda erfarenheter, 
det vill säga att såväl ledningen som personalen hade liknande erfarenheter som 
eleverna i Livsstilshusen bidrog till att öka motivationen och skapade en vilja till att 
förändra sitt liv för de unga (Lalander, 2013). 

Metoden startar med att man gör en individuell kartläggning av ungdomen, där man vill 
förstå vad de har gått igenom och vad deras problem består av, en så kallad 
livsstilskartläggning. Insatsen följs sedan upp med ett program, EXHELP, som baseras på 
socialstyrelsens nationella riktlinjer (12-stegs program, kognitivt beteendeterapi och 
motiverande samtal) och erfarenheter från "Criminals and Gang members Anonymous" 
(CGA) och de erfarenheter KRIS har fått från ett tidigare påverkansprogram RE:SPEKT. 

EXHELP är ett påverkansprogram där man erbjuder kunskap, insikt och lösningar på 
olika generella problem och svårigheter som man kan möta när man har en önskan att 
bryta med ett livsstilsberoende, till exempel gängkriminalitet. Att bryta med en livsstil 
handlar om att bryta med inrotade vanor, attityder och beteendemönster som har hjälpt 
individen att hantera sin tillvaro i ett gäng. Metoden syftar till att förändra de starkt 
inrotade mönstren eftersom de är förankrade i individens identitet, självbild, 
tankemönster och värderingar. 

CGA-metoden är ett stöd samt ett självhjälps- och påverkansprogram för 
gängmedlemmar som har sitt ursprung från Los Angeles. I metoden utmanas 
destruktiva övertygelser samtidigt som man ger förslag på nya idéer om livet. KRIS fick 
genom det tidigare projektet RE:SPEKT kunskaper och erfarenheter för att kunna 
påverka politiker och myndigheter till ett nytänkande när det gäller ett aktuellt problem. 

Livsstilshusens tredje insats består av att erbjuda en bättre framtid där ungdomen ges 
möjlighet att reparera de konsekvenser som livsstilen orsakar för den enskilde avseende 
ekonomi, arbetsmöjligheter, körkort, relationer till anhöriga. Här använder man sig av 
det stöd och sociala nätverk som återfinns i den lokala KRIS-avdelningens gemenskap. 
Om man som individ får ett återfall erbjuds en fjärde insats i form av till exempel 
avgiftning och en chans att komma tillbaka till livsstilshuset. 

Genom att verksamheten i Livsstilshusen utgick från ett erfarenhetsbaserat socialt 
arbete med personal som tidigare hade levt i ett utanförskap, inträffade det återfall. 
Även arbetets krav på engagemang, tillsammans med de ibland påfrestande 
situationerna i verksamheten, skapade också risker för utbränningssymptom bland 
personalen. (Lalander, 2013). 

Livsstilshuset i Uppsala lades ner år 2012, mycket beroende på att man aldrig lyckades 
att skapa en legitimitet i lokalsamhället. Livsstilshuset i Göteborg lades sedan ner år 
2013. Skälen till detta är flera, personalens engagemang och ork började försvinna, 
ekonomin räckte inte alla gånger till att betala ut löner på grund av för få kontrakterade 
jourplatser. I utvärderingen anges ytterligare skäl, Livsstilshuset hade tappat det stöd 
som de tidigare hade haft från etablissemanget (Lalander, 2013). 

Efter att projektverksamheten hade avslutats används erfarenheterna i ett 
öppenvårdsprojekt. 
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Ett av de estetiska teaterprojekten, Mentorsprojekt vid Gottsunda Dans och Teater 
(2010-2012) har kategoriserats som ett projekt med socialt stöd. Här har man arbetat 
med att låta dansare och skådespelare fungera som mentorer åt ungdomar som är i 
riskzonen att bli kriminella. Målet med mentorskapet var att ge fyra unga pojkar en nära 
kontakt med en vuxen som de ska känna ett förtroende för och som ska kunna fungera 
som en förebild. Målet med delaktigheten i teaterns arbete var att ge ungdomarna en 
ökad självkänsla, öka deras förmåga att kommunicera och uttrycka sina känslor och få 
en förbättrad samarbetsförmåga samt i förlängningen ge dem en tilltro till och ökad 
förståelse för samhälleliga strukturer och demokratiska funktioner. 

Ytterligare ett mål, som kanske mer handlar om teaterns förutsättningar, var att teatern, 
delvis genom projektet, skulle få en ”fast kärna” av dansare och skådespelare. Man ville 
därigenom, från teaterns sida, försöka få en fördjupad kontakt med ungdomar i området 
(Gottsunda). Man hoppades också att vuxna skulle röra sig i områdets centrum under 
kvällar eftersom man kunde erbjuda fler föreställningar och produktioner. 

Metoden med att ha mentorer bestod av att träffa sina adepter enskilt cirka en gång i 
veckan (vid en enkätundersökning uppskattade sju adepter av åtta, dessa träffar som 
kvalitativa). Förutom de enskilda samtalen träffades mentor och adept under 
repetitioner, föreställningar och under gruppsammankomster. Tanken med att ha 
mentorer för ungdomarna är att dessa kan fungera som förebilder och medverka till att 
ungdomarna dels får kompetenser (genom arbetet i teatern) dels får en ökad förmåga 
att uttrycka sig (genom att spela i föreställningar) och dels i förlängningen får lära sig 
demokratiska värden. 

Inom projektet har man sett att det bästa sättet att utveckla förtroendefulla 
mentorsrelationer är att både mentor och adept tillsammans är engagerade i samma 
projekt inom teatern. De unga pojkar som medverkade i mentorsprojektet deltog även 
till exempel i ett amatörteaterprojekt, Othelloprojektet, där bland annat manlighet och 
mansroller diskuterades i Shakespeares drama. 

Från början sökte man kontakt med ungdomar som bedömdes vara i riskzonen genom 
bland annat socialtjänsten. Dessa ungdomar brukade dock bara stanna kvar under ett 
par träffar innan de slutade att komma. Svårigheterna med rekryteringen gjorde att man 
valde att utvidga gruppen. Man breddade gruppen åldersmässigt genom att starta 
projekt med yngre ungdomar i årskurs 4 och 5 för att skapa förtroende inför framtida 
mentorsrelationer. Man breddade också riskzonsbegreppet genom att inte bara 
rekrytera kriminellt belastade utan också ungdomar som kom från en riskzonsmiljö. 
Projektet har även initierat ungdomar ”utan problem” för att ge en stabilitet åt projektet 
och för att de ska kunna fungera som förebilder. Teatern satsade en del resurser från 
den ordinarie verksamheten och på så sätt utökat antalet mentorer så att de under 
projekttiden hade åtta mentorer på teatern med åtta adepter. Efter att man hade 
breddat målgruppen för projektet arbetade de åtta vuxna mentorerna även i ett 
grupprojekt tillsammans med 34 skolungdomar. Mentorerna fanns kvar i verksamheten 
efter det att Othelloprojektet avslutats. 

I projektbeskrivningen omtalas ett ganska stort samarbete med andra föreningar och 
organisationer, till exempel Ungdomscentrum och ett gymnasium. Senare under 
projektets gång samarbetade man med Gottsundaskolan, fritidsgården, socialtjänsten, 
Krami, Valsätraskolan och UVEN-gymnasiet. Man skriver också att Uppsala kommun har 
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varit positiva till projektet men man anser från Gottsundateaterns sida att det har varit 
svårt att erhålla pengar från dem när det har behövts. Mentorsverksamheten lades ner 
efter projektets avslut. 

Unga KRIS-projektet Tidig insats (2011–2013) bedrevs i en rad olika städer kopplat till 
organisationens egna lokalföreningar. De städer som ingick i projektet var, Gävle, 
Norrköping, Kalmar, och spridningsorterna Halmstad, Helsingborg, och Karlstad (där 
verksamheten lades ner efter ett tag). Även Örebro ingick i projektet från början men 
efter att de bröt sig ur KRIS-föreningen avslutades deras medverkan i projektet. 

Projektet hade som syfte att stödja ungdomar att bli fria från droger och kriminalitet och 
där målgruppen från början var unga mellan 13 och 15 år. Detta kom dock att visa sig 
svårt eftersom projektet främst kom i kontakt med äldre ungdomar och unga vuxna. 
Skälen till det kan delvis ses som ett resultat av vilka olika målgrupper man från början 
ville komma i kontakt med. Den äldre målgruppen kan också om möjligt förklaras med 
att till exempel socialtjänstens minskade resurser gör att frivilligorganisationer i större 
utsträckning får arbeta med en mer utsatt ungdomsgrupp. 

Projektets målgrupper var 

 ungdomar som har varit omhändertagna och är misstänkta för ringa 
 narkotikabrott 

 ungdomar som har varit omhändertagna och är misstänkta för andra 
 brott och därefter släppts 

 ungdomar som har varit omhändertagna – anhållits för att sedan friges 
 före eller vid själva häktningsförhandlingen 

 ungdomar som friges under häktningstiden eller efter rättegång. 

Projektets metodiska utgångspunkter härstammar från de tidigare erfarenheter som 
Unga KRIS-medlemmarna hade av ett utanförskap och tidigare kontakter med polis, 
kriminalvård och socialtjänst. Projektet kan därmed beskrivas att tillhöra kategorin 
erfarenhetsbaserat socialt arbete. Namnet på projektet, Tidig insats handlar om 
projektet ska komma in tidigt och erbjuda sina tjänster till de ungdomar som så önskar 
det. Detta till skillnad mot myndigheternas mer långsamma tempo att ta tag i ungdomar 
som har häktats eller blivit omhändertagna eller misstänkta för brott. 
Projektmedarbetarnas tidigare erfarenheter var att de offentliga insatserna för att 
stoppa missbruk och kriminalitet alltför ofta inte når fram till ungdomar i ett läge när de 
kan vara motiverade till förändring. Insatserna räcker heller inte till för att motivera 
ungdomar till förändring. Ett viktigt moment i metoden är därför att komma in i rätt läge 
för att erbjuda ungdomar stöd, när de kan tänkas vara extra motiverade till att söka en 
förändring i sina liv. Vid det första mötet med de ungdomar som har blivit erbjudna 
projektets tjänster via olika myndigheter, till exempel socialtjänst, polis, häktet och 
kriminalvården eller frivården, genomförs ett strukturerat MI-samtal, som klargör 
personens motivation att delta i verksamheten. 

Om ungdomen är motiverad att delta i Tidig insats undersöker man vilken 
kontaktperson som passar ihop bäst med tanke på ålder, typ av problem och intresse. 
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Vid det här laget upprättas en handlingsplan tillsammans med ungdomen och man tar 
även kontakt med socialtjänsten. Kontaktmannaskapet består i att träffas regelbundet 
och att utgöra ett stöd för hur man mår, rutiner och aktiviteter. Kontaktpersonernas 
tidigare erfarenheter av missbruk och kriminalitet som de har lämnat bakom sig 
används i kontakten med ungdomarna för att visa att det går att förändra sitt liv. 

Kopplat till ett tidigt erbjudande om stöd, till exempel kan en träff ofta ordnas redan i 
samband med ett första polisförhör eller i samband med en myndighetskontakt. I 
projektet arbetade man med ett så kallat kvalificerat kontaktmannaskap där 
projektmedarbetarna mötte och samtalade med ungdomar ett par dagar i veckan. Man 
erbjöd även telefonservice dygnet runt, så att deltagarna kunde kontakta sin 
kontaktman när helst de behövde. Projektet ville därmed att verksamheten skulle 
fungera kompletterande gentemot befintliga offentliga insatser. Ett särskiljande drag är 
att Unga KRIS är en ideell organisation och inte en offentlig aktör vilket medför att man 
har andra drivkrafter än en myndighet. 

Projektet betalar de tre första månaderna för kontaktmannaskapet. Efter det har 
antingen kommunen betalat för en fortsättning eller så har kontaktpersonen fortsatt 
stödet på en mer frivillig basis. 

Tidig insats har en lokal organisation som består av en lokal projektledare och 
projektmedarbetare och kontaktpersoner som har någon form av anställning eller som 
arbetar ideellt i sin lokala Unga KRIS-förening. Man har som mål att kontaktpersonerna 
som högst ska ha två till tre deltagare som de ansvarar för. Genom att de tillhör lokala 
Unga KRIS-föreningar, lever projektets kontaktpersoner efter Unga KRIS regler om att 
vara drogfria, hederliga och att stå för kamratskap och solidaritet. Innan de kan börja 
arbeta som kontaktperson måste de ha gått Unga KRIS kontaktmannaskapsutbildningar, 
vara utbildad i samtalsmetoden  MI (Motiverande Intervjuer) och ha minst ett års frihet 
från droger och kriminalitet efter avtjänad påföljd. Inom projektet sätter man även vikt 
att kontaktpersonerna ska klara av att kommunicera med myndigheter och att vara 
lämpliga för uppgiften i språk och livsstil. Man har även utbildningar för de lokala 
projektledarna i offentlig förvaltning och politik eftersom projektet är beroende av ett 
fungerande samarbete med olika myndigheter. Utvärderingen visar att projektets 
framgång är beroende av att ett fungerande samarbete mellan Unga KRIS och olika 
offentliga aktörer etableras. Projektet har därmed ett fokus på att ”täppa till” de glapp 
som blir mellan olika myndighetsåtgärder. 

De lokala projekten stöds sedan genom regelbundna nationella möten där den nationella 
projektledningen handleder, stödjer och koordinerar de lokala projektledarna. Under 
dessa möten ges en chans att utbyta erfarenheter och att få råd i arbetet med såväl 
ungdomar som myndigheter. 

Efter projektets slut har ett par kommuner skrivit avtal om fortsatt kontaktmannaskap 
med Unga KRIS. 

Fördjupningsstudien redovisas i kapitlet Kvalificerat kontaktmannaskap: Unga KRIS 
projekt Tidig insats. 

Unga X-CONS projekt, Processkedjan (2011–2013) tar sin utgångspunkt i att erbjuda 
en personlig coach för ungdomar som har gripits av polisen eller som har blivit dömda 
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till sluten ungdomsvård. Projektet vill därmed ta ett helhetsperspektiv över hela 
vårdkedjan, från polisens gripande, tiden i arresten, åklagarens överläggningar, tiden i 
häktet, placeringen på sluten ungdomsvård. Man uppmärksammar även de intagnas 
behov av stöd dagarna före och under permissioner och i anslutning vid frigivningen. 
Processkedjan erbjuder därmed en enhetlig insats under hela åtgärdsförloppet. 

Projektets bakgrund vilar på de självupplevda erfarenheter X-CONS medlemmar har av 
vilka problem som skapas av att olika myndigheter är inblandade i en ungdoms 
vårdkedja. Till detta kan läggas en generell kunskap om att risken att återfalla till nya 
brott efter frigivningen från särskilda ungdomshem är hög. Projektet motiveras även 
genom att man har kunnat konstatera att Regeringens proposition (2010/11:107); 
Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård, saknar ett perspektiv för förbättrad 
utslussning i samverkan med organisationer som både har en hög kompetens och 
praktisk erfarenhet av åtgärdernas hela process. 

Innan arbetet startas upp vill man från projektets sida att den kontaktade ungdomen 
både ska vilja ha och acceptera det stöd som kommer att erbjudas från projektet. 
Projektets nytänkande består i att erbjuda unga kriminella en personlig coach som följer 
ungdomen från ett gripande till frigivning. Målgruppen för projektet är ungdomar och 
unga vuxna i åldern 12–21 år. Inom projektet ställer man höga krav på coacherna i 
verksamheten. De ska bland annat ha erfarenhet av att ha suttit i arrest eller häkte 
och/eller på institution eller anstalt. Coacherna ska även ha levt i frihet utan att ha 
begått nya bott och ha varit drogfria under minst tre år. 

Inom projektet menar man att ungdomar har lättare att öppna sig för ledarna från Unga 
X-CONS eftersom de känner en tilltro till deras förvärvade erfarenheter. Metodens 
utgångspunkt är att skapa en samhörighet mellan den personliga coachen och 
ungdomen genom de gemensamma erfarenheterna och berättelserna. Detta ska i sin tur 
leda till att dessa beröringspunkter ska få ungdomen att öppna sig och prata; "Ju mer 
ungdomen öppnar sig och berättar, ju mer arbetsmaterial för att finna lösningar på 
ungdomens problem finns att tillgå". 

Innan man får börja arbeta praktiskt och bli en personlig coach krävs en rad 
utbildningar. Man ska dels vara utbildad och certifierad som coach, dels ha utbildning i 
kontaktmannaskap, MI (Motiverande Intervjuer) och Mindfulness, med mera. Till detta 
kan läggas en personlighets- och beteendeanalys (DISC). Projektmedarbetarna ställs 
inför ett par livsstilskrav genom att de inte bara ska engagera sig för ungdomar, de ska 
också ha ett ungdomligt sinne. De ska även arbeta med sin personliga utveckling. 
Processkedjan har identifierat en möjlig vidareutbildning med en inriktning mot ett 
socialpedagogiskt ungdomsarbete (med inriktning mot institutionsvård) för sina 
projektmedarbetare. 

Projektet har vid denna rapports publicering ”knoppats av” från X-CONS, och 
verksamheten bedrivs i dag i egen regi i den egna föreningen Processkedjan. 
Fördjupningsstudien av projektet redovisas i kapitlet Erfarenhetsbaserat socialt arbete; 
Unga X-CONS projekt Processkedjan. 
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Sammanfattning 
Projekt inriktade mot socialt stöd kan allt som oftast beskrivas som erfarenhetsbaserade 
sociala projekt, det vill säga projektmedarbetarna har många gånger själva i tidigare år 
haft sociala problem som de har lämnat bakom sig. Dessa erfarenheter har sedan blivit 
kommunicerade och medvetandegjorda i den aktuella brukarorganisationen. Att 
projektmedarbetarna har haft en brokig bakgrund kan ibland leda till återfall, det är 
därför viktigt att ledarna i projekten får såväl process- som ärendehandledning för att 
orka. Detta har dock inte varit en självklarhet i alla av de ovan presenterade projekten. 
Att idéburna organisationer erbjuder ett socialt stöd har en lång tradition, medan de 
mer innovativa inslagen är hur man i organisationerna nytolkar effekterna av det 
offentligas insatser och hur insatserna därigenom ska kunna fungera som ett 
komplement. 

Projekten i denna kategori utgörs av partiella sociala innovationer där de erbjudna 
verksamheterna hela tiden förädlas och utvecklas. Många gånger fungerar nya projekt 
som en fördjupning och utveckling av ett tidigare projekt. 

Projekten söker antingen komma in tidigt, erbjuda ett kvalificerat kontaktmannaskap 
eller erbjuda ett helhetsstöd för enskilda ungdomar. Lugna gatan är det projekt som 
skiljer sig åt mest eftersom de även arbetade strategiskt i bostadsområdena, med inslag 
av vad som kan kallas för "Community Work". 

Inte alltför sällan erbjuds det sociala stödet dygnet runt, vilket inte bara gör det frivilliga 
arbetet till ett komplement utan till viss del som ett alternativ till det offentligas arbete 
med ungdomar som har mera kontorsbundna tider. Det alltid närvarande stödet som 
erbjuds kan dock såväl skapa stress som innebära en risk för utbrändhet för 
projektmedarbetarna 

När de idéburna organisationerna erbjuder socialt stöd kan tydligast två förhållanden 
lyftas fram, dels innebär utbildningarna av projektmedarbetarna i kognitiva metoder 
och strategier att det frivilliga arbetet i någon mening blir kvasiprofessionellt. De som 
ska stå för det sociala stödet utbildas till exempel i ART, MI, Mindfulness och som 
coacher och liknande. Detta leder i sin tur till att verksamheten därmed blir något utöver 
ett frivilligt stöd från en medmänniska gentemot en annan. Projektens fokus på socialt 
stöd av äldre ungdomar med en problematik när det gäller kriminalitet eller droger gör 
att man även samarbetar med offentliga myndigheter och då främst socialtjänsten. Det 
socialt stödjande arbetet hos frivilligorganisationerna riskerar därmed genom de avtal 
som skrivs att bli indragna i och underordnade det offentligas krav på resultat och 
effektmål. 

Ett par av projekten har även haft erfarenhetsbaserade specialistkunskaper som grund 
för verksamheten, till exempel i KRIS-projektet Livsstilshuset och i Fryshusets projekt 
Passus. 

Projekten i denna kategori behöver både legitimera sin verksamhet genom att ses som 
"det goda exemplet" och få möjlighet att skriva avtal med till exempel socialtjänsten för 
att kunna lämna tydliga spår av sitt arbete. Projekten risker därmed, vilket empirin 
ibland visar, att bli underordnade det offentliga. Den nödvändiga och nära relationen till 
exempelvis socialtjänsten och inte minst polisen är värd att diskutera ytterligare. Ett 
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flertal av projekten påpekar att de har haft en problematisk relation till socialtjänsten 
när det gäller samarbetet. Projektens relation till polisen är värd att uppmärksamma då 
de har makt att både legitimera och samarbeta med de projekt som faller dem i smaken. 
Polisen har därmed en viktig och ibland avgörande roll när det gäller projektens 
framgång inom det aktuella området, Ungdomskriminalitet. Unga KRIS-projektet Tidig 
insats och Unga X-CONS-projektet Processkedjan utvecklade ett väl fungerande 
samarbete med såväl socialtjänsten som polisen och kunde därmed lyckas med sina 
projekt. Till detta kan läggas verksamheter som leder till ett socialt nätverk och 
möjligheter till ett ökat socialt kapital för de deltagande ungdomarna. 

Projektet Processkedjan skiljer sig en aning från de övriga eftersom projektet har haft 
som tydlig utgångspunkt att redan från början ha velat utveckla en specifik 
coachningsmetod som ska kunna utvärderas i framtiden. De har därmed försökt att 
utveckla en verksamhet som ska kunna bli legitimerad av det offentliga där resultaten 
i dag kopplas till en evidensbaserad praktik. 

Förutom att utgöra ”det goda exemplet” vill projekten också visa på goda resultat där 
verksamheten ska kunna upphandlas och genom lokala avtal kunna fortsätta efter att 
projektet har avslutats. Här visar de senaste projekten (Processkedjan och Tidig insats) 
på att de har en överlevnadspotential genom att de har lyckas skriva avtal med 
myndigheter och kommuner. Projektet Processkedjan driver till exempel vid rapportens 
publicering verksamheten vidare i eget regi genom föreningen: Processkedjan. 

Projekten lämnar spår i form av ett ökat socialt kapital (både ett sammanbindande och 
överbryggande socialt kapital) för såväl deltagarna som ledarna i projekten. 

Påverkansprojekt 
Tre projekt har kategoriserats som påverkansprojekt genom att fokus i projekten har 
varit att försöka lära ungdomar om vilka konsekvenser deras valda livsstil riskerar att 
ha såväl för dem själva som för deras familjer, vänner och deras offer. Två projekt har 
bedrivits av KRIS i Stockholm, där det första fokuserade på pojkar och det andra var ett 
försök att få kontakt med flickor till ett  så kallat konsekvensbeskrivningsprogram. Det 
tredje projektet RE:SPEKT bedrevs i Göteborg. 

Det brottsförebyggande projektet Konsekvensbeskrivningsprogrammet (1999) som 
bedrevs av KRIS i Stockholm hade som syfte att arbeta fram ett program som visar unga 
våldsförbrytare vilka konsekvenser deras handlande kan leda till. Projektets mål var att 
ungdomarna i förlängningen skulle ta avstånd från våld eller kriminalitet. Projektets 
övergripande syfte var även att på ett så tidigt stadium som möjligt förhindra 
ungdomarnas fortsatta brottslighet och missbruk. Syftet kan därigenom sägas ha varit 
primärt förebyggande. 

Projektets målgrupp var pojkar i riskzonen för kriminalitet och missbruk i åldern 14–20 
år. 

Projektet syftade till att träffa pojkar på ett tidigt stadium för att få dem att börja 
reflektera över sina tankar, känslor och beteenden i ett försök att få dem att ta avstånd 
från kriminalitet och drogmissbruk. Detta ville man åstadkomma genom att 
ungdomarna fick träffa tidigare kriminellt belastade personer (förutom projektledaren 
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arbetade ytterligare fyra medlemmar från KRIS i projektet) som skulle delge sina 
känslor och erfarenheter förknippade med deras brottsliga förflutna. Detta gjordes för 
att pojkarna skulle känna sig förstådda och bekräftade i sina tankar och känslor. 

Metoden som användes kan sägas innehålla fem moment: 

1) Initialt träffar projektledaren den deltagande pojken och berättar om sitt liv och går 
igenom olika problemområden, till exempel varningssignaler vid begynnande 
kriminalitet och den kriminella karriären. Samtalet utgår från Gunnar Bergströms 
material Kriminalitet som livsstil. Målet med samtalet är att den enskilde pojken ska 
identifiera sitt eget kriminella mönster. 

2) Två medlemmar från KRIS träffar pojken och berättar om sina kriminella 
erfarenheter och beskriver de känslor som de hade kopplade till dessa erfarenheter när 
de var i den deltagande pojkens ålder. Syftet med momentet är att få pojken att känna 
igen sig i berättelserna för att på så sätt underlätta för honom att berätta om sig själv 
och sina egna tankar. 

3) Den deltagande pojken träffar brottsoffret som berättar om vad som har inträffat och 
vilka konsekvenserna blev. Syftet med detta moment är att få den deltagande pojken att 
uppleva och diskutera konsekvenserna av sitt brottsliga handlande. 

4) Den deltagande pojken besöker akutmottagningen och informeras och får se bilder 
över olika misshandelsskador. Man ser även en film som handlar våldets konsekvenser 
och diskuterar till exempel anhörigas känslor in för misshandelssituationer. Syftet med 
momentet är att deltagaren ska få kunskap om vilka skador som kan bli ett resultat av 
en misshandel och att han ska få en emotionell förståelse för den misshandlade och 
dennes anhöriga. 

5) I detta moment görs ett besök på Kumlaanstalten där deltagaren får träffa både 
personal och intagna. Syftet är att pojken ska få en realistisk uppfattning hur det är att 
vara i ett fängelse. 

Projektet hade emellertid problem att behålla ungdomarna kvar i verksamheten. Från 
projektets sida tolkar man det som att målgruppen, både ungdomarna och deras 
föräldrar, inte har varit särskilt motiverade att delta. Det går därför inte att dra några 
slutsatser om metodens effekter. Vid en utveckling av projektmetoden måste man därför 
ta hänsyn till hur man kan motivera en aktuell målgrupp. Från projektets sida lyfter man 
fram en rad utvecklingsmöjligheter för metoden. Ett deltagande i konsekvens-
beskrivningsprogrammet bör innehålla någon form av tvång, till exempel att man kan 
riskera ett omhändertagande enligt LVU om man avslutar sitt deltagande. Ytterligare 
slutsatser är att metoden behöver breddas till att innehålla ett nätverksarbete. 
Deltagarna ska vara så unga som möjligt innan kriminalitet och ett drogmissbruk har 
etablerats. Verksamheten kan även breddas till ett möte med polis och häkte. Slutligen 
har man insett att projektet även borde inkludera både ett individuellt arbete och ett 
arbete i grupp. 

Projektet har bedrivits i samarbete med socialtjänsten i Tyresö kommun. Projektet har 
där samarbetat med kommunens socialsekreterare inom ungdomsgruppen och 
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psykologer. Projektet har även samarbetat med frivården. Verksamheten lades ner efter 
projektets avslut men fortsatte sedan i en ny inriktning även för flickor (se nedan). 

Efter att projektet för pojkarna hade avslutats ville man från KRIS sida även utveckla 
projektidén till att även gälla för flickor i projektet Konsekvensbeskrivningsprogram 
för unga tjejer (2000–2003). 

Målgruppen för projektet var ”unga tjejer som ibland har kommit i kontakt med 
socialtjänsten och som har dömts till vård inom socialtjänsten antingen för att de har 
varit för unga eller för att de har varit förstagångsförbrytare”. Den ålder som man satte 
fokus på var ”ungdomar 12–20 år som befinner sig i riskzonen eller är på väg in i 
kriminalitet, men som ännu inte har häktats”. 

Projektets syfte var att, utifrån de erfarenheter som drogs i det första 
konsekvensbeskrivningsprogrammet för pojkar, utveckla en likartad verksamhet som 
riktar sig till de flickor som fanns runt omkring de pojkar som redan genomgått 
konsekvensbeskrivningsprogrammet. 

Konsekvensbeskrivningsprogrammet för unga flickor tog sin utgångspunkt, som redan 
skrivits, i det redan utvecklade programmet för pojkar. Detta fortsättningsprojekt 
fokuserade dock mer på en eventuell missbruksproblematik. Man besökte även ett par 
andra verksamheter, till skillnad mot det tidigare programmet som inriktade sig mot 
pojkar, hos bland annat Stockholms prostitutionsgrupp och Alla Kvinnors Hus. I 
projektets verksamhet ingick även forumteater, föreläsningar i skolor med uppföljande 
möten. Förutom de ovan nämnda besöken följde projektet de fem dimensioner (förutom 
informationen om brottsoffer och ett fängelsebesök) i metoden som finns redovisade i 
projektet Konsekvensbeskrivningsprogrammet. Efter att en flicka har genomgått de fem 
dimensionerna (grundkursen) samarbetade programmet med Röda Korset och erbjöd 
en ABC-kurs (första hjälpen). Detta gjordes bland annat som ett försök att skapa kontakt 
mellan deltagaren och en kontaktkvinna från KRIS så att de skulle kunna göra olika 
saker ihop och där KRIS-föreningens aktiviteter och gemenskap erbjöds till den berörda 
flickan. Projektet fick dock inte godkännande att besöka Hinsebergsanstalten. 

Projektet hade ett samarbete med Sundbybergs kommun och under två veckor 
utbildades 33 flickor som gick hela programmet och 60 flickor lyssnade på en 
föreläsning om konsekvenserna av ett liv med droger och kriminalitet. Sista momentet 
(för de 33 flickor som deltog i programmet) var en halvdag med forumspel och teater 
med syfte att stärka gemenskapen och tryggheten bland flickorna. Samarbetet 
avslutades dock med Sundbybergs kommun genom att det uppstod en konflikt mellan 
kommunen och KRIS. Efter att ha omorganiserat och vidareutbildat sin personal kunde 
dock KRIS starta upp projektverksamheten på nytt. Även under projektets andra år 
upplevde man att det var svårt att samarbeta med de placerande myndigheterna. Vid en 
kontakt med Vantörs kommun kom man i kontakt med ungdomar, men de sände 
mestadels pojkar och inte flickor till programmet. Detta ledde till att projektledaren 
ändrade sin strategi och började söka upp flickor på institutioner. Vid dessa möten, 
antingen i form av föreläsningar eller regelbundna träffar, upplevde projektledaren 
tydligt deras behov av att få prata med en utomstående. Vid slutet av projektets andra år 
lyste dock samarbetet med socialtjänsten med sin frånvaro. Under år tre kom den första 
flickan till konsekvensbeskrivningsprogrammet tillsammans med sin pojkvän och två 
andra pojkar. Den placerande myndigheten betalade dock bara för pojkarna. 
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Från projektets sida menar man att man generellt sett haft problem att få 
myndigheterna att se flickors behov, i stället är det från deras sida ett fortsatt fokus på 
de pojkar som blivit "upptäckta”. 

