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Förord 
Författaren vill tacka de projektmedarbetare och projektledare som tagit sig tid för att ställa upp på 
intervjuer och besök. Det arbete ni lägger ner, många gånger helt oavlönat, går inte att göra rättvisa i 
en rapport som denna. Särskilt inte när rapporten handlar om att lyfta utmaningar och synliggöra 
hela det komplexa arbete som genomförs inom ramen för de olika projekten. Just olikheten är en 
annan utmaning som är svår att fullt ut fånga.  

Jag vill också tacka Magnus Weber som genomfört intervjuerna och besöken i Malmö, samt ett antal 
besök i Göteborg. Slutligen vill jag tacka Annica Thomas på Arvsfonden för kommentarer och stöd 
under arbetets gång, samt Segerstedtinstitutet för uppdraget. 

Malmö/Göteborg maj 2019 

Marcus Herz  
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Sammanfattning 
Denna studie omfattar 18 av Arvsfondens projekt som alla i någon form arbetar mot utanförskap, 
rasism och extremism. Syftet med studien är att ta tillvara erfarenheter och kunskaper från dessa 
projekt och synliggöra det arbete civila organisationer gör. Studien visar att  

- de flesta projekt lyckas med sina målsättningar och har kunnat tillvarata erfarenheter och 
kunskaper. 

- Överlevnaden i projekten är relativt hög, av de avslutade projekten lever 7 av dem i någon 
form vidare, 6 projekt pågår fortfarande och 5 är helt avslutade utan att ha överlevt. 

- projekten bidrar med att skapa potentiella nya mötesplatser för sina deltagare, det kan 
handla om att använda sig av teater eller spel för att nå ut, bidra till nya former av samtal och 
mötesplatser för unga människor. 

- de flesta projekt samverkar med en rad olika organisationer och myndigheter, vilket inte 
alltid är odelat positivt eftersom det kan ha viss effekt på målgruppernas delaktighet och 
deltagande. 

- det finns risk att projekten exploateras, särskilt i politiska och sociala frågor som är 
omdebatterade. 

- projekten möter utmaningar när de sprider kunskaper och erfarenheter – de kan exempelvis 
utsättas för hat och hot eller ett medialt tryck.  

Studiens slutsatser kan sammanfattas i fyra teman: 

- Projektens relationer påverkar organisation, utveckling och överlevnad. 

De relationer som projekten, organisationer, deltagare och det omkringliggande samhället 
ingår i påverkar hur projekten kan organiseras, utvecklas och hur verksamheterna kan 
överleva. Relationerna påverkar vilken förankring som projektet kan få både hos 
målgrupperna, staten och hos nuvarande och framtida finansiärer. 

Projektens relation till deltagarna, samarbetspartner och stat (i bred bemärkelse) skiljer sig 
åt. Vissa av projekten arbetar för sina deltagare eller för samhället, andra projekt arbetar 
med sina deltagare.  

De projekt som arbetar för och inte med målgrupperna har troligen en svagare, mer sårbar, 
förankring hos målgrupperna. De projekten har inte samma legitimitet hos målgrupperna och 
har därför mindre möjligheter att nå framtida deltagare. De projekt som istället arbetar med 
sina deltagare står inför en potentiell intressekonflikt – om deltagarna och samhället har 
olika intressen. Det kan i sin tur påverka en organisations framtida finansiering.  

- Deltagarnas delaktighet påverkas av projektens innehåll. 

Deltagarnas delaktighet är svår att uppskatta i en del av de projekt som ingår i denna studie. 
Ibland deltar deltagare i projekten genom att utvärdera arbetet eller genom att ingå i 
referensgrupper, men de är inte lika ofta delaktiga i arbetet med att planera, driva och 
utvärdera projektet. Deltagarna är alltså inte lika delaktiga i projektets alla delar. En hypotes 
är att det är relaterat till att problemformuleringen och behoven inte alltid kommer från 
målgrupperna själva. De har alltså inte kunnat påverka projektens teman. Delaktigheten 
påverkas troligen också av den professionalisering av civilsamhället som pågår.   
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Viktigt att poängtera är dock att motsatsen naturligtvis också förekommer. Det finns projekt 
där deltagarna i allra högsta grad är delaktiga i problemformulering, formulering av behov, 
planering, utförande och utvärdering.  

- Projektens teoretiska utgångspunkt och begreppsliggörande påverkar arbetet. 

Projekten benämner sina målgrupper, sina verksamheter och sina problemområden på olika 
sätt. Detta kan påverka hur det praktiska arbetet tar sig uttryck, men påverkar också vilka 
som projekten når, vilket också kan påverka om projektens verksamhet och resultat kan leva 
vidare efter projektet. I studien identifierade jag fem olika teoretiska utgångspunkter och 
begreppsliggöranden:  

- projekt som arbetar med interreligiös pedagogik 

- toleransprojekt 

- antirasistiska projekt 

- projekt mot våldsbejakande extremism och radikalisering 

- projekt för integration och socialt arbete.  

Ett projekt kan arbeta med flera teoretiska utgångspunkter parallellt. Trots att projekten 
använder olika teorier, termer och avgränsningar tycks dock det praktiska arbetet ofta vara 
likartat. De flesta projekt kan sägas arbeta med en form av demokratiarbete, i bred 
bemärkelse. Många projekt har även samma samarbetspartner, som skolan. De använder sig 
av liknande insatser, exempelvis utbildning, workshoppar och ambassadörer eller mentorer, 
och de arbetar med kunskapsspridning av projekten på liknande vis, exempelvis genom 
utgivning av böcker och lärarmaterial. 

- Projektmarknaden sätter ramar för vad som är möjligt. 

Projektens arbetsformer är likartade, bland annat för att det finns vissa gemensamma krav 
på projekten, exempelvis på att tillvarata kunskaper och erfarenheter och på samverkan. 
Dessa arbetsformer påverkar hur projekten kan arbeta. Därtill konkurrerar projekten om 
medel, anseende, deltagare, organisationer och finansiärer. Detta kan delvis förklara varför 
så många projekt väljer samma samarbetspartner och liknande arbetsprocesser.  

Projekten påverkas dessutom av hur de paketeras och marknadsförs. Exempelvis kan det 
vara svårare att nå vissa målgrupper och kanske också få framtida finansiering för projekt 
som inte anammar ett språkbruk som går att sälja in. Att arbeta mot rasism i skolan kan 
exempelvis medföra mer motstånd än att arbeta för tolerans i skolan.  

Mot bakgrund av denna konkurrens och de krav som följer av att bedriva ett socialt projekt 
är det möjligt att förstå varför flera av projekten anammar ett vetenskapligt språkbruk. 
Utvecklingen mot ett allt mer ”vetenskapligt” och professionellt civilsamhälle utmanar den 
relation som funnits mellan den offentligt finansierade välfärden och det alternativ till den 
offentliga välfärden som civilsamhället ofta ansetts vara. Det kan bli en framtida utmaning 
för civilsamhällets aktörer att både kunna navigera på en konkurrensutsatt projektmarknad 
och samtidigt behålla de värden som de ofta förknippas med och som förväntas av dem, 
exempelvis närheten till sina målgrupper. 
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Inledning 
Projekten och organisationerna i den här studien arbetar med en rad olika frågor, de har olika 
teoretiska och begreppsliga utgångspunkter och utgår från olika förståelser av de fenomen som de 
arbetar med. Trots alla dessa olikheter finns det en del gemensamma drag. Oavsett om projekten 
arbetar med frågor om rasism, segregation, utanförskap eller så kallad våldsbejakande extremism 
ingår projekten i någon form av “demokratiarbete”. Jennie Sivenbring kallar detta arbete för ett 
förebyggande och socialt demokratiserande arbete (Sivenbring 2016). Det kanske inte är särskilt 
märkligt att projekten landar i sådant ”demokratiarbete”. För det första kan det ha att göra med 
otydliga definitioner och möjliga arbetssätt relaterade till exempelvis utanförskap och extremism. 
Det kan leda till att minsta gemensamma nämnare blir att arbeta med demokratiarbete. För det 
andra brukar termer som utanförskap, extremism och liknande i en offentlig diskurs ofta lyftas fram 
som en kontrast till demokrati. De brukar med andra ord lyftas fram som en utmaning eller till och 
med ett hot mot den svenska demokratin. 

Samma drag syns också i regeringens strategi för en stark demokrati (Regeringskansliet 2018). Där 
pekas ett antal utmaningar ut för den svenska demokratin, bland annat de frågor som projekten 
arbetar med: ojämlikhet, förtroendet för demokratiska institutioner, hot och hat, rasism, extremism 
och utanförskap. Det civila samhället pekas dessutom särskilt ut som en viktig aktör i arbetet med att 
stärka demokratin och agera som röstbärare: 

Ett självständigt, starkt och mångfacetterat civilsamhälle är en central del i en levande demokrati. 
Det civila samhället har flera viktiga roller, bl.a. som röstbärare, som opinionsbildare och som 
demokratiskola. (s.48). 

I strategin betonas att organisationer och föreningar bidrar med sammanhang där olika frågor kan 
avhandlas och arbetas med, där idéer kan skapas och människors röster kan höras, samt att de 
skapar mötesplatser för människor. Strategin slår till och med fast att ”politiska idéer och visioner om 
samhället föds och tar form i civilsamhället” (Regeringskansliet 2018, p.48).  

Samtidigt riskerar demokratibegreppet och därmed också ”demokratiarbetet” att bli ett tomt skal 
om det inte fylls med innehåll. De flesta skulle troligen säga att de är för demokrati, men vad det i 
praktiken innebär är vi förmodligen inte lika överens om. Alla har inte heller samma möjligheter att 
göra sig hörda eller att kunna ta del av det demokratiska samhällets resurser, vilket påverkar 
möjligheterna till deltagande och delaktighet.  

Civilsamhället och det omgivande samhället – utmaning eller konsensus? 
Det finns en potentiell spänning i civilsamhällets relation till det omgivande samhället. Det går att se 
spår av det i citatet från regeringsstrategin. Å ena sidan ses civilsamhället som en potentiell 
demokratiskola, det vill säga en instans som ska utbilda, sprida kunskap och bildning till 
medborgarna. Å andra sidan ses det som en opinionsbildare inom ramen för det demokratiska 
samtalet i samhället. Här har vi tidigare sett att det kan uppstå en rad konflikter (se Herz 2016b).  

En del organisationer arbetar tydligt i enlighet med en politisk hegemoni, nära myndigheter och 
andra aktörer som representerar stat eller kommun. Det finns i de fallen en överenskommelse 
mellan dessa aktörer om problemformulering, arbetets utformning och vilka resultat som ska 
uppnås. Möjligen skulle detta kunna ses som att civilsamhället är utbildare på statens (den politiska 
hegemonins) villkor. Andra organisationer arbetar tydligare målgruppsinriktat. De formulerar 
problem, utformar projekt och mål efter målgruppernas behov, intressen, rättigheter, och inte i 
samråd med myndigheter eller tjänstemän. Målgruppernas mål kan gå på tvärs mot statens 
intressen, men målgrupperna kan vara mer delaktiga i det demokratiska, politiska samtalet.  
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Ett sådant arbete kan därför leda till konflikter mellan projekt och organisationer å ena sidan och å 
andra sidan myndigheter och andra aktörer som står nära stat och kommun. Konflikter kan uppstå 
om arbetet riskerar att utmana en politisk konsensus av vad demokrati innebär, vad ett demokratiskt 
samtal innebär, vad ett demokratiskt arbete är eller vad som uppfattas som ett hot mot demokrati 
och inte. Konflikt kan också uppstå om arbetet går på tvärs mot den för tillfället förda politiken. 
Sådana utmaningar har olika sociala rörelser mött när de har arbetat för social rättvisa eller för att 
rikta strålkastarljuset mot den egna staten eller lokala myndigheter.  

Vissa projekt arbetar utifrån ett konsensusperspektiv, vilket betyder att de arbetar i enlighet med 
politisk och social hegemoni. Det kan innebära fördelar vad gäller finansiering men svårigheter att 
bibehålla en förankring hos målgrupperna. För projekt som i stället arbetar målgruppsorienterat, och 
därmed i potentiell opposition mot en politisk hegemoni, kan det i stället innebära en nackdel i 
relationen till finansiärer, politiker och tjänstemän, men en tydligare förankring hos målgrupperna. I 
förlängningen påverkar relationen mellan målgruppernas intressen och statens intresse också 
möjligheterna till delaktighet i de olika projekten. 

De projekt som ingår i denna studie tvingas alla göra någon form av avvägning mellan målgruppernas 
intressen och det omkringliggande samhällets intressen. Gör de ”fel” val kan de förlora framtida 
finansiering och kontaktnät, men de kan också riskera att förlora sin förankring till målgruppen. 
Projekten i denna studie belyser olika spänningar i civilsamhällets roll i det demokratiska arbetet med 
teman som segregation, utanförskap, rasism och våldsbejakande extremism. Det gäller oavsett om 
det handlar om grupper av människor som på grund av rasism, utanförskap eller segregation riskerar 
att inte kunna eller inte tillåts delta i det demokratiska samhället, eller om det handlar om det 
handlar om människor och grupper som ses som extremister och radikaliserade och som därför ses 
som ett hot mot det demokratiska samhället. 
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Arvsfondens uppdrag 
Arvsfondens ska bland annat stödja ideella föreningar och andra icke vinstdrivande organisationer 
som vill pröva nya idéer och arbetsmetoder. Målet ska vara att utveckla och förbättra 
organisationernas verksamhet för Arvsfondens målgrupper: barn, ungdomar och personer med 
funktionsnedsättning. Projekt som har ett jämställdhetsperspektiv och som verkar för etnisk och 
kulturell integration är prioriterade.  

De projekt som får bidrag ska ha en utvecklad plan för hur verksamheten ska kunna fortsätta och leva 
kvar efter projektets slut. Viktigt är också att den målgrupp som Arvsfonden vänder sig till genom 
projekten får möjlighet att göra sig hörd. Målgruppen ska medverka i hela projektet, från planering 
till genomförande, och i planen för fortsättningen. Tanken är att projekten i förlängningen ska 
fungera som inspirerande förebilder och att erfarenheter och kunskaper från projekten ska spridas i 
samhället. 