KRIS och projektledaren i synnerhet har fått en ökad kunskap om unga flickors sociala 
problem och kriminalitet och har därmed en större beredskap för att stödja dem. 

Projektet skriver att de har ett fördjupat samarbete med olika stadsdelar i Stockholm. 
Till detta kan läggas en kontakt med ett par av Fryshusets sociala projekt som 
utmynnade i en gemensam föreläsningsserie. 

Projektet har utvärderats externt. En brist i utvärderingen var att utvärderarna hade 
svårt att komma i kontakt med den enda flickan som genomgått hela programmet 
eftersom hon hade flyttat. De övriga deltagarna hade slutat i skolan och var på så sätt 
omöjliga att nå eftersom information om deras fullständiga namn saknades. 
Verksamheten lades ner efter att projektet hade avslutats. 

KRIS-projektet RE:SPEKT (2006–2008) startades utifrån bakgrunden att Göteborg 
under 2000-talet fick stora problem med kriminella gängbildningar. Man ville genom 
projektet verka som en motkraft mot att ungdomar rekryterades till den destruktiva 
livsstil som ett medlemskap i ett kriminellt gäng innebär. Ett ytterligare syfte med 
projektet var att sprida både en ny kunskap och nya idéer om hur man kan arbeta med 
ungdomsgruppen till myndigheter och institutioner. Projektets målgrupp var pojkar och 
flickor som vistades i riskzonen för att utveckla, eller som redan hade utvecklat, en 
destruktiv livsstil i form av kriminalitet, drog- eller alkoholberoende, fängelsevistelse, 
medlemskap i gäng, utanförskap, institutionsvistelser etcetera. 

RE:SPEKTs syfte var att i samverkan med sociala myndigheter upptäcka och identifiera 
ungdomar i riskzonen och att i samförstånd med dessa ungdomar knyta dem till ett 
påverkansprogram. Genom påverkansprogrammet ville man skapa individuella 
förutsättningar och medvetandegöra ungdomarna om deras problembeteende för att 
öka förmågan att tänka om och genom ny kunskap ändra sina val och sin livsstil. Efter 
att ungdomarna hade fullgjort påverkansprogrammet gavs de även möjlighet till 
arbetsträning i arbetskollektivet Young Surfers, en träning som kunde leda till praktik 
eller till en lönebidragsanställning och i slutändan, ett delägarskap i kooperativet eller 
ett arbete i någon annan verksamhet som var relevant för den enskilda ungdomen. 

Det var dock bara två av deltagarna som blev aktuella för Y-Screen där man erbjöds 
arbetspraktik. I projektbeskrivningen uppges att man har uppnått målen till en viss del. 
Inom projektet lyckades man knyta till sig ett flertal ungdomar, men deras behov var 
mer krävande än de förutsättningar som projektet hade att arbeta med. I 
slutredovisningen uttrycks även att ett hinder för projektet var den oförberedelse och 
brist på kunskap som fanns i Göteborgs kommun, och då framför allt inom socialtjänsten, 
om hur man skulle hantera ungdomsgruppen. Verksamheten avslutades i och med 
projektets avslutning. Projektet var dock en grund när man startade upp projektet 
Livsstilshus. 



 44 

Sammanfattning 
De tre konsekvensbeskrivningsprojekten, eller påverkansprojekten som jag har valt att 
kalla dem, kan svårligen sägas ha nått de projektmål som angavs i projektansökningarna 
eftersom projekten har haft betydande svårigheter dels att behålla pojkarna kvar i 
projektet och dels att överhuvudtaget hitta flickor i den målgrupp som projektet har 
angett. Ett problem för påverkansprojekt kan vara att de främst fokuserar på den 
aktuella livsstilens negativa konsekvenser utan att på ett tydligt sätt erbjuda andra mer 
positiva livsstilsalternativ. Projektet RE:SPEKT skiljer sig emellertid från de två andra 
projekten eftersom det inte bara försökte att påverka kriminella ungdomar att byta 
livsstil utan även erbjöd dem möjligheter till en arbetspraktik. Projektet försökte 
därmed tillföra olika former av ett socialt kapital till projektets deltagare, dock utan att 
riktigt lyckas. 

Projekt inriktade mot utbildning och kunskapsförmedling 
Sex projektet har kategoriserats att vara inriktade mot utbildning och 
kunskapsförmedling. Dessa projekt är Assyriska ungdomsförbundets projekt Kompassen 
(2002) Syrianska ungdomsförbundets projekt Vård eller utbildning (1999) Föreningen 
Vänner för livets projekt Vänner för livet (2000–2003) Fryshusets projekt Fenix (2009–
2011) och CIDES – Center för information om destruktiva subkulturer (2009–2011) samt 
Intresseföreningen för Tidsnätverket i Bergsjön med projektet Informativ 
dokumentärfilm om polisens arbete (2010). 

Gemensamt för den här kategorin av projekt är att de nådde ut till ett stort antal unga 
människor genom att projekten till exempel spred faktablad och broschyrer och genom 
att de hade föreläsningar, företrädelsevis på skolor. Utbildningsprojekten bedrevs 
antingen för att öka kunskapen om sociala frågor hos en organisations medlemmar eller 
som en reaktion på olika samhälleliga händelser. 

Föreningen Vänner för livets projekt Vänner för livet (2000–2003) hade som syfte att 
starta en kampanj mot mobbning och våld. Målgruppen för projektet var ungdomar i 
åldern 12–25 år. 

Föreningen startade i samarbete med Lugna gatan, KRIS och skolorna i 
Stockholmsområdet en kampanj mot mobbning och våld. De olika föreningarna 
samarbetade med att erbjuda skolorna ett helhetspaket bestående av föreläsningar, 
utbildning för personal, arbetsmaterial samt utbyggnad av ett faddersystem där elever i 
nionde klass tog hand om de yngre. Verksamheten bedrevs i första hand av ungdomar 
samt av personer som unga kunde identifiera sig med. Inom projektet strävade man 
efter att arbeta med orsakerna till problemen och inte enbart symptomen. Projektet 
innefattade en långsiktig och bred samverkan mellan skola och föreningsliv. 
Verksamheten upphörde när projektet avslutades. 

Assyriska ungdomsförbundet i Sverige bedrev i Södertälje projektet Kompassen (2001). 
Projektet syftade till att förebygga våld och kriminalitet bland barn och ungdomar samt 
att skapa debatt om könsroller och samlevnadsfrågor. Projektet ville även arbeta för att 
öka integrationen av invandrarungdomar (med fokus på assyriska) in i det svenska 
samhället. Fokus var barn och ungdomar i åldern 7–25 år. 
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Projektet fokuserade huvudsakligen på tre områden: 

1) Sprida information (i form av trycksaker med mera) till lokalföreningarna som  bland 
annat berörde FN:s barnkonvention och barns rättigheter i samhället. Vid projektstarten 
hade man även för avsikt att upprätta separata telefonjourer för flickor och pojkar där 
de erbjöds rådgivning i frågor som rörde bland annat droger, sex och samlevnad. 

2) Inom projektets ram anordnades seminarier, kurser och möten kring sexualitet, 
könsroller, hälsa och integration. Under dessa verksamheter ville man initiera en 
diskussion om barnuppfostran och barns rättigheter. Ett ytterligare syfte var att starta 
en dialog kring ungdomsfrågor i ett större perspektiv. 

3) Inom projektet arbetade man nära assyriska familjer och speciellt med pojkar som 
var i riskzonen. Assyriska ungdomsförbundet hade till exempel som mål att utveckla 
strategier för det brottsförebyggande arbetet i samråd med polis och sociala 
myndigheter. 

Projektet samarbetade med Rädda Barnens Dialogprojekt, Arbetarnas Bildningsförbund 
(ABF) Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) och Samarbetsorgan för 
invandrarorganisationer i Sverige (Ung-SIOS). 

Projektet har utvärderats internt. I utvärderingen anses projektet i sin helhet ha varit 
lyckat. De ungdomar som har varit i kontakt med projektets aktiviteter har till exempel 
angett att de har varit ganska nöjda. Verksamheten upphörde när projektet avslutades. 

Fryshuset bedrev projektet Fenix (2009–2011) med syftet att genom utbildning ge 
yngre en insikt om och förståelse för att vad som kan starta som en lek kan leda till en 
farlig brand. Projektets mål var att utbilda, engagera och organisera högstadie- och 
gymnasieelever i Stockholm, Malmö och Göteborg för att förebygga och förhindra 
bränder. 

Målgruppen var stor genom att samtliga högstadier och gymnasieskolor som förvaltas 
av SISAB i Stockholm, LFF i Göteborg och Malmö stad erbjöds föreläsningar och 
utbildningar. Även andra skolor som var intresserade erbjöds föreläsningar och 
utbildningar. 

I projektet arbetade man med att skapa ett intresse och en fördjupad kunskap genom 
föreläsningar och utbildningar som utgick från personliga erfarenheter av brand. 
Personalen som var anställd i projektet hade personliga erfarenheter som överlevare 
efter brandkatastrofen i Backa. 

Efter att man hade föreläst på skolor bjöd man in intresserade ungdomar att få ett 
uppdrag som ”trygghetsskapare”. Trygghetsskaparna rekryterades lokalt för att verka 
lokalt. De genomgick en utbildning som bedrevs i samverkan med det lokala 
brandförsvaret eller räddningstjänsten. 

Trygghetsskaparna blev sedan ambassadörer som skulle skapa sociala nätverk och som 
verkade för trygghet, säkerhet och omtanke. Projektet rekryterade även de unga 
trygghetsskaparna utifrån en bred bakgrund som gjorde att de nådde ut i de olika 
subkulturella grupperingarna i sitt bostadsområde eller på sin skola. Metoden i Fenix 
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utgick från att försöka nå ungdomarna på ett emotionellt plan i stället för att försöka nå 
fram endast med fakta. Man använde sig av Antonovskys teori KASAM – känsla av 
sammanhang. 

Projektet samarbetade med Södertälje och Botkyrka räddningstjänst, Botkyrka kommun 
(och samtliga kommunala fritidsverksamheter för unga) Ungdomens hus i Rinkeby, 
Brobyggarna, Elektra, Lugna Gatan, United Sisters, teater Fryshuset och 
Kunskapscentrum. 

Projektet redovisade en egen sammanställning och uppger att de hade nått 400 
ungdomar och 200 vuxna genom sina föreläsningar, varav andelen flickor/kvinnor var 
40 procent och andelen pojkar/män var 60 procent. De beskriver även att en majoritet 
av de ungdomar som de mötte eller arbetade med var i åldern 13–19 år och att de 
många gånger hade en annan etnisk bakgrund än svensk och kom från socialt 
stigmatiserade områden. Enligt projektets egna utvärderingar har publiken uppskattat 
föreläsningarna. De allra flesta föreläsningarna, förutom några enstaka, har fått ett betyg 
mellan 4.2 och 4,8 (där betyget 5 är högst). Det är dock oklart hur många ungdomar som 
utbildades till trygghetsskapare. Verksamheten upphörde när projektet avslutades. 

Fryshusets projekt CIDES – Center för information om destruktiva subkulturer 
(2009–2011) bestod i att starta upp ett expertnätverk med representanter från olika 
samhällspositioner, instifta ungdomsråd i Malmö, Göteborg och Stockholm samt att 
såväl öka som sprida kunskapen om projektets målgrupp genom föreläsningar och 
utbildningar samt via media. 

I nätverket som skapades finns olika yrkesgrupper representerade, till exempel poliser, 
socialarbetare, psykologer, kriminalvårdspersonal, politiker och forskare. Ett resultat av 
de periodiska nätverksträffarna (cirka sex träffar per år) är att många personer har 
knutit kontakter med varandra vilket har lett till synergieffekter. Vid varje träff 
behandlas ett specifikt och aktuellt tema. Man har även från projektets sida varit 
närvarande vid konferenser och seminarier för att dels sprida kunskaper och visa upp 
projektet och dels lokaliserat nyckelpersoner som har bjudits in till nätverket. CIDES har 
även haft ett naturligt samarbete med två fryshusprojekt, Passus och Exit, som också 
organiserar sitt arbete runt samma målgrupp av ungdomar. Det är cirka 200 personer 
med i nätverkets utskick varav cirka 40 av dessa kommer till träffarna. 

Inom projektet har man sedan startat upp  så kallade ungdomsråd i Sveriges tre största 
städer, där cirka tjugo ungdomar per stad träffas två gånger i månaden tillsammans med 
en handledare för att diskutera problem och lösningar för de områden som de kommer 
ifrån eller bor i. 

Ungdomarna var i åldern 14–22 år under projektets start, och de bodde alla i eller nära 
olika former av destruktiva subkulturer i marginaliserade områden. De flesta av 
ungdomarna var antingen arbetslösa eller hade olika skolproblem. Vidare berättas att de 
allra flesta är pojkar (vilket kan förklaras genom att projektet syftar till att förebygga 
och hindra medlemskap i destruktiva subkulturer) och med en invandrarbakgrund. Vid 
projektets tredje år var cirka 120 ungdomar med i de olika ungdomsråden. 

I ungdomsråden utbildas handledarna (som själva har vuxit upp i marginaliserade 
områden) i ett värdebaserat ledarskap, grupprocesser och personutveckling. Vid mötena 
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har man lagt resurser på att ha aktiviteter som stärker den egna självkänslan och som 
ger nya perspektiv på framtiden och livsval. Såväl handledare som de engagerade 
ungdomarna uppger att de har fått nya handlingsalternativ och perspektiv genom 
projektets verksamhet. Vid projektets tredje år erbjöds även ungdomar i åldern 20–25 
år att gå utbildningen i värdebaserat ledarskap för att de ska kunna bli förebilder och få 
kompetenser att bli ledare i ideella organisationer. Projektet kan därmed även sägas ha 
en inriktning av verksamheten som leder till ett ökat socialt kapital för deltagarna. 

I ungdomsråden lär sig ungdomar dessutom om hur Sverige fungerar och har bland 
annat bjudit in lokala politiker. Projektet har även via ungdomsråden velat stödja de 
deltagare som var röstberättigade vid det förra riksdagsvalet. 

Projektet har satsat tid och resurser på att bli synliga i olika sociala medier, Facebook, 
webbplats och så vidare. Till detta kan läggas medverkan i ett par debatter och 
diskussioner i TV. Verksamheten har fortsatt efter projektets avslutning. 

Intresseföreningen för Tidsnätverket Bergsjöns projekt Informativ dokumentärfilm 
om polisens arbete (2010) hade som syfte att skapa en relation och bygga upp ett 
förtroende mellan barn och ungdomar i Bergsjön å ena sidan och polisen å den andra 
(enligt projektansökan var det polisen som tog kontakt med föreningen för att 
tillsammans göra filmen). Projektmetoden bestod i att ungdomar, tillsammans med 
poliser, producerade en film om polisen och polisens arbete. 

Målet med projektet var att sedan visa filmen för olika myndigheter samt för ungdomar, 
föräldrar och andra vuxna. De ungdomar som medverkade i filmen fungerade sedan som 
informatörer vid filmvisningarna där de berättade om filmen och om samarbetet de 
hade haft. Elva ungdomar i åldern 14–17 år medverkade i filmen och i samarbetet och de 
hade olika bakgrunder, olika erfarenheter och tillhörde olika grupper: 
"Ungdomsambassadörerna var fler till att börja med, men flera tappade kontakten eller 
intresset efter ett tag”. Projektets lyfte fram att de ville engagera både ungdomar med 
erfarenheter från föreningsliv eller elevrådsarbete och andra ungdomar som levde i 
riskzonen för att hamna i utanförskap eller kriminalitet. Med projektet ville man inleda 
en förtroendeskapande kontakt mellan polisen och ungdomar samt mellan polisen och 
medborgarna. Projektet använde sig av begreppet vertikalt socialt kapital för att försöka 
beskriva målet med filmarbetet. Man kan även tänka sig att ett socialt kapital skapades 
för de ungdomar som deltog i filminspelningen. En sak gör emellertid projektet till något 
mer än bara en informationsfilm. Regissören för projektet ansåg det viktigt att det inte 
bara skulle vara ungdomarna som skulle ses som ett problem och vara de som skulle 
förändra sig. Det var även tänkt att polisens metoder skulle rannsakas i filmen. 

Filmen har sedan visats på bland annat 28 skolor och man har haft 34 visningar med 
samtalstillfällen. Till detta kan läggas två offentliga visningar. Man kunde från projektets 
sida märka att de ungdomar som skulle leda samtalen i anslutning till filmvisningarna 
fick en allt bättre kompetens. 

Projektets långsiktiga mål var att sprida den metod som hade använts och sedan göra 
flera informationsfilmer om andra samhällsfunktioner som ungdomar möter i vardagen, 
till exempel räddningstjänsten och kollektivtrafiken. 
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Projektet var ett stort samarbetsprojekt i Göteborg mellan den ideella föreningen 
Tidsnätverket i Bergsjön, den ideella föreningen Bergsjöns Kultur- och Mediaverkstad, 
det kommunala projektet Ung och Trygg i Göteborg samt det kommunala 
bostadsbolaget. Verksamheten upphörde när projektet avslutades. Intresseföreningen 
för Tidsnätverket är emellertid även i dag en aktiv förening där ungdomar engageras i 
olika (mediala) aktiviteter. 

Det Syrianska ungdomsförbundets projekt Våld eller utbildning (1999) syftade till att 
öka kunskapen inom det Syrianska ungdomsförbundet om hur ungdomars bakgrund 
påverkar deras framtida val. Målet är att minska kriminalitet, drogmissbruk och rasism 
bland ungdomarna och att fler ska utbilda sig eller ägna sig åt vettigare saker. 
Målgruppen för projektet var ungdomar i åldern 12–25 år 

Projektet vände sig till det nätverk som de 23 syrianska ungdomsföreningarna utgör 
med cirka 11 000 medlemmar. Minst tre ungdomar från varje förening erbjöds en 
central utbildning och seminarieverksamhet. Varje förening skulle representeras av en 
väletablerad ungdom och en som hade eller hade haft kriminell bakgrund. Gemensamt 
skulle dessa ungdomar formulera kunskaper kring syrianska ungdomars situation i 
Sverige i dag och varför olika ungdomar gör olika val. Projektets idé var att skapa en 
gemensam kunskap som man sedan skulle försöka tillämpa på lokal nivå för att förmå 
fler syrianska ungdomar att välja utbildning och studier. Projektet har lett till en stärkt 
verksamhet i föreningen enligt projektets slutredovisning. Verksamheten upphörde när 
projektet avslutades. 

Sammanfattning 
Utbildnings- och kunskapsprojekten visar på den flexibilitet och snabbhet olika 
föreningar och organisationer i det civila samhället kan ha. De idéburna 
organisationerna kan på ett snabbt sätt svara på olika samhällsföreteelser, införskaffa 
kunskap om de sociala fenomenen och omvandla dem till olika former av utbildnings- 
och kunskapspaket. Projekten når via samarbeten med andra organisationer, 
lokalföreningar, myndigheter och skolor ut till ett mycket stort antal ungdomar. De kan 
sägas lämna spår efter sig i form av ett utbildningskapital för de deltagande ungdomarna 
om aktuella samhällsfrågor. De kunskapsinriktade projekten kan även ge ett 
förebyggande utfall. I de projekt där man använder sig av ungdomar som ”ambassadörer” 
bör detta också leda till kompetenser i form av ett socialt kapital. 

Idrottsprojekt inriktade mot föreningsdeltagande och inklusion 
I denna kategori har jag placerat två förebyggande projekt som också verkar för 
ungdomars integration i föreningslivet och i skolan. De har bedrivits av en 
idrottsförening i det ena fallet och av ett distriktsförbund i det andra. Projekten är 
Westra Sveriges Basketdistriktsförbunds projekt Idrott – Skola – Samhälle (2004–2006) 
och Tifa Boxing Clubs projekt Hjälp till (2004). 

Westra Sveriges Basketdistriktsförbunds projekt Idrott – Skola – Samhälle (2004–
2006) bedrevs i Göteborgstrakten och hade två mål, dels ett aktiverande mål, dels ett 
visionärt mål som skulle uppfyllas genom och av det första målet. 
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De aktiverande målen för projektet var att starta upp idrottsaktiviteter i så många 
klasser och skolor som möjligt i stadsdelen Gunnared i Göteborg Den fysiska aktiviteten 
skulle vara anpassad efter elevernas individuella förutsättningar och genom bollen som 
redskap ville projektet fostra barn till aktiva, ansvarskännande, öppna och fördomsfria 
samhällsmedlemmar för demokratin. I projektet ville man även få ta del av all den 
erfarenhet som fanns hos barnens föräldrar och utbilda dem för att bli ledare. Projektet 
ville även genom sina aktiviteter erbjuda skolan ett verktyg för att arbeta med 
sammanhållningen i klasser och på skolor. De visionära målen kan sammanfattas som 
följande: ”Vi vill tillsammans med skolan och andra aktörer skapa en helhet för alla i 
närområdet”. De visionära ledorden var följande:  

• värdegrund (projektets strategier ska främja ett demokratiskt förhållningssätt) 

• språkutveckling (den språkliga utvecklingen är avgörande för att bli formad till 
sociala individer) 

• jämställdhet (flickor och pojkar ska ha samma möjligheter) 

• särskilt stöd (alla ska ha samma förutsättningar) 

• brukarinflytande (alla ska ha möjlighet att påverka) och till sist, miljö (skapa 
förståelse för ett liv med omvärlden). 

Projektet riktade sig till sex skolor som har årskurserna 3, 4, 5 och 6 i stadsdelen 
Gunnared i Göteborg. Projektets verksamhet bestod av att erbjuda eleverna på de 
aktuella skolorna idrottsaktiviteter på fritiden. Projektet erbjöd barnen en 
kamratstödsutbildning. Man erbjöd även barnens föräldrar och andra intresserade 
kamratstöds-, basket-, och fotbollsutbildningar. Projektet ville ge nödvändiga kunskaper 
för att starta upp föreningar eller till att skapa verksamheter inom föreningens ramar 
för de som inte vill idrotta. Under projektets gång märkte man att ett flertal pojkar hellre 
intresserade sig för motorer än idrott, vilket gjorde att man öppnade en cykelverkstad. 
Ytterligare aktiviteter som startades upp var målning och keramik. 

Projektet hade ett omfattande samarbete med andra organisationer och myndigheter, 
förutom med låg- och mellanstadieskolorna i Gunnilse samarbetade projektet med KRIS, 
Hassela, närpolisen och räddningstjänsten. 

Enligt utvärderingen av projektet fick de med sig 75 procent av barnen i den dagliga 
verksamheten och menar att av de resterande 25 procenten är de flesta med i andra 
föreningar eller går i koranskola. Verksamheten upphörde när projektet avslutades. 

I Tidaholm bedrev Tifa Boxing Club projektet Hjälp till (2005). Projektet hade som mål 
att skapa ett lugnare Tidaholm genom att få alla unga människor att känna sig delaktiga 
och att de hörde hemma i en klubb, skolan och i kommunen. Man ville stärka 
ungdomarnas självkänsla för att få ett bättre levnadsklimat och så att de allra flesta 
skulle klara sig bättre i samhället. 

Projektet riktade sig till de ungdomsgrupper som inte är aktiva i någon form av 
organiserad verksamhet. I projektbeskrivningen omnämns det så kallade Konsumgänget, 
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som var de som var svårhanterliga i skolan. Till boxningsklubben kom många unga som 
inte platsade i andra verksamheter men som ändå behövde aktiveras. 

Projektet byggde på en idé om att bilda en samarbetsgrupp med kommunen, kyrkan 
Slussen, Godsmagasinet, socialtjänsten, polisen och ett par skolor. Utifrån detta skulle 
klubbens idrottare, varav en del var i landslagsklass, arbeta som en sorts fältassistenter 
(Tidaholms kommun hade inga fältassistenter vid tiden för projektet). Detta kunde 
genomföras genom att klubbens arbetslösa idrottare anställdes via arbetsförmedlingen. 
Man anordnade även temadagar där alltid någon av Sveriges bästa idrottare var med. 
Man har även haft utbildningsprogram där ungdomar har fungerat som föreläsare. Inom 
projektet har även fritidsaktiviteter anordnats, till exempel resor till Liseberg och 
Universum i Göteborg. Fritidsaktiviteter i närområdet har också anordnats med 
inriktning mot jakt, fiske och bad med mera. 

Man har haft ett generellt utbyte med andra klubbar i Sverige och med sina 
samarbetspartners i Göteborg och ett visst samarbete med till exempel Örgryte 
fotbollsklubb i Göteborg. Projektet anser att samarbetet med kommunen har varit bra, 
men man är kritisk till att kommunen inte har skjutit till medel. Med arbetsförmedlingen 
har man haft ett bra samarbete. Ytterligare samarbetspartners är polisen och Lions och 
ett par skolor, varav ett idrottsgymnasium i Göteborg. 

Projektets egen redovisning slår fast att man har följt projektplanen och att man har 
uppnått ett lugnare Tidaholm, ett bättre skolklimat. Speciellt menar man att projektets 
så kallade självhjälp, med skola och läxor, har gått över förväntan. Man trycker även på 
att projektet har bidragit till mycket bra idrottsliga framgångar. År 2006 ansågs TIFA 
vara Sveriges bästa ungdomsklubb. Verksamheten upphörde när projektet avslutades. 

Sammanfattning 
De projekt som har kategoriserats att inrikta sig mot inklusion av ungdomar via 
föreningslivet kan sägas knyta an till en mer traditionell form av verksamheter. Detta 
kan även ses som idrottsrörelsens signum och styrka. Ungdomar som genom projekten 
får en organiserad fritid kan få en rad olika sociala kompetenser och värderingar som 
leder till social inklusion. Projektverksamheterna medverkar även till att ett såväl 
"sammanbindande kapital" som "överbryggande kapital" kan bildas för de ungdomar 
som aktiveras i verksamheterna. Förebyggande idrottsprojekt bidrar även till en bättre 
hälsa bland de ungdomar som aktiveras. 

Projekt inriktade mot arbete och arbetsmarknad 
Två projekt har varit inriktade mot ett socialt företagande och arbetsmarknadsåtgärder 
för ungdomar och unga vuxna som inte har kommit in på den reguljära 
arbetsmarknaden. Dessa är projektet Y-Screen (2007–2010) som bedrevs av konsortiet 
Vägen ut! Kooperativ intresseförening i Göteborg. samt X-CONS projekt 
Yrkesträningsprogram för unga lagöverträdare/Med i matchen (2010–2013). 

Projektet Yrkesträningsprogram för unga lagöverträdare/Med i matchen (2010–
2013) bedrevs av X-CONS i Stockholm. I projektet ville man erbjuda unga lagöverträdare 
en tillgång till arbetsmarknaden. Projektet kan ses som en komplettering till övriga 
arbetsmarknadspolitiska insatser och syftar till att i kombination med samhällskunskap, 
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arbetslivsorientering och praktisk yrkesträning underlätta för individer med kriminell 
bakgrund eller ett tidigare missbruk samt bristande skolkunskaper att komma in på 
arbetsmarknaden. I projektbeskrivningen skriver man att man anser att X-CONS 
medarbetare har större chanser att nå ungdomarna än vad myndigheter har. 

Yrkesträningen var uppdelad i två steg dels en allmän introduktion, dels en 
arbetspraktik. Efter avslutad praktik var det tänkt att deltagarna skulle erbjudas 
anställning antingen på den öppna arbetsmarknaden eller på X-CONS sociala företag 
som höll på att utvecklas. 

Den yrkesinriktade träningen inriktades mot arbetsområden som man inom projektet 
bedömde som lämpliga för personer med begränsade teoretiska studier men med ett 
gott rekryteringsläge. Projektet kom därmed att ha ett nära samarbete med 
branschorganisationer och företag med ett förväntat arbetskraftsbehov. De initiala 
branscherna för yrkesträningen var handel och servicetjänster. Verksamheten upphörde 
i sin ursprungliga form när projektet avslutades. Projektledarna använde sedan 
erfarenheterna från projektet när de sedan startade upp projektet Processkedjan. 

Ungdomarna som deltog i projektet blev tilldelade en coach från X-CONS som följde dem 
och var behjälpliga vid myndighetskontakter vilket ledde till ett ökat självförtroende och 
bättre vuxen-, och myndighetskontakter. 

Projektet samarbetade med en rad sociala företag, bland annat, IoU Design for Charity. 
Syftet med samarbetet var att få ungdomarna att ta över och ansvara för vissa delar av 
företagets verksamhet. Andra sociala företag som man hade ett samarbete var till 
exempel Companion, Rainbow Sweden och Stockholms läns utvecklingspartnerskap. 

Projektet hade ett omfattande informations- och kontaktarbete, både före och under 
projekttiden, med kommuner, arbetsförmedling, kriminalvården och Statens 
institutionsstyrelse. Projektet hade även en styrgrupp med medlemmar från en rad 
myndigheter och företrädare från ett par branschorganisationer. 

I projektredovisningen diskuteras bland annat hur projektet blev bemötta med 
fördomar och förutfattade meningar från företag och andra aktörer på marknaden. 
Socialförvaltningen uppvisade också en misstänksamhet inledningsvis eftersom 
socialsekreterarna ansåg att arbetssökande var arbetsförmedlingens uppgift. När 
projektet fortskred överkom man detta hinder och med ett förnyat förtroende började 
socialtjänsten senare placera ungdomar till projektet. Handläggarna på 
arbetsförmedlingen visade ett stort intresse men förhindrades av byråkratiska rutiner 
att skjuta till några direkta medel till projektets verksamhet. 

Projektet Y-Screen (2007–2010) bedrevs av konsortiet Vägen ut! Kooperativ 
intresseförening i Göteborg. I början av projekttiden var målgruppen ungdomar i åldern 
18–25 år och som var på väg in i eller som redan var involverade i kriminella nätverk 
och/eller med en missbruksbakgrund. Under projektets senare del vidgade man 
målgruppen till att även inkludera långtidsarbetslösa (både män och kvinnor). 

I projektet erbjöds arbetsträning och social träning genom ett screentryckeri som drevs 
i kooperativ form för ungdomar som ville komma ur ett liv i kriminalitet eller i missbruk. 
De allra flesta ungdomarna blev hänvisade från socialtjänsten till projektet. Ungdomarna 
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som deltog i projektet fick, förutom att lära sig screentryck, även träning och utbildning i 
marknadsföring, ekonomi, försäljning, IT, hantverk och design. Projektets verksamhet 
kan med andra ord beskrivas som en omfattande arbetsträning. Arbetet var även på 
riktigt, i verksamheten arbetade projektdeltagarna med att framställa kommersiella 
beställningstryck, konsttryck och design åt organisationer och företag. En viktig 
utgångspunkt i projektet var att inte se projektdeltagarna som klienter som skulle få 
behandling utan i stället se dem som kapabla till att själva ta tag i sin situation och 
därigenom bli aktiverade, och då i förlängningen i yrkeslivet. Projektets verksamhet 
med ungdomarna grundade sig i strikt drogfrihet, från arbetets centrala värde, ett aktivt 
deltagande samt att ha en vilja till både en förändring och personlig utveckling. 

Verksamheten med inriktning mot ett socialt företagande har emellertid fortsatt efter 
projektets slut. Man har även från Y-Screens sida både sökt EU-medel för ett stort 
nationellt socialfondsprojekt med andra idéburna aktörer och skrivit en handbok i hur 
man startar upp sociala kooperativa företag (Gawell, 2013). 