Arvsfonden ger pengar till projekt och så kallat lokalstöd som bara kan sökas av ideella föreningar 
och icke vinstdrivande organisationer. Det innebär att Arvsfonden inte ger ekonomiskt stöd till 
företag eller enskilda personer, men offentliga huvudmän kan få bidrag i nära samarbete med ideella 
föreningar. I denna studie ingår bara föreningar som fått projektstöd.  

Tanken med Arvsfondens arbete är inte att projekt nödvändigtvis måste ”lyckas”. Det är fullt möjligt 
att prova nya idéer och försöka utveckla verksamheten utan att uppnå det ursprungliga syftet och 
utan att projektet för den skull anses vara misslyckat. Men varje projekt hos Arvsfonden ska följa tre 
regler: 

1. Målgruppen ska vara med. Målgruppen för projekten ska vara med på sina egna villkor och 
påverka projektens utformning, planering och genomförande. 

2. Verksamheten ska vara nyskapande och utvecklande. Projektet ska innebära 
a. en ny metod eller verksamhet 
b. vidareutveckling av en metod eller verksamhet mot en ny målgrupp 
c. vidareutveckling av en metod eller verksamhet mot en ny riktning 
d. nya samarbeten, nya arbetsmodeller eller nya former av mötesplatser. 

3. Det ska finnas en plan för överlevnad. Ansökan ska innehålla en plan för hur verksamhet och 
resultat kan finnas kvar efter projekttidens slut. Det kan innebära att man har framtida 
samarbeten med kommunen eller en annan finansiär, att projektet har en egen inkomst eller 
att projektet blir en del av föreningens ordinarie verksamhet. 

För att ett projekt ska få bidrag krävs alltså en plan som täcker in dessa tre kriterier. 

Syfte och frågeställningar 
Denna studie har följt 18 av Arvsfondens projekt som alla i någon form arbetar mot segregation, 
utanförskap, rasism och extremism. Syftet var att ta tillvara erfarenheter och kunskaper från dessa 
projekt och synliggöra det arbete civila organisationer gör. Uppdragsgivaren, Arvsfonden, hade 
följande övergripande frågor: 

1. Vilka spår lämnar Arvsfondens pengar och under vilka betingelser lämnar pengarna spår? 

Den här frågan bröt jag ner till att försöka utröna hur projektet samverkar, sprids och vilka 
effekter det kan ha. 

2. Vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka hinder stöter de på? 
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Av vikt för denna fråga är projektledare och anställda i projekten men även eventuella 
samarbetspartner. 

3. Hur fungerar samverkan mellan organisationer, samt mellan organisationerna och den 
offentliga sektorn? 

Här handlar det om att undersöka hur samarbetet ser ut både mellan projekten och andra 
organisationer och mellan projekten och offentliga myndigheter. 

4. Hur nås målgrupperna och vilka nås? 

Frågan handlar om hur projekten rekryterar deltagare ur målgrupperna, hur de tar kontakter och 
vilka i målgruppen som de når eller inte når. 

5. Hur upplever målgruppen insatserna? 

Målgruppens egna erfarenheter och uppfattningar om projekten som de deltar i är viktig att ta 
vara på, speciellt eftersom Arvsfonden vill att målgrupperna själva ska vara med och organisera 
verksamheterna. Men en stor del av målgrupperna som kommer i kontakt med de verksamheter 
som Arvsfonden ger medel till är barn och unga, som dessutom befinner sig i en utsatt situation. 
Det gör det svårt att förmedla deras personliga bilder av projekten och sin egen situation på ett 
etiskt hållbart sätt. Dessutom behandlar dessa projekt ytterst känsliga frågor som utsatthet för 
rasism och så kallad våldsbejakande extremism, vilket ytterligare problematiserar deltagandet. 
Den här frågeställningen har mot bakgrund av detta varit svår att undersöka. 

6. Kvantitativa aspekter så som antal personer som varit verksamma eller deltagit i den aktuella 
verksamheten. 

Förutom Arvsfondens övergripande frågeställningar, har jag lagt till ytterligare två frågeställningar: 

1. Hur tolkar och anpassar projekten teoretiska begrepp som ”radikalisering”, ”extremism”, 
”rasism”, ”segregation”, samt politiska och mediala begrepp som ”utanförskap”? 

En rad olika begrepp används för att fånga in målgrupper och problemområde. Dessa begrepp är 
dock sällan enkla att definiera, vilket gör det intressant att undersöka hur projekten definierar 
och förstår dem i relation till deras uppdrag och målgrupper. 

2. Hur tolkas och omsätts projektets uppdrag i praktiken? 

Precis som att begreppen är svårdefinierade saknas det ofta en tydlig koppling mellan 
problemområde – att arbeta mot våldsbejakande extremism eller utanförskap – samt de 
praktiska insatser som genomförs. Här blir det därför intressant att undersöka hur projekten 
tolkar uppdragen samt hur de omsätter uppdragen i projektens praktiska arbete. 
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Begreppsdefinitioner 
Ett antal begrepp används för att beskriva målgrupperna och de problemområden som ska fångas in 
av de olika projekten. Dels handlar det om begreppen segregation, utanförskap och rasism som har 
gått som en röd tråd genom projektens arbete, dels också om begreppen våldsbejakande extremism 
och radikalisering som på senare tid fått allt större spridning. 

Vid en första anblick kan begreppen se ut att vara relativt lätta att förhålla sig till, men de är ofta 
omdiskuterade och inte helt lätta att definiera, vilket väcker frågor om hur projekten dels kan fånga 
dem och dels kan (om)definiera dem i det praktiska arbetet. 

Segregation 
Segregation handlar om förekomsten av ojämlika levnadsvillkor och förhållanden som kan påverkas 
av sociala, ekonomiska och rumsliga villkor, samt inte sällan även av etnicitet och rasifiering. Under 
1990-talet intensifierades den sociala segregationen åter i Sverige och klyftorna mellan olika grupper 
i städerna kom att ytterligare cementeras. I dag ser vi inga tecken på någon minskad segregation 
(Andersson et al. 2006; Socialstyrelsen 2010).  

Rasism 
Begreppet rasism används, något förenklat, för att beskriva hur sociala förståelser, föreställningar 
och betydelser av ”ras” motiverar handling, beteende och diskriminering. Även om biologiska raser 
inte existerar, existerar i allra högsta grad sociala tolkningar, föreställningar och betydelser av ras. 
Dessa tolkningar gynnar vissa grupper – som anses dela vissa karakteristika (exempelvis hudfärg) – på 
bekostnad av andra (Lavalette & Penketh 2013). Ett närliggande begrepp som används inom 
forskning om rasism är begreppet rasifiering. Termen rasifiering används för att beskriva hur 
diskursiva processer formar hur vi ser på ras, etnicitet, kultur och vilken betydelse det får för sociala 
relationer och människors identiteter (Antirasistiska Akademin 2016). 

Utanförskap 
Begreppet utanförskap populariserades av den borgerliga regeringen under valrörelsen 2006. 
Forskningsmässigt är begreppet problematiskt eftersom det förutsätter ett majoritetssamhälle som 
inkluderat och en homogenisering av en rad olika individer och grupper som anses stå utanför det 
samhället. Målet blir därför att bryta utanförskapet genom att anpassa de som faller utanför till 
”innanförskapet”. Ibland har begreppet använts individualiserande, så att frågor om arbetslöshet, 
strukturell diskriminering och fattigdom har omvandlats till individuella orsaker som exempelvis 
motivation (Herz 2016a).  

Det finns begrepp som bättre fångar den komplexitet som exempelvis fattigdom eller arbetslöshet 
innebär: begreppen social utestängning och social utsatthet. Social utestängning innebär att 
rättigheter inte tillgodoses. Social utsatthet handlar om att människors situation måste förstås i 
relation till ekonomiska, sociala, kulturella, institutionella och individuella förhållanden. Även andra 
positionella faktorer spelar in, som kön, klass, sociala konstruktioner av ras, etnicitet, sexualitet, 
funktion och ålder, samt påverkan av olika lokala, globala och nationella processer (jfr. Lalander och 
Svensson, 2014) 

Våldsbejakande extremism 
Begreppet våldsbejakande handlar om att delta i, uppmana andra till, eller stödja ”ideologiskt 
motiverade” våldshandlingar. Extremism definieras ofta som att rörelser, ideologier eller individer 
inte ”accepterar en demokratisk samhällsordning” (Högne Rydheim 2014). Våldsbejakande 
extremism handlar i dessa fall om enskilda individer eller sammanslutningar av människor som 
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antingen stöttar eller själva deltar i våldshandlingar för att uppnå politisk förändring. De grupper som 
oftast nämns i dessa sammanhang är  

- den så kallade vit makt-miljön, nynazism eller högerextremism 

- den så kallade autonoma miljön som befinner sig vänsterut på den politiska skalan 

- så kallad islamistisk extremism eller jihadism, som fått allt mer uppmärksamhet på senare tid 

- djurrättsaktivism och miljöaktivism, som ibland slås samman med den autonoma miljön 

- den kontrajihadiska rörelsen.  

Vad som uppfattas som extremistiska grupperingar och rörelser skiljer sig dock åt från en social 
kontext till en annan. 

Radikalisering 
Radikalisering har kommit att bli ett nyckelbegrepp i samtalet om den våldsbejakande extremismen 
och hur den ska förebyggas. Tanken är att radikalisering är en process som föregår att en person 
ansluter sig till eller visar stöd för våldsbejakande ideologier. I radikaliseringsprocesserna anses ofta 
civilsamhället ha en nyckelroll, eftersom signaler om att processen pågår och möjligheter att tidigt 
bryta den anses vara speciellt viktigt i arbetet mot våldsbejakande ideologier.  

Radikaliseringsprocessen är enligt Säkerhetspolisen ”den process som leder fram till att någon eller 
några stödjer eller utövar ideologiskt motiverat våld” (Säkerhetspolisen 2010). Det finns dock ingen 
samlad definition av vad som ingår i en radikaliseringsprocess och begreppet är mycket kritiserat 
(Flyghed et al. 2011; Kundnani 2014). Även begreppsförespråkarna tycks peka på att det inte finns en 
radikaliseringsprocess utan flera. 
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Civilsamhället och den sociala och politiska kontexten 
Sverige har en lång tradition av och ett högt deltagande i civilsamhället, inte minst genom den så 
kallade folkrörelsen. Civilsamhället är de verksamheter och organisationer som drivs ideellt genom 
medlemmars engagemang, volontärer och givare. Folkrörelsen bestod av medlemsorganisationer 
som i stor utsträckning bedrev lobbyverksamhet, utbildningar och organiserad fritidsverksamhet, 
även om annan verksamhet också förekom. Civilsamhälle är ett relativt nytt begrepp som åtminstone 
delvis kommit att ersätta begreppet folkrörelse, även om ordet folkrörelse ibland fortfarande 
används (Söderman 2011; Trägårdh 2008). 

Civilsamhällets aktörer har påverkats av det offentliga 
En stor skillnad mellan dåtidens folkrörelse och dagens civilsamhälle är att välfärdstjänster i allt högre 
utsträckning har kommit att förflyttas från den offentliga sektorn till civilsamhället. Civilsamhällets 
fördelar anses vara  

- småskalighet, vilket ger möjlighet till förändring 

- nya arbetssätt  

- snabbhet.  

Dock har det visat sig att många ”nya” organisationer i civilsamhället anammar organisationsformer 
från den offentliga sektorn. Gränsen mellan det offentliga och civilsamhället blir på så sätt allt mer 
oklar. Att gränsen blir oklar hänger också ihop med traditionen av ömsesidighet mellan det offentliga 
och civilsamhället, exempelvis i form av ekonomiskt stöd och medverkan i statliga beslutsprocesser 
(Harding 2012). 

I takt med att folkrörelserna och det ideella arbetet har förändrats har det offentliga arbetet 
omorganiserats. Den kanske tydligaste förändringen är marknadsanpassningen av välfärden i Sverige, 
så kallad New Public Management. I dess spår har offentliga verksamheter sålts ut och offentliga 
verksamheter är konkurrensutsatta. Det har lett till att offentliga aktörer centraliserats och därför 
mer eller mindre försvunnit från vissa områden. Konkurrensen från privata aktörer har också ökat 
(Björngren Cuadra et al. 2013; Herz 2016a; Sernhede 2009; Wacquant 2008). Civilsamhället har 
kunnat etablera sig som en allt tydligare aktör på denna ”marknad”. 

Civilsamhället som aktör på välfärdsmarknaden – nya utmaningar 
Civilsamhället har alltid i någon mån fångat upp dem som av olika anledningar inte kunnat fångas 
upp av den offentliga sektorn. Så arbetar exempelvis organisationer som Stadsmissionen. Den stora 
skillnaden i dag är att civilsamhället har blivit en aktör bland andra på en välfärdsmarknad. Detta kan 
tolkas både positivt och negativt. Några menar att civilsamhället är ett nödvändigt alternativ till de 
vinstintressen som gjort sitt intåg i välfärdssektorn, andra menar att utvecklingen riskerar att minska 
möjligheterna för civilsamhällets organisationer till självbestämmande och innovationskraft (Harding 
2012). 

Sammantaget skapar denna utveckling en rad utmaningar för civilsamhället: 

- Många av verksamheterna är projektstyrda, vilket kan minska möjligheterna till långsiktighet 
och politisk påverkan (Civos 2012; Herz 2016d). Det är också ett problem i relation till dem 
som projekten vänder sig till, eftersom ”projekttrötthet” kan uppstå (se till exempel 
SOU2005:29 2005).  

- Styrningen av näringspolitik, upphandlingslagstiftning och civilsamhällets finansiering 
behandlas var för sig utan helhetsgrepp (Civos 2012; Harding 2012).  
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- Engagemanget i civilsamhällets organisationer har förändrats. Engagemanget är fortsatt högt 
men inte lika långsiktigt (Harding 2012). 