Samarbetspartners till projektet var bland andra socialtjänsten, KRIS, Companion, Ung 
och Trygg, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse. 

Sammanfattning: 
Projekt i kategorin arbete och arbetsmarknad kan leda till en rad viktiga och 
inkluderande, erfarenheter och kompetenser. Projekten skapar, om så bara för en viss 
tid, en tydligare närhet till en framtida plats på en arbetsmarknad eller ett arbete i ett 
socialt företag för projektdeltagarna. Projekt i denna kategori kan därmed förmedla ett 
viktigt socialt kapital, dels genom de sociala nätverk som skapas i och med projektens 
arbetsgrupper, dels genom de arbetsinriktade kompetenser som förmedlas i 
verksamheterna. 

Förebyggande projekt 
Sex av de utvärderade projekten har kategoriserats som främst förebyggande. Dessa 
projekt är: Föreningen Nätverk Bergslagens Brottsförebyggande projekt (1995–1997), 
Föreningen Fiskebåtens Vänners Projekt Vårt maritima arv (1998–2000), Föreningen 
Tänk om med projektet Skilda världar (2011–2013), som bedrevs i Malmö och NBV:s 
projekt På plats (2011–2013) och Kulturföreningen Tjerhajs projekt Unga i framtida 
gemenskapsrelationer – Kvinnofrid (2000–2003). Fryshusets projekt United Sisters 
(2004–2006) kategoriserar jag även som ett till stora delar som ett förebyggande 
projekt. 

Föreningen Nätverk Bergslagen (1995–1997) hade ett projekt där man byggde upp 
ett nätverk mellan ideella, offentliga och privata grupperingar i syfte att förhindra 
kriminalitet bland ungdomar. I projektet arbetade man brottsförebyggande, vårdande 
och med en mer återanpassande verksamhet. I nätverket deltog 68 olika organisationer. 
Majoriteten har varit svenska men även en del ”invandrarorganisationer” har varit 
medlemmar i nätverket. I Örebro hade man ett nära samarbete med Örebro Läns 
idrottsförbund och TBV:s musikhus. Trots dålig dokumentation, genom att det är ett 
tidigt projekt, antas projektet ha slutfört sin planerade verksamhet 
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Fryshusets projekt United Sisters (2004–2006) arbetade med att stärka unga flickors 
självförtroende, självkänsla samt förmåga att ta för sig och att sätta gränser. Projektet 
syftade bland annat till att göra en nationell expansion möjlig, vilket även senare har 
blivit av. 

Arbetet bedrevs till största delen av volontärer som på olika sätt engagerade sig med 
och för flickorna genom att starta upp och utbilda tjejgrupper, tjejcoacher samt genom 
nattvandring och nätvandring. United Sisters verksamhet är öppen för alla flickor i 
åldern 12–20 år och samlar flickor med varierande social, etnisk och ekonomisk 
bakgrund. 

United Sisters fungerar i dag även till stor del som ett utbildningsföretag där man 
utbildar ledare och tjejcoacher, som i sin tur utbildar unga flickor och kvinnor. I denna 
del av verksamheten kan man anta att ungdomarna förmedlar ett socialt kapital till 
varandra. Inom föreningen ingår även att utbilda nattvandrartjejer. Ett inslag av extern 
utbildning består i att utbilda ungdomsledare från hela i landet i vad som kallas: 
"Tjejgruppskompassen". Vid tiden för projektet hade 250 ledare under tre år utbildats i 
detta. Arbetet i United Sisters är ideellt (förutom de administrativa och 
kunskapsutvecklande delarna) såväl för ledarna som för flickorna. Man har därför 
utvecklat olika motiverande inslag för att upprätthålla motivationen för dem som 
bedriver verksamheten. I Högdins utvärdering (2008) diskuteras denna genusmässiga 
orättvisa eftersom de manliga medarbetare som arbetar i liknande projektverksamheter 
för pojkar ofta får en anställning till skillnad mot till exempel de kvinnliga medarbetarna 
i United Sisters som arbetar ideellt. United Sisters har därmed fått ett mindre stöd än 
jämförbara projekt med inriktning mot pojkar. 

När projektet startade år 2004 var det United Sisters i Stockholm som startade upp 
verksamheter i andra städer och sedan endast finansierade vissa mindre delar av den 
nya lokala verksamheten. Expansionen under detta projekt inkluderade även metoderna 
för "Tjejgruppskompassen", "Tjejspelet" och annan kunskap som förmedlades till 
lokalföreningen. United Sisters har funnits i Stockholm sedan 1996, i Göteborg och 
Uppsala sedan år 2006 och i Malmö sedan år 2007. 

United Sisters metod kan beskrivas på följande sätt. Tjejgrupper är ett koncept där man 
blandar allvarliga diskussioner med avslappnande aktiviteter. I tjejgrupperna är målet 
att de som deltar ska få ett ökat självförtroende och en ökad självkänsla. Genom att delta 
i en tjejgrupp kan man dels få en fritidssysselsättning och att börja lära känna nya 
vänner. I grupperna diskuteras allt från alkohol och droger till hur man är en bra vän. 
Diskussionerna utgår från United Sisters eget metodmaterial. I tjejgrupperna använder 
man sig till exempel av värderingsövningar där man får prova på olika ståndpunkter och 
åsikter i en trygg miljö tillsammans med äldre kvinnliga förebilder. Tjejgrupperna 
skapar en trygghet för flickorna genom att bara flickor/kvinnor är med i dessa. United 
Sisters erbjuder också individuella stödpersoner (coacher) till unga flickor som är i 
behov av ett vuxet stöd utanför familjen, skolan och fritidsaktiviteterna. Coacherna kan 
fylla flera funktioner i flickans liv. De kan hjälpa till med läxhjälp, att hitta en ny 
kamratkrets eller att ta sig ur olika sociala problem. United Sisters samarbetar med 
socialtjänsten och skolkuratorer som kan förmedla flickor till deras coacher. United 
Sisters projektledare står för rekrytering, utbildning, fortbildning och handledning av 
tjejcoacherna som arbetar ideellt. 
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I verksamheten anordnas öppna träffar i form av workshoppar och föreläsningar, där 
man kan fika eller äta mat tillsammans och som riktar sig till alla kvinnor och flickor 
som är intresserade av verksamheten. 

I projektet bedrevs även en nattvandrarverksamhet i Stockholm och Göteborg. 
Nattvandrarna var unga flickor i åldern 16–20 år. Skälen till att nattvandra är flera, det 
kan till exempel vara flickor som har tagit sig igenom tidigare svårigheter och nu vill 
stötta yngre flickor i en liknande situation, flickor som vill utveckla sig själva, eller som 
vill få nya vänner med mera. Syftet med nattvandringarna är att nattvandrarna ska 
skapa en tryggare miljö genom sin direkta närvaro och fungera som förebilder genom 
att de visar att man inte behöver dricka alkohol bara för att man är ung. Nattvandrarna 
försöker även bryta mönstret av att flickor ska konkurrera genom att i stället hjälpa 
varandra och genom att visa att man kan värdesätta andra flickor. 

United Sisters har även haft tjejcoacher online (i samarbete med Nätvandrarna på 
Fryshuset). Genom att dagens ungdomar och då speciellt flickor tillbringar en stor del av 
sin tid på internet. Syftet med detta arbete var att nå fler flickor över hela Sverige och att 
specifikt nå flickor som inte så lätt skulle söka sig till en fysisk verksamhet. United 
Sisters har avtal med ett flertal så kallade Communities och deltar även i olika team eller 
på olika diskussionsforum. 

Projektet har även utformat ett eget metodmaterial för såväl tjejgruppsverksamheten 
som coachningen. Man har även tagit fram ett spel där deltagarna spelar till sig en ökad 
självkänsla på ett lustfyllt sätt. 

Man samarbetar med olika sociala projekt knutna till Fryshuset och andra idéburna 
organisationer, fastighetsbolag, studieförbund, folkhögskola och socialtjänst samt 
skolkuratorer. 

Vid projektets slutår hade United Sisters utvecklat ett informationsmaterial som har 
spridits runt om i Sverige. De har också hållit tre större utbildningar. Varje utbildning 
var två dagar lång och riktade sig till aktörer som ville starta upp en 
tjejgruppsverksamhet. Målet att starta upp en webbaserad mötesplats för såväl 
ungdomar som delvis till ungdomsarbetare uppfylldes bara till en viss del. Projektet 
träffade under år 2007 tre klasser i årskurs åtta sammanlagt 14 gånger och haft 
gruppsamtal och workshoppar med eleverna. Genom United Sisters expansion till andra 
städer har man också infört så kallade Riksmöten där de lokala föreningarna kan träffas 
och stärka organisationen och skapa en relationell kunskapsuppbyggnad. 

United Sisters har genom medlen från Arvsfonden etablerats i Göteborg, Malmö och 
Uppsala. Tillsammans med verksamheten i Stockholm fanns under våren 2008 cirka 82 
aktiva flickor i tjejgrupper. Inom nattvandrarverksamheten fanns 33 aktiva flickor och 
inom coachverksamheten 47 aktiva par som träffas varje vecka. I en tidigare utvärdering 
(Högdin, 2008) uppskattades det totala antalet flickor i verksamheten under åren 2004–
2008 ha varit 508 stycken. Antalet ledare under samma period har varit 335 stycken. 

Vid projektets slut skriver United Sisters att de nu har en stabil verksamhet i fyra städer, 
som i stort sett bär sina egna kostnader, och som är väl förankrad lokalt med många 
samarbetspartners och olika finansiärer av verksamheten. Projektverksamheten är 
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därmed, som många andra projekt från Fryshuset, i dag infogad i den ordinarie 
verksamheten. 

Projektet Skilda världar (2011–2013) bedrevs av Föreningen Tänk Om i Malmö med 
syfte att fungera som ett förebyggande projekt inom Skåne län som riktar sig främst till 
unga flickor och men även till pojkar i åldern 15–18 år. Projektets målgrupp var unga 
som riskerar att utsättas för någon form av hedersvåld, missbruk och kriminalitet 

Under projektets tre år arbetade man med att skapa ett metodanpassat arbetsmaterial 
med en referensgrupp av personer som representerar den offentliga och den civila 
sektorn. I projektet skapades även mötesplatser för unga flickor med behov att träffa 
personal med såväl teoretisk som praktisk kunskap av hedersvåld, missbruk och 
kriminalitet. Under projektets början satsade man tid och resurser på att bygga upp ett 
nätverk för den nystartade föreningen och etablera samarbetspartners. Man blev även 
antagen som medlemsorganisation I Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 
(SKR). I slutet av det första projektåret hade föreningen 98 personer som medlemmar. 
Projektet har även låtit pedagogkonsulten Gunnar Bergström utforma ett 
påverkansprogram för flickor och kvinnor utsatta för hedersvåld och med kopplingar till 
missbruk och kriminalitet. 

En återkommande skrivning i projektdokumenten till arvsfonden är att man har valt att 
ha en neutral position i den annars ganska ideologiskt präglade debatten om 
hedersrelaterat våld. 

 Under projektets första år hade sex unga vuxna, I åldern 18–28 år deltagit och fått hjälp 
och skydd av projektet, antingen via uppdrag eller genom ett ideellt engagemang. Under 
årets fick även 18 kvinnor och 3 män (åldern oklar) råd, stöd eller utbildning. I projektet 
har ett stort antal föreläsningar om projektet Tänk om och om hederskultur 
(hedersrelaterat våld) hållits på olika platser i Skåne. Föreningen hade även sitt första 
seminarium om hedersvåld med inbjudna föreläsare. 

Projektet Tänk om har anordnat två utbildningar om hedersvåld, droger och kriminalitet 
och som riktade sig till tjänstemän inom offentlig och privat sektor. Utbildningspaketet 
är på tre dagar och belyser hedersvåldets mekanismer och relation till exempelvis 
missbruk och kriminalitetens drivkrafter. 

Projektet har uppmärksammats i dagspressen och då speciellt i lokalpressen, i inte 
mindre än 12 artiklar. 

Man kan se en tydlig progression i projektet genom att man vid andra projektårets 
kunde finansiera en mötesplats i föreningens lokaler. En secondhandbutik startades upp 
med namn: Bi-draget, utifrån en tanke att kunna erbjuda lärlingsplatser till ungdomar 
som har svårt att komma in i arbetslivet. Butiken är även tänkt att fungera som en plats 
för välgörenhet och utgå från ett miljötänkande. Inom projektet har man även startat 
upp självhjälpsgrupper för hedersvåldsdrabbade baserat på den modell som används i 
A.A. (Anonyma alkoholister) och N.A. (Anonyma narkomaner). 

Under projektets andra år flerfaldigades projektets arrangemang och inbjudningar till 
konferenser, utbildningar och föreläsningar. 
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Projektet var utformat som ett samarbetsprojekt genom sina utbildningar och sociala 
insatser. Föreningen har samarbetat bland annat med följande organisationer: Malmö 
stad, Sociala resursförvaltningen, Malmö Högskola, Kriminalvården, Höganäs 
Kvinnojour, Almaeuropa, Atim-Kvinnojour och Malmö stad, Sociala resursförvaltningen, 
Mötespals 0413, Nätverket mot hedersrelaterat våld, X-CONS, Sensus och Sveriges 
Kvinnojourer och tjejjourers riksförbund. Verksamheten upphörde när projektet 
avslutades. 

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV) bedrev projektet På Plats (2011–2013) 
i Tierp. 

I projektansökan skrev man att målet var att efter tre år, på ett mätbart sätt, kunna visa 
på bättre förutsättningar för 150 ungdomar i Tierp (drygt 10 procent av alla ungdomar i 
åldern 10–18 år). Projektet riktade sig till ungdomar i riskzonen för ett liv i utanförskap 
med kriminalitet, missbruk, arbetslöshet och andra sociala problem. 

Projektet På plats angav i huvudsak två metoder för att nå projektets mål. Den ena 
metoden kallar man: 24hours/7days-metoden och hänvisar till hur Unga KRIS och KRIS 
arbetar med den på andra orter i Sverige. Metoden går ut på att personer med egen 
erfarenhet av ett utanförskap fungerar som kontaktpersoner till ungdomar i riskzonen. 
Metodens grundidé är att dessa ungdomar behöver förebilder och stödpersoner som är 
tillgängliga alla tider på dygnet, alla dagar i veckan för samtal. I tillägg till detta ansåg 
man att ungdomen och kontaktpersonen skulle träffas cirka två till tre gånger i veckan 
för att göra saker tillsammans. Kontaktpersonerna i projektet utbildades i MI 
(motiverande samtal) och i kontaktmannaskapsrollen. 

Projektet På plats kallar sin andra metod för ”social integration” och menar med det att 
man bjuder in ungdomar, via det så kallade Ungdomsnätverket och riskzonsungdomar 
att delta i samtalsgrupper för att på så sätt själva ta ansvar och vara delaktiga i sin 
personliga utveckling. Metoden har sin grund i att ”lämpliga ungdomar och vuxna” 
utbildas till studiecirkelledare genom NBV. Samtalsgrupperna bedrivs därigenom som 
studiecirklar och utgör därmed inte en terapiform. Samtalsgrupperna är en pedagogisk 
metod, som enligt projektet, är frivillig och att ungdomarna når en personlig utveckling 
genom att ta ett eget ansvar. Ungdomarna i riskzonen tillsammans med ”vanliga unga 
och vuxna” kan därmed få nya förebilder och nya sociala nätverk. Projektet baserar 
därmed en viktig del av sina verksamheter utifrån en ”Peer Group-metod”, det vill säga 
där ungdomar utan sociala problem ska fungera som normaliserande gentemot 
ungdomar med sociala problem (Jmf. Öhlund, 1997). 

Inom projektet planerar man att ha en unik brukardelaktighet genom att många av 
aktiviteterna bedrivs av engagerade ungdomar i ungdomsnätverket. Projektet utgår 
därför från ungdomarna i stället för att vara en verksamhet för ungdomar. 

Projektet samarbetade med eller kan sägas ha varit en del av det etablerade 
Ungdomsnätverket i Tierp. Nätverket har innan projektet samarbetat bland annat med 
NBV och har bland annat en fastighet som utgör en mötes- och aktiveringsplats i 
centrala Tierp. Andra samarbetspartner utgörs av Unga KRIS i Uppsala. För att 
24hours/7days-metoden ska fungera har man från projektets sida uttryckt att det är 
viktigt att samarbeta med såväl polis som socialtjänst. Man har också lyft fram att det är 
viktigt att projektet kan finansiera starten av ”kontaktmannaskapet” eftersom en 
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utredning hos socialtjänsten kan ta 3–12 månader innan ett beslut om bistånd fattas. 
Projektet var inte externt dokumenterat vid tidpunkten för min utvärdering. Man har 
dock försökt att dokumentera projektets insatser såväl kvalitativt som kvantitativt. 
Verksamheten upphörde när projektet avslutades. 

Projektet Vårt maritima arv (1998–2000) bedrevs av Föreningen Fiskebåtens Vänner i 
Oxelösund och kan beskrivas som såväl ett förebyggande- och intresseskapande samt en 
föreningsintegrerande verksamhet. 

Projektet syftade till att stärka ungdomar i åldern 12–25 år, som var i riskzonen för 
drogmissbruk eller kriminalitet. Genom projektmetoden ville man att ungdomarna 
skulle få en bättre självkänsla, ett ökat självförtroende och att de skulle bli bättre på att 
ta ett egenansvar. Alla dessa positiva resultat menade man skulle realiseras genom 
kompetensutveckling inom områden som båtbyggnad, motorlära, navigation, 
radiokommunikation samt biologisk och kulturell miljövård. Vidare fick ungdomarna 
träning i föreningsteknik genom rotation av olika uppdrag inom verksamheten. Alla 
ungdomar tilldelades ansvarsuppgifter och varje form av kompetensutveckling skulle 
leda till ökat ansvar att stödja och hjälpa ungdomar i projektet. Projektet ville ha en bred 
rekrytering av ungdomar tillsammans med en riktad i samverkan med ungdomsenheter 
inom kommunens socialtjänst. 

Inom projektet tilldelades ungdomarna olika ansvarsuppgifter (minst en för varje 
deltagare) så att individen skulle bli sedd och betydelsefull för hela gruppen. När 
deltagarna hade fått ökade praktiska och teoretiska färdigheter fungerade de som 
handledare till mindre erfarna deltagare. Kompetensutvecklingen ledde till ett ökat 
ansvar när det gällde att stödja och hjälpa kamrater i projektet. Metoden används för att 
skapa och utveckla en gruppkänsla och en sammanhållning. 

Genom att blanda ungdomar i riskzonen och ungdomar utan sociala problem i åldern 
12-20 år ville man att den sistnämnda gruppen skulle fungera som kamratstödjare. 
Projektet hade ett tjugotal ungdomar som deltagare under projektets tre år. De 
deltagande ungdomarna kan delas in i olika grupper. En grupp av ungdomar började i 
projektet men kunde inte vara kvar för att de inte vara lämpliga efter bedömning av dem 
själva eller av personalen. Den andra gruppen av ungdomar var de som antingen deltog 
en kortare eller en längre tid i projektet. En tredje grupp var de ungdomar som 
fungerade antingen som formella eller informella kamratstödjare. En fjärde grupp av 
ungdomar deltog i projektet i form av samhällstjänst eller praktik under en kortare tid. 
En ytterligare kategori av ungdomar var de som efter att ha deltagit i projektet återkom i 
den fritidsaktivitet som projektet startade på kvällstid. För de ungdomar som hade en 
problematisk skolgång och som deltog i projektet var ett mål att få dem intresserade av 
båtliv för att på så sätt förändra deras fritidsaktiviteter. 

I utvärderingen beskrivs de socialiserande och relationsskapande åtgärderna som 
ganska lätta att initiera. Först under projektets tredje år nådde man fram till 
ungdomarna när det gällde båtliv som en fritidsaktivitet. Föräldrarna till ungdomarna 
uppgav i utvärderingen att de relationsskapande delarna i projektet (både mellan 
ungdomarna sinsemellan samt mellan ungdomar och föräldrar) som något positivt, 
eftersom det inom projektet skapades relationer mellan olika generationer. 
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Projektet samarbetade med Föreningen Motorkraft och Skärgårdsmuseum samt 
socialtjänst och skolor i Oxelösundsområdet. Verksamheten upphörde när projektet 
avslutades. 

Kulturföreningen Tjerhajs projekt Unga i framtida gemenskapsrelationer – 
Kvinnofrid (2000 -2003) i Stockholm var ett förebyggande projekt med både 
fritidsaktiviteter och seminarier. Projektets målgrupp var ungdomar i åldern 13–19 år, 
både flickor och pojkar. 

Projektet syftade till att stärka pojkars egenvärde oavsett nationalitet genom 
projektverksamheten. Kulturföreningen Tjerhaj är en förening på Skarnäcksfältet i 
Stockholm för barn och ungdomar i åldern 7–20 år, vars verksamhet syftar till att stärka 
barns och ungdomars identitet och att bygga broar mellan ungdomar med olika 
kulturella bakgrunder i bostadsområdet. Ungdomsgruppen i föreningen startade ett 
projekt där ungdomar, främst pojkar, fick hålla olika seminarier för att diskutera 
attityder, kulturella skillnader, sexistiskt språk, våld och övergrepp. Genom att erbjuda 
en rad olika aktiviteter för ungdomarna i stadsdelen, ville ungdomsgruppen försöka få 
kontakt med de ungdomar som är svårast att nå för dessa diskussioner, att få igång ett 
värderingstänkande om jämställdhet och respekt kontra sexuella trakasserier och 
relationsvåld 

I projektet ville man ”motarbeta, speciellt vissa invandrarpojkars, kvinnosyn”. 
Bakgrunden till detta var bland annat en uppmärksammad gruppvåldtäkt i Rissne, som 
riskerade att skapa en ökad invandrarfientlighet. Samtidigt visste man att de allra flesta 
pojkar med invandrarbakgrund tar avstånd från sådana övergrepp. Men, från projektets 
sida anar man att ”många har attitydskonflikter som kommer hemifrån”. Metoden eller 
tillvägagångssättet för projektet var att till exempel anordna möteskvällar med 
diskussioner om olika slags värderingar, seminarier om relationer för familjer och deras 
omgivande nätverk. 

I projektet användes en hel rad med aktiviteter som till exempel idrott, arrangemang av 
disco och egenskapade uppträdanden, för att stärka självkänslan och ge personen 
egenrespekt och kontroll över sin person. Man anordnade även kurskvällar för att hjälpa 
ungdomar med teoriläsning för körkort. Intresset bland pojkarna var stort, och det har 
förbyggt olovliga bilkörningar enligt projektets uppfattning. Man anordnade även 
utflykter till olika platser, som ett studiesyfte och för avkoppling. Verksamheten 
upphörde när projektet avslutades. 

Sammanfattning 
De förebyggande projekten har ofta en blandning av preventiva strategier, 
kamratskapande åtgärder och fokus på utbildning och kompetenshöjande insatser. 
Många gånger erhåller projektdeltagarna, som ofta är i yngre tonåren, utbildningar i 
värderingsfrågor och har medvetandegörande aktiviteter. Till detta kan även läggas 
aktiviteter som dels ska verka förebyggande för ungdomar i riskzonen. Utbildning och 
kompetenser av olika slag är de verksamhetsgrundade inslagen som ska medverka till 
andra livsval för de ungdomar som deltar i projekten. Projekten lyckas därmed genom 
de positiva sociala nätverk som skapas på fritiden förmedla olika former av ett socialt 
kapital. Till detta kan läggas att det inte är ovanligt att man använder sig av någon form 
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av Peer Group-metod där ungdomar utan sociala problem stödjer och hjälper ungdomar 
med sociala problem. 

Estetiskt inriktade och medvetandegörande projekt 
Ett par av projekten har i utvärderingen kategoriserats att utifrån estetiska 
verksamheter arbeta för identitetsförändring och mot ett medvetandegörande. 
Projekten i denna kategori är till exempel Off-Stockholms tre projekt Beauty in cellbars 
(2005–2007),  När änglar faller (2007–2009) och Mamma, pappa, barn (2010–2014). 
Det fjärde projektet är Amatörteatrarnas Riksförbunds projekt Megafonprojektet (2011–
2013). 

Projektet Beauty in Cell bars (2005–2007) bedrevs av föreningen Off-Stockholm. 
Projektets syfte var att verka brottsförebyggande och att visa att det finns alternativ till 
den kriminella världen genom att spela nyskriven och angelägen teater. Pjäsen var ett 
medel för att få till stånd ett samtal om vad de intagna känt och upplevt under och efter 
föreställningen. Dessutom ville man ge intagna i kriminalvården möjlighet att förstå 
sammanhang kring kriminellt beteende och visa på alternativ till detta. Man ville också 
att föräldrar, lärare och människor som arbetar med barn och ungdomar skulle bli 
bättre på att analysera riskbeteenden för att kunna hjälpa i tid för att på så sätt 
förhindra en social utslagningsprocess som kriminalitet leder till. 

Projektet spelade pjäsen inne på fängelser, gjorde ett par skolföreställningar och ett par 
enstaka offentliga föreställningar. 

Projektet Beauty in cell bars är en pjäs som handlar om hur det är att sitta inlåst på en 
sluten anstalt, en pjäs om den frihetsberövade människans vardag och framtidstro. 
Pjäsen hade en fängelseturné som avslutades med en föreställning och dokumentation 
på Elverket (Dramaten). Pjäsen är baserad på möten och intervjuer med interner från 
Mariefredsanstalten, Kumla, Hinseberg, möten med livstidsdömda på San Quentin, USA 
och Ilafängelset i Norge. Till detta kan läggas samtal och intervjuer med professionella, 
och individer och organisationer med stor erfarenhet inom området. 

Arbetsmetoden i projektet var att skådespelarna tillsammans med interner skulle hjälpa 
till med att bygga scenografi, ljusrigg och hela scenkonstruktionen. Efter pjäsen hade 
man samtal i speciella samtalsgrupper. 

Under år 2006 spelades pjäsen fjorton gånger på åtta anstalter, på två gymnasier, 
Bromma- och Tensta-gymnasiets IV-program, och för Svenska Fångvårdssällskapet, NBV, 
KRIS samt en föreställning på Galeasen. 

Hela turnén dokumenterades av en journalist och en fotograf. De hjälpte även till med en 
mer informell utvärdering tillsammans med teaterns personal i samband med avslutade 
föreställningar. Dokumentationen av projektet skedde i form av en fotoutställning och 
en bok om turnén. Totalt har föreställningen setts av cirka 4 460 personer. 
Verksamheten upphörde när projektet avslutades. 

Det andra projektet som föreningen Off-Stockholm har fått medel för är När änglar 
faller (2007–2009). Off-Stockholm presenterar sig i ansökan som en professionell 
teatergrupp som arbetar med nyskriven svensk dramatik. Teatergruppen vill med sina 
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föreställningar belysa människors utsatthet och spegla dagens samhälle och dess 
värdenormer. Målet för föreställningen: När änglar faller, var att bekämpa barns 
utsatthet för brott, främja barns rättigheter, verka brottsförebyggande, skapa en 
konstruktiv identitetsutveckling och att sprida information. 

Projektet hade en rad olika målgrupper som man ville nå direkt eller indirekt. 
Huvudsyftet var ändrade villkor för barn. Man ville nå målgrupperna genom att 
föreställningen spelades för kvinnor och män, interner, ungdomar i riskzonen samt för 
allmänheten. Man spelade även föreställningen för olika yrkesgrupper som arbetade 
med projektets målgrupper, till exempel personal inom kriminalvård och ungdomsvård, 
förskolelärare, lärare och skolpersonal och så vidare. 

Centralt för projektet var teaterföreställningen: När änglar faller som handlar om en 
familj med en mamma, som lever en kriminell livsstil och där fragment får hennes liv 
avtäcks tills hon inte längre kan förneka sin livsproblematik. Pjäsen är baserad på möten 
och intervjuer med interner (kvinnliga och manliga) och kvinnor och deras barn från 
KRIS-organisationen. 

Projektmetoden var att skådespelare och åskådarna tillsammans bygger scenen innan 
föreställningen spelas. Efter föreställningen inleddes ett gruppsamtal mellan 
projektmedarbetarna och åskådarna. Vid samtalen medverkade även representanter 
från organisationerna Bryggan, KRIS och Unga KRIS. Samtalen hade som mål att ge ett 
uttryck för de känslor som åskådarna känt och upplevt och hur känslorna via 
kommunikation leder till ett kognitivt tänkande för individen. Under hösten år 2008 och 
våren år 2009 spelade man upp pjäsen med tillhörande aktiviteter 22 gånger, främst på 
olika anstalter men även för ett par organisationer. Anstalterna visade i de allra flesta 
fall ett stort intresse och varit mycket positiva till projektet. 

Efter föreställningarna gjordes ett återbesök tillsammans med någon representant från 
KRIS eller Unga KRIS och Bryggan. Syftet med gruppsamtalet var att låta tankar, känslor 
och funderingar få ett utrymme och att deltagarna skulle kunna komma i kontakt med 
någon av de medföljande organisationerna. Vid gruppsamtalets slut delades en mängd 
broschyrer ut och även information om Barnboken. Åskådarna kunde då anmäla sig till 
att vid uppföljningen medverka i en ”skrivstudio”. Verksamhetsinslaget i studion bestod 
av att handleda interner som är föräldrar i att skriva och uttrycka sina känslor och 
tankar om och till sina barn. Den bok som verksamheten resulterade i delades sedan ut 
till de berörda barnen samt till organisationer som möter denna utsatta grupp. 

Det finns en fotoutställning med tillhörande texter från tidigare intagna. Relationen till 
projektet är dock lite oklar men man verkar samla in ytterligare texter från intagna som 
man möter under projektets spelplan. Samarbetet har skett tillsammans med 
organisationerna Bryggan, KRIS och Unga KRIS. 

Projektet hade en samordnare som samlade ihop alla samtalsledares tankar, som 
planerade och strukturerade dokumentationen och utvärderade den tillsammans med 
projektledarna. Projektet har lämnat in en redovisning där man menar att projektets 
olika delmål har uppfyllts. Verksamheten upphörde när projektet avslutades. 

Amatörteatrarnas Riksförbunds projekt Megafon (2011–2013) bedrevs med syfte att 
diskutera tonårsflickor och konflikter. Projektet hade även ett uttalat genusperspektiv i 
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arbetet och målgruppen var flickor i tonåren. I det ursprungliga projektet skapades 
teaterpjäser utifrån innehållet på olika chattforum på internet och där produktionen 
skapades i samarbete med flickor och professionella handledare och dramatiker. I 
projektet ville man att de olika berättelserna skulle problematisera våld och konflikter 
ur såväl ett aktörsperspektiv som ett strukturellt perspektiv. Bakgrunden till projektet 
var att våldsstatistiken för flickor ökade, men man vidgade perspektivet genom att även 
diskutera olika konflikter i samhället för att på så sätt bredda och fördjupa 
berättelsernas innehåll. Viktiga diskussioner som underlag till de estetiska berättelserna 
var våld, makt, maktordning samt moral och etik med mera. 

Arbetsmetoden i projektet var att ungdomarna skulle skriva och regissera sina egna 
texter och föreställningar. Framtagandet av föreställningen skedde helt på ungdomarnas 
villkor avseende såväl den konstnärliga nivån som innehåll. Arbetet stöddes emellertid 
av professionella dramatiker och regissörer som gav handledning till ungdomarna i mån 
av tid och resurser i projektet. Exempel på produktioner som har sett dagens ljus via 
projektet är till exempel Mamma Lejkes Concealer döljer allt, Hyndornas Bitches och 
Maria Bolmes workshop om vålds- och maktstrukturer. Vid projektets slut var fyra 
teatergrupper i slutfasen med sina produktioner. Man hade även startat upp en 
radiogrupp för att handleda projektdeltagarna i att skriva radioteater, där man fick lära 
sig spela in, ljudlägga och mixa. Det gjordes även animerade filmer. Produktionerna har 
spelats för andra ungdomar, familjer och öppen publik. 

Förutom att arbeta med sina egna produktioner har projektdeltagarna erbjudits att 
delta på en mängd kulturella evenemang. 

Amatörteatrarnas Riksförbund hade under projekttiden som mål att skapa åtta manus 
på temat som projektet var inriktat på, vilka också skulle spelas upp för en publik. Man 
hoppades även att man skulle nå cirka 1 000 unga flickor samt att öka medlemstalet i 
ATR Stockholm. 

Förutom de olika teaterproduktionerna erbjöds från projektets sida seminarier och 
workshoppar under rubriker som makt, våld och genus. Vid projektets avslutning 
anordnades en heldagsworkshop där man genom improvisationer och teaterövningar 
skapade scener ur perspektiven, "killigt och tjejjigt" och där man lärde sig mer om 
härskartekniker, genus, våld och maktstrukturer. Verksamheten upphörde när projektet 
avslutades. 

Föreningen Off-Stockholms tredje projekt hade namnet Mamma, pappa barn (2010-
2012). Projektet bestod av en rad delmoment; en nyskriven pjäs som handlar om när 
barn lever i en familj där föräldern är alkoholist eller missbrukare. En spelfilm gjordes 
också som tar upp samma tema. I detta projekt arbetade man utanför teaterns och 
filmens värld, genom att man även ville skapa en brobyggande dagverksamhet och en 
anhöriggrupp för barn med föräldrar som missbrukar. Till detta kan läggas två 
ytterligare delmoment i form av ett förebyggande studiematerial och en bok med texter, 
brev och bilder samt ett studiematerial med en tanke om att öka förståelsen för 
missbrukarens barn och missbrukaren. Projektmålet var dels att ge missbrukande 
ungdomar och ungdomar i riskzonen en plattform i projektet, dels att möta och belysa 
familjer som lever under missbrukets konsekvenser. Man ville stärka ungdomarnas 
självkänsla och ge dem en känsla av ett sammanhang och därmed möjlighet till en 
meningsfull tillvaro. Inom projektet belyste man missbruksfamiljerna genom att 
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barnens och ungdomarnas roll sattes i fokus, berättandet i pjäsen utgick från deras 
perspektiv. Tanken bakom detta var att man ville att såväl ungdomarna som föräldrarna 
skulle kunna ta in barnets eller ungdomens livssituation. 

Projektet riktade sin dagverksamhet till unga vuxna och arbetslösa ungdomar där oftast 
missbruk och kriminalitet fanns med i bilden. Genom dagverksamheten ville man visa på 
konstruktiva alternativ i livet och där man fokuserar på kreativitet och personlig 
utveckling. Ungdomarna kommer även att erbjudas samtalsgrupp och individuell 
coachning inom projektets ramar. Till detta kan läggas kursverksamheter inriktade mot 
teaterns område där man gavs en möjlighet att lära sig bland annat scenframställning, 
teaterimprovisation, manus och poesi, scenografi samt marknadsföring. 

Projektdeltagarna medverkade som en "feedback-grupp" när manus framställdes och 
assisterade de konstnärliga ledarna när teaterpjäsen växte fram. 

Efter föreställningen av pjäsen Mamma, pappa, barn, hade man inom projektet 
gruppsamtal med publiken. Bakgrunden till samtalet var att man ville att pjäsen skulle 
bottna individuellt genom att skapa ett utrymme för tankar, reflektioner och ett utbyte 
av erfarenheter. Man gjorde även återbesök på de platser som pjäsen hade vistats på. 

Studiematerialet fokuserade på att ställa olika frågor, innehöll olika övningar och hade 
ett kunskapsunderlag som handlade om medberoende och missbruk. Studiematerialet 
användes sedan vid samtalsgrupperna under återbesöken. 

Den planerade boken fick till slut titeln Som en blomma på månen, en bok som riktar sig 
till alla barn i alla åldrar och som är skriven av föräldrar som suttit eller sitter på 
Sveriges olika anstalter. Man har sedan integrerat bokens texter med studiematerialet. 

Filmen Om just denna pojke dog togs också fram som studiematerial. Filmen är ett 
relationsdrama som kretsar kring en ung man som har fastnat i ett heroinmissbruk. 
Filmen, som fortfarande visas enligt föreningens hemsida, tillhör även den det allt mer 
utvecklade studiematerialet. Verksamheten upphörde när projektet avslutades. 

Sammanfattning 
De estetiskt inriktade projekten kan sägas ha två mål. Det första är ett internt mål, att 
ungdomarna som deltar i verksamheten ska få ett kulturellt kapital och 
identitetsskapande processer utifrån den estetiska praktiken. Projektens andra mål med 
verksamheten kan sägas vara att påverka de ungdomar och vuxna som de når via 
föreställningarna. Projekten i denna kategori nöjer sig dessutom inte bara med att 
erbjuda olika (teater)föreställningar. I samband med dessa erbjuds också olika 
tematiska diskussioner om de aktuella och allvarliga frågor som har behandlats i till 
exempel pjäsen. Ungdomarna, eller den aktuella målgruppen, är även många gånger 
medskapare till de kulturella produkterna och därmed ingår deras erfarenheter i 
slutprodukterna. Projektkategorin skapar även ett starkt kulturellt kapital för 
projektledarna. vilket kan ses i hur projektens metodik har utvecklats över tid. Denna 
projektkategori gör det möjligt att tematisera aktuella frågor på ett grundläggande sätt 
och många gånger tillsammans med dem som det berör. 
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Projekt inriktade mot ungdomar i institutionsvård 
Tre projekt har kategoriserats som projekt som riktar sig mot att förbättra ungdomars 
villkor i institutioner. Alla projekten har haft verksamheten förlagd till SIS-institutioner. 
I det ena projektet samarbetade Riksförbundet för rörelsehindrade Barn och Ungdomar 
(RBU) med Statens Institutionsstyrelse (SIS) i Damp-projektet (1996–1998). Projektet är 
ett utbildningsprojekt men har placerats under denna kategori eftersom det primärt 
fokuserar på utbildning och stöd till föräldrar och vårdpersonal. I det andra projektet 
samarbetade Riksförbundet Frivilliga samhällsarbetare (RFS) med Statens 
Institutionsstyrelse (SIS) i projektet Besöksverksamhet på SIS ungdomshem (2001–2003). 
Projekten fokuserade på att ändra ungdomarnas villkor, antingen genom att utbilda och 
stödja personal och föräldrar, eller genom att försöka bryta de institutionaliserade 
ungdomarnas isolering genom besöksverksamhet. Det tredje projektet inriktat mot 
ungdomar i institutionsvård är Föreningen Fanzingos projekt Radio Fri (2011–2013). 

Bakgrunden till Damp-projektet (1996–1998) (jag kommer dock i fortsättningen att 
kalla det för ADHD-projektet) är att de ungdomar som SIS utreder och behandlar ofta 
har en tung social problematik, och då med inslag av kriminalitet, missbruk samt 
psykiska och psykiatriska problem. Vid utredningarna av ungdomarna konstateras ett 
flertal att ha ADHD samtidigt som även ungdomar med en redan tidigare fastställd 
ADHD-diagnos också kommer till de olika SIS-institutionerna. Dessa ungdomar behöver 
speciella resurser och personal med kunskaper om denna målgrupp. Till det kan läggas 
att ungdomarnas föräldrar behöver stöd och förståelse så att de kan vara en resurs i 
behandlingen. 

I projektet ämnade man att påbörja en utbildningssatsning samt att pröva alternativa 
behandlingsformer för de aktuella ungdomarna och deras familjer. 

Projektet syftade till att genom utbildningssatsningar, konferenser och seminarier 
sprida kunskap till föräldrar, ungdomar och behandlingspersonal inom SIS institutioner. 
På detta sätt ville man förbättra behandlingsinsatserna och därigenom öka 
möjligheterna till en bestående rehabilitering. Med projektets föräldrafokus ville man 
även att förstärka familjebanden samt att föräldrarollen stärks. Man ville med detta 
bryta olika tillstånd av maktlöshet och ensamhetskänslor och i stället mobilisera 
föräldrarnas egen kraft och förmåga till självhjälp genom bildandet av stödgrupper och 
nätverk. I projektansökan slog man tydligt fast att projektet egentligen inte var ett 
renodlat ungdomsprojekt eftersom man förde fram att det primärt var föräldrarna som 
var i behov av stöd. Ytterst syftade dock projektet till att de "funktionsstörda 
ungdomarna trots sitt handikapp skulle få ett värdigt liv och ha framgång i sin sociala 
utveckling". 

Projektets metod bestod av att initiera den planerade verksamheten via en 
chefskonferens inom SIS med föräldramedverkan eftersom man sedan vid olika 
regionala och lokala informations- och utbildningstillfällen hade ett fokus riktat mot 
föräldrarnas roll och situation. Man utformade även en dramatiserad berättelse som ett 
diskussionsunderlag genom att den belyste den verklighet och de svårigheter en familj 
med ett barn som har diagnostiserats med ADHD ofta hamnar i. Föräldrarna till 
ungdomarna som är placerade på olika SIS-institutioner erbjöds under projektet gång 
att delta i olika kurser, på läger och i andra aktiviteter med syfte att skapa stödgrupper 
och nätverk. Projektet var ett tidigt sådant och det är därför svårt att tolka vilka spår 
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som lever kvar. Vi vet emellertid att kunskaperna om ADHD i dag är betydligt mer 
omfattande än vid tiden för projektet. 

Projektet Besöksverksamhet på SIS ungdomshem (2001–2003) hade som bakgrund 
att de ungdomar som placeras på SIS ungdomshem som har en allvarlig psykosocial 
problematik, ofta saknar ett fungerande nätverk och att deras kontakt med världen 
utanför institutionen är begränsad. Projektet hänvisade till forskningsresultat som lyfter 
fram att en nära kontakt med en person som inte är en myndighetsperson har en positiv 
betydelse för den placerade ungdomens framtida utveckling. Detta är bakgrunden till att 
RFS, som under en lång tid har organiserat frivilliga uppdrag, startade upp en 
besöksverksamhet på SIS ungdomshem. RFS hade till exempel redan erfarenhet av 
besöksverksamhet på häkten och anstalter. 

I projektet använde RFS tidigare erfarenheter av besöksverksamhet där det hade visat 
sig att förarbetet är helt avgörande för om besöksgruppen ska fungera bra och ha en 
varaktighet. I förarbetet betonas följande vara av yttersta vikt: 

• Besökarna ska träffas ett par gånger själva innan de börjar att besöka 
institutionen. 

• Besökarna ska göra studiebesök på institutionen. 

• Besökarna ska sedan träffa personalen på institutionen så att personal och 
besökarna lär känna varandra och kan ställa frågor till varandra. 

• Besökarna ska genomgå en besökskurs. 

• Den besöksansvariga ska i sin tur göra upp en verksamhetsplan tillsammans 
med institutionens kontaktperson. 

Efter detta förarbete kan sedan besöksverksamheten och träffarna med ungdomarna 
starta som en frivillig insats. Projektets metod var att starta upp besöksverksamhet på 
ett ungdomshem (Råby) för att utifrån erfarenheterna där producera ett material för 
utbildning och metodutveckling. Projektet ämnade sedan utifrån detta utbilda 
kursledare som i sin tur kan utbilda nya besökare i hela landet. Under projektets tredje 
år anordnades en konferens som syftade till ett erfarenhetsutbyte mellan de olika 
besöksgrupperna för att kunna dokumentera den kunskap som man fått under 
projektets gång. Verksamheten upphörde när projektet avslutades. RFS bedriver 
emellertid fortfarande besöksverksamhet i föreningens regi. 

Fanzingos projekt Radio Fri (2011–2013) är en radioverksamhet som vänder sig till 
ungdomar som är intagna på SIS-institutioner. Projektet träffar ungdomarna på 
institutionerna och låter dem skapa olika inslag till projektets radiosändningar. Man har 
även en ungdomsredaktion där medlemmar i Unga X-CONS och tidigare intagna 
ungdomar gör radio. Syftet med projektet är att låta intagna ungdomars röster bli hörda 
och att genom radioprogrammen sprida en mer generell kunskap om gruppen där 
kriminaliteten inte står i fokus. Projektmetoden går ut på att förbereda olika teman för 
de deltagande ungdomarna att diskutera när producenterna kommer och besöker SIS-
institutionerna. Projektet har ett genusperspektiv genom att man har en manlig 
producent som besöker institutioner med pojkar och en kvinnlig producent som 
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besöker institutioner med flickor. Skälet till detta är att man har märkt att pojkar och 
flickor har olika vägar till ett mer genuint berättande. I projektet anges även att metoden 
har en rehabiliterande funktion eftersom de intagna får makt över ordet och lär sig att 
vara kreativa på ett konstruktivt sätt. 

Radio Fri är ett av få projekt som har utvecklat sin metod utifrån ett teoretiskt tänkande 
om till exempel ett socialt kapital om hur man kan skapa möjligheter för ungdomarna att 
skapa ett socialt kapital innan de lämnar institutionen och fortsätter sina liv. Efter att 
projekttiden har avslutats bedrivs verksamheten i föreningen Fanzingos regi. 

Se i kapitlet Innovativa metoder, Fanzingos projekt Radio Fri, för en fördjupad bild av 
projektets verksamhet. 

Sammanfattning 
Intressant nog är det bara 3 av de totalt 36 projekten som har haft sina verksamheter på 
olika ungdomshem och institutioner (kanske kunde X-CONS projekt Processkedjan även 
ha kategoriserats in här). Skälen till detta kan dock handla om att låsta institutioner just 
är slutna och därmed inte alltför lätta att få tillträde till. Därför är det inte speciellt 
konstigt att idéburna organisationer samarbetar med Statens institutionsstyrelse genom 
att de därigenom får en naturlig ingång till olika låsta institutioner. Ungdomsfokuset i 
projekten kan dock sägas ha varit skiftande eftersom ett projekt mestadels hade ett 
fokus på föräldrar och anställda. Projektet som leddes av Riksförbundet Frivilliga 
Samhällsarbetare (RFS) kan dock sägas initiera möjligheterna för idéburna 
organisationer att få tillträde till låsta ungdomsinstitutioner. Fanzingos projekt 
särskiljer sig mot många av projekten som ingår i utvärderingen genom sitt innovativa 
anslag när det gäller metod och teoretiska utgångspunkter. Mer om detta i ett senare 
kapitel. 

Verksamhetsutvecklande projekt 
Projektet Start av Unga KRIS (2006–2009) var vid tidpunkten för projektet 
Arvsfondens största projektbidrag genom tiderna. Projektet bestod av att bygga upp 
ungdomsavdelningar till de vuxenavdelningar som redan fanns i organisationen KRIS. 
Projektet startade med en ambition om att bli en nationell (ungdoms)organisation med 
syfte att arbeta med unga människor i riskzonen för kriminalitet och ett drogmissbruk. 
Målgruppen för projektet skulle vara ungdomar i åldern 13–25 år. 

Tanken bakom projektet var att ungdomarna själva, med stöd från vuxna, skulle bygga 
upp, driva och organisera ungdomsverksamheten. Vid projektets slut fanns det 17 
fungerande lokalföreningar i Unga KRIS. I den externa utvärderingen av projektet lyftes 
ett par slutsatser fram som är värda att presenteras. Unga KRIS kan ses som en 
mötesplats för ungdomar med "trasiga bakgrunder" och där detta inte anses vara något 
problematiskt, utan är det som förenar dem. Vuxna engagerar sig även i Unga KRIS där 
en aspekt handlar om ett emotionellt arbete där de är motiverade att ge igen vad de har 
fått av KRIS, den organisation där de har kunnat förändra sina liv. Möten mellan unga 
och vuxna och mellan ungdomar själva är plattformen för verksamheten och det är där 
en kollektiv berättelse skapas. Dessa gemensamma tidigare erfarenheter håller i sin tur 
ihop organisationen. Organisationen är även föränderlig eftersom medlemmarna inte 
enbart intar rollen som före detta kriminella, utan ges chans att utvecklas för att kunna 
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skapa nya sociala gemenskaper och livsprojekt. Detta leder till att när verksamheten är 
framgångsrik så innebär detta en viss omsättning av ungdomsledare och medlemmar i 
de lokala ungdomsavdelningarna. I den externa utvärderingen kunde man se att 
ungdomar i verksamheten har kunnat förändra sina identiteter och därmed kunnat leva 
ett mer integrerar liv utan stöd från myndigheter (Lalander, 2010). 

Unga KRIS kommer att vara beroende av olika projektmedel för att kunna driva olika 
projekt på den lokala nivån och på så sätt kunna avlöna projektmedarbetarna. De 
kommer därmed också att vara beroende av om till exempel kommuner vill arvodera 
dem för sina insatser för eftervård eller som kontaktpersoner. Föreningsarbetets grund 
vilar även på att finna eldsjälar som kan hålla igång de olika lokalavdelningarna 
(Lalander, 2010). 

Sammanfattning 
Unga KRIS-projektet är i skrivande stund en ordinarie verksamhet på elva orter runt om 
i landet. Det är därmed det projekt, som har finansierats av Arvsfonden, som har satt 
tydligast spår av de utvärderade projekten i denna studie. Unga KRIS spelar på dessa 
orter en viktig roll för att ge unga och unga vuxna en andra chans genom att de kollektivt 
ges möjlighet till konstruktiva sociala nätverk. Verksamheten kan därmed sägas skapa 
ett sammanbindande socialt kapital genom att deltagarnas erfarenheter kommuniceras. 
Lokalföreningarnas olika projekt, till exempel Tidig insats, kan även sägas skapa 
möjligheter för organisationens medlemmar att få ett överbryggande socialt kapital. 
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WEBBENKÄT: 36 PROJEKT OM UNGA OCH 
KRIMINALITET 
I det här kapitlet redovisar jag resultaten från enkäten som skickades ut till samtliga 
projekt som ingår i utvärderingen. Svarsfrekvensen blev 61 procent, 22 projekt av 36 
besvarade enkäten. I metodkapitlet görs en bortfallsanalys. Jag anser dock att 
svarsfrekvensen är så pass hög att svaren innehåller ett visst mått av generalitet, det vill 
säga vi kommer att få veta vad över hälften av projekten anser, dock vad de mest 
motiverade och de i tid nyare projekten. De projekt som vid tidpunkten för deltagandet 
var aktiva är i dag avslutade. 

Projektens målgrupper 
En fråga i enkäten handlade om huruvida projekten riktade sig till ungdomar med en 
specifik problematik, och där man kunde ange flera alternativ. Inte oväntat svarade de 
flesta projekten att de inriktade sig mot ungdomar som var på väg in i kriminalitet (13 
svar) eller hade en etablerad kriminalitet (13 svar). Att gruppen av ungdomar som har 
ett utanförskap har fått 11 svar tolkar jag som att man inom projekten menar att 
kriminalitet i sig skapar ett utanförskap. Övriga problem som anges är kopplat antingen 
till alkoholproblem (5 svar) och en drogproblematik (9 svar). Det är intressant att 
notera att ungdomars kriminalitet i ganska stor uträckning kan relateras till en 
drogproblematik. Projektens svar på frågan visar även att man i många projekt har 
arbetat med ungdomar som har haft flera sociala problem. Förvånande är det kanske, att 
ytterst få projekt har haft förebyggande ansatser genom att det är bara tre projekt som 
har svarat att man har arbetat med ungdomar utan någon speciell problematik. 

Tabell 1 Vilken problematik projekten har riktat sig mot. 
Riktade sig projektet mot ungdomar 
med en specifik problematik? 
 

Antal svar 

På väg in i kriminalitet 13  

Etablerad kriminalitet 13  

Med ett alkoholproblem 5  

Med en drogproblematik 9  

Med en relationsproblematik 6  

Med ett utanförskap 11  

Utan någon speciell problematik 3  

Summa 60  
 

 

 
 
Projekten har överlag vänt sig till pojkar, 13 av 22 projekt uppger till exempel att de har 
haft fokus på pojkar, dock anger även 10 svar flickor som en av målgrupperna. Det 
verkar dock finnas en kvantitativ skillnad eftersom antalet pojkar som har medverkat i 
de olika projektverksamheterna är betydligt högre. Detta förhållande kan kanske ses 
som naturligt, då ungdomskriminalitet egentligen kan beskrivas som en 
pojkproblematik. Desto mer, kan man tycka, borde fler organisationer uppmärksamma 
flickors ”nya” och specifika roll och relation till kriminalitet. Det kan dock tilläggas att de 
få projekt som uppmärksammar flickor i en mening just har specialiserat sig på denna 
målgrupp. Att få projekt har ungdomar som tillhör etniska minoriteter som målgrupp i 
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projekten mot kriminalitet (3 svar) kan tyckas vara förvånande då just denna relation 
ofta diskuteras i det offentliga och mediala landskapet. 

Av alla projekt (17 stycken) som har svarat på frågan hur väl de lyckades nå sin 
målgrupp uppger alla utom 1 (varken bra eller dåligt) att de har lyckats nå projektets 
målgrupp antingen i hög utsträckning (10 projekt) eller i mycket hög utsträckning 
(6 projekt). Självvärderingen av projektets förverkligande av sina föresatser kan därmed 
anses mycket hög. 

Projekten har även vänt sig till ungdomar i åldern 15 år till äldre än 20 år, förhållandevis 
många svar pekar ut den äldsta gruppen (över 20 år) genom att 16 av de 22 projekten 
har angett denna äldre målgrupp. Ungdomarnas höga ålder borde vara en förutsättning 
till att de har hunnit etablera såväl ett drogmissbruk som en kriminell karriär när de 
kommer i kontakt med projekten. Detta förhållande kan även förklara varför få projekt 
har haft ett förebyggande arbete som utgångspunkt för sitt arbete utan mera sett det 
som ett mål. 

Projekten uppger även att de har arbetat med ett stort antal ungdomar. Förutom de 2 
projekt som anger 5–6 ungdomar anger de flesta att de har arbetat med cirka 40–60 
ungdomar, till ett par projekt som anger flera hundra ungdomar (ett projekt anger 1 000 
ungdomar, men det är då kopplat till projektets skolföreläsningar). Projekt som har 
startat under de senaste 5–7 åren, uppger även de ungdomar, som tidigare haft olika 
sociala problem, som arbetar som projektet, som en målgrupp. Dessa projekt kan tolkas 
som att de har både ett inre och yttre syfte för sin verksamhet, det vill säga samtidigt 
som projektmedarbetarna hjälper de unga så hjälper de samtidigt sig själva. 

På frågan hur projektet kom i kontakt med målgruppen visar svaren på att föreningarna 
som driver projekten verkar ha en god kunskap om och en bra relation till de ungdomar 
som sedan dras in i projektet. De vanligaste sätten att komma i kontakt med 
ungdomarna är genom föreningens ordinarie verksamhet (15 svar) genom att projektet 
eller föreningen har haft uppsökande verksamhet (12 svar) eller genom personlig 
kännedom (13 svar). Jag tolkar svaren sammantaget som att föreningarna därmed har 
en självklar position i det civila samhället. Olika myndigheter har också hjälpt projekten 
att komma i kontakt med respektive målgrupp, där toppar socialtjänsten (10 svar). En 
aning förvånande är det dock att polisen endast har angetts som kontaktskapare 5 
gånger, trots att fokus på projekten just är ungdomskriminalitet. Det finns två andra 
förhållanden som kan vara intressanta att notera. För det första verkar inte 
föreningarna och projekten samarbeta i någon större omfattning; endast 3 svar anger de 
har mött ungdomarna genom en annan förening. För det andra är det intressant att 
notera att 9 svar anger att ungdomarna själva har tagit kontakt med projektet. 

Tabell 2 På vilket sätt projekten har kommit i kontakt med ungdomarna. 
 
Hur kom projektet i kontakt med målgruppen/ungdomarna? 
(flera alternativ kan väljas) 

Antal svar 

Genom föreningens ordinarie verksamhet 15  

Genom uppsökande verksamhet 12  

Genom personlig kännedom 13  

Genom skola 7  

Genom polis 5  
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Genom socialtjänst 10  

Genom häktet 6  

Genom att ungdomarna tog kontakt 9  

Genom en annan förening 3  

Summa 80 

 
 
I undersökningen fick projekten beskriva projektets verksamhet (flera svar fick anges). 
Tabell 3 visar vilken omfattande verksamhet som har ingått i de olika projekten. Av 
svaren framgår det att en dominerande tanke bakom projektverksamheterna är att 
skapa relationer, att verka förebyggande och att, utifrån ett socialt stöd, arbeta 
normaliserade där såväl identitetsskapande som ett värderingsarbete har varit i fokus. 
Jag tolkar i detta avseende projektens arbete som ett komplement till de offentliga 
aktörernas myndighetsutövning eftersom man har fokuserat projekten mot socialt 
inkluderande (normalisering) och socialiserande aspekter (identitets- och 
värderingsfrågor). Projektens perspektiv på unga och kriminalitet kan därmed sägas 
utgå från, medvetet eller omedvetet, hur teorin om socialt kapital förstår processer för 
social inklusion och social exklusion. En ytterligare aspekt av svaren är att 
förhållandevis ganska få projekt har använt sig av en estetisk verksamhet eller idrott 
som utgångspunkt för sin verksamhet. Inressant att notera är att 10 projekt har angett 
att de har erbjudit behandling, en verksamhet som oftast förknippas med professionella 
aktörer. 

Övriga svar som behandlar projektens verksamheter är att man har annordnat 
studiecirklar för ungdomarna (1 svar) och att man har arbetat självstärkande utifrån ett 
salugent perspektiv (1 svar). 

Tabell 3  visar på det breda spektrum av verksamheter som projekten har erbjudit. 
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På frågan hur många anställda respektive hur många frivilliga som har arbetat i 
projekten kan man se att de allra flesta projekten har varit omfattande. Här anger 10 
projekt anger att de har haft fler än fem anställda och 9 av de 22 projekten anger att de 
har haft fler än fem frivilliga som har arbetat i projekten. En rimlig gissning är att de 
idéburna organisationerna ansöker om stöd för finansiering av stora projekt genom 
Arvsfonden. 

På frågan om projekten har lyckats att genomföra den planerade verksamheten svarar 
18 projekt att de antingen har lyckats i hög utsträckning (8 projekt) eller i mycket hög 
utsträckning (10 projekt). Inget av projekten anser att de har misslyckats med att 
genomföra den planerade verksamheten, cirka 16 procent anser att de har lyckats 
ganska bra. Projekten skattar därmed i överlag sina verksamheter som mycket lyckade. 
En tolkning av att verksamheterna anses lyckade kan vara det förberedande arbetet som 
görs i föreningarna och som verkar ha sin utgångspunkt i ett verkligt behov och har 
betydelse för de ungdomar som projekten riktar sig emot. Ansökningsförfarandet i 
samarbete med Arvsfonden kan givetvis även spela roll i detta avseende. Vid frågan om 
projektets mål har blivit uppfyllda anser de allra flesta projekten att så är fallet: 10 
projekt anser att målen är uppfyllda i hög utsträckning och 7 projekt anser att målen har 
uppfyllts i mycket hög grad. 

Samarbete med andra aktörer 
Projekten har varierande svar på hur de tycker att samarbetet med andra aktörer har 
fungerat. När föreningarna fick bedöma hur samarbetet hade fungerat i relation till 
andra föreningar och en rad myndigheter hamnade socialtjänsten och polisen i botten 
på skalan jämfört med övriga samarbetspartners. 

Av de 16 föreningar som har besvarat frågan tyckte över hälften att samarbetet med 
socialtjänsten antingen hade fungerat mycket dåligt eller ganska dåligt. Bara fyra av 
föreningarna tyckte att det hade fungerat ganska bra. Till detta kan läggas att ingen 
ansåg att projektets samarbete med socialtjänsten hade fungerat mycket bra. 

Fråga: Hur tycker du att samarbetet med socialtjänsten har fungerat? 
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Av de 14 projekt som har uppgett att de har samarbetat med polisen har svaren en 
spridning från mycket dåligt (4 svar) till mycket bra (3 svar). Hälften av alla projekt 
anser att samarbetet med polisen antingen var ganska dåligt till mycket dåligt. Medan 
lite mer än en tredjedel av projektet tyckte att samarbetet hade fungerat ganska bra 
eller mycket bra. 

Fråga: Hur tycker du att samarbetet med polisen har fungerat? 
 

 
 
 

Bland de offentliga aktörer där samarbetet har nått ett positivt gensvar från projekten 
återfinns en kommunal och en statlig aktör, skolan och kriminalvården. Av de 13 projekt 
som har haft ett samarbete med skolan ansåg 8 projekt att samarbetet hade fungerat 
ganska bra (6 svar) eller mycket bra (2 svar). Åsikterna om samarbetet med 
kriminalvården kan sägas vara tudelat eftersom man antingen verkar ha haft ett mycket 
dåligt samarbete (3 svar av totalt 10) eller ett ganska bra samarbete (3 svar) eller 
mycket bra samarbete (3 svar). 

Projekten svarar i undersökningen att de har haft det bästa samarbetet med andra 
föreningar. Av de 16 föreningar som uppger att de har haft ett sådant samarbete har 8 
svarat att det har fungerat ganska bra och 2 föreningar mycket bra. Ingen av projekten 
har tyckt att det har fungerat mycket dåligt, dock har 1 projekt svarat ganska dåligt och 
5 projekt att de har samarbetat varken bra eller dåligt. En ytterligare myndighet anges 
som samarbetspartner i 2 fria svar, nämligen arbetsförmedlingen. Omdömet är dock en 
aning ambivalent, samarbetet i sig verkar ha fungerat bra, men det har varit svårt för de 
aktuella projekten i vissa fall att kunna få arbetsförmedlingen att stödja projekten med 
praktikplatser eller resurser till arbete för en del av ungdomarna. 

Hinder för att genomföra projektet 
I enkäten efterfrågades om projektet hade stött på några hinder för projektets 
genomförande. De fria svar som kommit in (14 svar) kan delas in i olika typer av hinder.  
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Ett tydligt hinder upplevs ibland samarbetet med myndigheter vara. 
Samarbetsproblemen skiljer sig dock åt. En del projekt anger att 
socialtjänstens ”ständiga” omorganisationer där tjänstemän får nya arbetsuppgifter är 
ett hinder då projektet bara finns under tre år: ”Socialtjänsten var ett ständigt hinder i 
vårt arbete”. Myndigheternas förtroende för projektet har en stor betydelse och här 
verkar polisen spela en viktig roll i de fall där samarbetet har upplevts fungera antingen 
bra eller dåligt. Ett par fria svar vill lyfta fram polisens makt att antingen ”godkänna” 
eller ”stjälpa” projektet: ”Bristen på kunskap om de olika samhällssektorerna och deras 
olika uppdrag, skapade förväntningar och krav på vårt projekt, främst från polisen, som 
vi inte kunde leva upp till. Det gjorde också att rykten och ’sanningar’ om organisationen 
spreds bland tjänstemän och våra uppdragsgivare. Polisen var i detta sammanhang 
väsentliga för vår avsaknad av kredibilitet”.  