Professionalisering och oklara gränser mellan det offentliga, civila och privata 
Förändrade krav och villkor har skapat oklara gränser mellan den offentliga, den civila och den 
privata sektorn avseende det sociala arbetet och arbetet med välfärdsfrågor. Detta har förändrat 
logiken bakom civilsamhällets arbete så att det mer influeras av det offentliga och det privata. Det 
finns också tendenser till en ökad professionalisering av civilsamhället som kan skapa nya utmaningar 
(Amnå, E., Czarniawska, B. & Marcusson 2013; Grafström et al. 2015; Herz 2016b; Hwang & Powell 
2009; Kings 2011). 

Civilsamhället professionaliseras alltså och sammanblandas med det offentligt finansierade arbetet, 
särskilt inom socialt arbete och socialpedagogiskt arbete. Orsakerna till det är flera. 

Kraven på civilsamhället handlar å ena sidan om att bidra med något som saknas i det offentliga 
arbetet – relationen till de lokala sociala nätverken (jfr. Meeuwisse 1999). Å andra sidan tvingas 
civilsamhället samtidigt konkurrera genom projekt, vilket kräver en tydlig positionering.  

Thomas Öhlund (2016) ger en annan möjlig förklaring när han pekar på vikten av närhetsprincipen 
(subsidiaritetsprincipen). Den innebär att beslut rörande människors vardagsliv har flyttats från en 
statlig nivå till en lokal, kommunal nivå (ibland till och med stadsdelsnivå). Närhetsprincipen har 
inneburit att det offentliga fått ett allt större intresse för civilsamhället, eftersom civilsamhällets 
aktörer ofta antas ha en relation till lokala, sociala nätverk. Den relationen behöver de som ska 
arbeta på lokal nivå, och de offentliga organisationerna saknar ofta den närheten själva. 

Civilsamhällets aktörer strävar efter ökad legitimitet, vilket delvis kan förklara varför ett antal 
organisationer och projekt anammar arbetssätt och verktyg som används inom det offentliga sociala 
arbetet. Öhlund nämner bland annat användandet av olika kognitiva verktyg och så kallade 
evidensbaserade verktyg (Öhlund 2016). Legitimeringskraven på civilsamhällets aktörer har också att 
göra med konkurrensen mellan organisationer som nämndes ovan, eftersom de hela tiden tvingas 
konkurrera om medel och deltagare för att kunna överleva. 

Civilsamhällets arbete mot rasism, utanförskap och våldsbejakande extremism 
Civilsamhällets roll i arbetet med frågor om rasism, utanförskap och våldsbejakande extremism, 
uppvisar stora olikheter, men också stora likheter. I civilsamhällets projektarbete har det funnits en 
tydlig styrning från statens sida genom projektmedel och strategiska satsningar. Det kan ibland 
innebära positiv styrning (jfr. Malmsten 2008) om stat och aktörer är överens om problem, arbete 
och riktning. På samma sätt skulle det vara möjligt att tala om en potentiell negativ styrningsprocess , 
om enighet saknas.  

Associationsdrivet och antirasistiskt arbete 
Civilsamhällets arbete mot rasism har djupa rötter, inte minst genom olika folkrättsrörelser och mer 
eller mindre sammansatta nätverk över världen. Två kända exempel är medborgarrättsrörelsen, 
historiskt, och Black Lives Matter i modern tid. De har dock båda verkat framför allt i USA. Jenny 
Malmsten (2008) undersöker i sin avhandling antirasistiska rörelser i modern tid som organiseras i 
civilsamhället i Sverige. Hon pekar på att organisationerna och aktörerna i hennes studie ingår i en 
associationsdriven antirasism snarare än i en antirasistisk rörelse. Skillnaden ligger i att en 
associationsdriven antirasism saknar rasistiska motståndare. I stället bedrivs arbetet genom lösa 
nätverk tillsammans med målgrupper och i nära samarbete med staten som finansiär, ofta 
projektstyrt och kortsiktigt. Arbetet är strategiskt och inriktat på att stärka aktörerna som ingår i 
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projektet, höja medvetandet och sprida kunskap om rasism samt att dekonstruera rasistiska 
diskurser.  

Det finns förstås antirasistiska rörelser också i Sverige. Rörelsens historia är dock brokig och har mött 
utmaningar (Jämte 2013). Antirasistiska rörelser har exempelvis, som Jan Jämte (2013) påpekar, ofta 
utmanat en dominerande nationell självbild av Sverige som ett tolerant land där rasism fördöms, till 
skillnad från andra länder. Den självbilden har visserligen gång på gång motbevisats i forskning men 
rörelser som velat utmana denna självbild har trots det mött utmaningar. Här skulle man möjligen 
kunna tala om positiv och negativ styrning.  

Positiv styrning om rasismen inte utmanar den nationella självbilden, exempelvis då arbetet 
fokuserar på andra världskrigets brott eller andra händelser där det går att finna konsensus kring. 
Negativ styrning om arbetet inriktas på rasistiska strukturer i Sverige, vilket kan utmana den 
nationella självbilden och skapa potentiella konflikter. 

Arbetet mot utanförskap 
Arbetet mot så kallat utanförskap är mer svårdefinierat. Det är svårt att få överblick över vad som 
antas leda till utanförskap och vad motsatsen innebär, det vill säga innanförskap. Det finns olika sätt 
att tala om utanförskap: 

- Som en ovilja att delta i samhället. När man exempelvis antar att den som begår brott inte 
vill vara en del av samhället.  

- Som att det saknas möjligheter att delta, på grund av social utestängning.  

- Som ett demokratiskt underskott, att grupper av människor inte representeras av eller 
känner sig representerade av den politiska makten.  

Det finns risk för att utanförskap tolkas som en ”okontrollerbar autonomi” (jfr. Gullberg et al. 2009), 
särskilt i relation till civilsamhället. Att vara medlem i ”legitima” föreningar och organisationer kan då 
ses som en form av innanförskap, medan medlemskap i mer lösa, tillfälliga sammanslutningar utanför 
”det legitima” ses som utanförskap. Både arbetet mot rasism och våldsbejakande extremism kan 
sägas ingå i utanförskap, oavsett om det handlar om social utestängning eller avståndstagande eller 
om ”illegitima” sammanslutningar. På grund av svårigheterna att definiera utanförskap använder jag 
vanligtvis inte den termen, men då den både benämns i uppdraget från Arvsfonden och av 
organisationer och intervjupersoner själva förekommer det i texten.  

Civilsamhällets arbete mot våldsbejakande extremism 
Civilsamhället pekas ofta ut som en nyckelaktör i arbetet mot så kallad våldsbejakande extremism, 
både internationellt och nationellt. Samtidigt är det, som Robin Andersson (2017) pekar på, ofta 
oklart vad i detalj civilsamhället förväntas bidra med. Troligen finns dock en nyckel i närhetsprincipen 
som beskrevs ovan. Civilsamhället förväntas ha kunskap om och närhet till det lokala samhället som 
myndigheterna saknar (Öhlund 2016). Andersson (2017) har studerat samverkan mellan den 
offentliga sektorn och civilsamhället i arbetet mot våldsbejakande extremism. Där lyfter den 
offentliga sektorns representanter fram just närhetsprincipen. Det gäller särskilt närheten till och 
legitimiteten bland individer med ”muslimsk kulturell bakgrund” (s. 68).  

Ofta ses våldsbejakande extremism som en sorts antites till det demokratiska samhället, även av 
civilsamhällets aktörer. Arbetet mot våldsbejakande extremism kan därför lätt omvandlas till ett 
”förebyggande och socialt demokratiserande arbete” som Jennie Sivenbring (2016, s. 5) uttrycker 
det. Konkret kan arbetet exempelvis handla om informationsarbete och erfarenhets- och 
kunskapsutbyte. Demokratiserande arbete kan visserligen tolkas som det ligger väl i linje med de 
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verksamma komponenter som ofta lyfts fram i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande 
extremism (se Herz 2016c). Men samtidigt leder ett sådant brett och relativt otydligt demokratifokus 
till att väldigt många olika projekt, nästan oavsett vad de arbetar med, i teorin skulle kunna anses 
arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism (jfr. Nilsson 2018).  

Rasism, utanförskap och våldsbejakande extremism kan vara svåra att hålla isär i det praktiska 
arbetet i projekten. Ett projekt kan arbeta för att motarbeta rasism på arbetsmarknaden och på så 
sätt sägas motarbeta både utanförskap och våldsbejakande extremism. Men det finns även projekt 
som mer tydligt placerar sig inom ramen för en specifik diskurs. Det gäller exempelvis de projekt som 
explicit säger sig arbeta mot specifika former av våldsbejakande extremism eller för tolerans. Det 
gäller också de projekt som arbetar mot strukturell rasism. 

Projektlogik – aktörerna påverkar 
Att tala i termer av en projektlogik, handlar om att tydliggöra hur projektets uttalade syfte endast är 
en del av arbetet med sociala projekt. Det finns en tendens till att projekt ses som ett opolitiskt och 
neutralt verktyg mot ett specifikt mål, när det i själva verket är ett policyinstrument som ger effekter 
bortom det uttalade syftet med projektet (Fred 2018).  

Malin Mc Glinn (2018) har studerat arbetsmarknadsprojekt finansierade av Europeiska socialfonden 
(ESF) och menar att projekten inte endast kan ses som en opolitisk formulering av syften. Projekten 
innehåller också specifika kunskapsanspråk på de problem som de angriper. Dessa anspråk styrs av 
en neoliberal politisk rationalitet som påverkas av policyer, regler, mål och kriterier. Monika Krause 
(2014) synliggör denna politiska rationalitet genom att tala om en projektmarknad. Hon skiljer på ett 
antal aktörer på marknaden: finansiärer, utförare och mottagare. Alla tre är deltagare i projektet; de 
påverkar det och de konkurrerar om resurser.  

I vårt fall handlar dessa aktörer om Arvsfonden som finansiär, projekten och organisationerna som 
utförare och målgrupperna som mottagare. Alla är lika viktiga delar av den interna projektlogiken och 
de är aktörer på projektmarknaden där projekt konkurrerar om resurser, deltagare och anseende. 
Enligt Krause måste man lyfta blicken för att se hur projektlogiken påverkar projektens möjligheter 
och vad deltagarna får tillbaka för allt det de ger till projekten och finansiären. Projektlogiken 
synliggör olika nivåer av konkurrens som innebär en positionering på en marknad, men också en 
paketering av projekten. Alla projekt tvingas paketera sina projekt för att kunna konkurrera om 
medel och för att uppfattas som lyckade. Slutligen betonar projektlogiken att deltagare ger – de ger 
tid, kontroll, agentskap, samtycke och ibland också arbetskraft (Krause 2014). 

Paketeringen av projekten som Krause (2014) talar om kan förstås som en strävan efter legitimitet. 
Genom att exempelvis paketera projektet med samma termer, metoder eller arbetssätt som det 
offentliga använder kan projektet få ökad legitimitet och i förlängningen konkurrensfördelar. 

Poängen med att tydliggöra denna projektlogik är att synen på vad ett socialt projekt är och gör 
tenderar att vara statisk: Projekt får medel för att arbeta med en konkret fråga, för och med en 
målgrupp, vilket ger vissa konkreta resultat. Med en sådan syn riskerar man att underskatta 
Arvsfondens och andra finansiärers betydelse för hur projekten formuleras och genomförs och deras 
effekter. Också den förda politikens betydelse och deltagarnas arbete och bidrag till projekten kan 
underskattas (jfr. Herz 2016b; Pérez & Herz 2014).  
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Metod och material 
Arvsfonden har valt inriktningen för studien. Studien utgår i huvudsak från två olika typer av 
material: intervjuer och en aktstudie. Jag har studerat alla Arvsfondens akter om projekten och det 
material som funnits om respektive projekt. Därtill har vi genomfört intervjuer och även 
observationer, då det har varit praktiskt möjligt. Observationer låter deltagarna i studien verka i sina 
egna sammanhang medan intervjuer kan bidra med fördjupning och förtydliganden (Alvesson et al. 
2000; Kvale & Brinkmann 2014). Observationer och intervjuer kan även användas för att berika 
varandra. Observationerna kan synliggöra vad som förmedlats genom intervjuer, och intervjuerna 
kan förtydliga observationerna och användas som diskussionsunderlag.  

I analysen var jag influerad av diskursteori och kritisk narrativ analys (Herz & Johansson 2013; 
Johansson 2005; Laclau & Mouffe 1985). Studien innebar alltså en kritisk, teoretisk läsning av vad 
som förmedlas av deltagarna, texterna och de ansvariga. Jag har särskilt intresserat mig för hur 
fenomen beskrivs, vad deltagare och texter förmedlar och inte förmedlar och hur deras uttalanden 
kan relateras till syftet, frågeställningarna och det teoretiska ramverket. Projektens 
samhällsvetenskapliga sammanhang gör att uttalanden får betydelser bortom de enskilda orden. Det 
som exempelvis är integration för den ene behöver inte betyda det för den andre, och sättet att tolka 
exempelvis jämställdhet kan få konsekvenser för vilka målgrupper som projekten når. Fokus för 
analysen var därför hur projekten beskrev, förstod och upplevde arbetet. 

Projekten hade olika utgångspunkter och var i olika faser 
Arvsfonden har valt ut de projekt som skulle studeras. Alla projekt i studien  

- samverkar på något sätt med offentlig sektor för att hitta nya former för arbetet med barn 
och unga i socialt utsatta situationer 

- arbetar i någon form med antingen extremism, utanförskap och rasism, eller med en 
kombination av någon eller några av dessa.  

Från början var uppdraget att enbart titta på projekt som arbetade med extremism, men uppdraget 
kom att breddas med tiden. Å ena sidan fanns det fördelar med breddningen, eftersom 
förebyggande arbete mot extremism även kan handla om rasism och utanförskap. Å andra sidan har 
breddningen skapat svårigheter i analysen av materialet. Det kan helt enkelt ibland vara svårt för 
läsaren att se den röda tråden mellan de olika projekten som ingår. Det är inte alltid givet hur ett 
projekt som arbetar för att förhindra rasism ska förstås i relation till ett projekt som arbetar med att 
förhindra så kallad våldsbejakande extremism genom exempelvis interreligiösa metoder. 

Projekten befann sig även i olika faser. Några var nystartade medan andra hade pågått ett tag, och 
ytterligare andra var avslutade sedan länge. De hade därför stött på olika typer av utmaningar. De 
hade också olika inriktning och målgrupper, och utgör alltså en minst sagt brokig skara.  

Intervjustudien  
Tanken var att besöka samtliga projekt för intervjuer, men det var inte möjligt. Många projekt var 
svåra att nå och mycket tid gick därför åt till att försöka etablera kontakt och boka in tid för intervju. 
En del av projekten hade redan avslutats och fanns inte längre kvar, och personerna var svåra att nå 
av den anledningen. Intervjuerna och besöken genomfördes av mig, Marcus Herz, med några 
undantag. Magnus Weber, forskningsassistent i projektet, besökte en skola tillsammans med 
Interreligiöst skolprojekt och genomförde intervjuer med de projekt som drevs i Malmö. Anledningen 
till det var att jag, Marcus Herz, hade arbetat tillsammans med de aktiva i de projekten. Vi bedömde 
därför att det var bättre att någon annan genomförde dessa intervjuer. 
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Eftersom det var svårt att få kontakt med en del av projekten kunde vi bara göra ett fåtal intervjuer 
per projekt. I de flesta fall har vi intervjuat projektledaren för projektet, i andra fall medarbetare eller 
deltagare. En översikt över intervjuerna finns i kapitlet Projekten i studien, nedan. 

Intervjuerna varade i cirka en till två timmar och strukturerades delvis efter ett antal teman som dock 
inte fick styra intervjun. Tanken var att det skulle ge mer spontana och utförliga svar och berättelser 
från de medverkande (Kvale & Brinkmann 2014). Intervjuerna genomfördes oftast i projektens 
lokaler eller någon annan lokal där intervjupersonerna kände sig trygga. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades ordagrant, för att vi skulle kunna citera dem. Vi analyserade intervjuerna 
kontinuerligt, från intervjutillfället och ett antal genomlyssningar, via transkribering till genomläsning 
och val av citat. De citat som finns i den här rapporten har jag behandlat språkligt med ambitionen 
att bevara innebörden. 

Dokumentstudien 
Jag har läst texterna ur arkiven flera gånger för att få en bild av vad texten påstår och vad som inte 
sägs. För att se vad som inte sägs analyserade jag texterna utifrån vilka eller vad som inte ges en 
position i texterna, vad som inte benämns eller vad som benämns indirekt (Boréus, 2011). 
Utgångspunkt för analysen var studiens syfte och frågeställningar. 

Etiska överväganden 
Samhällsvetenskaplig forskning ska följa de etiska råd som sammanfattats av Vetenskapsrådet 
(CODEX 2012) och det gäller även för denna studie. Vi informerade deltagarna om vad som gällde, att 
det var frivilligt att medverka och att de kunde avbryta sin medverkan. Enligt Vetenskapsrådet ska 
platser eller personer som kan avslöja deltagarnas identitet döljas (CODEX 2012). Detta var 
problematiskt eftersom det är möjligt att ta reda på vilka personer som hör till vilket projekt och vare 
sig projekt eller förening var möjliga att dölja. Vi skriver därför inte deltagares och 
projektmedarbetares namn. Vi skriver dock ut namn på projektledare eller andra ansvarigas namn, 
liksom namn på projekten och föreningarna. Den informationen är redan offentlig. 

För denna studie finns en rad andra etiska utmaningar som vi hanterade på olika sätt: 

- Det går att ifrågasätta om projekten kan delta frivilligt. Arvsfonden har ju som villkor att 
projekten ska medverka i en utvärdering, så det hade varit svårt för projekten att vägra att 
delta. Vi försökte därför att vara lyhörda för deltagarnas behov i intervjuerna och 
observationerna, och så långt det var möjligt fick de vara med och bestämma när och hur 
materialinsamlingen skulle gå till.  

- Det fanns risk för att projektmedarbetarna lade fokus på det som fungerat, för att projekten 
inte skulle framstå som misslyckade för Arvsfonden. Detta dilemma var svårare att hantera.  

- Avidentifieringen är som nämnts ovan problematisk. Projekten benämns med namn och även 
om vi hade avidentifierat projektledarna hade det gått att lista ut vem som sagt vad med 
hjälp av beskrivningen av projekten. På grund av detta har deltagarna i rapporten fått tillfälle 
att läsa citaten, i den mån det har varit möjligt. När vi har haft olika uppfattningar har jag 
kommenterat det i texten.  

Jag har plockat bort kommentarer som skulle kunna skada deltagare eller 
projektmedarbetare, om de inte hade betydelse för studiens resultat. Jag har också redigerat 
citaten för att öka läsbarheten. I vissa fall har den som citeras bett mig redigera, i andra fall 
har jag själv valt att redigera citat för att öka begripligheten. Ambitionen har varit att inte 
ändra innebörden av citaten. I rapportens avslutande analys har jag valt att inte ange vem 
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som sagt vad, eftersom den delen avser att ge en samlad bild av projekten. Där benämns de 
medverkande bara med sin roll i projekten. 

Projekten i studien 
I studien bedömde jag hur projekten använde olika utgångspunkter och olika teoretiska verktyg för 
att angripa frågor om segregation, utanförskap och extremism. Jag delade därefter in projekten i fem 
olika kategorier:  

1. projekt som arbetade utifrån ett antirasistiskt perspektiv  

2. projekt som arbetar interreligiöst  

3. projekt som arbetar utifrån ett toleransperspektiv  

4. projekt som arbetar utifrån våldsbejakande extremism och radikalisering  

5. projekt som arbetar med integration eller bredare med socialt arbete  

Projekten hade kunnat in gå i flera av kategorierna, men jag valde den kategori som jag uppfattade 
som den huvudsakliga.  

Namn Utgångspunkter 

Antal intervjuer 
(+observationer
) 

  

1. 
Antirasistisk
t  

2. 
Interreligiös
t  

3. 
Toleran
s 

4. 
Våldsbejakand
e extremism 
/radikalisering 

5. 
Integration
/ 
socialt 
arbete   

Måste du va så 
extrem? X  X X  1(+2) 
Resurscenter 
Safe Space    X  3 
Interreligiöst 
skolprojekt  X X   1(+2) 
Tillsammans 
för Sverige  X    1 
Navigator – 
Fredsbejakand
e unga 
muslimer    X  2 
Pluralism- och 
dialoginstitutet  X    2 
Våra liv    X  3 
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Några projekt beskriver jag mer i detalj: Unga mentorer och dialogmöten, Navigator, Tillsammans för 
Sverige, Pluralism- och dialoginstitutet, Interreligiöst skolprojekt, Måste du va så extrem? och 
Frysbox. Andra projekt beskriver jag mer översiktligt: Galka, Kåken, FC Ibra, Safe Space, Våra liv, 
Tryggare uppväxt i Sverige, Demo, APPropå rasism, Låt stå, New Connexion gymnasium och Waano. 

Tre av projekten har vi inte intervjuat. Projektet Unga mot extremism som genomfördes av 
Föreningen Galka utbildning i Spånga, kom jag i kontakt med först efter ett antal försök, och när jag 
till slut skulle boka intervjun fick jag inte längre kontakt med någon där. Till slut rann tiden ut och jag 
har därför inte kunnat utvärdera det projektet enligt plan, utan beskriver det bara översiktligt. 
Ovanligt mycket tid gick åt till att planera och genomföra även andra intervjuer för denna rapport. 
Därför är även FC Ibra och Kåken endast översiktligt beskrivna i denna rapport. Beskrivningarna av 
dessa tre projekt är baserade på akterna hos Arvsfonden. 

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

Rapportens struktur 
Rapporten är indelad i tre delar. Inledningen och sammanfattningen är skriven för att läsaren snabbt 
ska kunna ta till sig de viktigaste slutsatserna och hur rapporten är skriven.  

Därefter beskriver jag varje projekt för sig. Dessa avsnitt är deskriptiva och bygger i huvudsak på 
intervjuer, besök och dokument. Syftet är att ge en överblick över organisationen av projektet, det 

Unga mentorer 
och 
dialogmöten X   X  1 
DEMO X     1 
New 
Connexion   X   1 
Låt stå, 
antirasism på 
schemat X     1 
Frysbox     X 3 
Tryggare 
uppväxt i 
Sverige     X 3 
Appropå  
rasism X     2 
Waano    X  1 
Galka    X  0 
Kåken     X 0 
FC Ibra     X 0 
TOTALT      26(+3) 
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dagliga arbetet i projektet, de lärdomar och utmaningar som varit en del av projektet och att 
synliggöra projektets arbete.  

Rapportens sista del är mer teoretisk. Där diskuterar jag de gemensamma erfarenheter och 
spänningar som varit synliga i det empiriska materialet. 
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Projekten 
Detta avsnitt beskriver de arton projekten i studien. Jag börjar varje kapitel med en överblick av 
syfte, vem som driver projektet och en kortfattad beskrivning av projektets aktiviteter.  

Därefter beskriver jag i flera avsnitt det dagliga arbetet i projektet, vad de har gjort och hur. I dessa 
avsnitt behandlar jag också hur projektets målgrupper har deltagit i arbetet, hur teorier och 
terminologi har påverkat projektet och hur projektet har arbetat med spridning.  

Varje kapitel avslutas med ett avsnitt med sammanfattande slutsatser där jag lyfter utmaningar och 
lärdomar. 
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Unga mentorer och dialogmöten 
Unga mentorer och dialogmöten ägs av Somali Dialogue Center i Tynnered i Göteborg och syftar till 
att förebygga extremism. Projektet rekryterar 10 ungdomar varje år för att med dem genomföra tio 
olika träffar med föreläsningar. Föreläsningarna spänner över olika ämnen som projektet tänker 
gynnar ungdomarna och syftet är att utbilda de unga till mentorer. Ungdomarnas inflytande och 
delaktighet är högt. De deltar löpande i utvärderingar och planering av utbildningarna. Det är ett 
nyskapande projekt som arbetar nära grupper som ofta tenderar att glömmas bort i arbetet mot 
extremism, som familjer och anhöriga till unga som lämnat Sverige för att delta i strider utomlands. 
Totalt har projektet hittills beviljats 3 951 158 kronor av Arvsfonden. 

”Extremism är ett stort problem i samhället i dag, ett av de största” berättar Shugri som är 
projektledare för projektet sedan det gick in på sitt andra år. Det är mycket att tänka på innan 
föreläsningarna sätts ihop, det är ett känsligt ämne, menar hon vidare. Det är en balansgång 
eftersom de inte vill råka skrämma iväg ungdomarna eller få det att framstå som att projektet är 
”anti-islam”.  

Shugri: Vi är väldigt måna om vår religion. Just på grund av det har några kunnat använda 
religionen mot våra ungdomar för att dra dem åt ett annat håll och liksom förvränga själva 
budskapet som islam har. Det är det vi försöker visa ungdomarna. 

Projektet är dialogbaserat och ungdomarnas egna tankar och åsikter blandas med hur det är möjligt 
att känna igen extremism, hur människor kan dras till extremism och hur det kan förebyggas. 
Projektet initierades på grund av att många ungdomar lämnade Sverige för att delta i strider 
utomlands och inte kom tillbaka. Det var många föräldrar som inte visste vad som hänt deras barn. 
Föreningen har haft kontakt med många föräldrar vars barn försvunnit utan att föräldrarna visste 
varför eller vart. Ur dessa möten väcktes idén om projektet för att hjälpa till och ge de unga som 
finns kvar en chans.  

Ett deltagandebaserat arbete 
Ungdomarna är väldigt unga när de dras till extremism och de vet kanske inte bättre, betonar Shugri. 
En avgörande faktor är att ”de varit utanför samhället, och det är det som har dragit dem till det 
här”. Genom projektet får ungdomarna kontakt med vuxna som inte är deras föräldrar och inte 
vuxna som vill utnyttja dem för sina syften.  

Projektet rekryterar ungdomar genom att själva sprida information, men ungdomar som redan deltar 
informerar också andra ungdomar. De som vill delta skickar in en intresseanmälan till projektet som 
drar lott för att få fram vilka som ska få delta. Ungdomarna kommer i huvudsak från Göteborg, men 
också från platser utanför Göteborg. De flesta känner inte varandra sedan tidigare utan lär känna 
varandra under projekttidens gång.  

Deltagarna driver arbetet vidare 
Ett syfte med projektet är att ungdomarna som deltar själva ska kunna arbeta vidare med andra 
ungdomar. När jag träffade projektet hade tre av de första ungdomarna som hade genomgått 
projektet tagit initiativ både till att informera om projektet och till att själva utbilda andra. Projektet 
gav då stöd till ungdomarna. De unga höll själva i planering och upplägg men projektet hjälpte dem 
med att boka föreläsare och liknande. De har anordnat allt från temadagar till läxläsning med det 
övergripande syftet att motverka extremism. Förhoppningen var att också de ungdomar som ingick i 
projektet under år två, när intervjun genomfördes, skulle vara intresserade av att driva vidare 
arbetet. 
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Shugri: Så om de får en ungdom med sig, var och en, så kommer samhället se bättre ut hoppas vi, 
i framtiden. 

Projektet är noga med att inte pressa ungdomarna in i fortsatt arbete men ser gärna att de själva tar 
initiativ som projektet stöttar i den mån det är möjligt. I utbildningen ingår också att synliggöra 
deltagarnas styrkor, idéer och ansvar. På så sätt hoppas projektet att de unga själva kan ta initiativ 
för att arbeta vidare med frågorna. Så gick det till med de tre ungdomar som gick första året och som 
nu själva driver projektet vidare med stöd från organisationen. 

Föreläsningar med förebilder 
Föreläsningarna har haft olika teman. En del föreläsare har varit människor med samma bakgrund 
som de unga, och de har ofta pratat om sin väg framåt i livet och hur de har förverkligat sina 
drömmar. Man skulle kunna säga att de blir förebilder som de unga kan känna igen sig i. Antingen 
väljer projektet föreläsningarnas tema eller så väljer föreläsarna själva. Teman har varit allt från 
mänskliga rättigheter, utbildning och framtid, till kunskap om islam. Även ungdomar från första 
projektåret har föreläst om sitt fortsatta arbete för dem som deltar år två. 