Ett par av projekten uppger myndigheternas låga eller ringa kunskap om de problem 
som man arbetar med som ett hinder: ”Okunskapen om gängproblematiken som växer i 
våra städer och misstänksamheten från polisen och fördomar mot unga män i utanförs-
kap”. 

Ett projekt berättar även en aning kritiskt att kommunerna i fråga driver liknande 
verksamheter vidare i egen regi och med projektets eller föreningens tidigare 
anställda: ”Kommunerna har startat liknande verksamheter där delar av personalen 
tidigare var anställda av oss”. 

Vad hände med verksamheten efter projektets genomförande? 
På frågan om vad som har hänt med verksamheten efter projektets slutförande har 18 
projekt svarat (4 projekt var fortfarande verksamhet vid utvärderingens start men är 
avslutade vid denna rapports publicering). 2 svar anger att verksamheten avslutades i 
och med att projekttiden tog slut. 6 av de tidigare projekten uppger att projektet i dag 
finns som ordinarie verksamhet i föreningen och 7 projekt svarar att delar av 
verksamheten finns kvar i efterhand. De återstående 3 projekten har svarat att 
projektets idéer lever kvar inom föreningen. 13 projekt av totalt 18 uppger därmed att 
Arvsfondens bidrag till projektverksamhet medverkar till att utveckla och förändra 
arbetet med unga människor genom att projektens verksamheter på ett eller annat sätt 
fortsätter efter att projekttiden är avslutad. 
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TRE FÖRDJUPNINGSSTUDIER 
I utvärderingen undersöktes tre projekt mer ingående. Dessa är  

• X-CONS projekt Processkedjan 

• Unga KRIS projekt Tidig insats 

• Fanzingos projekt Radio Fri.  

I fördjupningsstudien har projektens metoder och relationer till det offentliga 
analyserats tillsammans med hur projektmedarbetarnas tidigare erfarenheter påverkar 
deras sociala arbete i projekten. De tre projekten har undersökts via dokumentstudier, 
intervjuer och en webbenkät. 

Erfarenhetsbaserat socialt arbete: Unga X-CONS projekt 
Processkedjan 
Vid min datainsamling var Processkedjan ett ganska nystartat projekt som var på väg att 
starta upp och förverkliga de ursprungliga idéerna. Projektet, som jag tidigare har 
skrivit, är i dag en egen förening med egna lokaler och har av blivit avknoppade från X-
CONS. 

I det här kapitlet kommer fokus att vara på hur projektet skapas genom de tidigare 
erfarenheter av olika offentliga insatser som de olika projektmedarbetarna har och hur 
detta leder till att utveckla en metod, Coachningmetoden. Projektmedarbetarnas 
erfarenheter blev medvetandegjorda under de diskussioner och den kommunikation 
som skapades i föreningen Unga X-CONS. Vid Unga X-CONS start var man tvungen att ha 
en "spretig” verksamhet för att få en ekonomi i föreningen. Eftersom man inte hade 
något projekt med Arvsfonden föreläste man mycket på skolor. Det var många 
ungdomar som besökte verksamheten, men man tappade bort dem i vissa fall.  

Ett möte arrangerades: "Vad är det vi arbetar med just nu? Vi satt och skrev, och jag tror 
att vi kom upp till 50 punkter med vad vi faktiskt gjorde". De började ta bort 
arbetsuppgifter som inte kändes prioriterade: "Men det får vi lägga åt sidan, det och det". 
De började sedan diskutera ungdomarna och då speciellt de som hade försvunnit från 
verksamheten: "Ja, vi sumpade på grund av att vi inte hade tillräckligt bra kontakt med 
åklagaren när han blev häktad". De kunde därmed utifrån sina egna erfarenheter se att 
ungdomar som häktas och döms och antingen hamnar på en SIS-institution eller i 
fängelse, hela tiden träffar olika offentliga tjänstemän, poliser, häktespersonal, åklagare 
och behandlingspersonal. Till detta kan även socialtjänsten läggas till. Idén med 
projektet blev därmed att projektets coacher skulle följa ungdomarna under hela 
vårdkedjan för att både kunna ge ett kvalificerat stöd och kunna påverka dem att 
förändra sina liv. 

Ledarnas tidigare erfarenheter 
Två av projektmedarbetarna började efter att ha avtjänat varsitt långt fängelsestraff (ett 
på åtta år och ett på två år) att arbeta i KRIS-projektet Med i Matchen. När KRIS 
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splittrades började de i X-CONS: "Så att då hoppade vi på det och fick börja med att 
bygga upp Unga X-CONS".  

Projektledaren hade inget slutbetyg från årskurs 9, men har senare via fri kvot kunnat 
utbilda sig till hantverkare. Efter det har han studerat på Komvux och i regi från 
föreningen gått kurser i MI (Motiverande Intervjuer) och ART (Agressive Replacement 
Training) och i anslutning till Processkedjan har han både varit med och utvecklat och 
gått Coach-utbildningen som är specifik för projektets arbete med unga människor i 
institutionsvård. 

En annan av medarbetarna berättar att han vid tidpunkten hade bestämt sig att inte 
fortsätta att vara kriminell. Han kände dock att han saknade ett självförtroende och en 
självkänsla "för att syssla i den riktiga världen". Det tidigare KRIS-projektet Med i 
Matchen, innebar att han träffade de övriga som senare skulle bilda den första stommen 
i Processkedjan. Han även har senare börjat utbilda sig till socialpedagog. 

Projektets bakgrund 
Bakgrunden till projektet Processkedjan var att man märkte, när man stöttade ungdomar, 
i Unga X-CONS regi, att de "försvann", till exempel vid häktningar och att de då inte 
kunde träffa dem eller fortsätta det sociala stödet. Projektledaren och hans första 
medarbetare arbetade hårt för att bygga upp ett förtroende hos häktet och hos åklagare.  

De fick ganska omgående ett bra samarbete med Södertörn och kunde träffa ungdomar 
som satt häktade med restriktioner eftersom de "gav ett seriöst intryck". Utifrån egen 
erfarenhet visste projektmedarbetarna att tiden i häktet är en svår period: "Du sitter 
avskilt, du har blivit gripen, Du är orolig för vad som ska hända. Det är väldigt 
omtumlande". Det är då som projektets coacher gör sin entré: "och, faktiskt sträcker ut 
en hand, ger lite hopp, berättar kort om sig själv". Sedan ger man ett erbjudande om att 
fungera som en coach under straff- eller vårdtiden. Om ungdomen tackar ja, kan sedan 
coachen förbereda personen i fråga antingen för en tillvaro i frihet (om personen inte 
blir dömd för ett brott) eller för en institutionsvistelse. I motsats till häktet där 
möjligheterna att påverka anses vara stora, kan sedan institutionstillvaron många 
gånger sägas vara raka motsatsen: "När du kommer till institutionen då är det andra 
intagna runt omkring dig så att du kliver in i den gamla rollen ganska omgående". 

Erfarenheterna av att själva ha suttit häktade i sina tidigare liv gjorde att 
projektmedarbetarna ville påbörja arbetet redan på häktet; "Det är direkt avgörande, 
just när du sitter avskild och du får tid för eftertanke för första gången på många år". 
Denna insikt kan sägas vara ett resultat av att de tidigare individuella erfarenheterna 
har blivit kommunicerade inom X-CONS och därmed lett till en kollektiv kunskap. 

Den varaktiga relationen 
Projektet är relationsbaserat eftersom man, som skrivits ovan, vill skapa en långvarig 
relation mellan projektets coach och den enskilda ungdomen. Arbetssättet kan sägas 
vara strategiskt och innehålla tre olika delmoment. Vid de allra första mötena arbetar 
man aktivt för att ungdomarna ska kunna identifiera sig med coacherna. Denna primära 
fas ska dock så snart som möjligt gå över till en fas av personlig coachning. Här skiljer sig 
Processkedjan från de övriga projekten som ingår i kategorin Socialt stöd genom att de 
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andra projekten oftast har mer tyngd på relationens identifierande aspekter. I 
Processkedjan används den identifierande fasen initialt till att skapa en grund för en mer 
professionell coachning-relation och för att ingjuta hopp i ungdomarna om att det går att 
förändra sitt liv. Arbetets tredje moment är sedan att skapa en långvarig personlig 
relation mellan ungdomarna och deras coacher som kan sträcka sig till efter att 
ungdomarna friges från kriminalvårdens fängelser eller från SIS-institutioner: "Vi finns 
kvar från arrest till frigivning". 

Ett par av ungdomarna har även efter frigivning blivit medlemmar i Unga X-CONS och 
har ibland även praktikplats på lokalföreningen. 

Coachningmetoden 
Vid uppstarten av projektet gick medarbetarna i projektet en coachning-utbildning för 
att lära sig en arbetsmetod: ”För att det här liksom, så att det finns något att utvärdera, 
och för att se vad vi ska göra. Och inte bara åka in och fika och sitta och snacka liksom”. 
Utbildningen bedrevs av COPA, ett utbildnings- och konsultföretag, och tillsammans med 
dem förändrade man utbildningen till att mer gälla för hur man kan coacha i ”låsta 
miljöer” genom att ändra metodens olika delmål och huvudmål: ”Så vi satte oss ner med 
dem och det tog ett par veckor, men så tillsammans med dem så fick vi ihop coachning i 
låsta miljöer, så det är helt unikt det också”. Man hade även hjälp från en medlem i Lions 
med att utveckla projektet. Processkedjan kan därmed från tidig start sägas ha strävat 
mot en professionalisering genom att skräddarsy en metod eller en praxisteori som kan 
utvärderas för att om möjligt ge evidens till projektets praktiker och metod. Från 
projektets sida har man arbetat från början med att skapa en hållbarhet för 
verksamheten. De tog till exempel tidigt i kontakt med den ideella föreningen Inkludera 
Invest för att få erfarenheter, kunskaper och ett kontaktnät med entreprenörer, det vill 
säga ”få in den professionella biten ännu mer i det här ideella”. Kanske kan detta 
förhållande synliggöra en ny sorts relation eller rent av en ny diskurs mellan det 
idéburna fältet och det offentliga. 

Coachningmetoden beskrivs på följande sätt av projektmedarbetarna: ”Att man inte 
lägger ord i munnen på dem [ungdomarna], utan att de vill hitta sin egen väg. Att de ska 
få möjlighet genom olika verktyg att hitta en väg och hitta ett mål. För de har sällan ett 
eget mål. Sätta namn på det målet. Och försöka jobba ditåt”. Vid permissioner och vid 
frigivning är det speciellt viktigt att man ger en sorts coachande handledning med 
ungdomarna: ”Då sätter vi oss ner innan permissionen. Frågar, vad har du för mål med 
den här permissionen? Vad skulle kunna vara bra för dig? Då kanske han nämner att jag 
skulle behöva träffa min familj. Ok, vad kan du göra för att träffa din familj under 
permissionen?” Det viktiga vid Coachningmetoden är att det är ungdomarna själva som 
ska komma fram till sina egna mer genuina delmål: ”Han ska själv komma fram till det”. 
Coachningmetoden bygger därmed på frivillighet, det vill säga man måste själv vilja 
komma fram till hur man vill förändra sitt liv på ett aktivt sätt. Coachning av 
ungdomarna vid frigivning är minst lika viktigt och följer ett snarlikt mönster. 
Projektmedarbetarna i Processkedjan menar att deras möten med ungdomarna därmed 
skiljer sig från till exempel socialtjänstens möten som mer kan liknas vid att 
ungdomarna mera blir tillsagda vad de ska göra: ”Och alla sitter och pratar ovanför 
huvudet på den. Du ska ha en praktik, lämna urinprov och glöm inte bort skolan, etc. Och 
så blir det pannkaka gång på gång”. 
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I stället vill Processkedjan rikta sig direkt till ungdomarna, lyfta in dem i samtalet och 
låta dem svara till exempel på frågan: "vad vill du?" När projektmedarbetarna har 
närvarat vid ett möte med till exempel socialtjänsten brukar man träffa ungdomen 
enskilt efteråt för att undersöka om de har förstått vad som avhandlades. ”För de pratar 
ett språk som de inte förstår. Du ska ju inte gå därifrån och ha ännu mer frågetecken, det 
mötet ska skapa trygghet”. 

Coachningmetoden kan också fungera som ett komplement till offentliga insatser. 
Kriminalvårdens och SIS olika program kan göras mer attraktiva genom projektets 
metod: ”Det är inget hot mot SIS programverksamhet, det [Coachning] är självbyggande, 
det är en fantastisk metod”. 

Anhörigstödet 
Inom Processkedjan har man utvecklat ett anhörigstöd. Det finns flera skäl till det. Ett 
skäl är att ungdomarnas föräldrar eller viktiga personer sällan involveras i 
förändringsarbetet, samtidigt som de har behov av ett stöd: ”Många anhöriga till 
ungdomar, man hör aldrig dem, man ser dem aldrig, man vet inte vilka de är”. Ett annat 
skäl till anhörigstödet är att de anhöriga ibland behöver bli medvetna om eventuella 
medberoenden som kan stjälpa en ungdoms väg mot en social inklusion. Arbetet med 
anhöriggruppen består av utbildning och föreläsningar. De anhöriga får även stöd av en 
terapeut vid gemensamma träffar. Från projektets sida vill man även att föräldrar och 
anhöriga ska få information om och känna delaktighet i ungdomens utveckling och 
förändring: ”[I] samtal mellan ungdom och förälder eller anhörig [blir] processen allt 
viktigare eftersom respektive part öppnar sig, finner gemensamma plattformar och kan 
mötas konstruktivt i den fortsatta processen med coachen och framför allt i den 
fortsatta utvecklingen i livet.” 

Relationen till det offentliga 
Mycket tid har gått åt för att komma in i de ”slutna rum" som polisens arrest och häktet 
utgör. Projektmedarbetarna menar att de har fått arbeta hårt för att framstå som seriösa 
och från början var det bara två personer som fick möta ungdomarna: "Men sedan så har 
de sett att projektet är seriöst och att det är bra människor som vi tar in. Och då har de 
börjat öppna upp dörrarna för de andra också". Samarbetet med myndigheterna sprids 
allteftersom och man har använt sig av de ursprungliga goda relationerna för att ett 
tillträde till fler polisdistrikt: "Vi har använt oss av dem som vi har haft bra kontakt med 
inom polisen. De har ju sen blivit referenser till andra". Vid intervjun menar 
projektmedarbetarna också att det faktum, att de har fått legitimitet från åklagare att till 
exempel träffa ungdomar som sitter häktade med restriktioner, även kan bero på att de 
har en professionell grund för sitt arbete i och med Coachningmetoden. Vid 
intervjutillfället hade de ett bra samarbete med fyra åklagarkammare 
(åklagarmyndighetens lokala organisation): "De har sagt att ’ni är välkomna’, så det är 
inga konstigheter. Men det är ändå upp till fall till fall om de kommer att ta bedömningen 
ja eller nej". 

Inom projektet arbetar man även aktivt med att få ungdomarna att ändra sin bild av 
myndighetspersoner: ”Vad vi försöker göra med de här ungdomarna, är att de ska börja 
se polis, socialhandläggare, kriminalvård, börja se dem som resurser”. För att lyckas 
med detta föreslår de att ungdomarna ska börja vara ärliga i mötena med olika 
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myndighetspersoner: ”Testa att vara ärlig under ett soc.-möte, så får vi se vad som 
händer. För om jag vågar vara ärlig mot dem som försöker hjälpa mig, så kan jag också få 
den hjälp som jag behöver”. 

Sammanfattning 
Processkedjan är ett bra exempel på hur moderna idéburna projekt kan relatera till ett 
socialt entreprenörskap, en professionalisering bestående av en genomtänkt metod och 
en nära relation till olika offentliga aktörer. Med grund i projektledarnas och 
projektmedlemmarnas tidigare erfarenheter av kriminalitet och missbruk har projektet 
tagit fram en verksamhet som tjänar som ett komplement till kriminalvårdens och 
socialtjänstens insatser. Detta förverkligas genom att coacherna i projektet följer de 
enskilda ungdomarna under hela vårdkedjan, och även efter frigivning. Arbetsmetoden 
har gett coacherna ett socialt kapital i form av de utbildningar som ges inom projektet. 
Projektet är innovativt dels genom att man har ett brukarperspektiv på de olika 
insatserna i vårdkedjan, dels genom att det finns en ny diskurs och att man som frivillig 
organisation valt att utgå från en uttalad och utvecklad metod för att man ska kunna 
utvärdera projektets framgångar. Kanske är detta ett uttryck för en ny sorts relation 
mellan det offentliga och det idéburna fältet och där projekt som Processkedjan inte bara 
fungerar som ett komplement utan även kan sägas utgöra ett alternativ till de offentliga 
insatser som finns. 

Det är även min tolkning att projektidén, tillsammans med arbetsmetoden, rimligen 
borde ge de ungdomar som medverkar i projektet socialt inkluderande möjligheter, 
tillsammans med ett överbryggande och sammanbindande socialt kapital. Detta borde 
vara syftet för en framtida resultatutvärdering. Numera (vid rapportens publicering) 
drivs verksamheten i egen regi, eftersom man har lämnat Unga X-CONS och startat en 
egen förening: Processkedjan. 
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Kvalificerat kontaktmannaskap: Unga KRIS projekt Tidig 
insats 

Projektets metod 
Projektet Tidig insats utgår från en metod som har två olika moment. I det ena 
momentet försöker man få till en myndighetssamverkan genom att bjuda in till och 
starta upp lokala arbetsgrupper. Unga KRIS är sammankallande och bjuder in 
representanter från till exempel socialtjänst, polis, frivården och kriminalvården. Målet 
från projektets sida är att förutom att skapa en myndighetssamverkan så lär man känna 
varandra och kanske börjar ringa varandra och att myndigheterna därigenom lättare 
kan hänvisa ungdomar till projektets verksamhet. 

Projektets andra moment är att kunna erbjuda ungdomar ett kvalificerat 
kontaktmannaskap som ska övertrumfa socialtjänstens konventionella insats som 
kontaktperson. Man menar att det kvalificerade kontaktmannaskapet grundar sig 
(främst) på två egenskaper. För det första så har Unga KRIS kontaktpersoner tidigare 
erfarenheter av kriminalitet och ett eventuellt missbruk som de har lämnat bakom sig. 
Vilket, enligt den nationella projektledaren, gör: "att de kan prata med ungdomar på ett 
annat sätt". Innan man blir kontaktperson i Tidig insats behöver man även gå ett par 
utbildningar. Dessa är KRIS egenutvecklade kurser; två kurser för kontaktpersoner och 
en kurs om MI (motiverande intervjuer). Vidare ser man relationen som skapas mellan 
kontaktpersonen som en form av "Peer education" genom de identifikationsmöjligheter 
som arbetet ger möjligheter till. Projektmedarbetarna stöds i sin tur av den starka 
gemenskap som återfinns i KRIS och Unga KRIS, vilket till exempel Lalander tidigare har 
skrivit om i sin utvärdering (2010). 

När ungdomarna blir delaktiga i projektet skrivs ett deltagarkontrakt mellan ungdomen, 
vårdnadshavaren och kontaktpersonen på Unga KRIS samt handläggaren hos 
socialtjänsten. I kontraktet behandlas att ungdomen ska vara drogfri och vid behov 
lämna drogtester samt att ungdomen ska följa Unga KRIS ledord, det vill säga att vara 
hederlig, vara en god kamrat, vara solidarisk samt vara drogfri. Man godkänner även att 
kontaktpersonen från Tidig insats får delta på möten med till exempel socialtjänsten. I 
kontraktet åtar sig Unga KRIS att erbjuda en lämplig kontaktperson under en 
tremånadersperiod. Kontaktpersonen är tillgänglig för ungdomen 24 timmar om dygnet 
via telefon samt träffar ungdomen och genomför aktiviteter och motivationssamtal 2–3 
gånger per vecka. 

Vid redovisningen av projektet hade man haft totalt 48 ungdomar under hela 
projekttiden och man uppskattar att cirka 75 procent har varit pojkar och 25 procent 
flickor. Deltagarna har varit i åldern 13–25 år med en tyngdpunkt på deltagare mellan 
17 och 22 år. Man menar även att cirka 90 procent av deltagarna i Tidig insats har haft 
en mycket komplex och omfattande problembild. 

Projektmedarbetarna berättar: 
Projektledaren i Kalmar berättar att han vid tillfället för intervjun har varit nykter under 
6 år och 4 månader. Innan han fick kontakt med KRIS hade han ett par fängelsestraff och 
vistelser på olika behandlingshem. När han började vara på lokalföreningen blev den 
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mycket betydelsefull för honom: ”ja, jag blev väldigt ’frälst’ i min förening”. Han menar 
att det i föreningen finns så många som vill samma sak och som vill ”lämna den skiten 
som har varit”. Projektledaren fick chansen att hoppa in i projektet Tidig insats när den 
tidigare ledaren fick ett återfall. Han berättar att han i dag: ”jobbar helhjärtat 110 
procent med föreningen. Jag räddar ungdomar och jobbar med ungdomar, alltså”. 

En av projektmedarbetarna fyller i och berättar om sin egen krokiga väg till KRIS-
föreningen och sedermera som projektanställd inom Tidig insats: "Jag hade min 
samhällstjänst här. Jag tog två kraftiga återfall och försökte ta livet av mig.” Han blev 
dock uppringd av KRIS:are som undrade varför han inte har ringt dem. Han 
fortsätter: ”Då kände jag just det här, alltså solidaritet, man har vänner som kan ringa 
om man mår dåligt”. Projektmedarbetaren har sedan vuxit in i arbetet på Tidig insats 
och menar att han vill hjälpa ungdomar ”från skiten, som han själv har varit i”. 

Projektmedarbetarna i Kalmar menar att deras styrka i arbetet med ungdomarna är 
deras egna erfarenheter. Så här beskriver en av dem: "Jag kan sätta mig i hans 
[ungdomens] olika situationer. När han tycker att det är jobbigt i skolan, så kan jag 
känna med honom. Har han suttit i häktet och pratar om det, så kan jag känna med 
honom. Eller om han suttit på kåken eller tycker att det är jobbigt och har ångest, 
förklarar jag för den här ungdomen att jag har suttit i samma båt". Kontaktpersonernas 
tidigare erfarenheter av ett utanförskap blir därmed en viktig utgångspunkt för att 
skapa en relation med de ungdomar som de ska stötta. Man kan rent av tolka relationen 
mellan ungdomen och kontaktpersonen som att den leder till en identifikation åt båda 
hållen. Projektmedarbetarna menar också att detta leder till en annan sorts relation än 
den som konstitueras mellan ungdomen och exempelvis en socialsekreterare och som 
ofta utvecklas till en mer renodlat administrativ relation. 

Projektet i Kalmar har ett flertal gånger efter avslutat stöd (projektet bekostar de tre 
första månaderna) fått kommunen att betala för en fortsättning. 

Arbetet med ungdomarna 
Ett exempel på hur ett kontaktmannaskap kan initieras är följande: "Jag får ett samtal 
från polisstationen. Jag sätter mig i bilen och ringer hem och säger att jag blir lite sen 
i dag. Tar mig till polisstationen och möter upp ungdomen, ungdomens föräldrar, och 
någon socialtant och en advokat". Vid den första träffen ges information om vem 
kontaktpersonen är och om projektet Tidig insats. Efter informationen har avklarats 
träffar kontaktpersonen från Unga KRIS ungdomen och föräldrarna på tu man hand. 
Under samtalet berättar projektmedarbetaren att han till att börja med kan stödja och 
träffa ungdomen under en tre veckors period samtidigt som dennes livssituation 
kartläggs: "Hur det ser ut runt omkring dig, familjesituationen, vad du har för vänner, 
vad du har för sysselsättning och framför allt hur din motivation är? "Den initiala fasen 
kan kanske karakteriseras som att kontaktpersonerna utför en social miniutredning som 
liknar socialtjänstens. 

Projektmedarbetarna menar att ungdomarna själva måste vilja att förändra sin 
livssituation: "Har du inte den viljan så kan jag inte göra någonting, nej, för det grova 
jobbet får du göra själv". Om ungdomen efter det samtalet tackar ja till insatsen så 
träffar den utsedda kontaktpersonen honom cirka två till tre dagar i veckan under tre 
veckor. Under tiden görs en bedömning om insatsen ska fortsätta och om ungdomen är 
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motiverad till att förändras. Vid träffarna mellan kontaktpersonen och ungdomen kan 
man till exempel gå och bowla, spela biljard, gå på bio,  fika eller något liknande. Man 
försöker, genom att prova på olika fritidssysselsättningar, skapa en meningsfull fritid för 
de som deltar i projektet, och en drogfri sådan. Projektmedarbetarna berättar även att 
de pratar i telefon med ungdomen. Samtalen handlar många gånger om att ge ett stöd: 
"När han känner sig osäker och mår dåligt eller någonting, då slår han mig en signal. Det 
händer även att föräldrar ringer för att få stöd och hjälp och ställa frågor". 

När den initiala treveckorsperioden är avklarad och om man bestämmer sig för att 
fortsätta med kontaktmannaskapet brukar projektmedarbetarna koppla in 
socialsekreteraren samt ordna så att de ungdomar som har drogproblem får träffa en 
handläggare för samtal och ta drogtester. Beroende på vad som behöver stärkas upp 
runtikring ungdomen så kan till exempel skola och frivården också ingå i det nätverk 
som byggs upp omkring ungdomarna. 

I ett annat exempel berättas om en pojke som hade en drogproblematik och där 
föräldrarna var skilda. Projektmedarbetaren berättar att det gick bra för honom till en 
början: "Han blev drogfri och man såg hur han växte". Kontaktpersonen ägnade mycket 
tid till att prata med pojkens mamma och pappa för att stödja dem. Efter ett tag började 
pojken emellertid att missbruka igen. För kontaktpersonen blev det för mycket så han 
kände sig tvungen att avsluta kontaktmannaskapet: "Han [Kontaktpersonen] klarade 
inte av det och då pratade jag med socialen och polisen om detta". Vid tidpunkten för 
intervjun har dock projektmedarbetaren återigen kontakt med pojken och hans mamma 
samtidigt som pojken är omhändertagen enligt LVU och är på ett behandlingshem. 

Projektledaren i Halmstad berättar att de blev en av projektets "spridningsorter". De fick 
både hjälp och stöd av den nationella projektledaren och från projektmedarbetare på de 
redan befintliga orterna vid uppstarten. Projektet hade till exempel gjort en 
Powerpointpresentation som de kunde använda sig av när de informerade 
socialnämnden och sedan startade man en lokal arbetsgrupp med deltagare från: 
"polisen, och två från frivården och två från socialtjänsten". Under det första året var det 
många olika deltagare: "Arbetsgruppen har bestått av många olika deltagare vid olika 
tillfällen". Arbetsgruppen i Halmstad fungerar därmed på ungefär samma sätt som 
samverkansgrupper på andra orter med ibland olika deltagare vid mötena och därmed 
kan kontinuiteten för samverkan och relationer försvåras. Projektledaren arbetar aktivt 
för att förbättra samarbetet med socialtjänsten så att de ska kunna ge Tidig insats som 
insats innan deras utredning blir klar: "Jag har tryckt på hela tiden att det här är 
kostnadsfritt de tre första månaderna. Efter det kan vi titta på vad just den här 
ungdomen behöver". Utsagan tyder på att projektledaren har en vilja att projektet ska 
fungera som ett komplement till det offentliga samtidigt som de vill utveckla samarbetet. 

Den lokala arbetsgruppen 
Unga KRIS har startat upp arbetsgrupper i samarbete med offentliga aktörer i de orter 
där projektet Tidig insats, bedrivs. Lokalföreningarna fungerar som sammankallande 
och skriver allt som oftast minnesanteckningar från mötena. I arbetsgrupperna deltar 
tjänstemän från olika offentliga myndigheter, till exempel socialtjänsten, polisen, 
frivården, häktet och kriminalvården och så vidare. 
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Jag var närvarande vid ett möte i Kalmar, där dock socialtjänstens representant 
saknades. Dessa samarbetsgrupper fyller en rad viktiga funktioner. För det första kan 
den idéburna organisationen sälja in projektidén till engagerade tjänstemän. Man får 
också möjlighet att visa på det egna engagemanget och att man är att lita på: "Om vi är 
lite av ambassadörer för er så kan ni ju vara ambassadörer åt oss". Till detta kan läggas 
att man också utbyter information om vilka ungdomar som kan bli aktuella för Tidig 
insats och Unga KRIS kan berätta hur det går för de ungdomar som deltar i 
verksamheten. Under de kontinuerliga träffarna utvecklas en personkännedom: "Ja, men, 
vi tror på de här grabbarna, men det är ju för att vi sitter här och pratar. Man får ju en 
annan tillit då". De personliga relationerna tolkar jag som viktiga för att utveckla ett 
legitimt socialt kapital för medlemmarna i den enskilda lokalföreningen. 

Lokalföreningens status eller legitimitet gentemot kommunen var dock vid tiden för 
mötet ifrågasatt efter att ungdomar som hade vistats i KRIS-lokaler senare under kvällen 
hade orsakat en allvarlig incident. Detta kan kanske ses som ett exempel på hur skör de 
idéburnas relation kan vara gentemot kommunens tjänstemän. Och då speciellt när man 
måste legitimera sig som ”det goda exemplet”. Fel som görs och som kan bero på 
enskilda tenderar att ”spilla över” på organisationen som sådan. 

En intressant aspekt av mötet var hur man diskuterade lokalföreningens arbete och där 
man till exempel avhandlade att deras lokal kunde ses som en konkurrent till 
kommunens fritidsgårdar. Unga KRIS hade av den anledningen bara öppet på fredagar 
och planerade att i stället besöka fritidsgårdarna: "Vi hade ett möte med socialen, de 
ville inte att vi skulle ha öppet på kvällar [...] Vi kommer dit [till fritidsgården], vi sitter 
där några timmar. sen åker vi till nästa fritidsgård och sitter där, så att de ser att vi finns, 
för att vi är stödet till deras personal, vi ser mer tendenser än vad de gör". Citatet ovan 
utgör ett exempel på hur frivilligorganisationer kan komma att uppfattas som 
konkurrenter och i en mening bli underordnade de offentligas villkor. 

Tjänstemännen är eniga om att Unga KRIS kan skapa sociala nätverk runtikring 
ungdomar som är i behov av ett extra stöd. Detta gör att de ses som ett komplement till 
vad myndigheterna gör: ”’Krisverksamheten’ är ett komplement. Vi [myndigheterna] 
kan aldrig vara det nätverket  och ha de kontakterna som man behöver för att kunna 
klara en drogfri och kriminalitetsfri tillvaro". Ytterligare ett inslag som man ställer sig 
positiva till är att man bör skriva avtal mellan frivilligorganisationen och den aktuella 
myndigheten: "Så man vet vad som gäller". Frivilligorganisationen kan därmed ses som 
att de blir en länk till myndigheten utan att för den skull tappa det förtroende som de 
har som brukarorganisation bland de ungdomar som de stödjer som kontaktpersoner. 