Planeringen av innehåll sker efter en behovsanalys baserad på tidigare föreläsningar, ungdomarnas 
frågor och deras fortsatta behov efter en föreläsning. Ungdomarna lyssnar på en föreläsning på ett 
tema som väcker frågor: ”Vad kan man göra? Varför ser det ut så? Det här förstår inte jag.”. 
Projektledningen går igenom frågor och kommentarer och planerar nästa föreläsning efter dem.  

Marcus: Det är ju komplexa frågor detta, men ni har ändå lyckats mejsla ut vissa delar som det 
här bygger på. Vad har ni baserat er kunskap på när det gäller de här frågorna? 

Shugri: Egna erfarenheter. Och som sagt så bokar vi in föreläsningar med dem som har lyckats 
och har nått sina drömmar. Sen brukar vi se till så att föreläsaren kommer från samma land som 
de här ungdomarna, har haft samma svårigheter som de och har nått fram till sin dröm ändå. 

Mycket fokus läggs på att förmedla ”goda exempel”, och låta ungdomar möta människor med 
liknande bakgrund som har ett bra jobb och en bra utbildning eller att personen på annat sätt har 
nått sin dröm.  

Föreläsningarna spelas in och sänds också på Öppna kanalen, en lokal tv-kanal i Göteborg, om 
föreläsaren går med på det. Det är ett sätt att försöka sprida arbetet bortom projektets deltagare, 
dels till andra unga, dels till föräldrar som får veta vad deras barn går och lyssnar på.  

Shugri: Många föräldrar har kontaktat oss: ”Vi har hört att ni håller utbildningar och sånt”. Det är 
jättemånga föräldrar som också har varit väldigt intresserade och frågat ”När är nästa 
rekrytering? Jag vill gärna att våra ungdomar ska vara med”. 

Efter varje omgång anordnar projektet en avslutningskonferens med föreläsningar och andra 
aktiviteter. Konferensen sker i samarbete med andra organisationer runt om i landet. De olika 
organisationerna arbetar med olika frågor, men alla har ett pågående ungdomsarbete. Projektet har 
också ett nära samarbete med stadsdelsförvaltningen i området, polisen och samordnaren för 
våldsbejakande extremism i Göteborg, som alla varit och föreläst inom ramen för projektet. 

När de tio tillfällena och avslutningskonferensen är genomförda utvärderar projektet innehållet och 
organisationen. De försöker också bibehålla kontakten med ungdomarna som har deltagit för att 
kunna ta vara på deras åsikter. Projektet utvecklar sedan sin organisation och sitt fortsatta arbete.  

Vid intervjun var det fortfarande inte klart hur projektets arbete skulle fortsätta efter att 
finansieringen från Arvsfonden upphör. Att arbetet skulle fortsätta var klart, men inte exakt hur. 
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Föreningen har idéer och vilja att fortsätta utveckla arbetet men inte egna resurser för att bedriva 
arbetet på egen hand. De kommer att behöva söka externa medel. 

Balansgångar 
Shugri återkommer flera gånger till vikten av att presentera projektet så att det inte skrämmer bort 
deltagare eller föräldrar. Projektet behöver upprätthålla en balans mellan att å ena sidan behandla 
extremism och islam och å andra sidan inte återskapa föreställningen om att det finns ett 
förgivettaget samband mellan dem. 

Marcus: Den här balansen du pratar om? 

Shugri: Ja, den här balansen handlar om kunskap, att man ska kunna vad islam är, vad islam säger 
om saker och ting. Hur mycket kunskap har man egentligen om islam? Nu säger jag inte att jag 
kan, men som barn lär man sig från sina föräldrar och i grundskolan får man lektioner. Men det är 
mest från föräldrarna, vad mina föräldrar tycker. Sen när man blir äldre och hamnar i andra 
omgivningar med kompisar och andra människor, då man kommit i tonåren, kanske man inte står 
emot, för man har lärt sig väldigt mycket att islam ska man inte vara emot. Man ska inte säga 
emot. Och det gör att man inte säger emot när någonting är fel. Så det är där balansen är, man 
måste hela tiden tänka på att inte hamna snett någonstans, att inte hamna i extremism och inte 
hamna i anti-islam. Det är väldigt svårt, det är en väldigt smal gräns. Men självklart går det att 
skilja på med kunskap och det är det vi försöker erbjuda ungdomarna. 

Projektet är väldigt försiktiga med hur de uttrycker sig, vad de säger och hur de lägger upp 
föreläsningar. De tycks ha lyckats med balansen eftersom ingen har ifrågasatt deras arbete.  

Marcus: Varför behöver ni vara försiktiga? 

Shugri: Vi gör ju inte detta för att irritera någon eller för att vara mot islam. Vi gör det ju för att 
hjälpa till. Och om det irriterar dem vi vill hjälpa så har vi ju ingen att hjälpa. 

Ingen vill, menar Shugri, höra att ”din religion är fel”, så projektet måste uttrycka sig försiktigt och 
med respekt. En viktig poäng är också att inte ”irritera någon” eller skrämma bort den för det skulle 
omöjliggöra hjälpen. Shugri menar dock att det i dag finns en stor förståelse för den här typen av 
arbete eftersom många har sett konsekvenserna av extremism, både unga och deras föräldrar.  

Shugri återkommer även ofta till erfarenheter av utanförskap, att unga som inte känner sig 
accepterade och respekterade av det svenska samhället är en grogrund för extremism. 

Utanförskap, rasism och extremism 
Shugri: Jag vet att många ungdomar tar ut det i aggression mot det svenska samhället. De känner 
sig utanför samhället och känner sig hopplösa: ”Skit samma, jag har ingen framtid i Sverige. Jag 
kan komma till paradiset i stället och ha det bättre”. Det kan vara många faktorer som gör att de 
hamnar i sånt där men det är för att de inte har det bra. 

Det finns goda skäl för att hävda att känslan av utanförskap och social utestängning kan leda till 
aggression mot det svenska samhället. En hel del av dem som dras till så kallade extremistiska och 
våldsbejakande miljöer delar sådana erfarenheter (Herz 2016c). Det kan handla om fattigdom, 
rasism, trångboddhet och kriminalitet. Att angripa sådana frågor kräver dock ett bredare grepp om 
extremism än enbart kunskap och kritisk reflektion. 

Marcus: Men precis som du är inne på är detta ungdomar som känner sig utanför, i relation till 
exempelvis arbetsmarknad och liknande. Hur kan ni jobba med det? För jag antar att det måste 
vara mycket, mycket svårare? 
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Shugri: Det är mycket svårare för vi kan inte påverka det svenska samhället. Vi kanske kan 
påverka, föreläsa för de här ungdomarna, visa att det finns stöd, att det finns chanser och då 
kanske de kan lyckas med livet. Men vi kan ju inte ändra på någonting i svenska samhället, hur 
svenska samhället ser ut i dag. När jag säger utanförskap, självklart finns det många sätt man kan 
vara utanför på. Det kan vara hudfärg, det kan vara hårfärg, det kan vara språk, dialekt, vad som 
helst. Men det som ändå är största utanförskapet det är att man kommer från ett annat land och 
ser ut på ett annat sätt och tror på något annat.  

Shugri beskriver själv hur det kan vara att komma hit som barn och bli bemött på ett visst sätt under 
lång tid: att inte anses passa in. Det kan till exempel handla om att bli tilltalad på engelska för att 
man inte antas kunna svenska. Men det kan också vara mer allvarliga saker som fysiskt och 
strukturellt våld. Ungdomarna i projektet har velat prata om liknande erfarenheter i föreläsningar 
och diskussioner.  

Projektet försöker förmedla att ungdomarna inte ska låta rasismen hindra dem. Shugri säger: ”Man 
kommer möta mycket rasism på vägen, men det går att ta sig fram, man kan ta sig förbi den 
rasismen. Bara man bestämt själv vet vart man är på väg.” Samtidigt pekar hon på att ungdomar i dag 
möter en annan, värre vardagsrasism än vad projektledningen mötte när de växte upp. På ett sätt 
skulle detta arbete kanske kunna tolkas som att projektet arbetar med att stärka de ungas 
motståndskraft mot de sociala orättvisor de möter eller kommer att möta. 

Shugri: Bara det är ett stöd. Och det känner man på ungdomarna också. Om det är någon som 
gång på gång mött rasistiska saker, men inte sagt till någon och inte pratat med någon annan som 
också haft någonting sånt, då tror man ju ”det är jag, det är något fel på mig”. 

För att motarbeta sådana tankar och känslor krävs arbete och kunskap. Det behövs sammanhang där 
människor slipper möta rasism, där de kan uttrycka sina erfarenheter och få stöd från varandra för 
att skapa förändring. Att möta människor som delar liknande erfarenheter och söka stöd i varandra 
anses viktigt i projektets arbete, för att bryta känslan av att vara ensam med sina erfarenheter och 
för att motverka slutsatsen att det är en själv det är fel på.  

Tre utgångspunkter i samma projekt 
Tre av de teoretiska utgångspunkter som jag beskriver i den här studien samlas i projektet Unga 
mentorer och dialogmöten. Somali Dialogue Center, som driver projektet, arbetar med frågor om 
extremism, rasism och så kallat utanförskap. Jag kunde inte låta bli att nämna det för Shugri. 

Marcus: När jag började den här utvärderingen var jag osäker på hur jag skulle få ihop både 
extremism, rasism och utanförskap, men här har de kommit upp alla tre under samtalet 

Shugri: De hänger ju självklart väldigt mycket ihop. Och tyvärr, i vårt samhälle i Sverige i dag, kan 
man inte utesluta det ena, och det ena utökar den andra. Att vardagsrasismen i Sverige har ökat, 
det har ju påverkat att extremismen har kommit till och expanderat. […] Om man tänker att 
någon har varit med om rasism hela sitt liv och så hittar man en organisation som välkomnar en, 
liksom bjuder in med öppna armar. Då känner man liksom ett hat mot samhället där man har haft 
så svårt hela tiden. Sen när den här extremismen växer så kommer samhället att hata mer, så det 
hänger väldigt mycket ihop. Och det är okunskap båda två. De som har rasismen inom sig vet inte 
mycket om islam och invandrare och allt det här även om man bor i samma stad och jobbar på 
samma jobb. Det finns ändå väldigt mycket gränser, och man bor på olika håll i stan. Det är 
väldigt segregerat. Bara den här okunskapen att man inte känner den här personen, att man inte 
vet vad hans liv går ut på och hur det ser ut. Det har liksom glidit isär, man har glidit isär.   

Projektet har svåra frågor att hantera: Det går balansgång mellan känsliga ämnen och hanterar en 
stor bredd av frågor, både vad gäller deltagarnas egna erfarenheter och i det omkringliggande 
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samhället. Det kan handla om risken att anses tala illa om islam eller risken att utsättas för rasism. 
Projektarbetet ger stöd för att hantera frågorna, och även själva projektorganisationen ger stöd, 
exempelvis projektledningen. Deltagarna och de som arbetar i projektet har också stöd av varandra, 
då de delvis delar erfarenheter och har lärt sig att hitta strategier för att bearbeta saker som händer. 

Sammanfattande slutsatser 
Unga mentorer och dialogmöten har växt fram organiskt. Behovet uppmärksammades bland 
medlemmar och andra som organisationen mötte, och det dagliga arbetet har anpassats och 
planerats ihop med deltagarna. Projektet har en bakomliggande tanke att anlita personer i projektet 
som har samma bakgrund som deltagarna som själva, och som har lyckats uppnå sitt mål. Denna 
tanke ligger i linje med en syn på extremism som resultatet av ett sorts samhälleligt ”utanförskap”. 
De unga får exempel på att det går att hitta strategier för att möta exempelvis rasism utan att vända 
samhället ryggen. 

Projektet använder en bred definition av extremism, där frågor om rasism och utanförskap ingår. Det 
ligger väl i linje med de som pekar på att social utestängning och social utsatthet kan bidra till risken 
att någon ansluter sig till extremistiska miljöer. En potentiell fördel med en sådan definition är att det 
ligger väl i linje med arbete som visat sig ha komponenter med viss effekt vid arbete med unga i 
riskzonen för att ansluta sig till så kallade extremistiska miljöer (se Herz 2016c för en översyn).  

Nackdelen är dock att det finns risker med att ha ett alltför brett fokus på extremism, eftersom 
nästan vad som helst kan anses hamna under paraplyet extremism (jfr. Nilsson 2018). Jag kommer 
att återkomma till det i slutet av rapporten, men kan redan nu konstatera att det finns risk för att 
begreppets otydlighet också leder till en otydlighet inom ett projekt. Den otydligheten kan påverka 
projektets möjlighet till överlevnad eftersom det kan vara svårt att peka på effekterna av det som 
organisationerna bidrar med. 

  



32 
 

Navigator – fredsbejakande unga vuxna somalier 
Syftet med projektet Navigator är att förebygga våldsbejakande extremism och extremistmiljöer. 
Somaliska riksförbundet som driver Navigator är en paraplyorganisation för föreningar runt om i 
landet. Föreningen har funnits i cirka 20 år och har 50–60 medlemsföreningar.  

Projektet driver olika aktiviteter som riktar sig till unga vuxna och föräldrar, exempelvis seminarier 
och föreläsningar. Projektet har utbildat 20 unga fredsambassadörer, de har gett råd till föräldrar och 
anhöriga och även producerat en informationsfilm om våldsbejakande extremism och dess 
konsekvenser. Totalt har projektet fått 5 823 658 kronor från Arvsfonden. 

Eftersom Somaliska riksförbundet är en så pass stor organisation har troligen fler personer nåtts av 
projektet än vad som varit möjligt att mäta, men totalt uppger projektet att 66 personer aktivt har 
deltagit och att de har nått 804 personer i målgrupperna. Utöver målgrupperna har projektet nått 
ytterligare 1 706 personer. Målgrupperna har haft stort inflytande över processen och 
organisationen arbetar nära och tillsammans med sina medlemsorganisationer. Navigator var 
dessutom tidiga med att fånga upp en målgrupp som ofta glöms bort, nämligen de familjer som 
drabbas av att någon ansluter sig till krig och konflikter utomlands.  

Projektet startade ur föräldrars behov 
Anledningen till att Somaliska riksförbundet valde att engagera sig i just det här projektet går att söka 
ett antal år tillbaka. Asha som är koordinator i projektet förklarar: 

Asha: I Somalia har vi något som heter Al-Shabaab som ställer till ganska mycket, och människor 
var på något sätt misstänksamma mot att vi jobbade med det. Men vi ville verkligen ge 
information till våra ungdomar, inte vi som organisation, utan det var föräldrar som ropade: 
”Hjälp, hallå, här händer någonting, vad är det som pågår, kan ni hjälpa oss?” 

Ursprunget till projektet var alltså att föräldrar tog kontakt och bad om hjälp, exempelvis när deras 
barn talade om att åka och stötta Al-Shabaab eller andra extremistiska organisationer. Många 
föräldrar tog kontakt med myndigheter och bad om hjälp där, men eftersom barnen ofta var myndiga 
och hade eget pass fanns det inget myndigheterna kunde göra. Asha på Somaliska riksförbundet 
säger att de kände att ”vi måste göra någonting åt det”. Därför föddes projektet Navigator. Projektet 
riktar sig till ungdomar, föräldrar, eller mer specifikt mammor.  

Moa, som är projektledare, menar att Somaliska riksförbundet har vissa specifika fördelar för att ta 
sig an en så pass svår fråga. Det är en väletablerad organisation och deras medlemmar har ofta 
antingen egna upplevelser av terrororganisationer eller känner någon som har det. Deras 
medlemmar är också vana vid att, som Moa säger, ”tampas med andra svårigheter” och är därför 
väldigt benägna att göra någonting om det uppstår problem eller utmaningar.  

Moa: Och när jag pratar med folk som jobbar med våldsbejakande extremism på andra sätt, så 
säger man liksom: ”De svensk-somaliska föreningarna utmärker sig som de som vågar ta sig an 
den här frågan på ett väldigt liksom ärligt sätt”. 

Om svensk-somaliska föreningar är bättre eller sämre på att ta sig an så kallad våldsbejakande 
extremism faller utanför den här utvärderingen, men Moas uttalande är intressant. De enda 
målgruppsorienterade projekt som ingår i denna utvärdering drivs av svensk-somaliska 
organisationer. 

Misstänksamhet bidrog till att forma projektet 
Projektidén väcktes alltså av egna erfarenheter och föräldrar kontaktade Somaliska riksförbundet på 
grund av oron för sina barn. Men det finns en till orsak som tycks ligga bakom varför organisationen 
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valt att engagera sig i frågan: en misstänksamhet från andra. Asha nämner misstänksamhet i citatet 
ovan och både hon och Moa återkommer till det senare i intervjun. 

Moa: Det här kommer beröra den svensk-somaliska gruppen på olika sätt och då får vi liksom 
vara med och forma på vilket sätt. 

Asha: Mmm. Vi måste äga frågan. Det är jätteviktigt och det är också en förtroendefråga. Vi ser 
om vi vill träffa föreningar och så. De litar på oss och det är viktigt att det är just vi som pratar om 
frågor som verkligen berör oss: kanske kriminalitet, ungdomar eller diskriminering. Vi är 
muslimer, vi är mörkhyade, det är en massa frågor som ungdomarna kanske framför allt har. Inte 
jag, jag kom som vuxen, jag har mitt självförtroende och så där, men ett barn som känner ”jag är 
svensk, jag är född här”, och sen känner sig lite utanför, det kan få faktiska konsekvenser och det 
är bra att vi kan prata med varandra.  

Somaliska riksförbundet var en av de första organisationerna som fick ett större bidrag för att jobba 
med extremism. I början fanns det spänningar och misstänksamhet eftersom ingen riktigt visste hur 
de skulle arbeta med frågan. Moa beskriver hur vissa hon talat med inledningsvis inte ens ”vågade 
googla ISIS eller Al-Shabaab”. De var rädda för att de skulle bli misstänkta som extremister om de 
googlade på vissa organisationer eller sökte information om våldsbejakande extremism. 

Den rädslan bidrog till en försiktighet. Första året gick projektet därför försiktigt fram och sonderade 
hur människor ville prata om frågorna, vad de hade för behov av information, vilka de skulle vilja 
prata med och liknande.  

Moa: Vi jobbar med religiösa ledare. Det är jätteviktigt för där kan [de religiösa ledarna] säga: ”Ja, 
de använder koranen som ett slagträ i sin extremism. Men vad är det de gör, på i vilket sätt vrider 
de sitt budskap till propaganda?”, så som extrema grupper gör. Det är en jätteviktig del av 
Navigators arbete. 

Asha: Man kan känna, varför ska ni hålla på så här? Det var det andra organisationer som tyckte. 
Ja, det är fel det där, det är så ni ska utpeka er själva. Men det är inte utpekande, alltså finns det 
så jobbar vi mot det. Om det inte finns, skönt det, då kan vi förhindra det om det skulle hända. 
Det är viktigt det här att kan man prata om saker och ting.  

Moa: Ja, precis. För det ena utesluter ju inte det andra. Vi pratar mycket om islamofobi och 
rasism, för det finns ju alltid där.  

Frågan om extremism vävs här ihop med frågor om islamofobi och rasism. Moa och Asha pekar på 
risken att muslimer pekas ut som potentiella extremister i den allmänna debatten. Å andra sidan 
pekar de också på att det är viktigt att kunna tala om hur organisationer utnyttjar islam för sina egna 
syften. Olika intressen försöker alltså utnyttja islam och människors tro och Navigator vill ta tillbaka 
frågan och formulera den efter sina egna villkor.  

Det konkreta arbetet – information och mötesplatser 
Projektgruppen diskuterade initialt vad som skulle kunna vara till mest nytta för dem som skulle ta 
del av projektet. De beslutade att projektet skulle ha  

1) ett andligt perspektiv: en imam 

2) ett akademiskt perspektiv: en forskare, till exempel en religionsvetare  

3) någon som är lokalt förankrad i den kommunen de för tillfället befinner sig i: till exempel en 
polis eller kommuntjänsteman.  
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Det var viktigt att projektet inte skulle berätta hur saker är. I stället ville de skapa en plats där det var 
tillåtet för deltagarna att fråga och ifrågasätta. Projektets aktiviteter har sett lite olika ut under 
projektets olika år. Asha är noga med att påpeka att arbetet är en process där mycket handlar om att 
faktiskt våga lyfta frågan om extremism. Men också om att lämna utrymme så att mammorna och 
ungdomarna kunde ställa frågor och prata om dem. 

Information och källkritik 
En generell utgångspunkt har varit att projektet ska sprida information och bidra till att lära 
deltagarna källkritik, det vill säga att förhålla sig kritiskt och reflekterande till information som sprids 
via medier, både traditionella medier och sociala medier: 

Asha: Allt det du ser och hör: analysera. Och föräldrar ska också ha koll på ungdomarna. Vad är 
det de går in på och tittar på? […] Om man tittar för 30 år sen: Alla hade knappt telefon, man 
läste tidningen på tunnelbanan. Men i dag är det ett bombande av information. Alltså, vi är 
muslimer, det är jätteviktigt med våra imamer, jätteviktigt att våra ungdomar inte misstolkar 
saker och ting.  

Ett sätt att arbeta med dessa frågor är att bjuda in imamer som kan tala med ungdomar om 
tolkningar och misstolkningar av exempelvis koranen. Ett annat sätt är att bjuda in andra 
auktoriteter, som forskare. Till exempel bjöd projektet in en litteraturvetare med somaliskt ursprung 
för att prata om att det är svårt att finna rättfärdigande i ”vår kultur” för den typen av våld som 
används av extremistiska organisationer. Asha beskriver det så här: ”Du kan ha åsikter och säga dina 
åsikter, men våld – var kommer det ifrån? Det är viktigt att man meddelar det här budskapet till unga 
människor i dag.”  

Konferenser för unga 
Projektet har genomfört ungdomskonferenser med olika teman, till exempel ”från aktivism till 
frustration”.  

Moa: Ungdomar har mycket frågor, de kan bli upprörda. Det är inte konstigt, jag menar, jag har 
också varit, vi alla har varit tonåringar. Om man tar in den medierapportering som görs i dag så är 
det inte alls konstigt att man blir förbannad eller desorienterad eller känner att det pågår ett krig 
i Syrien och folk dödas och här sitter jag och jag vill engagera mig.  

Då var tanken att prata om det: ”Ja, du får vara arg och frustrerad, du får engagera dig och vara 
en aktivist. Men hur kan man göra det inom demokratins lagar?” […] Jag tror det är väldigt viktigt 
att ungdomar kan känna att de kan påverka. Så då hade vi inspirerande föreläsare och lyfte fram 
positiva förebilder. Jag tror att det är svårt att underskatta just den allmänna debatten om 
våldsbejakande extremism. Den har slagit också mot den muslimska communityn som är väldigt 
stor i Sverige och då får man liksom inte glömma bort och lyfta det.  

Här blir spänningen mellan aktivism eller motstånd och att inte bryta mot ”demokratins lagar” 
tydliga. En annan spänning som återkommer handlar om trycket på den ”muslimska communityn” 
med anledning av den politiska och sociala debatten om så kallad våldsbejakande extremism.  

Mötesplatser för samtal om extremism 
Under projektets andra år inledde projektet ett arbete med att skapa mötesplatser där de lokala 
föreningarna kunde möta dem som arbetar i kommuner mot våldsbejakande extremism. Det finns 
kommuner som tillsätter samordnare, skriver handlingsplaner eller arbetar förebyggande på andra 
sätt. Projektet samlade lokala organisationer och kanske någon imam för att tillsammans träffa 
kommuntjänstemän, för att de skulle kunna lära känna varandra, utbyta information och diskutera. I 
samband med det synliggjordes också ett annat behov. En grupp mammor berättade att deras barn 
hade lämnat Sverige för några år sedan och de menade att de inte hade kunnat få någon hjälp trots 
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att de upplevt situationen som väldigt jobbig och ansträngd. Det visade sig att många mammor 
delade samma erfarenheter. Situationen påverkade även andra omkring, som syskon och hela 
lokalsamhället, vilket stämmer väl överens med vad internationell forskning visar (Guru 2012a; Guru 
2012b). 

Projektet startade ett arbete där ett antal mammor intervjuades om problemen, vilken hjälp de fått 
och vad det hade fått för effekter på hur de nu såg på sin kommun. Någon berättade exempelvis att 
hon tyckte att hon hade blivit utnyttjad när någon ville intervjua ett ”offer”. Annars var det ingen 
som ville lyssna på henne.  

Moa: Vad vi vill är att lokalföreningarna ska samverka med kommunerna, att kommunen ska 
förstå vilken vinning de har av att samverka med de lokala föreningarna för att jobba 
förebyggande. Och vi såg att de här mammorna hade väldigt lågt förtroende för kommunerna. 
Och de upplevde att de inte hade fått hjälp. 

Projektet sonderade vad mammorna skulle vilja prata om, bjöd in kommunen och åkte dit för att 
tillsammans fika och prata. För mamman som kände sig utnyttjad innebar dessa möten bland annat 
att hon fick mer förtroende för kommunen. Och kommunen kunde få tillgång till hennes kompetens 
genom att inkludera henne. 

Marcus: Det finns en intressant spänning i det arbete ni beskriver. Å ena sidan att ge de grupper 
som inte lyssnats på en politisk röst inom ramen för de kanaler som finns men å andra sidan 
kanske de kanalerna faktiskt inte lyssnar? 

Asha: […] Det knyter också andra, även de som inte är medlemmar, till oss, eftersom de tycker 
”wow, där kom riksförbundet nu”. Det jag ser är att vi i riksförbundet har en roll. När vi kommer 
till Vivalla (Örebro, författarens kommentar) och mammorna säger: ”Våra barn är arbetslösa.” Då 
organiserar vi, vi kan hjälpa, vi ringer till kommunen, arbetsförmedlingen. De ska närvara i den 
mån de kan, kanske inte alla kommer. Vi knyter den här kontakten och den [blir också en 
bestående del av det här projektet]. Det här projektet, vi hoppas att det kan fortsätta. Men även 
om det slutar ger vi alltså ett namn till föreningen: Om du behöver någonting, kontakta den här 
personen i kommunen. Vi fixar det här tillsammans med föreningar och kommuner, 
kontaktpersoner så att folk kan kontakta varandra. Och just det här förtroendet som vi fick från 
föreningarna, vi vill också att lokala föreningar, kommunen, polisen odlar det här förtroendet. 
Det kanske inte blir hundra procent men att vi börjar betyder att det här samarbetet underlättas. 
Det är en jätteroll som vi har i Somaliska riksförbundet.  

Somaliska riksförbundet agerar brygga mellan mammorna och myndigheterna. De hjälper till att 
organisera mammorna och skapar förutsättningar för möten och samtal. Viktigast är kanske att de 
etablerar kontakt med exempelvis kommunen eller polisen, en kontakt där det finns ett upparbetat 
förtroende.  

Fredsambassadörer 
En annan stor del av projektet är utbildningen av fredsambassadörer. Projektet utsåg lokalföreningar 
i åtta städer där det bor många svensksomalier till att vara knutpunkter för projektet. Dessa 
lokalföreningar fick sedan nominera två ungdomar var, hälften killar och hälften tjejer, som fick gå en 
tvådagarsutbildning. En del av syftet var att de helt enkelt skulle få träffa varandra. Ett gemensamt 
intresse för deltagarna var någon form av samhällsintresse, allt från asylrätt till kvinnors rättigheter. I 
dag är dessa ungdomar projektets kontaktpersoner ute i landet.  