Nationellt möte 
Den nationella projektledaren och utbildningsansvariga bjuder regelbundet in de lokala 
projektmedarbetarna till nationella möten. Under mötena diskuteras en rad viktiga 
aspekter rörande projektets utveckling. Man informerar till exempel om vilka som 
fungerar som kontaktpersoner, eftersom Unga KRIS är en organisation i ständig 
förändring när det gäller vilka som har anställning eller arbetar ideellt på de olika 
lokalavdelningarna. Det kan även diskuteras om någon har ett återfall och hur det har 
påverkat lokalavdelningen. 
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Man undersöker även vilket utbildningsbehov som lokalföreningarna har. KRIS har 
utvecklat sin utbildning i Kontaktmannaskap i två steg med en grundläggande del och en 
fördjupningskurs. 

De nationella mötena domineras emellertid av ärendehandledning, genom att varje ort 
som representeras på mötet berättar vilka ungdomar som ingår i projektets verksamhet, 
vilken ålder de har och om platsen bekostas av projektet eller genom avtal med 
kommunen. Allt detta för att föra så färsk statistik som möjligt över projektets insatser. 
Ärendehandledningen leds enligt min bedömning på ett sakligt och trygghetsskapande 
sätt av den nationella koordinatorn. Förutom att ställa frågor om hur 
kontaktmannaskapet fungerar och hur samarbetet ser ut med berörda myndigheter, 
pekar koordinatorn på möjligheter och hur de kan utveckla kontakten med ungdomarna. 
Koordinatorn pekar även på hur man har löst olika problem på de andra orterna. De 
lokala projektledarna stödjer även varandra genom att ge varandra tips om hur de har 
agerat beroende på hur relationen med en ungdom har artat sig och hur de ska sköta 
kontakterna med de lokala myndigheterna. Ett exempel på hur en ärendedragning kan 
ske är följande exempel: "Sedan så har vi en tjej som vi skrev in förra veckan och som 
det också känns bra för. Där valde socialtjänsten Tidig insats. De jobbar för att hon ska 
komma iväg på behandling men att hon behöver hålla sig motiverad under tiden, för att 
inte fortsätta sitt missbruk. Hon umgicks mycket med kriminella och figurerade i fel 
sällskap". 

Projektet Tidig insats kan ibland få problem med hur olika myndigheter omorganiseras 
och att tjänstemännen därmed kan få nya funktioner och tjänster. Projektet i Norrköping 
hade till exempel två tuffa år med att samarbeta med socialtjänsten och polisen när båda 
myndigheterna omorganiserades. Projektledaren i Norrköping berättar dock att han, 
genom att han har skapat en personlig relation till en av poliserna har lyckats få 
presentera projektet också för de patrullerande poliserna och olika polischefer: "Då var 
jag och träffade alla polischeferna i Norrköping och informerade dem, och de tyckte att 
det var jättebra, och sen kan det ju vara lite skrämmande. De hade ju ingen aning om 
Tidig insats, att vi har informerat enheterna innan cheferna, och så har det bara stannat". 

Projektledaren från Halmstad berättar om ett ärende som var tungarbetat vid upptakten 
genom att socialförvaltningen tackade nej till Tidig insats, men de blev inbjudna till ett 
nätverksmöte rörande en ungdom och familj som redan hade flera insatser från 
socialtjänsten, bland annat MST (Multisystemisk terapi). Från att först ha nekat Unga 
KRIS att fungera som kontaktpersoner hörde socialsekreteraren av sig: "En vecka senare 
så ringer de från 'Barn och Ungdom' och säger att det är så pass illa att vi tar alla 
insatser vi kan få". I Halmstad har man även fått förlängda kontaktmannaskap under 
tiden unga är på behandlingshem eller på en institution: "För att ungdomarna ska 
fortsätta ha kontakt med någon hemifrån och för att stödet ska bli en naturlig grund när 
de flyttar hem". 

Ungdomarna berättar 
Nedan kommer de fem individuella intervjuerna att presenteras. Ett par fria svar från 
ungdomsenkäten kommer även att inkluderas i framställningen. 
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Ungdomarnas bakgrund 
Ungdomars berättelser vittnar om ett starkt utanförskap där såväl droger som 
kriminalitet tillhörde vardagen. Två ungdomar skiljer sig från dessa tre genom att den 
ena främst kan sägas ha en våldsproblematik kopplat till alkohol och att en av 
ungdomarna främst har en pågående kriminalitet. Vid tillfället för åtgärderna från 
projektet levde de mer eller mindre i ett etablerat utanförskap. Arbetet i Unga KRIS 
projekt Tidig insats innebar därmed att projektmedarbetarna var tvingade till en mycket 
kvalificerad form av kontaktmannaskap. 

Ungdomarna berättar att de har haft kontakt med socialtjänsten ett flertal gånger under 
sin uppväxt. Till detta kan läggas skolproblem, och många gånger en tidig 
missbruksdebut: ”Jag började med bensin när jag var 14 år och ett år sedan mycket 
amfetamin”. I ett annat vittnesmål berättas att heroin provades första gången i 15-
årsåldern innan amfetaminet tog över. För de flesta av ungdomarna var drogerna första 
steget mot en kriminell karriär. Tre av ungdomarna har erfarenhet av flera placeringar, 
antingen i familjehem, SIS-institutioner och/eller behandlingshem: ”Jag har suttit på 
ungdomsanstalt flera gånger, varit familjehemsplacerad och varit med i behandlingar hit 
och dit”. Alla ungdomar i projektet har inte lika allvarliga problem, en av ungdomarna 
berättar i stället att problemet är att han hamnar i slagsmål när han dricker: "Jag har 
varit nykter över tre månader nu". 

Första kontakten 
En av projektets hörnstenar är att kunna bjuda kontakt så snart som möjligt efter att en 
ungdom har kontaktat dem. Ungdomarna är entydiga om att kontaktpersonerna eller i 
vissa fall KRIS eller Unga KRIS-föreningen har kunnat ställa upp och ta kontakt utan 
dröjsmål. En av ungdomarna berättar följande: ”Vi blev hämtade av polisen. De förhörde 
oss i skilda rum. Under samma kväll tog de [polisen] upp det här med ’Kris’, och om jag 
ville så skulle två personer komma och prata med mig. Och då gick jag med på det, för 
det kunde ju inte bli värre än vad det redan var”. Citatet visar att när ungdomar antingen 
blir omhändertagna av polis eller hamnar i häktet så skapas en ”omskakning” som kan 
göra det lättare att söka hjälp om man blir föreslagen ett alternativ. I ett annat exempel 
är det polisen som tog kontakt med Unga KRIS om att de hade en ungdom som blivit 
anhållen och som sedan informerades om projektet Tidig insats. Kontaktpersonen kunde 
sedan komma till polisstationen samma kväll: ”Så kom han med min pappa och min 
mamma, och jag och kontaktpersonen satt där och snackade lite”. Två av ungdomarna 
började först vistas i KRIS-lokalen efter att ha varit på behandlingshem, vilket i projektet 
som helhet egentligen är ovanligt. De erbjöds sedan efter att projektet Tidig insats, hade 
startat att gå med i det, och tackade ja. En av ungdomarna fick kontakt med projektet via 
socialtjänsten: ”Det var ju de [socialtjänsten] som tyckte att det skulle bli en bra idé att 
träffa dem”. 

Hur ungdomarna upplever kontaktpersonerna 
Samtliga intervjuade ungdomar har mer eller mindre en liknande syn på 
kontaktpersonernas erfarenhetsbaserade kunskaper och hur de skiljer sig från 
offentliga tjänstemän: "Han står ju för vad han snackar om. Han har ju själv varit där 
precis. [...] socialen, de vet ju inte riktigt i vilken situation jag är i. Eftersom de aldrig 
varit där". En annan kommentar om skillnaden mellan socialtjänsten och 
kontaktpersonerna uttrycks på följande sätt: "Av Soc. får man väl mer hjälp, eller jag får 
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mer hjälp liksom om det praktiska, medan KRIS har ju hjälpt mig mer med det som finns 
inuti, jag får en samhörighet och gemenskap, liksom". 

Ungdomarna menar vidare att kontaktpersonerna, genom att de vet vad de pratar om, 
kan få dem att känna sig trygga när de pratar med dem. I min tolkning är det den så 
kalladeidentifikationsbaserade relationen som sedan är en viktig utgångspunkt för att 
påbörja en förändringsprocess: "Han hjälpte mig faktiskt mycket. Och han fick mig att se 
annorlunda på allting, faktiskt". 

En av deltagarna i projektet beskriver hur projektets 24hours7days-metod har varit ett 
stort stöd: "Ja alltså, om jag känner, så här, att jag får abstinens till exempel, och inte vet 
vad jag ska göra och funderar på att använda droger igen. Då kan jag ringa och liksom, 
'vad gör jag nu?', 'vart tar jag vägen?' ". Alla samtal som sker behöver dock inte vara lika 
allvarliga eller drastiska. Exempel finns att ungdomarna kan ringa upp en fredagskväll 
för att få hjälp med att stämma gitarren eller ringa för att prata om de känner sig 
ensamma. Kontaktpersonernas har tid att engagera sig i de ungdomar som har det 
problematiskt för stunden. De kan till exempel ringa dem på morgnarna för att väcka 
ungdomarna och på så sätt få iväg dem till skolan. Ett annat exempel är att de kan stödja 
en ungdom där det varit mycket problem och där det fanns en risk för återfall: "Han 
ringde mig varje dag och hörde hur läget var och checkade av. Alltså jag hade viljan att 
hålla mig nykter men hans samtal gjorde ju att jag höll den viljan uppe". 

Projektets kontaktpersoner arbetar även med att stödja ungdomarnas 
myndighetskontakter genom att följa med ungdomarna på olika möten till socialtjänsten, 
skolan, frivården eller på rättegångar. Så här uttrycker en av ungdomarna stödet: "Han 
har varit med på soc.-möten och har varit med till frivården. Han var med och bestämde, 
liksom, hur vi skulle gå tillväga i skolan, för han gav ju olika förslag till hur man kunde 
göra och som, till exempel, var mycket bättre än vad 'soc.' någonsin skulle komma på". 

Jag vill avsluta ungdomarnas berättelser med att lyfta fram fyra saker som har uppgetts 
vara bra med Tidig insats.  

• För det första: Ungdomarna lyfter fram att kontaktpersonerna är tidiga i insatsen. 
De får ofta chans att träffa kontaktpersonerna när de är som mest omskakade 
utan några egentliga dröjsmål. 

• För det andra: Kontaktpersonernas möjligheter för att träffas och prata värderas 
högt: "Vi började åka runt i hans bil, och snackade. Det var en bra grej, tycker jag. 
Man fick kontakt direkt". 

• För det tredje: Ungdomarna uppskattar de olika aktiviteter som görs i projektet, 
till exempel att gå på fotboll, fika, spela bowling och liknande.  

• För det fjärde: Ett par av ungdomarna lyfter även fram att de genom projektet 
har kommit in i gemenskapen som finns på lokalavdelningarna i Unga KRIS och 
därigenom har fått ett nytt socialt nätverk. 
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Sammanfattning 
Unga KRIS projekt Tidig insats är framgångsrikt på flera sätt. För det första har de 
genom KRIS-föreningarnas olika lokalavdelningar lyckats att sprida projektet från de 
ursprungliga orterna. För det andra så uppger ungdomarna som har medverkat i 
utvärderingen att de har fått ett bra stöd som har lett till en förändring av deras livsval. 
För det tredje har projektet lyckats att skriva kontrakt med socialtjänsten på ett par av 
orterna. Unga-KRIS har därmed kunnat ”konkurrera” med socialtjänstens reguljära 
insatser genom sitt kvalificerade kontaktmannaskap.  

Vad är det då som gör metoden verksam? I min tolkning är verksamhetens grund den 
"dubbla identifikationsrelationen" som skapas i mötet mellan ungdomarna och deras 
kontaktpersoner. Kontaktpersonen kan identifiera sig med ungdomens situation utifrån 
sina tidigare erfarenheter. Ungdomen kan å sin sida, genom kontakten med 
kontaktpersonen, se att det går att välja bort både kriminalitet och droger. Det 
erfarenhetsbaserade sociala arbetet utgör därmed en speglingsmöjlighet för båda 
parterna i relationen. En liten brasklapp kan vara att kontaktpersonerna kan komma för 
nära – inte ungdomarna, men tidigare upplevelser, både bearbetade som obearbetade – 
och riskera en känsla av utbrändhet och det kan till och med finnas en risk för ett återfall. 
Det är därför att viktigt att verksamheter inriktade mot socialt stöd där processer med 
"hjälp till självhjälp" ingår, också har byggt in såväl handledande som stödjande 
funktioner. 

Projektets metod kan sägas utgöra ett komplement till de insatser som det offentliga 
brukar ge. Men som jag har skrivit tidigare, det finns även en risk att projektet kan ses 
som en konkurrent till konventionella insatser. Man kan även fundera på om inte socialt 
stödjande projekt även ibland kan genomföras i stället för socialtjänstens insatser i tider 
av budgetnedskärningar. Kontaktmannaskapet är tämligen kvalificerat genom att man 
kan agera snabbt vid en första kontakt, erbjuda telefonstöd under dygnets 24 timmar 
samtidigt som man kan träffa ungdomarna ett par dagar i veckan för en rad olika 
aktiviteter. Kontaktpersonerna har även korta utbildningar tillsammans med sina 
tidigare erfarenheter vilket kan sägas utgöra en grund för att se dem som ”kvasi-
socialarbetare”. Ärendedragningarna kan även ses som en spegling av tidigare 
erfarenheter av tidigare möten med socialsekreterare och socialtjänstens arbetsrutiner. 

Inslagen med fritidsaktiviteter är tänkta att, om möjligt, skapa nya konstruktiva 
intressen och därmed eventuellt ett nytt socialt nätverk för ungdomarna. 
Fritidsaktiviteterna tjänar också som en grund för att etablera en relation till 
ungdomarna. 

Det finns mycket som talar för att projektet lyckas med att erbjuda de deltagande 
ungdomarna olika former av ett socialt kapital. Den gemenskap som skapas med såväl 
kontaktpersonen som, i en del fall, den lokala Unga KRIS-föreningens medlemmar, ger 
ett sammanbindande socialt kapital. Jag tolkar även ungdomarnas och 
projektmedarbetarnas berättelser att de även, när ett nytt socialt nätverk har etablerats, 
får ett överbryggande socialt kapital. 

Projektet visar även på de nya villkor som de idéburna organisationerna lever under, 
när de arbetar aktivt för att skriva avtal med kommunernas socialtjänst. I materialet har 
det visat sig att Unga KRIS verksamhet även kan ses som en konkurrent gentemot de 
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kommunala fritidsgårdarna. De idéburna organisationerna riskerar därmed att dras in i 
till exempel public management-kulturens krav på resultat och effektmål och där har det 
offentliga makt att motverka konkurrens från frivilligorganisationer 

Enligt min tolkning består projektet Tidig insats av en fördjupning av KRIS-
föreningarnas erfarenheter och kunskaper, där projektidén har kommunicerats fram 
inom organisationen. Projektet kan ses som delvis innovativt, eftersom projektet 
erbjuder ett kvalificerat kontaktmannaskap som kan ses som ett erfarenhetsbaserat 
socialt arbete 
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Antal respondenter: 26 

Antal svar: 13 
Svarsfrekvens: 50 procent 

 
Webbenkät: Tjänstemännens syn på Tidig insats 
Projektets samarbetspartners har besvarat en enkät där deras åsikter om verksamheten 
har efterfrågats. Webbenkäten har 13 respondenter från Gävle, Norrköping och Kalmar 
av totalt 26 respondenter. Antalet respondenter är därmed lågt (13 av 26). Svaren på 
enkäter kom heller inte från alla städer där projektet har bedrivits. Resultatet bör därför 
tolkas med en viss försiktighet. Det som talar för resultatet är att de som har besvarat 
enkäten troligen är de tjänstemän och de orter där man på ett tydligt sätt har 
samarbetat med projektet Tidig insats. Svaren följer även ett tydligt mönster där de allra 
flesta ganska ofta tycker samma sak om projektet. Svaren ger därmed, trots få 
respondenter, en entydig bild av hur de olika tjänstemännen ser på projektets 
verksamhet. 

De som svarade på enkäten arbetar vid socialförvaltningen (9 svar) kriminalvården 
(frivården) (2 svar) och vid följande myndigheter har 1 person svarat: häktet, polisen 
och kommunen. Till detta kan läggas att 8 personer av de 15 som har svarat har varit 
med i de lokala arbetsgrupperna som fanns i de olika städerna. Av de 8 personerna som 
var med i de lokala arbetsgrupperna anser 5 personer att arbetet har fungerat ganska 
bra (4 svar) och mycket bra (1 svar). 3 personer ansåg att arbetet i ”ledningsgruppen” 
varken fungerade bra eller dåligt, och 1 person ansåg att det fungerade ganska bra. De 
tjänstemän som har besvarat enkäten, det vill säga hälften av de 26 respondenter som 
Unga KRIS uppgav att de har samarbetat med, uppger att de totalt under projektets tre 
år har hänvisat 31 ungdomar till Tidig insats. Av dessa uppges 5 till 6 ha varit flickor. 

I enkäten fick de respondenter som hade varit verksamma i arbetsgrupperna frågan hur 
de tyckte att gruppen hade fungerat. Svaren varierar, 1 person anser att arbetsgruppen 
har fungerat mycket bra, 4 personer ganska bra, 2 personer varken bra eller dåligt och 
slutligen 1 person att det hade fungerat ganska dåligt. Kommentarerna visar att 
arbetsgrupperna har haft problem att hitta en kontinuitet på grund av att det kan ha 
varit dålig uppslutning på mötena tillsammans med en del personalomsättningar. 

Kommentar 

Har varit en del problem kring projektet i Gävle o därmed även kring gruppens arbete beroende på per-
sonalomsättning i projektledningen 

Dålig uppslutning från vissa samarbetspartners vid en del möten. 

Ganska bra utifrån att de som närvarade var engagerade men att det vid flera tillfällen saknades personer i ar-
betsgruppen. 

 

Generellt kan det sägas att enkäten ger en positiv bild av projektets verksamhet. I 
följande avsnitt kommer jag att lyfta fram ett par intressanta förhållanden som har 
kommit fram. 

Vid frågan om Unga KRIS har erbjudit ett kvalificerat stöd till ungdomarna har 1 person 
svarat i mycket hög grad, 6 personer i hög grad och 5 personer varken hög eller låg grad. 
Projektet kan därmed anses ha utfört projektverksamheten på ett fullt godkänt sätt. 
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 Tabell 4 Om Unga KRIS har erbjudit ett kvalificerat stöd. 
Unga KRIS har erbjudit ett 
kvalificerat stöd 

Antal svar 

I mycket hög grad 1 

I hög grad 6  

Varken hög eller låg grad 
 

5  

I låg grad 0  

I mycket låg grad 0  

Summa 
 

12  

 

 

 

I undersökningen efterfrågades vilka olika problem som har legat som grund när man 
har tagit kontakt med Tidig insats. Frågan är ställd så att man kan välja flera alternativ, 
det innebär att ett flertal av ungdomarna har definierats för åtminstone ha ett par 
problem. 

Orsakerna till att tjänstemännen har kontakt Unga KRIS angående enskilda ungdomar 
handlar nästan uteslutande antingen om pågående kriminalitet eller ett 
narkotikamissbruk. Andra orsaker har varit en våldsproblematik (4 svar) 
relationsproblem (2 svar) och en misstanke om kriminalitet (1 svar). En ungdom har 
blivit initierad till projektet på grund av social isolering. Med utgångspunkt från svaren 
tolkar jag inte projektet som förebyggande utan snarare som att man i stor utsträckning 
har arbetat med ungdomar som redan har etablerat antingen en kriminell karriär eller 
en missbrukskarriär eller både och. 

Tabell 5 Vilka orsaker som har legat till grund för ungdomarnas kontakt med Tidig Insats. 
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Vilka orsaker har legat till grund för att 
du har kontaktat Unga KRIS angående 
en ungdom? Du kan välja flera 
alternativ. 

Antal 
svar 

Misstanke om kriminalitet 2 

Pågående kriminalitet 8  

Alkoholmissbruk 2  

Narkotikamissbruk 8  

Relationsproblem 2  

Social isolering 1  

Våldsproblematik 4  

Summa 27  
 

 

 

Antagandet att Tidig insats har varit tvingade till ett kvalificerat stödjande arbete stärks 
när respondenterna ombads beskriva problematiken hos de ungdomar som har anmälts 
till projektet. Tjänstemännen (12 av 13 besvarade frågan) i undersökningen anger att 
ungdomarna har haft en ganska stor (9 svar) eller mycket stor problematik (3 svar). 

Tabell 6 Hur pass allvarlig problematik ungdomarna har haft. 
Hur vill du beskriva problematiken 
hos de ungdomar som du har 
hänvisat till Unga KRIS? 

Antal 
svar 

Mycket stor 3  

Ganska stor 9 

Varken stor eller liten 0  

Ganska liten 0  

Mycket liten 0  

Summa 12 
 

 

 
Det finns en kommentar i anslutning till frågan som lyfter fram Unga KRIS erfarenheter 
att arbeta med den här gruppen av ungdomar. 

Kommentar 

De unga som har haft en allvarlig kriminalitet eller ett allvarligt missbruk. Där Unga KRIS med sin erfarenhet 
har varit den bästa insatsen.  
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I enkäten fick tjänstemännen som besvarade enkäten svara på olika påståenden om 
projektet Tidig insats. Det första påståendet behandlar hur snart kontaktpersonen har 
träffat ungdomen efter att en kontakt hade tagits. 10 respondenter av 13 menade att 
kontaktpersonen hade träffat ungdomen i mycket hög grad (2 svar) och i hög grad (8 
svar) i direkt anslutning efter att kontakt hade tagits. Kontaktpersonerna i projektet kan 
därmed sägas ha varit ”tidiga” i detta avseende. 

Tabell 7 Hur snabbt ungdomarna har kommit i kontakt med Unga KRIS. 

Ungdomarna har träffat kontakt-
personen i direkt anslutning efter 
att kontakt tagits med Unga KRIS 

Antal 
svar 

I mycket hög grad 2  

I hög grad 8  

Varken hög eller låg grad 
 

2  

I låg grad 0  

I mycket låg grad 1  

Summa 13  
 

 

 

Ett annat påstående efterfrågade deras åsikter om huruvida Unga KRIS hade erbjudit ett 
kvalificerat stöd. Som ni kan se i tabell 8 svarade 6 personer i hög grad och 1 person på 
påståendet att projektet Tidig insats hade erbjudit ett kvalificerat stöd. 5 personer 
svarade ”varken eller” på det aktuella påståendet. 
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Tabell 8 Till vilken grad Unga KRIS har erbjudit ett kvalificerat stöd. 
Unga KRIS har erbjudit ett 
kvalificerat stöd 

Antal 
svar 

I mycket hög grad 1  

I hög grad 6  

Varken hög eller låg grad 
 

5  

I låg grad 0  

I mycket låg grad 0  

Summa 12  
 

 

På påståendet att Tidig insats har fungerat som ett komplement till offentliga insatser 
höll 10 personer (av 13 personer) med genom att de antingen svarade i mycket hög grad 
(3 svar) eller i hög grad (7 svar). Här kan det också vara viktigt att se att ingen svarade 
varken ”i låg grad” eller ”i mycket låg grad”. 

Tabell 9 Till vilken grad Tidig insats fungerar som ett komplement. 
Tidig insats har fungerat som ett 
komplement till offentliga insatser 

Antal 
svar 

I mycket hög grad 3 

I hög grad 7  

Varken hög eller låg grad 
 

3  

I låg grad 0  

I mycket låg grad 0  

Summa 13  
 

 

 Ett av projektets signum är att kunna erbjuda stöd  enligt 24hours/7days-metoden till 
ungdomarna till skillnad mot frivilliga insatser inom de kommunala verksamheterna. 
Projektets kan därmed erbjuda en bättre insats än socialtjänstens frivilliga 
insats: ”kontaktperson”. Svaren från tjänstemännen styrker att det är så genom att tolv 
svar håller med om påståendet att kontaktpersonen från Unga KRIS har kunnat ställa 
upp för ungdomen utanför kontorstid. Detta faktum styrks också i 
intervjuundersökningen som gjordes med en rad ungdomar som har ingått i projektet. 
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Tabell 10 Till vilken grad kontaktpersonerna har träffat ungdomen utanför kontorstid. 
Kontaktpersonen från Unga 
KRIS har kunnat ställa upp för  
ungdomen utanför kontorstid 

Antal 
svar 

I mycket hög grad 6 

I hög grad 6 

Varken hög eller låg grad 1 

I låg grad 0  

I mycket låg grad 0  

Summa 13 
 

 

 

Respondenterna fick jämföra projektet Tidig insats med jämförbara stödåtgärder som 
erbjuds av socialförvaltningen, till exempel kontaktpersoner. 10 personer av totalt 12 
tyckte att projektets verksamhet var antingen lite bättre (8 svar) eller mycket bättre (2 
svar). Ingen svarade att projektet Tidig insats hade en sämre verksamhet än vad som 
normalt kan erbjudas från socialförvaltningen i form av bistånd som kontaktperson. 

Tabell 11 Hur bra är Tidig insats i jämförelse med socialförvaltningens stödåtgärder. 
Om du jämför Projektet Tidig insats 
med andra stödåtgärder som ges av 
socialförvaltningen i form av till 
exempel kontaktperson, hur bra var 
projektets verksamhet? 

Antal 
svar 

Mycket bättre 2  

Lite bättre 8 

Varken bättre eller sämre 2  

Lite sämre 0  

Mycket sämre 0  

Summa 12  

 
 
 
 
 
  
 

 

Kommentarerna lyfter fram två skäl till att man anser att Tidig insats kan erbjuda ett 
kvalificerat stöd, dels projektets metodik, att erbjuda stöd och telefonkontakt dygnet 



 93 

runt, och dels att Unga KRIS kontaktpersoner har en självupplevd erfarenhet som gör 
dem skickade att arbeta med den aktuella ungdomsgruppen. 

 

 

Kommentar 

Bra med tillgång via telefon hela dygnet, mer fokus på kriminalitet.  

De har ju möjlighet att kontakta utanför kontorstid och det är ju då saker händer. Unga KRIS har också en er-
farenhet som inte går att studera sig till. 

Vet inte så mycket om andra stödgrupper men när man diskuterar med Unga KRIS så ställer dem upp väldigt 
mycket för ungdomar och finns för dem 24/7 så för mig tycker jag dem gör ett bra jobb för att få ungdomar på 
andra tankar.  
 

Tjänstemännen som har besvarat enkäten uppger att de har ett mycket bra (6 svar) eller 
ett bra (6 svar) förtroende för kontaktpersonerna i projektet Tidig insats. Ett skäl till 
detta kan vara, förutom att de har fungerat väl som kontaktpersoner, att man inom Unga 
KRIS-projektet Tidig insats” har arbetat hårt för att informera och skapa personliga 
kontakter med tjänstemän inom olika myndigheter. Detta kanske också har lett till att 
respondenterna i webbenkäten svarar att samarbetet med Unga KRIS lokalföreningar 
fungerar mycket bra (4 svar) eller bra (7 svar) det vill säga 11 svar av 12 ger ett positivt 
eller mycket positivt svar angående samarbetet mellan Unga KRIS och olika 
myndigheter. 

Tabell 12 Tjänstemännens förtroende för Unga KRIS kontaktpersoner. 
Hur vill du beskriva ditt förtroende 
för kontaktpersonerna i projektet 
Tidig insats? 

Antal 
svar 

Mycket bra 6 

Ganska bra 6 

Varken bra eller dåligt 1 

Ganska dåligt 0  

Mycket dåligt 0  

Summa 13 
 

 
 

 
Som avslutning vill jag redovisa de avslutande kommentarerna från respondenterna 
avseende Unga KRIS projekt Tidig insats.  

Till sist, här har du möjlighet att skriva ytterligare kommentarer om Unga KRIS projekt Tidig insats" 

Utifrån egna erfarenheter och mina kollegors samlade syn har Tidig insats varit en mycket bra resurs för våra 
ungdomar vi möter på socialtjänsten. De har motiverat ungdomar och även om vi ibland behövt avbryta insat-
sen på grund av placering har kontaktpersonerna upprätthållit kontakten med ungdomarna vilket varit väldigt 
bra för deras framtid. 

Mkt engagemang. 
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Tyvärr var det svårt att få Polisen att fullt ut verkligen utnyttja Tidig insats. Det finns en rädsla för att de som 
arbetar som kontaktpersoner inte är tillräckligt stabila i sin egen drog och kriminalitets-frihet. Socialtjänsten 
har ibland en övertro på sig själv och teoretiska kunskaper framför den erfarenhet som finns på Unga KRIS. 

Helt omöjligt att ha en åsikt efter enbart en klient. Vet ej vem som skriver avtal med Unga KRIS i kommunen. 

Tycker på de möten jag deltagit på att tidig insats är ett bra projekt kring ungdomar. Även att man kallar in 
andra myndigheter som diskuterar kring den lokala problematik som finns i dagens samhälle kring ungdomar 
ex sysselsättningar, jobb, fritidsintressen etc. 

 
De avslutande kommentarerna ger en positiv bild av projektets arbete med ungdomar 
med en problematik som rör kriminalitet och droger och liknande. Kontaktpersonerna 
anses visa upp ett stort engagemang, är duktiga på att motivera ungdomar med mera. 
Samtidigt som en kommentar lyfter fram att projektet har kunnat samarbeta med olika 
myndigheter betonar en annan att det har varit svårt att engagera polisen i projektet på 
grund av kontaktpersonernas bakgrund. 
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Innovativa metoder: Fanzingos projekt Radio Fri 
Vägen från idé till att projektet fick ekonomiskt stöd av Arvsfonden har varit lång. Första 
inspirationen till projektet infann sig under en resa till Brasilien då den blivande 
projektledaren kom i kontakt med ett psykiatriskt sjukhus i Brasilien och där 
patienterna producerade lokal-TV. Verksamheten upplevdes så pass spännande att hon 
ordnade en praktikplats på plats. Hemkommen efter praktiken kunde hon inte glömma 
erfarenheterna: ”Jag ville göra något liknande, något lite mer kreativt”. I Stockholm kom 
den blivande projektledaren i kontakt med föreningen Fanzingos radioprojekt Radio 
Totalnormal, ett närradioprogram som sänds en gång i veckan av och med personer med 
erfarenheter av psykisk ohälsa. Ytterligare en praktik och arbete under tre år på Radio 
Totalnormal gjordes innan idén kläcktes: ”Så kom jag på det här med folk som sitter 
inlåsta, de har ju verkligen ingen röst”. Hon fann sedan via Google ett engelskt 
radioprojekt Radio Brixton (National Prison Radio). Från början tänkte man att projektet 
skulle handla om internerade i fängelser och kontakt togs med KRIS, för man hade ingen 
kontakt inne på institutionerna. Projektledaren blev dock besviken över hur lite hjälp 
hon fick från KRIS och vände sig i stället till X-CONS där man fick det erforderliga stöd 
som behövdes. Projektidén förändrades samtidigt till att fokusera på ungdomar som är 
institutionsplacerade. Förändringen av målgrupp möjliggjorde även en ansökan till 
Arvsfonden. För att projektet skulle kunna realiseras behövde man dock kontakter inom 
institutionsvärlden: ”Jag fick hjälp av Processkedjan, att komma i kontakt med Statens 
institutionsstyrelse [SIS]”. Projektansökan skickades in tillsammans med Processkedjan. 
I praktiken har sedan inte Radio Fri samarbetat med just Processkedjan som projekt, 
däremot samarbetar man kontinuerligt med X-CONS där Radiostudion finns och med X-
CONS-ungdomar som bildat en redaktion på ”utsidan”. 