Moa: Det har gått väldigt bra. Mycket handlar ju om att det är en svår fråga. Man vill ju inte bara 
släppa ungdomar och säga: ”Nu ska ni ut och prata om våldsbejakande extremism.” För det första 
är det ganska farligt och speciellt om man riskerar att utsättas, ja av flera anledningar. Men att 
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inkludera dem i arbetet som vi gör och säga att de ska vara våra personer och föra budskapet 
vidare på något sätt.  

Asha: Och sen att de har ett nätverk själva. De har en grupp på Facebook där de kommunicerar 
med varandra. Några har varit och föreläst på den här Global-föreningen. De berättar vidare för 
andra ungdomar och andra föreningar. Vi tycker de är jättefina. Det här är att medvetandegöra 
eftersom ungdomarna själva kan ha frågor. Man bombar varje dag på tv. Det har hänt där. Man 
kan se och undra: ”Varför de gör så där, mamma? Varför gör en människa så, spränger sig?” Så 
det är att medvetandegöra att den här problematiken finns. 

Fredsambassadörernas uppgift blir alltså att medvetandegöra och att genom sina nätverk och 
kanaler sprida projektets och organisationens arbete. Den utbildning som de unga får handlar bland 
annat om våldsbejakande extremism: 

Moa: Kunskapen som de här ambassadörerna ska ha med sig, det är hur man pratar om 
våldsbejakande extremism som ämne eller som problem. Man presenterar dem olika. Forskning 
visar att det finns vissa personer som kanske fascineras av våld eller dras till det. Om de är inne i 
en grubblande period då attraheras man av ett budskap som är stort och fantastiskt tycker de 
som radikaliseras. Men man kan också tänka: ”Varje människa är unik, varje människa har sin 
egen historia, varför har de kommit dit de kommit?” Hur lyssnar man och bemöter argument 
med någon som säger någonting som man absolut inte håller med om? Ganska tidigt i projektet 
så träffade jag en kille som hade varit nere i Syrien, och ganska tidigt så berättade han att han 
ville åka ner dit igen för att han ville ansluta. Han hade stridit där. Det är ganska svårt att få in det 
i huvudet. Hur kan den här personen med Fjällrävenjacka, hur kan den personen ha hamnat på en 
sån här plats? Och såna saker kan vi prata om, hur kan man försöka förstå och greppa det här 
som händer. […] 

Uppgiften som fredsambassadör handlar alltså om att nyansera och försöka förstå hur människor kan 
dras till extremism. Det rör sig om känsliga frågor som kan medföra hot och hat, och projektet 
betonar vikten av att inte utsätta sig för situationer som kan vara hotfulla. Samtidigt finns det en 
medvetenhet om att den typen av bedömningar sällan är lätta. 

Marcus: Hur stöttar ni ungdomarna? 

Moa: Det som är bra, det är att vi har våra lokala medlemsföreningar. Vi har jobbat nära med de 
åtta största föreningarna som jag hänvisade till. De är ju nästan som kollegor, och vi har nära 
kontakt. Och de gör ett otroligt gediget arbete med ungdomar. De är ju nästan som 
extraföräldrar för många ungdomar, tar hand om dem, och har verkligen en vilja att jobba 
förebyggande. Så vi för ju också en kommunikation med de vuxna som jobbar lokalt. Och som i 
fallet med Örebro, där har man också väldigt nära kontakt med kommunen. […] 

Projektet ger alltså stöd till ambassadörerna, till exempel genom att hålla nära kontakt med 
lokalföreningarna och föra dialog med de vuxna. Ibland finns också ett nära samarbete med kommun 
och lokalpolis. Vid ett tillfälle initierade även Somaliska riksförbundet ett möte med Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) för att påtala att det finns risker för dem inom civilsamhället 
som arbetar med frågor om våldsbejakande extremism.  

Målgruppen, erfarenheter och framtiden 
Det har generellt sett inte varit svårt att nå ungdomar, men en utmaning i projektet har varit att nå 
fler tjejer. Målet var att åtminstone ha fördelningen 60/40 mellan killar och tjejer, men det har under 
delar av projekttiden varit svårt att nå det målet. Under år tre balanserades dock detta upp något.  

En svårighet har varit att rekryteringsarbetet görs i respektive medlemsorganisation och 
projektgruppen har haft svårt att följa upp rekryteringen i detalj. Om projektet får fortsatt 
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finansiering planerar de att arbeta mer med just den frågan. Riksförbundet har tidigare arbetat med 
ett jämställdhetsprojekt och beskriver frågan om tjejers och kvinnors deltagande som ett pågående 
arbete som berör alla i organisationen.  

Projektformen begränsar möjligheterna att nå alla som skulle vilja ta del av projektet. Asha berättar 
om hur föreningar hört av sig och frågat varför projektet inte besökt dem. Men tiden och resurserna 
är begränsade och det har därför inte varit möjligt att nå ut till alla som de skulle velat. En annan 
svårighet är att kunna begränsa mänskliga möten och interaktioner till att bara beröra frågan om 
extremism. Den frågan är så nära sammankopplad med andra närliggande frågor som demokrati, 
rasism, social utestängning och liknande. 

Asha: [Deltagarna säger:] ”Vi är svenskar, vi lever här. Men kommunen har inte, vi har inte träffat 
kommunen.” När vi var i skolan: ”Varför blev mitt barn behandlat på det här sättet?” Folk vill 
prata bredare om olika frågor som angår dem. Och vi skulle kunna prata [även om det], men 
ibland känner man sig otillräcklig faktiskt.  

Frågor kommer upp som relaterar till extremism även vid möten om annat. Asha säger: ”Vi jobbar 
fem dagar här i projektet och på helgerna. Jag och Moa har betalt men de som jobbar här är 
obetalda, så det är deras fritid. Det är svårt för civilsamhället att nå ut överallt.” Projektformen sätter 
alltså ramar för arbetet som kan göra det svårt att synliggöra allt det arbete som sker parallellt med 
projektet och inte inom projektet. 

Verksamhetens framtid bygger mycket på de lokala kontaktpersonerna, fredsambassadörerna och på 
mötesmaterial som kan fortsätta att användas. Kontaktpersoner och fredsambassadörer har även ett 
nätverk som ska säkerställa att arbetet kan fortsätta även utan finansiering. 

Moa: Det vi har gjort nu under det sista året, och kontinuerligt, det ska ju också göra att projektet 
utan finansiering ska kunna leva vidare på så sätt att vi har våra lokala kontaktpersoner, vi har 
metodmaterial, vi har våra fredsambassadörer, vi har en informationsfilm också som vi har 
producerat.  

Så vi har material som man kan använda ute i landet och ett nätverk som nu är åtta vuxna 
kontaktpersoner och två yngre ambassadörer i varje stad. De ska kunna bilda ett nätverk. Men 
sen så har vi också sökt pengar för en uppföljning där vi hoppas kunna vidareutveckla de delar 
som vi har sett behöver utvecklas. Där kommer fokus bland annat vara knutet också till den här 
avhopparproblematiken som kommer att komma mer framöver. Den kommer att handla om 
psykisk hälsa och traumahantering. Då är tanken att det ska rikta sig både på individnivå, att en 
person kanske har kommit tillbaka och har det svårt. Men också, det är ju inte bara ett trauma för 
en person utan familjen, communityn runt omkring. Hur påverkar det självbilden eller hur man är 
mot varandra? Så det är en sån del som vi gärna skulle vilja arbeta vidare med.  

Somaliska riksförbundet har sökt medel för ett projekt som tar vid där projektet Navigator slutar. I 
det nya projektet vill de fokusera på behov som uppmärksammats i Navigator, särskilt avhoppare och 
deras familjer och sociala sammanhang. Det nya projektet, Kompass, har beviljats medel från 
Arvsfonden 2018. 

Att förekomma och andra utmaningar 
I projektets slutrapport talar Navigator om en utmaning som format projektet, nämligen hur 
våldsbejakande extremister använder sig av islam i sin propaganda. Det har varit svårt att hitta ett 
språk för att tala om det. Det är också ett uppskruvat tonläge om islam i den offentliga debatten i 
Sverige och islamofobi förekommer. Under intervjun återkommer både Moa och Asha till att det 
finns utmaningar och spänningar i dessa frågor. 
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Marcus: Det lät som att du var inne på att ni ville förekomma också, både det som du var inne på 
att det är ett potentiellt problem att bli misstänkt för, men också kanske utifrån att de här 
organisationerna faktiskt finns i Somalia till exempel. Har jag tolkat det rätt då, att vi som 
organisation här måste ta initiativet för att… 

Moa: Jag tror att initialt var det för att det kom föräldrar och sa att: ”Nu är det så att det finns 
ungdomar som reser ner. Vi vet vart de reser och det är inte till bra grupper som gör bra saker. Vi 
har försökt att kontakta polisen. De säger att det inte går att få någon hjälp. Vi har kontaktat 
kommunen. De vet inte vad de ska göra. Vet ni?” Och så vänder de sig till Somaliska 
riksförbundet. Men innan dess så har man ju jobbat genom att prata om Al-Shabaab. Vad är det 
som händer nere i Somalia, hur kommer de här terrorgrupperna in och liksom söndrar samhället? 
Så man hade redan en vana att jobba och prata om de här ganska tuffa frågorna. Men sen så var 
det att föräldrarna kom. Men detta är också ett sätt att förebygga att muslimer inte pekas ut. Vi 
får med projektet en röst som: ”Här är det en imam som kan föra talan om det här.” Alla då 
förutom jag är svensk-somalier och att man själv för sin talan, bara det förebygger att man 
känner sig marginaliserad, eller arg, man vill inte alls jobba med den här frågan för man är 
marginaliserad. 

Den svensk-somaliska diasporan (organisationens egen benämning) har dessutom vissa utmaningar 
att förhålla sig till. Många svensk-somalier har erfarenheter av terrorism och terrororganisationer. 
Dessutom är det en internationellt spridd diaspora som har stark sammanhållning, exempelvis 
genom gemensamma tv-sändningar, vilket jag ska återkomma till. Dessutom har det funnits ett 
samhälleligt krav på vissa grupper att öppet ta avstånd från extremism, till exempel förväntas 
muslimska ledare ofta offentligt ta avstånd från terrororganisationer som använder islams namn.  

Asha: Det var några bekanta till mig som sa: ”Varför ställer sig inte alla imamer upp och säger 
något?” Och jag säger: ”Varför? Det här är motståndsrörelsen. De är galna och gör någonting. 
Varför ställer sig inte staten eller Svenska kyrkan och gör någonting?” Frågan finns alltså, och vi 
känner oss inte speciellt utpekade. Vi känner att frågan berör alla i dag i världen och där måste 
alla ta sitt ansvar: organisationer, trossamfunden, skolan, kommunen, polisen. Det är verkligen 
var och en som försöker stå upp och vi ska förhindra allihopa. 

Asha menar trots kravet på att ta avstånd, att de inte känner sig speciellt utpekade, även om det kan 
förekomma att de blir det. I stället menar hon att frågan rör alla och att ansvaret för att förhindra 
våldsbejakande extremism ligger på oss alla. De erfarenheter av terrorism och terrororganisationer 
som finns hos många i medlemsorganisationerna kan också innebära fördelar, exempelvis för att de 
sedan länge är vana vid att arbeta med frågorna.  

Moa: Våldsbejakande extremism som ämne är ju också väldigt, väldigt politiskt och det blir 
väldigt tydligt i nästan vilken debatt som helst som behandlar det. Man inser att det ofta blir en 
debatt mellan två olika sidor eller mot en viss grupp och så vidare. Och då är det en styrka att 
faktiskt ha jobbat med det här på gräsrotsnivå under en längre tid, och kunna säga: ”Du tycker så 
här, man jag har upplevt det här eller träffat de här personerna som jobbar på det här sättet.” Att 
försöka nyansera debatten. Och det är ju någonting som vi försöker förmedla till våra 
medlemsföreningar att det händer också. Att vi lyfter vad de gör lokalt. 

Slutligen vill jag återkomma till det speciella med den svensk-somaliska diasporan och tv-mediet. 
Uttalanden som görs i Sverige i tv-kanaler som produceras av och för människor med somaliskt 
ursprung får väldigt stor spridning. Uttalanden kan lätt snappas upp av grupper i andra länder, 
exempelvis Al-Shabaab i Somalia. Det menar Moa och Asha kan leda till en hotbild om personen som 
uttalat sig exempelvis åker till Somalia.  
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Samarbeten och samverkan 
Projektet har samverkat och samarbetat med ett antal olika projekt och myndigheter. Initialt var det 
lite oklart hur och med vem, eftersom allt arbete mot våldsbejakande extremism var relativt nytt 
både för myndigheter och för civilsamhället. 

Moa: Jag tycker att det har lossnat nu efter tre år, att man har fått lite legitimitet och att folk 
säger: ”Vi vill samverka med er.” Innan de här projekten fick sin form så var det så oklart hur 
arbetet skulle göras, så då var det kanske också svårare att initiera samverkan.  

Moa pekar på två saker här som har påverkat möjligheterna till samarbete och samverkan. Dels var 
projektet tidigt med att arbeta mot våldsbejakande extremism, dels behövde projektet legitimitet, 
vilken kan ta lång tid att uppnå. Det är inte heller lätt att samarbeta eller samverka med alla, trots att 
frågan är känd och ett projekt har vunnit legitimitet.  

Marcus: Finns det någon ni haft svårt att samverka med? 

Moa: I civilsamhället ses man ofta som en resurs. Så ibland, inte alltid, så kan de höra av sig och 
säga: ”Ja, men nu har vi en grej här så kan ni ta med er 15 stycken ungdomar till den här 
konferensen.” Ibland så är det större ideella föreningar, Fryshuset eller så. Och då så är man så 
här: ”Ja absolut, om vi samverkar. Vi kan gärna vara med men då vill vi gärna vara med och bygga 
det här tillsammans med er. För vi vill känna att vi jobbar tillsammans.”  

Det här är ett generellt problem som ofta tenderar att drabba civilsamhället (Pérez & Herz 2014; 
Herz 2016b). Det finns en förväntan på civilsamhällets organisationer att de ska bistå det offentliga 
eller, som i det här fallet, mer etablerade organisationer som Fryshuset. Det kan handla om att bidra 
med medlemmar, besökare, legitimitet eller med arbetskraft utan att få något tillbaka eller utan att 
på andra sätt värderas för det arbete som utförs. 