Projektet kan sägas ha ett brett syfte, nämligen att i slutändan verka brottsförebyggande. 
Man arbetar utifrån två delmål för att nå huvudsyftet. För det första vill man: ”stärka 
dem vi jobbar med och ge dem verktyg och självförtroende, att det händer nånting när 
de berättar sin historia och att de märker att de kan tillföra något. Att det inte är sant att 
deras utanförskap inte bara är en nackdel, utan att de faktiskt kan ha det som en tillgång 
också”. För det andra har projektet ett samhällsmål med radioprogrammen: ”Vi vill 
skapa ett program som folk kan lyssna på, där de kan få en annan bild av kriminella, 
unga kriminella, utöver de brott som har begåtts”. 

Jag har träffat en av projektledarna och projektets tre producenter för en gruppintervju i 
projektets lokaler. Projektets verksamhet var i full gång genom att det var det tredje och 
sista året. Projektledaren berättade att hans arbete i stor utsträckning handlar om att 
försöka hitta samarbetspartners och finansiering för verksamheten efter projekttidens 
slut. Min tolkning av projektets syfte är att det ska vara en normaliserande funktion för 
de ungdomar som är inlåsta på SIS-institutionerna. De menar att de genom projektet ska 
motverka fördomar genom att de också är vanliga ungdomar. Radiosändningarna ger 
dels allmänheten en insyn i en låst institutionsvärld som de inte känner till, dels ger den 
ungdomarna en kommunikationskanal. De hoppas därmed kunna fungera 
opinionsbildande. 

Vid intervjun berättade projektmedarbetarna att just arbetet med radio är en mycket 
bra metod att använda för dagens ungdomar som är uppväxta i en visuell kultur med TV 
och filmer: "Genom radion kommer de i kontakt med en berättarkultur som de inte är 
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speciellt vana vid. Detta medför att de i ganska stor utsträckning kan finna en egen stil 
som inte härmar professionella radiomakare. Därför blir det så fantastisk radio, det blir 
en sådan kvalitet på våra grejer”. 

Radiosändningen integreras i ett vårdsyfte när förra veckans radioprogram spelas upp 
för de medverkande: ”Det är en sak när man berättar så här, men sedan, att få lyssna på 
sig själv, på det färdiga, då händer det mycket”. Producenterna menar att lyssnandet 
skapar ett allvar, att de får en chans att rannsaka sig själva och att analysera sig 
själva: ”Det är inte ovanligt att ungdomarna bryter ihop och börjar gråta”. Genom att 
stämningen är känslosam, menar de att det händer något i rummet och att ungdomarna 
förstår modet i att berätta vilket skapar en respekt, att de respekterar varandras 
mod: ”När någon vågar öppna sig och berätta väldigt djupa saker brukar de andra visa 
ett stort stöd och respekt”. Metoden kan därmed anses leda till såväl introspektiva som 
identitetsskapande möjligheter. 

Orsakerna till att projektmedarbetarna oftast får ett förtroende från ungdomarna är att 
deltagandet helt vilar på frivillig basis och att de kommer utifrån för att på så sätt inte 
blir integrerade i den institutionella vardagen: ”Vi kommer dit och har ingen makt över 
dem. Det gör det lättare för dem att öppna sig”. Genom att Radio Fri inte för 
anteckningar över ungdomarna blir de inte heller indragna i de professionella rutinerna 
som finns på institutionen. 

Radiometoden 
När producenterna åker ut på institutionerna har de med sig ett tema som de vill att 
ungdomarna ska arbeta utifrån. Exempel på teman som har behandlats och som blivit till 
innehåll i närradioprogrammen är: kärlek, lögner, makt och maktlöshet, droger, våld, 
brottsoffer, barndom, mamma, fattigdom, uppfostran, orättvisa och min historia (Gå till 
radiofri.se för en detaljerad lista av teman och lyssningsbara program.). 

Två av producenterna är ute på var sin låst SIS-institution en gång i veckan. Den 
kvinnliga producenten är på ett ungdomshem för flickor och den manliga producenten 
besöker ett ungdomshem för pojkar. Skälet till detta är att man har uppmärksammat 
flickors och pojkars olika vägar till att uttrycka sina berättelser på ett genuint sätt. 
Förutom det veckovisa arbetet brukar producenterna åka till olika SIS-Ungdomshem för 
temaveckor och då brukar producenterna bo på institutionerna. Man har under 
projektets gång totalt varit inne på och samarbetat med åtta olika SIS-Ungdomshem. 

När producenterna träffar ungdomarna börjar de med att umgås och ”hänga” med 
ungdomarna: ”Min metod är att alltid, liksom så här att, det är en process att få dem dit 
jag vill ha dem mentalt”. Man träffas för det mesta i institutionens klassrum och när 
producenten tycker att det är rätt läge skrivs veckan tema upp på tavlan: ”Det här är 
ämnet och försöker ställa rätt frågor utan att ge dem några svar”. De flertaliga frågorna 
tvingar ungdomarna att själva utveckla sina tankar kring ämnet innan de blir 
intervjuade. Metoden används för att få ungdomarna att komma förbi de mer allmänna 
och stereotypa svaren för att på så sätt bli personliga. 

När producenterna ska presentera projektet för nya ungdomar som är inlåsta på olika 
SIS-ungdomshem brukar de presentera projektet som att det handlar om deras 
röster. ”Vi vill att personalen ska försöka få alla pojkarna och flickorna att träffa oss och 
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ge oss en halvtimma för att presentera projektet.” Den manliga producenten brukar 
börja med att säga att allt nytt för att sedan spela upp ett radioprogram: ”Då händer det 
mycket, det finns ju den här igenkänningsfaktorn, att de har varit med om liknande 
grejer. Jag brukar då berätta att vi tycker att deras historier är viktiga och att de aldrig 
brukar få komma till tals. Man måste behandla dem som vuxna”. Producenterna har som 
arbetsmetod att de ungdomar som vill medverka ska göra det helt frivilligt utifrån den 
allmänna presentationen, de ”raggar” aldrig enskilda ungdomar och de som tycker att 
det känns tråkigt låter de gå. 

Producenterna har sett genusskillnader när det gäller vägen till att hitta sin egen 
berättelse. Flickorna är för det mesta närmare varandra på institutionerna än pojkarna. 
Flickorna bedöms generellt att ha det lite lättare att berätta saker, att startsträckan inte 
är lika lång som för pojkar. Sedan finns det ju också flickor som kan ha det svårt att 
öppna sig: ”Det är en attityd på ett annat sätt …[än för pojkar]. Det viktiga är att få igång 
en process där ungdomarna kan gå från mera generella attityder till personliga åsikter”. 

Den kvinnliga producenten menar att flickorna får en igenkänningsfaktor till projektet 
och de olika teman som bearbetas genom de veckovisa träffarna: ”Ofta har vi sagt temat 
innan, så att de hinner fundera lite från veckan innan”. Producenterna låter ungdomarna 
intervjua varandra om temat efter den första inledande frågestunden: ”Och då är det 
upp till dem hur de vill uttrycka sig”. Producenterna menar att de vid det här skedet är 
pedagoger i bakgrunden och då ibland: ”kastar ved på brasan. Om man märker att det 
stannar av, då blir jag aktiv och försöker få igång en diskussion”. Producenterna intar 
därmed, i min tolkning, ett processuellt handledarskap. 

Valet av teman väljs antingen ut av Radio Fri:s medarbetare eller ibland av ungdomarna 
själva. Man försöker även varva teman så att de inte bara ska vara för personliga och 
tunga ämnen. Inom projektet har man skapat etiska riktlinjer, både för ungdomarnas 
medverkan och för valet av tema. Ungdomarna får till exempel inte prata nedvärderande 
om någon på grund av till exempel sexuell läggning eller etnicitet. De får inte heller 
förhärliga droger: ”Den är svårt egentligen, man får säga att det är skönt att knarka om 
det sägs i rätt kontext”. 

Alla ungdomar ska medverka så anonymt det bara går genom att de inte får berätta på 
vilken institution de är på. De får heller inte prata om specifika brott eller sina namn. 
Man har till exempel pratat med Brottsofferjouren för att få deras synpunkter på vad 
som går eller inte går att behandla för att till exempel skydda brottsoffer. Den viktigaste 
etiska principen är att det är ungdomarna som bestämmer om materialet får sändas. För 
det allra mesta vill dock ungdomarna att programmen ska sändas: ”För dem är det 
viktigt att det sänds”. Det kan tilläggas att alla de medverkande ungdomarna, 
tillsammans med personal, eller annan vårdnadshavare, har skrivit under en förbindelse 
över vilka regler som finns innan de kan medverka i projektet. 

Hur ett radioinslag blir till 
När jag följer den manliga producenten till ett SIS-Ungdomshem, är temat för det 
kommande programmet inlåst. För ovanlighetens skull ska arbetet denna gång ske på 
avdelningen och där hälsar producenten på de ungdomar som han känner sedan tidigare. 
Ungdomarna ska just äta middag och vi blir inbjudna att sitta med. Under måltiden 
småpratar ungdomarna, producenten och personalen med varandra. Efter middagen går 
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vi till ett avskilt rum, producenten, jag och fem ungdomar. Bland dessa är det två som 
har varit med i tidigare program. Efter att ha förklarat projektet för de nya ungdomarna 
presenteras temat genom att det skrivs på en whiteboardtavla: INLÅST. Producenten 
behövde inte ställa speciellt många frågor förrän tre av pojkarna börjar berätta vad 
inlåsning betyder för dem. Till en början är pojkarnas svar ganska generella, men efter 
att producenten ytterligare ställer frågor utifrån deras berättande blir såväl stämningen 
som berättandet mer personligt. Efter ytterligare en stunds samtal tar producenten fram 
bandspelaren och den mest erfarna pojken som har medverkat i flera program börjar 
intervjua de två andra pojkarna som ville vara med. Vid det här laget går en av de fem 
pojkarna i väg för att spela playstation. Den femte pojken sitter med under hela tiden, 
tyst, men lyssnande. 

Nedan följer ett referat från en del av intervjun: 

Intervjuare: ”Hur känns det, att vara här, att vara borta från familjen? Kan du lägga lite 
ord på känslorna?”. 

Pojke 1: ”Känslorna? Det känns jobbigt, det känns jobbigt att vara här, det känns. Man 
tänker på hur det är ute och vad man kunde göra. Men ändå det känns bra att komma 
bort från allt ett tag också, ta en paus”. 

Efter ett par minuter blir samtalet mer personligt när intervjuaren frågar hur det känns 
om man tänker bort alla inblandade, soc., personalen, etc. 

Pojke 1: ”Utanförskap”. 

Intervjuare: ”Vad betyder det att känna utanförskap?” 

Pojke 1: ”Frihetsberövad”. 

Intervjuare: ”Hur är det att vara frihetsberövad?” 

Pojke 1: ”Inget att säga till om, inga egna val och grejer. Man är frihetsberövad på grund 
av reglerna. Många regler. Vissa förstår man ju att de måste vara där, med det finns 
mycket skit.” 

Intervjuaren: ”Är det här vård eller ett straff?” 

Pojke 1: ”Jag anser att det här är ett straff, ingen vård. Alltså vården jag ser här är 
ilskekontroll och social färdighet”. 

Intervjuaren och den intervjuade byter efter ett tag roller med varandra och det tar lite 
tid innan ”Pojke 1” har vant sig att använda den professionella digitala bandspelare med 
hörlurar för första gången. Han börjar sin första intervju med att ställa sin fråga: 

Intervjuare: ”Vad betyder det att vara frihetsberövad för dig?” 

Pojke 2: ”Man har inget att säga till om. Liksom, personalen säger åt en var man, när man 
ska gå och lägga sig, när man ska äta, å sådana saker. På ”fritiden” kollar man på tv, spela 
playstation, spelar lite kort, sitter och snackar med grabbarna.” 
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Intervjuare: ”Hur blir det när du kommer ut?” 

Pojke 2: ”Jag måste bättra mig, alltså. Det är inte värt att hamna här igen. Det är inte 
sådana här minnen jag vill ha. Man bara förlorar på det här”. 

Jag tolkar intervjusituationen som har beskrivits ovan som en process mot det allt 
personligare. Temat tillsammans med pojkarnas intresse för att vara personliga skapar, 
för dem, reflexiva möjligheter. De fås till exempel att analysera institutionens sociala 
nivå, vilka konsekvenser inlåsningen har, och inte minst, uttrycka existentiella tankar 
om sin egen framtid. 

Under samtalen om att vara frihetsberövad kommer tre diskussionspunkter fram som 
engagerar ungdomarna på SIS-institutionen. Den första handlar om huruvida ett ”SIS-
hem” handlar om vård eller straff, genom att pojkarna är inlåsta på en institution med 
galler för fönstren: ”Det är som ett fängelse, och alla regler och rutiner, det är strikt, det 
är hårt. Alla tider vi måste anpassa oss efter”. Ett par av ungdomarna tycker att det är 
bra att ha vissa av reglerna: ”för regler behövs”. Andra regler, som att det finns 
bestämda tider för när man kan röka och titta på TV upplevs dock som problematiska. 

Hur diskuteras då programverksamheten på institutionen? Programverksamheten 
består till exempel av ART (aggressionsträning), träning i sociala färdigheter och så 
vidare. Pojkarna tycker att det finns ett gemensamt problem med 
programverksamheterna och det är att de ses som en homogen grupp: ”De liksom, sätter 
alla i ett rum. Och så ska alla, liksom, lära sig samma saker och jobba på samma saker, 
Men, alla är ju individuella och har problem med olika saker”. 

Kontakten med psykologen behandlas även under temat om vård eller fängelse. 
Ungdomarna har svårt att prata med psykologen på ett förtroendefullt sätt eftersom de 
tycker att psykologen behandlar dem på ett annorlunda sätt: ”De försöker hitta fel på en 
när man är där”. Detta synsätt kan vara kopplat till psykologernas möjligheter att 
diagnostisera: ”Att de ska kolla om eleverna har någon bokstavskombination så och så. 
Det går inte att ändra på om man har ADHD eller ADD eller så. Men andra problem som 
man har går att förändra”. En av pojkarna tycker att de hellre ska få hjälp med att 
förbereda sig inför framtiden. 

De tidigare erfarenheterna som ungdomarna har kan därmed tolkas att vara svåra att 
hantera. Här tror jag att Radio Fri:s metod är exceptionell genom att ungdomarna ändå 
lyckas att reflektera över sina tidigare erfarenheter på ett subjektivt och individuellt sätt. 
Dessa subjektiverande processer kan därmed medverka till att ”SIS-hemmets” 
verksamhet på ett tydligare sätt kan medverka till att hjälpa ungdomarna att också 
blicka framåt: ”Vad man kan göra i stället. Inte gå igenom det man redan har gått igenom. 
Kämpa framåt”. 

Sändning av programmet 
Fredag, sändningsdags. Jag, Radio Fri’s personal, en ljudtekniker och två X-CONS 
ungdomar som fungerar som programledare träffas kl. 11 i X-CONS inspelningsstudio på 
Södermalm, Stockholm. Tillsammans planerar de körschemat för programmet och vilka 
inslag som ska vara med. Jag noterar att programledarna var påfallande aktiva och 
kommer med förslag om hur programmet ska bli. Under inspelningen ändrar och 
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förbättrade de påfallande ofta sina ”speakertexter”. Tidig eftermiddag är inslagen 
inspelade och ska bara mixas ihop inför sändningen senare på kvällen. 

I anslutning till förberedelserna av att spela in programmet inför sändning intervjuades 
de två programledarna som ingår i den ’yttre redaktionen’. Båda två har blivit initierade 
till Radio Fri genom deras medlemskap i X-CONS. Båda två tycker att arbetet med att 
vara programledare ger dem mycket: ”Man har själv varit med om mycket, och sedan att 
just få höra att andra som har varit med om samma saker". De verkliga händelser och 
berättelser som avhandlas under programmet gör att programledarna även speglar och 
reflekterar över sina liv: ”Man jobbar med sig själv samtidigt, liksom, går emot sina 
rädslor. Man utvecklas som människa, man får väldigt mycket ut av det”. 

Programledarna menar att de tidigare livserfarenheter som de har även gör att de kan 
ha svårt att relatera till de ämnen som tas upp i vanlig radio. Programinslagen i Radio Fri 
engagerar desto mer: ”Det här, jag har själv varit med om det här, och tagit mig ur det, så 
det ger mig mycket mer”. Under intervjun berättar programledarna spontant vad de lär 
sig utöver det mer tekniska, hur man gör radio, klipper och hur man gör intervjuer: "Den 
här gemenskapen, att man får berätta det som man har inombords, garva och prata om 
känsliga saker". Utsagan tolkas som att både X-CONS och Radio Fri skapar ett 
gemensamt socialt kapital och som ger projektmedarbetarna den trygghet som behövs 
för att både reflektera och spegla sina erfarenheter i ett medvetandegörande syfte. 

Speglingsmöjligheterna gör även att programledarna upplever hur de har förändrats 
och hur viktigt det är för dem att minnas vad som orsakade de tidigare problemen. Detta 
uttrycks till exempel på följande sätt: ”I dagens program pratade de om inlåsning, hur 
det kändes för dem. Jag kände ju igen mig. Och det ger en påminnelse om var jag var då, 
och var jag är nu och var jag inte vill vara igen. Man ska inte glömma bort sin historia”. 

SIS-ungdomshemmets syn på projektet 
Den pedagogiska chefen på ungdomshemmet berättar att Radio Fri blev föreslagna av en 
tidigare institutionschef som tyckte att det kunde vara något för dem: ”Vi hade ett möte 
med dem och nappade på det”. Han anser att projektets verksamhet lät bra: ”Det här att 
respektera våra ungdomar trots det dåliga beteende de har, så har de ju ändå något att 
säga”. Han fortsätter med att mena att projektet skapar berättelserna och samtalen 
under kontrollerande former och tycker även att teknikdelen, med bandspelare och 
radioinslaget är viktigt. Radio Fri:s arbetssätt kan sägas ingå i skolämnet svenska. 
Förutom mediedelen i projektet ingår det också inslag av SO: ”samhällsfrågor kommer 
fram som man diskuterar och även religionsetiken, så det är ett jättebra komplement". 
Planer finns inför hösten att kunna koppla Radio Fri:s arbete till plusplanerna i 
samhällskunskap och svenska. Genom att de flesta av pojkarna på ungdomshemmet 
tidigare har misslyckats i skolan, kan projektverksamheten, som är mer tilltalande än 
skolans, fungera som ett komplement: ”Och vi lärare kan åka snålskjuts på det här. Att 
de är där för att ungdomarna ska få göra sin röst hörd. Bara det är också 
motivationshöjande”. 

Projektet lyckas enligt honom få pojkarna att samarbeta trots att de många gånger har 
svårt för detta. Projektets arbetssätt gör det även möjligt för pojkar som befinner sig på 
olika nivåer i olika skolämnen att fungera tillsammans. Något som normalt sett är 
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svårhanterligt i ungdomshemmets ordinarie skolverksamhet. Radio Fri:s möjlighet att 
attrahera pojkarna är att de är utomstående från institutionen 

Ungdomshemmets pedagogiska chef menar att ungdomarna som får prata och göra 
radio, får ett självförtroende genom att de börjar reflektera över sina argument. På så 
sätt lär de sig att inte låsa sig för bara en tanke. 

Den pedagogiska chefen anser slutligen att det är en bra tanke att pojkar efter att ha 
varit på ungdomshemmet kan börja arbeta som programledare vid Radio Fri:s 
radiosändningar. 

Sammanfattning 
Projektet Radio Fri, har en verksamhet som kommunicerar inlåsta ungdomars livsvillkor 
och erfarenheter. Projektet har en mycket hög grad av brukarinflytande genom att det är 
ungdomarna som är projektets utgångspunkt: inga berättelser, inga program. 
Projektmetoden ger de unga möjligheter att få ett ökat socialt kapital på en rad områden. 
För det första får ungdomarna tekniska kunskaper och färdigheter om radioproduktion. 
För det andra ges möjlighet till journalistiska kunskaper, kunskaper som kan kopplas till 
skolan, och då inte minst i svenska och samhällsvetenskap. Projektet medverkar därmed 
till att stärka undervisningen på de olika SIS-ungdomshemmen, och det är en 
skolundervisning som många gånger har ett problematiskt resultat. För det tredje 
skapar arbetsmetoden, när ungdomarnas berättande blir genuint, ett socialt kapital som 
kan relateras till hur upplevda erfarenheter blir till språk och därigenom ger 
ungdomarna en reflekterad kunskap om sina värderingar och tankefigurer. 

Projektmetoden kan därmed tolkas att skapa ett sammanlänkande socialt kapital, 
genom att ungdomarna sammanlänkas som en grupp på institutionen med följd till att 
relationerna därigenom kan utvecklas på ett positivt sätt. Projektet har också 
nätverksskapande möjligheter genom att de inlåsta ungdomarna, efter frigivning, 
erbjuds möjligheter att i samarbete med Unga X-CONS fortsätta att arbeta i redaktionen 
och fungera som programledare på utsidan. Detta ger även möjlighet till ett 
överbryggande, och på samma gång, ett sammanlänkande socialt kapital. 

Projektets metod kan även sägas skapa mer medvetna identitetsprocesser genom de 
speglingsmöjligheter som erbjuds genom såväl de erfarenhetsbaserade samtalen som 
radioprogrammens innehåll. Projektets kanske viktigaste inslag är att det möjliggör 
alternativa och ”subjektiverande” processer i en institutionskultur, där just det 
subjektiva och det personliga många gånger döljs i de sociala relationerna. 

Radio Fri:s arbete skapar även demokratiska värden genom att projektet gör det möjligt 
för de intagna att erhålla en offentlig röst genom radioprogrammen. 

Radio Fri är det projekt som jag har tolkat som det mest innovativa av de totalt 36 
projekt som har utvärderats. Projektet är vid rapportens publicering avslutat men 
bedriver verksamheten vidare i föreningen Fanzingos regi. 
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Slutdiskussion 
Utvärderingen har visat att det frivilliga arbetet med ungdomar lämnar efter sig spår 
och ger unga människor olika former av socialt kapital. I en projektkategori kan vi tala 
om att verksamheten bidrar till ett ”utbildningskapital” där ungdomar erhåller 
kunskaper om viktiga och aktuella ämnen. Projekt som domineras av förebyggande 
föreläsningar når ett stort antal unga människor. I andra projekt skapas det sociala 
kapitalet mer i den lilla gruppen, där verksamheter inriktade mot estetik och identitet 
på ett djupare plan förmedlar sociala förmågor, kompetenser och speglingsmöjligheter. 
Det är få projekt som har tydliga kopplingar till arbetsmarknad eller studier. De projekt 
som har denna inriktning och som även lyckas med att till exempel få utsatta ungdomar 
närmare den reguljära arbetsmarknaden spelar en viktig roll när det gäller att skapa 
såväl ett sammanbindande- som ett överbryggande socialt kapital. Preventiva eller 
förebyggande projekt handlar många gånger om att inkludera ungdomar i organiserade 
fritidsaktiviteter och tjänar därmed som grund för ett deltagande i traditionella 
organisationer, till exempel studieförbund eller idrottsföreningar. När dessa projekt 
lyckas, kan man säga att de samtidigt skapar ett socialt inkluderande kapital. Det 
idéburna arbetet i denna kategori kan sägas ha en kompensatorisk effekt för ungdomar 
med en låg grad av socialt kapital. 

De allra flesta projekt, egentligen alla, har mer eller mindre medvetna idéer för hur man 
ska skapa konstruktiva sociala nätverk för de ungdomar man möter. Dessa nätverk är 
många gånger tänkta att fungera preventivt och riktar sig till yngre ungdomar. 

Ett par av projekten uppvisar ”specialistkompetenser” som det offentliga inte riktigt kan 
uppvisa, det vill säga de har genom medlemmarna i sin organisation kompetenser om 
specifika subkulturer, till exempel om medlemskap i kriminella gäng. Dessa 
kompetenser ligger i sin tur till grund för de projektverksamheter som initieras. 

I arbetet med ungdomar som har problem med kriminalitet och ett drogmissbruk 
används individbaserade metoder. I princip är det bara ett av de 36 projekten som har 
försökt att också arbeta på en områdesnivå. Det idéburna arbetet liknar därmed i 
mycket stor utsträckning det offentligas diskurs och har ett individfokus och följer 
Case work-metodens logik. 

Projekt som är inriktade mot socialt stöd behöver diskuteras mer utförligt. Materialet 
visar en tendens till att denna projektkategori har ökat sedan början av 2000-talet. I 
dessa projekt utförs många gånger ett erfarenhetsbaserat socialt arbete med äldre 
ungdomar och unga vuxna som har en tung social problematik och ett utanförskap. 
Dessa ungdomar kan sägas tillhöra en grupp med ett svagt socialt kapital och ett 
utanförskap som kan leda till en så kallad Double Jeopardy Effect, det vill säga en dubbel 
risk att hamna i ett utanförskap eftersom ett legitimt eller inkluderande socialt kapital 
saknas. Arbetet med denna socialt exkluderade grupp sker utifrån ett 
erfarenhetsbaserat socialt arbete där man förutom att dela ungdomarnas erfarenheter 
även använder sig av olika kognitiva tekniker. Det kan därför tolkas som att det 
idéburna sociala arbetet även speglar det offentliga arbetet med målgruppen. Den stora 
skillnaden är dock att de idéburna projekten, förutom att de utgår från en relation som 
bygger på identifikation mellan ungdom och stödjare, många gånger erbjuder stöd 
dygnet runt. 
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I utvärderingen har jag dragit slutsatsen att projektstödet fungerar mycket 
tillfredställande genom att det var tio projekt (av totalt 36) som har fortsatt sin 
verksamhet efter att själva projekten avslutades. Därtill är det åtta projekt som har 
efterlämnat idéer, till exempel för nya projekt inom organisationen efter projekttidens 
slut. Av de övriga har arton av projekten genomfört verksamheten planenligt.  

Enligt min utvärdering har projektverksamheterna i mångt och mycket skapat ett socialt 
kapital för de deltagande ungdomarna och projektmedarbetarna. Kanske har projekten 
ett fokus på att ge möjligheter till ett sammanbindande socialt kapital mellan ungdom, 
ledare och föreningen eller organisationen i stället för att ge konkreta möjligheter till ett 
överbryggande socialt kapital till olika samhälleliga fält. 

Den neoliberala organiseringen av det idéburna sociala arbetet? 
Det finns tecken på att det idéburna sociala arbetet med ungdomar förhåller sig till den 
neoliberala diskursen om New Public Management och till exempel socialtjänstens 
evidensbaserade praktik. Dessa tecken är de individfokuserade metoderna med 
utgångspunkt i olika kognitiva tekniker, till exempel ART, MI och så vidare. Den 
kognitiva metodinriktningen kan även sägas delvis leda till en kvasiprofessionalisering 
av det idéburna sociala arbetet. Detta ”skifte” är visserligen inte entydigt men blir 
synligt i de projektverksamheter där man eftersträvar ett nära samarbete med olika 
offentliga aktörer och där man eftersträvar  så kallade utföraravtal. Dessa avtal riskerar 
att dra in det idéburna arbetet i och inordna det under det offentligas diskurser om 
resultatmål. Ytterligare aspekter som styrker denna tolkning är att de allra flesta av 
projekten, förutom ett fåtal, kan definieras som att de snarare utgör ett komplement till, 
än fungerar som ett alternativ till olika offentliga aktörer. Socialtjänstens 
resursminskningar kan därmed i framtiden innebära en risk att olika idéburna projekt 
kommer att fungera som en backup till det offentliga. Varför behöver det eventuellt vara 
ett problem? Det kan finnas en risk att frivilligorganisationerna i framtiden söker sin 
legitimitet genom att efterlikna det offentliga och att fokusera på den evidensbaserade 
diskursens fokus på att reproducera den vedertagna kunskapen i stället för att fokusera 
på att skapa nya kunskaper och lösningar på olika sociala problem. 

Ett par av projekten verkar emellertid fungera som ett alternativ till det offentliga 
arbetet inriktat mot ungdomar och kriminalitet. Dessa verksamheter baseras antingen 
på olika idéburna organisationers specialistkunskaper om olika målgrupper eller också 
på en förmåga att överföra nya metoder till existerande sammanhang. Projekt som utgör 
ett alternativ till det offentligas befintliga insatser kan samtidigt sägas vara mer eller 
mindre socialt innovativa. 

Ett stort antal av projekten har varit nyskapande, antingen för den aktuella målgruppen, 
genom det sammanhang som projektet har realiserats i eller för organisationens 
identitet och verksamhet. 

I min utvärdering tolkar jag ett par av projekten som delvis innovativa, medan jag tolkar 
två av projekten som genuint socialt innovativa eftersom deras metoder skapar nya 
förutsättningar och tolkningsmöjligheter i arbetet med målgruppen. De frivilliga 
organisationernas möjligheter att skapa socialt innovativa verksamheter har sin grund i 
de tidigare erfarenheter som organisationens medlemmar har. När dessa erfarenheter 
kommuniceras på ett reflekterande sätt kan det i vissa projekt leda till ett kreativt 
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lärande om sig själv (speglingsmöjligheter) men även skapa ett organisatoriskt värde. 
Lärandet skapar i sin tur såväl ett sammanbindande socialt kapital som ett 
överbryggande socialt kapital för organisationens medlemmar. Det är min tolkning att 
frivilligorganisationerna, när de blir socialt innovativa, kan förändra ett fälts praktiker 
och diskurser. Det finns även exempel på när projekt har lyckats att förändra 
organisatoriska gränser och skapat nya sociala relationer i dessa fält. 

Utvärderingens kanske viktigaste slutsats är att det är viktigt att de frivilliga 
organisationerna i framtiden inte blir alltför lika, eller underordnade, det offentligas 
praktiker. Skälen till det är att det offentliga behöver få idéer från de idéburna 
organisationerna för att kunna utveckla sina verksamheter. 
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Bilaga I: Projekt som ingår i utvärderingen 
 

 
Projekt  Organisation  Ort    Summa 
 
1. Brottsförebyggande projekt Nätverket Bergslagen Örebro  820 000 kr 
 
2. Ungdomsprojekt på särskilda SIS  Stockholm  1 680 000 kr 
ungdomshem 
 
3. Behandling för unga killar Mansjouren Akilles Karlskrona  60 000 kr 
i åldern 16–23 år med kriminalitet 
och våldsproblematik 
 
4. Vårt maritima arv Föreningen fiskebåtens Vänner Oxelösund  890 000 kr 
 
5. Konsekvensbeskrivningsprogram KRIS  Stockholm  350 000 kr 
 
6. Verksamhetsstöd Syrianska Ungdomsförbundet Södertälje  187 000 kr 
 
7. ADHD-projektet SIS  Stockholm  2 680 000 kr
  
 
8. Vänner för livet Föreningen vänner för livet Solna  600 000 kr 
 
9. Unga i framtida gemenskaps-  Kulturföreningen Tjerhaj Skarpnäck  240 000 kr 
relationer 
 
10. Kompassen  Assyriska Ungdomsförbundet i Södertälje  100 000 kr 
  Sverige 
 
11. Hembesök – uppföljning av Fryshuset  Stockholm  2 550 000 kr 
unga förbrytare 
 
 
12. Konsekvensbeskrivnings- KRIS  Stockholm  860 000 kr 
program för unga tjejer 
 
13. Utveckling av  SIS  Stockholm  2 702 000 kr 
Besöksverksamhet 
 
14. Idrott-skola-samhälle Westra Sveriges   Göteborg  395 000 kr 
  Basketdistriktsförbund 
 
15. United Sisters  Fryshuset  Stockholm  3 949 000 k 
 
16. Gör inte som jag du kan välja  KAMP  Höganäs  5 030 000 kr 
själv 
 
17. Beauty in cellbars Föreningen OFF-Stockholm Bromma  876 000 kr 
 
18. RE:SPEKT  KRIS  Göteborg  799 000 kr 
 
19. Projektet Hjälp till Tifa Boxning Club  Tidaholm  130 000 kr 
 
20. Start av Unga KRIS KRIS  Stockholm   25 815 000 kr 
 
21. Lugna Gatans etablering i Fryshuset  Stockholm  18 388 000 kr 
Göteborg och Malmö 
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22. När änglar faller längre ner än Off-Stockholm  Stockholm   5 265 000 kr 
botten 
 
23.Y-Screen – unga på väg Vägen ut – Kooperativ  Göteborg   4 992 000 kr 
till arbete  Intresseförening 
 
24. Livsstilshus  KRIS  Stockholm  7 290 000 kr 
 
25. Passus  Fryshuset  Stockholm   6 092 000 kr 
 
26. Centrum för destruktiva Fryshuset  Stockholm  6 027 000 kr 
subkulturer 
 
27. Fenix  Fryshuset  Stockholm  4 035 000 kr 
 
28. Informativ dokumentärfilm  Intresseföreningen för Göteborg  3 209 500 kr 
om polisens arbete Tidsnätverket i Bergsjön 
 
29. Mentorsprojektet vid GDT Gottsunda Dans och Teater Uppsala  4 720 000 kr 
 
30. Yrkesträning för unga Föreningen X-CONS Stockholm  7 255 000 kr 
Lagöverträdare 
 
31. Mamma, pappa, barn Föreningen OFF-Stockholm Stockholm  10 109 000 kr 
 
32. Skilda världar  Föreningen Tänk om Malmö  4 663 000 kr 
 
33. Tidig insats  KRIS  Uppsala  5 992 000 kr 
 
34. Megafon  Amatörteatrarnas Riksförbund Stockholm  3 168 000 kr 
 
35. På plats  NBV  Tierp  2 662 000 kr 
 
36. Projektet Kedjan X-CONS/Fanzingo  Stockholm  14 667 000 kr 
 

Summa: 159 247 500 kr 
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Bilaga II: Bedömning av vilka spår som  projekten 
lämnar 

Analysen av projekten har utgått från fyra möjliga utfall: 

1) Verksamheten lever vidare. 

2) Erfarenheterna från projektet lever vidare. 

3) Projektet har genomfört den verksamhet som planerats. 

4) Projekt har inte lämnat några spår. 

I analysen har inget av projektet bedömts att ha tillhört kategori 4. 

 

Vid en genomgång av allt tillgängligt material om projekten under 

utredningen bör en del tolkningsproblem klargöras. För det första, de äldre 

projekten är betydligt svårare att analysera, dels på grund av en längre 

tidsperiod, dels att de inte utvärderades lika noggrant och i likadan 

utsträckning som senare projekt. 

 

En del projekt utförs av tillfälliga föreningar, ofta skapade för att bedriva en 

verksamhet som är kopplad till det enskilda projektet. De flesta av dessa 

föreningar läggs ner eller tynar bort efter avslutat projekt. Projekt knutna 

till denna grupp blir i materialet redovisade som att verksamheten inte 

fortgår efter avslutat projekt. Det är dock svårt att analysera de 

erfarenheter och kunskaper som projektmedarbetarna, deltagarna och 

eventuella samarbetspartners har fått under projekttiden. Dessa mindre 

föreningar verkar dock fylla ett viktigt syfte i och med att de har fångat upp 

aktuella ideologiska strömningar eller en aktuell social problematik. 

Projekten, förutom att arbeta med olika sorters sociala problem, utgör 

därmed en viktig kommunikation i samhället där aktuella frågor och 

problem blir åskådliggjorda. 

 

Ett par projekt har fått verksamhetsstöd, antingen för att initiera eller 

fördjupa pågående verksamhet. Dessa projekt är inplacerade i kategori 1, 

utan att man på ett enkelt sätt kan säga något om projektets utfall, det vill 

säga projektets påverkan på en redan etablerad verksamhet. 
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Projekt som bedrivs under de senaste åren och i de större föreningarna och 

organisationerna verkar till mycket stor del omvandlas till ordinarie 

verksamhet efter projektets avslut. 

 

Av de 36 undersökta projekten har jag bedömt att 10 har haft en 

verksamhet som har fortsatt efter projektets avslut och de behandlas under 

kategori 1. Projekt där projektverksamhetens idéer och erfarenheter lever 

kvar efter projektslut är 8 projekt. Dessa behandlas under kategori 2. Det 

finns projekt därjag har bedömt att de både har delar av fortsatt 

verksamhet och att projektets idéer och erfarenheter lever kvar. Det är 

svårt att bestämma ett enkelt utfall i dessa projekt men de har också blivit 

inplacerade under kategori 2. Slutligen finns det projekt där verksamheten 

har avslutats efter projektet. Dessa projekt är 18 till antal. 

 

1) Verksamheten lever vidare 
FANZINGO, Stockholm 

PROJEKT: Radio Fri. Verksamheten bedrivs i dag genom föreningen 

Fanzingos regi. 

 
UNGA X-CONS, Stockholm 

PROJEKT: Processkedjan, Verksamheten bedrivs efter projektet avslutats 

genom en nystartad förening: Processkedjan. 

 

VÄGEN UT – KOOPERATIV INTRESSEFÖRENING, Göteborg 

Projekt: Y-Screen. Den ordinarie verksamheten har liknande inslag som det 

tidigare projektet. 

 

KRIS, Stockholm 

PROJEKT: Start av Unga KRIS. Projektet har lett till en fördjupad ordinarie 

verksamhet. 
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UNGA KRIS, Norrköping, Uppsala, Kalmar och Halmstad 

PROJEKT: Tidig insats. Projektverksamheten återfinns i dag i ett antal 

kommuner som ordinarie verksamhet, viss spridning till nya kommuner 

har gjorts. 

 

 

FRYSHUSET, Stockholm 

PROJEKT: Cides. Projektets verksamhet i form av ett nätverk lever kvar. 

 

FRYSHUSET, Stockholm 

PROJEKT: Passus. Projektverksamheten återfinns i dag som ordinarie 

verksamhet. 

 

SYRIANSKA UNGDOMSFÖRBUNDET, Södertälje 

PROJEKT: Verksamhetsstöd. Erfarenheter och verksamhet lever kvar i 

organisationen efter projektets avslutning. 

 

FRYSHUSET, Stockholm 

PROJEKT: United Sisters. Projektverksamheten återfinns i dag som 

ordinarie verksamhet och har spridits till fler orter. 

 

RFS, Stockholm 

PROJEKT: Utveckling av besöksverksamhet. Verksamheten lever kvar i andra 

skepnader efter projektets slut. 

 

 

 

 

2) Erfarenheterna från projektet lever vidare 

 

INTRESSEFÖRENINGEN FÖR TIDSNÄTVERKET I BERGSJÖN, Göteborg 
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PROJEKT: Informativ dokumentärfilm om polisens arbete. Nätverket har 

efter projekttidens utgång fortsatt att bl. a. arbeta med filmproduktioner. 

 

FRYSHUSET, Stockholm 

PROJEKT: Hembesök-uppföljning av unga förbrytare. Projektets idéer och 

delar av verksamheten lever kvar efter projektets slut. 

 

KRIS, Göteborg 

PROJEKT: Livsstilshuset. Kunskaper och erfarenheter från projektet 

används i dag i en ny projektverksamhet. 

 

KRIS, Göteborg 

PROJEKT: RE:SPEKT. Projektets idéer lever kvar och delar av verksamheten 

finns fortfarande kvar. 

 

FÖRENINGEN OFF-STOCKHOLM 

PROJEKT: När änglar faller längre ner än botten. Projektets idéer och 

verksamhet lever kvar i en annan form. 

 

OFF-STOCKHOLM 

PROJEKT: Beauty in Cell Bars. Projektets erfarenheter och idéer lever kvar i 

en annan form. 

 

FRYSHUSET, Malmö, Göteborg 

PROJEKT: Lugna Gatan. Projektet är ordinarie verksamhet i Stockholm men 

är nedlagt i Malmö och Göteborg. 

 

SIS, Stockholm 

PROJEKT: ADHD-projektet. Kunskapen finns kvar samtidigt som fördjupad 

kunskap tillkommer och sprids till nya regioner. 
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3) Projekt som har genomfört den verksamhet 

som planerats 

 

NBV, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, Tierp 

PROJEKT: På Plats. 

 

FÖRENINGEN KAMP, Höganäs 

PROJEKT: Gör inte som oss, du kan välja själv. 

 

X-CONS, Stockholm 

PROJEKT: Yrkesträningsprogram för unga lagöverträdare/Med i matchen. 

 

FÖRENINGEN OFF-STOCKHOLM, Stockholm 

PROJEKT: Mamma, pappa, barn. Projektets idéer och verksamhet lever kvar 

i en annan form. 

 

TIFA-BOXNINGSKLUBB, Tidaholm 

PROJEKT: Hjälpa till. Delar av projektets verksamhet lever kvar. 

 

AMATÖRTEATRARNAS RIKSFÖRBUND, Stad 

PROJEKT: Megafon. Projektets idéer lever kvar inom organisationen. 

Projektets erfarenheter och kunskaper har genererat ytterligare 

projektverksamhet. 

 

GOTTSUNDA DANS OCH TEATER, Uppsala 

PROJEKT: Mentorsprojekt vid Gottsunda Dans och Teater. 

 

FÖRENINGEN TÄNK OM!, Stad 

PROJEKT: Skilda världar. Projektverksamhetens idéer lever kvar. 

 

NÄTVERKET BERGSLAGEN, Örebro 
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PROJEKT: Brottsförebyggande projekt. Projektets idéer och kunskaper lever 

kvar bland samarbetspartners. 

 

FÖRENINGEN VÄNNER FÖR LIVET, Solna 

PROJEKT: Vänner för livet. Verksamheten avslutade i och med projektslut. 

Erfarenheter och idéer finns kvar hos projektets samarbetspartners. 

 

MANSJOUREN AKILLES, Karlskona 

PROJEKT: Behandling för unga killar mellan 16 och 23 år med kriminalitet 

och våldsproblematik. Avslutad verksamhet. 

 

KRIS, Stockholm 

PROJEKT: Konsekvensbeskrivningsprogram. Verksamheten upphörde i och 

med projektets avslutande. Kunskaperna som genererades finns kvar inom 

organisationen. 

 

KRIS, Stockholm  

 PROJEKT: Konsekvensbeskrivningsprogram för tjejer. Verksamheten 

upphörde i och med projektets avslutande. Kunskaperna som genererades 

finns kvar inom organisationen. 

 

WESTRA SVERIGES BASKETDISTRIKTFÖRBUND, Stad 

PROJEKT: Idrott – skola – samhälle. Verksamheten upphörde i och med 

projektets avslutande. Erfarenheter och idéer finns kvar i det fortsatta 

arbetet med skolidrott. 

 

KULTURFÖRENINGEN TJERHAJ, Stockholm 

PROJEKT: Unga i framtida gemenskapsrelationer – Kvinnofrid. 

Verksamheten upphörde i och med projektets avslutande. 

 

 

 

FRYSHUSET, Stockholm 
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PROJEKT: Fenix. Verksamheten upphörde i och med projektets avslutande. 

 

FÖRENINGEN FISKEBÅTENS VÄNNER, Oxelösund 

PROJEKT: Vårt maritima arv. Projektets verksamhet upphörde i och med 

projektets avslutande. 

 

ASSYRISKA UNGDOMSFÖRBUNDET I SVERIGE, Södertälje 

PROJEKT: Kompassen. Verksamheten upphörde i och med projektets 

avslutande. 

 

 

 

 

 



1. [Efternamn], [Förnamn]



 Hej!
Du har fått detta mail pga att du är eller tidigare har varit engagerad i något av Arvsfondens
ungdomsprojektprojekt med inriktade mot "kriminalitet". Jag heter Thomas Öhlund och har som
uppdrag att utvärdera arvsfondens projekt som riktar sig/har riktat sig till denna aktuella målgrupp.
Totalt undersöks och sammanställs 36 projekt under åren 1995 - 2011. Enkätens syfte är att undersöka
vad som blev av alla projekt som har fått medel från Arvsfonden. Svaren från enkäten kommer i sin
tur att publiceras i en rapport som jag skriver för Arvsfonden.  

UTVÄRDERING AV ARVSFONDENS PROJEKT SOM RIKTAR SIG
MOT  UNGDOMAR OCH KRIMINALITET

För enkelhetens skulle omtalas alla projekt i enkäten som om att de redan är avslutade

Jag uppskattar att du tar dig tid att besvara web-enkäten som tar cirka 12 minuter att besvara.

 

Maila mig gärna om ni har några frågor,

Tack på förhand!

Thomas Öhlund F.D.

Universitetslektor och forskare

Institutionen för socialt arbete

Stockholms universitet

Mail: thomas.ohlund@socarb.su.se

Tel: 08-163238

        

Så här fyller du i pappersenkäten
 Nedan ser du hur du markerar ett svarsalternativ, och hur du avmarkerar ett redan gjort val.

Korrekt markerat svarsalternativ

Inkorrekt markerat svarsalternativ, krysset ska vara mitt i rutan

Inkorrekt markerat svarsalternativ, krysset är alltför kraftigt

Ångrat val, svarsalternativet räknas inte som markerat
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4. Vilken funktion hade du i projektet?
Projektledare

Projektmedarbetare

Annan, vilken funktion?

6. Riktade sig projektet mot ungdomar med en specifik problematik? (flera alternativ kan
väljas)

På väg in i kriminalitet

Etablerad kriminalitet

Med ett alkoholproblem

Med en drogproblematik

Med en relationsproblematik

Med ett utanförskap

Utan någon speciell problematik

7. Hade ni i er verksamhet ett speciellt fokus på någon av följande målgrupper?
Pojkar

Flickor

Etnicitet

Annat, berätta nedan

8. Hur väl lyckades ni nå er målgrupp?
I mycket låg grad

I låg grad

Ganska bra

I hög utsträckning

I mycket hög utsträckning

9. Vilken åldersgrupp vände sig projektet till?
Under 15 år

15 - 17 år

18 - 20 år

Över 20 år
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12. Hur kom projektet i kontakt med målgruppen/ungdomarna? (flera alternativ kan väljas)
Genom föreningens ordinarie verksamhet

Genom uppsökande verksamhet

Genom personlig kännedom

Genom skola

Genom polis

Genom socialtjänst

Genom häktet

Genom att ungdomarna tog kontakt

Genom en annan förening

13. Hur vill du beskriva projektets verksamhet? (flera alternativ kan väljas)
Förebyggande arbete

Relationsskapande

Fritidsverksamhet

Behandling

Kultur och media

Kontaktmannaskap

Socialt stöd

Praktiskt arbete

Musik

Social färdighetsträning

Självkontroll

Teater

Samlingslokal/Café

Konfliktlösning

Tjejverksamhet

Utbildning

Hjälp till att lämna gäng

Idrott

Normalisering

Identitetsskapande

Värderingsfrågor
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14. Projektet samarbetade med följande aktörer: (flera alternativ kan väljas)
Kommun

Socialtjänst

Polis

Häktet

Kriminalvård

Skola

Ideell förening

Folkhögskola

Annan samarbetspartner, vilken/vilka?

15. I projektet fanns det så här många medarbetare

1 2 3 4 5 are
medarbet-

fem
Fler än

Anställda

Ideella /frivilliga

16. I vilken utsträckning tycker du att ni har lyckats att genomföra den verksamhet som ni
beviljades medel för?

I mycket låg grad

I låg grad

Ganska bra

I hög utsträckning

I mycket hög utsträckning

17. I vilken utsträckning tycker du projektets mål blev uppfyllda?
I mycket låg grad

I låg grad

Ganska bra

I hög utsträckning

I mycket hög utsträckning
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18. Hur tycker du att samarbetet med andra aktörer fungerade?

dåligt
Mycket

dåligt
Ganska

eller dåligt
Varken bra

Ganska bra Mycket bra

Andra föreningar

Socialtjänst

Polis

Kriminalvård

Skola

Arvsfonden

20. Hur blev projektet utvärderat?
Ja Nej

Extern utvärdering

Egen utvärdering

Har ej utvärderats

21. Vad hände med projektets verksamhet efter slutförandet?
Projektverksamheten återfinns i dag som ordinarie verksamhet

Delar av projektets verksamhet lever kvar

Projektets idéer lever kvar i en annan form

Verksamheten avslutades i och med projektets avslutande

I vems regi bedrivs verksamheten vidare?
I föreningen

Kommunal verksamhet

I annan organisatorisk eller verksamhetsform, berätta nedan



1. [Efternamn], [Förnamn]



[Efternamn], [Förnamn]
[Adress]
[Postnummer] [Stad]

 
Jag heter Thomas Öhlund och har som uppdrag att utvärdera arvsfondens projekt som riktar sig/har
riktat sig till ungdomar och kriminalitet. Totalt undersöks och sammanställs 36 projekt under åren
1995 - 2011. Enkätens syfte är att besvara vad som blev av alla projekt som har fått medel från
arvsfonden.
 Jag har bl a utvärderat Unga Kris projekt: "Tidig insats", och vill nu höra med dig om hur du har
uppfattat projektet. Det är alltid frivilligt att besvara en enkät, men det betyder mycket för såväl Unga
Kris som för mig som utvärderare att du tar dig tid att besvara den,
Jag har erhållit mailadresserna från mina kontaktpersoner i Unga Kris. Om ni har någon fråga rörande
enkäten så kan ni maila mig (se nedan). 

UTVÄRDERING AV UNGA KRIS PROJEKT: "TIDIG INSATS"

Jag uppskattar att du tar dig tid att besvara web-enkäten som tar cirka 15 minuter att besvara.

Tack på förhand!

Thomas Öhlund, F.D.

Universitetslektor och forskare

Institutionen för socialt arbete

Stockholms universitet

Mail: thomas.ohlund@socarb.su.se

        

Så här fyller du i pappersenkäten
 Nedan ser du hur du markerar ett svarsalternativ, och hur du avmarkerar ett redan gjort val.

Korrekt markerat svarsalternativ

Inkorrekt markerat svarsalternativ, krysset ska vara mitt i rutan

Inkorrekt markerat svarsalternativ, krysset är alltför kraftigt

Ångrat val, svarsalternativet räknas inte som markerat
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Jag har medverkat i den lokala ledningsgruppen
Ja

Nej

Hur många ledningsgruppsmöten har du deltagit i?
1 - 3

3 - 5

6 - 8

9 - 11

Fler än tolv möten

Hur vill du beskriva att ledningsgruppens arbete har fungerat?
Mycket bra

Ganska bra

Varken bra eller dåligt

Ganska bra

Mycket bra

5. Vilka orsaker har legat till grund att du har kontaktat Unga Kris angående en ungdom? Du
kan välja flera alternativ.

Misstanke om kriminalitet

Pågående kriminalitet

Alkoholmissbruk

Narkotikamissbruk

Relationsproblem

Social isolering

Våldsproblematik

6. Hur vill du beskriva problematiken hos de ungdomar som du har kontaktat Unga Kris med?
Mycket stor

Ganska stor

Varken stor eller liten

Ganska liten

Mycket liten
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7. Hur vill du beskriva Projektet "Tidig Insats" utifrån följande påståenden?

hög grad
I mycket

I hög grad grad
eller låg

Varken hög

I låg grad grad
I mycket låg

Ungdomarna har träffat
kontaktpersonen i direkt
anslutning efter att
kontakt tagits med Unga
Kris

Unga Kris har erbjudit ett
kvalificerat stöd

Tidig insats har fungerat
som ett komplement till
offentliga insatser

Kontaktpersonen från
Unga Kris har kunnat
ställa upp för
ungdomen utanför
kontorstid

8. Om du jämför Projektet Tidig Insats med andra stödåtgärder som ges av socialförvaltningen i
form av t ex kontaktperson, hur bra var projektets verksamhet?

Mycket bättre

Lite bättre

Varken bättre eller sämre

Lite sämre

Mycket sämre

9. Hur vill du beskriva ditt förtroende för kontaktpersonerna i projektet Tidig insats?
Mycket bra

Ganska bra

Varken bra eller dåligt

Ganska dåligt

Mycket dåligt

10. Hur vill du beskriva hur samarbetet med Unga Kris lokalförening har fungerat?
Mycket bra

Ganska bra

Varken bra eller dåligt

Ganska dåligt

Mycket dåligt



3

11. Har ni skrivit avtal om en fortsättning av Tidig insats efter projektets avslut?
Ja

Nej



1. [Efternamn], [Förnamn]



[Efternamn], [Förnamn]
[Adress]
[Postnummer] [Stad]

Hej!

Jag heter Thomas Öhlund och utvärderar Unga Kris projekt: "Tidig insats". Om du har fått enkäten
hemskickad till dig vill jag att du skall hjälpa mig att berätta hur du tycker att det har varit att delta i
"Tidig Insats".

Dina svar kommer att vara helt anonyma, dvs ingen kommer att veta hur du svarar. Det är helt
frivilligt att besvara de olika frågorna eller att delta i enkäten.

Om du är under 18 år måste du fråga dina föräldrar (vårdnadshavare) om lov innan du deltar.

Besvara frågorna och skriv gärna kommentarer, stoppa sedan ner enkäten i det redan frankerade
kuvertet och skicka dina svar till mig!

Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara.

Tack på förhand!

Thomas Öhlund

Institutionen för socialt arbete

Stockholms universitet

Thomas.ohlund@socarb.su.se

        

Så här fyller du i pappersenkäten
 Nedan ser du hur du markerar ett svarsalternativ, och hur du avmarkerar ett redan gjort val.

Korrekt markerat svarsalternativ

Inkorrekt markerat svarsalternativ, krysset ska vara mitt i rutan

Inkorrekt markerat svarsalternativ, krysset är alltför kraftigt

Ångrat val, svarsalternativet räknas inte som markerat
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1. Jag är en:
Tjej

Kille

2. Min ålder när jag besvarar enkäten:
13 år

14 år

15 år

16 år

17 år

18 år

19 år

20 år

Äldre än 20 år

3. Jag kom i kontakt med Unga Kris och projektet "Tidig Insats" genom:
Socialtjänsten (Soc.)

Häktet

Polis

Kriminalvården

Ungas Kris

På annat sätt (berätta nedan

4. Jag hade problem med följande när jag började i "Tidig Insats": (Du kan välja flera
svarsalternativ)

Kriminalitet

Alkohol

Droger

Psykiska problem

Skolan

Med mina föräldrar

Andra problem
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5. Min ålder när jag började i Unga Kris projekt: "Tidig Insats"
13 år

14 år

15 år

16 år

17 år

18 år

19 år

20 år

Äldre än 20 år

6. Jag var med i projektet "Tidig Insats"
Under 3 månader

Under 6 månader

Under 9 månader

Under ett år

Längre än ett år

7. Vad fick dig att välja att delta i "Tidig Insats"?
Kontaktpersonens trovärdighet vid första mötet

En vilja att förändra mig

Efter ett beslut tillsammans med mina föräldrar

Efter initiativ från Socialsekreterare (Soc.)

Annat skäl?

8. Träffar du din kontaktperson från Unga Kris fortfarande vid tidpunkte för enkätens
besvarande?

Ja

Nej

9. Om du har avslutat din kontakt med din kontaktperson från Unga Kris, vad är skälet till
detta?

Projektet tog slut

Jag avslutade kontakten efter eget beslut

Kontaktpersonen från Unga Kris tyckte att kontakten skulle avslutas

Annat skäl
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10. Hur vill du beskriva din relation till din kontaktperson på Unga Kris?
Mycket dålig

Ganska dålig

Varken bra eller dålig

Ganska bra

Mycket bra

11. Hur vill du beskriva stödet som du fick av din kontaktperson från Unga Kris?
Mycket dåligt

Ganska dåligt

Varken bra eller dåligt

Ganska bra

Mycket bra

12. Hur ofta brukade du och kontaktpersonen från Unga Kris:

En gång i veckan veckan
Ett par gånger i

Dagligen

Tala med varandra på
telefon?

Träffas och umgås

13. När ni träffades, vad gjorde ni då? (Du kan välja flera svarsalternativ)
Fikade tillsammans

Åt på restaurang

Var på Unga Kris lokal

Bio

Tränade tillsammans

Annan aktivitet

14. Har du genom kontaktpersonen från Unga Kris fått stöd i dina kontakter med: (Du kan
välja flera svarsalternativ)

Socialtjänst (Soc.)

Polisen

Skola

Kriminalvård

Frivård

Behandlingshem

Föräldrar

Kamrater
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15. Har kontaktpersonen från Unga Kris hjälpt dig att:
Ja Till viss del Nej

Få kamrater/vänner

Få ett fritidsintresse

sluta att skolka

Sluta använda alkohol

Sluta att ta droger

Sluta med kriminalitet
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Utvärderingsrapporter – Arvsfonden  
2016 
Projektledaren, organisationen och projektet., Torbjörn Einarsson, Erik Sjöstrand och 
Filip Wijkström Stockholm Center for Civil Society Studies, Handelshögskolan Stockholm.  
 
Sociala medier i projekt finansierade av Arvsfonden. Simon Lindgren och Ragnar 
Lundström, Umeå universitet. 
 
Sociala inventioner och institutionella traditioner – En utvärdering av 36 
Arvsfondsprojekt inriktade mot unga och kriminalitet under åren 1995 – 2013. Thomas 
Öhlund, Stockholms universitet.  

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

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

2013 
Inga hopplösa fall. Om livsstilshuset, ett boende och en verksamhet för unga med 
”gängerfarenhet”. Philip Lalander, Malmö högskola.  
 
Socialtföretagande och försöken att finna fungerande sätt. En utvärdering av 67 
Arvfondsfinansierade projekt.  Malin Gawell, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. 
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2012 
När staten ska förnya civilsamhället. Arvsfondens bidrag till föreningslivet. Erik Amnå, 
Örebro universitet, Malin Holm och Pär Zetterberg, Uppsala universitet.  
 
Vi deltar! Utvärdering av Arvsfondens satsning på ungdomar och demokrati. 2009-
2012. Simon Lindgren, Ida Åberg, Ragnar Lundström, Anna Johansson. Umeå universitet.  
 
Män och maskuliniteter i rörelse – kris, utveckling och förändring. Thomas Johansson 
och Johannes Lunnerblad. Göteborgs universitet.  
 
Från homo till hbtq. Janne Bromseth, Stockholms universitet. 
 
Att ge barn och unga i utsatta situationer makt och inflytande – en utmaning för hela 
samhället. Utvärdering av Arvsfondens satsning Fördel Barn! 2009 – 2012. Kirsti 
Kuusela. Karlstads universitet.  

2011 
Allmänna arvsfonden och ett samhälle i förändring. Roger Qvarsell och Annika Sandén, 
Linköpings universitet.  
 
Ingenting om oss utan oss – utvärdering av Allmänna arvsfondens stöd till projekt 
rörande människor med psykiska problem. Alain Topor, Stockholms universitet. 

Heder och det civila samhällets metoder – En uppföljning av 22 projekt. Astrid Schlytter, 
Stockholms universitet. 
 
2010 
Brukarmedverkan – visioner och verkligheter. En utvärdering av 32 projekt som på 
olika sätt rör äldre. Annika Taghizadeh Larsson, Eva Jeppsson, Anna Whitaker, Linköpings 
universitet.  
 
Från projekt till delaktighet – Utvärdering av 44 projekt relaterade till 
funktionsnedsättningen dövblindhet. Lena Göransson.  
 
Föreningsvägen till integration – uppföljning av 43 Arvsfondsprojekt genomförda av 
organisationer bildade på etnisk grund. Niklas Westin och Charles Westin, Stockholms 
universitet.  
 
Islam och muslimer i Sverige. En utvärdering av trettio projekt finansierade av 
Arvsfonden 1994 – 2006. Mattias Gardell, Uppsala universitet.  
 
Kunskap och praktik i utveckling. Utvärdering av Allmänna arvsfondens stöd till 
projekt om mäns våld mot kvinnor och barn. Maria Eriksson och Lena Berg, Uppsala 
universitet.  
 
Somaliska föreningar som överbryggare. En uppföljning av 28 projekt som fått stöd av 
Allmänna arvsfonden.  Sara Johnsdotter, Malmö högskola.  
 
Ung kriminell eller bara annorlunda bakgrund? Gemenskap, identitetsutveckling och 
integration inom Unga KRIS. Philip Lalander, Linnéuniversitetet.   
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Utrymme att tänka nytt – en uppföljning av 89 projekt om autism och ADHD. Anders 
Gustavsson, Stockholms universitet, Anders Möller, Nordiska hälsohögskolan för 
folkhälsovetenskap, Bibbi Ringsby Jansson, Högskolan Väst och Elisabeth Ohlin, Göteborgs 
universitet.  
 
Värdet av Unga KRIS – en samhällsekonomisk utvärdering. Kari Jess, Mälardalens 
högskola. 

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

2008  
Arvspolitik och sociala frågor. Allmänna Arvsfonden och ett samhälle i förändring. 
Roger Qvarsell och Annika Sandén, Linköpings universitet.  
 
Barn och migration. Utvärdering av projekt riktade till barn och ungdomar med 
flykting- och invandrarbakgrund. Zofia Nestler.  
 
Barn och rasism. Utvärdering av regeringsens satsning på insatser mot rasism, 
främlingsfientlighet, diskriminering och homofobi riktad till barn upp till 12 år.  
Jenny Malmsten, Malmö högskola.  
 
Barn och ungdomars kulturengagemang. En utvärdering av Arvsfondens 
kultursatsning. Ambjörn Hugardt, Kungliga Musikhögskolan.  
 
Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 – 2006.  
Åsa Bringlöv. 
 
Stödet efter flod vågen. Utvärdering av frivilligorganisationernas stödinsatser efter 
tsunamikatastrofen. Inger Linblad, Institutionen för utveckling av metoder i socialt arbete, 
IMS. 
 
Systrar förena er! Utvärdering av Unitet Sisters, en tjejverksamhet i Stockholm, 
Göteborg, Uppsala och Malmö. Sara Högdin, Stockholms universitet.  
 
Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn. Magnus Karlsson, Ersta Sköndal högskola. 
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2007 
 
Brukarstödscentera – verktyg till empowerment och full delaktighet. Utvärdering av 
regeringens satsning på brukarstödscentera finansierade av Allmänna arvsfonden. 
Jamie Bolling, Örebro universitet.  
 
Delaktighet, Diskriminering, Demokrati. Utvärdering av regeringens satsning på 
insatser mot rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och homofobi riktad till 
personer med funktionshinder. Jamie Bolling, Örebro universitet.  
 
Elektra. Ett projekt mot hederförtryck och våld. Astrid Schlytter och Liv Kanakura, 
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