Asha: Det är inte bara projektmässigt utan det är överhuvudtaget: ”Kan ni organisera så många 
människor, så kommer vi och berättar om det här.” Ja, men vad är det där om, jag har ingen 
aning. Ska jag bara… 

Projektgruppen betonar att det som görs inom ramen för civilsamhället måste värderas högre. Ingen 
annan kan utföra arbetet på samma sätt och de allra flesta utför det gratis och frivilligt.  

Personberoende 
En annan utmaning som påverkar samarbeten är personberoendet, det vill säga att civilsamhällets 
arbete ofta bygger på enskilda individers engagemang och vilja. Många organisationer brukar också 
vittna om att även engagemanget från kommuner och andra myndigheter ofta är personberoende. 
Personberoende kan drabba den egna organisationen eller det egna projektets deltagare eller 
medarbetare. 

Moa: Vi har ju varit runt i en massa kommuner och varit runt på så många olika ställen. Ofta 
upplever jag att samverkan med kommunen är individbaserad. Säg att det finns en, till exempel 
som i Gävle, där vi har en jättefin, bra förening. De blev inom loppet av ganska kort tid av med sin 
lokal där de samlades. Och mannen som var deras kontakt på kommunen, vi var där och jag var 
så imponerad, vilken nära kommunikation de har med socialen. Han var där ganska ofta och 
träffade dem, kände dem. Och jag: det här är ju helt underbart. Men så slutade han på sitt jobb 
och så blev de av med den här lokalen och när vi träffade våra ambassadörer förra året sa de: ”Vi 
har inga lokaler att jobba i längre. Vi vill jobba.” Det där kan förändras ganska snabbt. Om en 
person på kommunen har slutat, vem ska då bry sig om det här vi har? Jag pratade faktiskt med 
[namn] på nationella samordnaren (mot våldsbejakande extremism, författarens notering). Det 
är ju väldigt svårt för många säger ju att samverka med civilsamhället det är jätteviktigt, vilket jag 
så klart håller med om. Men jag upplever att det är ganska olika vart man kommer. Och ofta 
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säger de: ”Vi vill jättegärna samverka.” Och så återkopplar man till medlemsföreningen och så 
har det inte hänt så mycket. Och det upplever jag kanske också att nationella samordnaren har 
sagt till kommunerna att nu ska ni jobba förebyggande lokalt och så kanske man liksom inte har 
så mycket. (Asha: kanske man inte har så mycket tid). Pengar, det kan vara en jätteliten kommun 
som inte har så mycket resurser och så blir det liksom inte så mycket när man tar tag i det. 

Personberoendet gör relationerna sårbara, och relationerna är viktiga för projektens överlevnad, 
genomförande och möjligheter till stöd. Den personliga kontakten är viktig för att överhuvudtaget 
kunna komma in till myndigheter eller andra större organisationer. 

Asha: Ja och det här att de också tror så här att man bara mailar till människor, så funkar det inte. 
Vad vi gör är att vi har kontakt med människor. Vi ringer och pratar: ”Hur mår du? Hur är det med 
familjen?” Vi når fram på ett annat sätt. Och det där kräver tid. 

Somaliska riksförbundet är en stor organisation med lång erfarenhet och ett brett kontaktnät, inte 
minst med andra riksorganisationer. Denna erfarenhet och kunskap ger troligen en säkerhet som 
andra mindre organisationer saknar. Samtidigt är frågan om våldsbejakande extremism relativt ny 
vilket kan skapa behov av nya kontakter och samarbeten. Under projekttiden har det dock blivit 
lättare för projektet att ställa krav och vara en aktiv part i samarbeten och olika evenemang.  

Sammanfattande slutsatser 
Navigator är ett av de projekt som uttryckligen och konkret arbetar mot extremism. Det är också ett 
projekt som är tydligt målgruppsorienterat. Somaliska riksförbundet driver projektet, och där och 
bland projektets medlemmar finns kunskaper och erfarenheter av militariserade och våldsbejakande 
organisationer och vilka effekter de kan ha på individer, familjer och samhället. Detta gör Somaliska 
riksförbundets position relativt unik i denna rapport. Somaliska riksförbundet är också en 
organisation som mött familjer där barn har uttryckt att de skulle vilja eller redan har lämnat Sverige 
för att strida utomlands för militariserade organisationer. Projektet startade som svar på dessa 
problem och utifrån de erfarenheterna. Man kan därför säga att projektet har uppstått organiskt, ur 
medlemmarnas behov och önskemål. 

Projektet visar tydligt hur lågt förtroendet mellan människor och myndigheter kan vara, hur svårt det 
kan vara att få stöd och hjälp och hur stor risken är att bli misstänkliggjord eller ignorerad. Detta 
bekräftas också av internationell forskning som pekar på hur familjer och andra närstående till de 
som antingen genomför en resa eller som misstänks för terrorrelaterad verksamhet ofta helt lämnas 
utan stöd och hjälp (Guru 2012b; Guru 2012a). Här har civilsamhällets aktörer ett försprång i 
jämförelse med myndigheter. Myndigheter har tidigare inte lyssnat eller stöttat familjer, 
lokalsamhällen och individer medan civilsamhället ofta har det förtroende som krävs för att nå fram 
till dem. Tack vare det förtroendet kan civilsamhället agera mellanhand och bidra till ett ökat 
förtroende för myndigheter, vilket Somaliska riksförbundet gör genom Navigator. 

Samtidigt visar arbetet med Navigator hur svårt och ibland också farligt arbetet mot så kallad 
våldsbejakande extremism kan vara. Projektet försöker att förekomma kritik och hat, även om Moa 
och Asha tonar ner problemet under intervjuns gång. Behovet av att förekomma kritik och hat visar 
hur lätt det är att vissa termer och kategorier klistras fast på vissa människor, i det här fallet den 
svensk-somaliska diasporan. Detta blir också tydligt i diskussionen om att imamer och andra 
muslimer förväntas aktivt ta avstånd från exempelvis terrorbrott eller dåd som sägs begås i islams 
namn.  

Det finns också andra risker med att uttala sig mot användandet av våld eller mot vissa 
organisationer, eftersom dessa organisationer kan utsätta projektet för hot. Det gör att projektet 
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riskerar att hamna i kläm mellan arbetet mot och rädslan för en specifik form av så kallad 
våldsbejakande extremism i Sverige och mellan de organisationer som kan utgöra ett potentiellt hot. 
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Waano 

Bakom projektet Waano stod Islamiska förbundet i Järva. Det är en religiös församling och 
organisation som sedan 1996 arbetar med socialt arbete och utbildning. De riktar sig i första hand till 
de boende i Järvaområdet. Projektet Waano syftade till att utveckla metoder för att göra unga 
medvetna om konsekvenserna av att ansluta sig till våldsbejakande extremistiska organisationer. 
Målet var att ungdomar på sikt skulle välja en annan väg. Bland annat arbetade organisationen med 
föräldrautbildning, en mentorskola för unga, familjebaserad psykosocial rådgivning och 
motberättelser som förmedlades genom podcast, tv och film. Projektet lades ner efter bara ett år, 
men under projekttiden deltog 87 personer aktivt i projektet, de hade 84 kursdeltagare och räknade 
med att ha nått cirka 2 000 personer. Projektet beviljades totalt 1 630 000 kronor från Arvsfonden. 

Waano initierades efter att många ungdomar, framför allt tjejer, hade åkt iväg till Syrien och Irak. 
Barnens föräldrar tog då kontakt med Islamiska förbundet i Järva och bad om hjälp med att stoppa 
barnen från att åka och med att kontakta myndigheter. Ibrahim var ordförande i Islamiska förbundet 
i Järva under projekttiden. Han berättar om hur en mamma tog kontakt med organisationen i maj–
juni 2014. Hon hade följt dotterns alla steg fram tills hon åkte och även tagit kontakt med 
myndigheter. Hon hade gjort vad hon skulle göra, menar Ibrahim. Myndigheterna menade dock att 
de inte kunde göra något då dottern var myndig. Detta ledde till att Islamiska förbundet skrev ett 
brev till stadsdelsförvaltningen och polismyndigheten för att be om hjälp. På något sätt fick media 
tag på brevet och kontaktade då Ibrahim vilket ledde till att frågan fick uppmärksamhet. Islamiska 
förbundet i Järva insåg att de inte kunde driva detta arbete enbart på frivillig basis utan att de 
behövde söka projektmedel för att kunna finansiera det omfattande arbetet. De fick kontakt med en 
psykolog som var anställd på Migrationsverket, som tillsammans med representanter för föreningen 
ingick i projektgruppen. Psykologen representerade dock inte Migrationsverket i projektet. Projektet 
startade 2015 men blev kortvarigt. Efter ett år lades det ner på grund av omprioriteringar inom 
Islamiska förbundet i Järva. 

Relationen till medier 
För Waano tycks mediebevakningen ha varit positiv för deras möjligheter att nå människor. På så sätt 
skiljer de sig från hur andra projekt i denna studie upplevde mediebevakning. 

Ibrahim: Och när det blev tidningsskriverier, det hjälpte också. Inte bara till allmänheten utan 
också till de berörda grupperna fick vi kanaler: Här finns det hjälp man kan söka. På det sättet fick 
vi kontakt med flera föräldrar som sökte sig till oss.  

Mediebevakningen var alltså positiv för projektet, både för att de kunde ”slå larm”, som Ibrahim 
uttrycker det, och för att det ledde till kontakt med fler föräldrar vars barn hade lämnat landet eller 
föräldrar som var oroliga för att barnen planerade att lämna landet.  

Ibrahim: Vi har på det sättet kunnat stötta en av tjejerna, som efter många samtal med oss, en av 
imamerna här, ändrat sina planer att åka iväg. Så det hade positiv effekt. […] 

Medias bevakning ledde alltså till att föräldrar tog kontakt med Waano för att få hjälp, hjälp som i det 
här specifika fallet innebar att flickan som planerade att resa iväg valde att stanna kvar efter samtal 
med organisationen och imamerna. 

 

Projektets vardag: medvetandegörande och samarbete 
Ibrahim: Det var båda delar, både att stötta föräldrar och utbilda ungdomar. Och överhuvudtaget 
att medvetandegöra att den här problematiken finns så att ingen ska känna: ”Jag vill inte att 
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någon annan ska berätta.” Och att man inte ska isolera sig. Det är det som de har känt 
egentligen, i de områdena som vi bor, att man vill behålla den problematiken för sig själv, vad 
barnen gör, kriminalitet eller drogmissbruk eller annat. 

Waano ville arbeta för att medvetandegöra problematiken. Det handlade om att exempelvis rikta sig 
till samhället, att informera om att projektet fanns och arbetade aktivt med frågorna, för att bygga 
”motståndskraft”. Tidigt förstod de att de behövde samarbeta med andra. De inledde därför 
samarbeten med ett antal lokala myndigheter, andra föreningar och med stadsdelarna. 

Ibrahim: Vi hade egentligen bra samarbete med Fryshuset som först jobbade med de här 
frågorna. Vi hade två möten där de bjöd in organisationer som jobbade med frågorna. Det kändes 
[ohörbart] som erfarenhetsutbyte. Nationella samordnaren var också viktig för oss, Mona Sahlin 
och hennes kansli. Och närpolisen hade vi också bra samarbete med. Vi kunde träffas och ha 
samtal och de deltog också i utbildning om radikalisering. De undervisade inte ungdomarna, utan 
föräldrarna. Man kan erbjuda den här relationen så att föräldrarna känner att om de behöver kan 
de få stöd från polisen. De såg den här länken, den här kontakten. Organisationerna, andra 
moskéer i området, vi kände att vi var öppna för alla. Men det var mest stadsdelarna. De hade 
också egna referensgrupper som delade våra erfarenheter. De hade egna utbildningar också till 
sin personal och så vidare, och kunde bjuda oss också till deras utbildningar.  

En person i projektet var också kopplad till den nationella samordnaren mot våldsbejakande 
extremism.  

Utbildningar och diskussioner 
En del av projektarbetet bestod i att skapa och genomföra utbildningar för ungdomar och föräldrar i 
samarbete med stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. Utbildningen hade fyra moduler: 
utvecklingspsykologi, radikalisering, kommunikation och konflikthantering samt teologiska frågor. 
Ena gången gavs kursen i Rinkeby och den andra gången i Tensta för att underlätta för deltagare från 
båda områdena och mot bakgrund av samarbetet med båda stadsdelarna.  

Marcus: Den teologiska frågan stöts och blöts i relation till den här typen av frågor. Hur har ni 
hanterat det? 

Ibrahim: Vi såg genom fokusgruppen hur vissa ungdomar var som alla andra och vissa var på glid 
på något sätt. Det hade inget med religionen att göra, men att någon kunde väcka deras intresse 
och på något sätt övertyga dem i religionens namn. Jag var med på de här föreläsningarna och 
det kändes som att det fanns lite brister hos ungdomarna i de teologiska frågorna. Vi har sagt att 
nej, man ska inte liksom skämmas. Det är bra att man frågar två gånger. Att inte ha tålamod eller 
tolerera åsikter eller andra religioner – vi visade att det var helt främmande för det vi har lärt oss 
och det som islam står för. Det var mycket känslor när det kom upp faktiskt. Många frågor kring 
detta. Hur ska jag svara när ungdomarna diskuterar frågorna? De kan säga till föräldrarna: ”ni har 
fel, ni gör fel”, från ingenstans säga ”halal, haram” som det heter, det här är rätt och det här är 
fel i teologisk mening. Det kan göra föräldrarna osäkra. Så att det är bra att man sätter sig ner och 
diskuterar i stället för att bli arg eller utagera vid oväntade frågor. 

Ibrahim menar att det är vanligt att tysta ner och att inte ta diskussionen. Han säger att ”då söker 
man svaret någon annanstans”. Projektet försökte förmedla till föräldrarna att de skulle vara 
ödmjuka inför de frågor barnen kan ha. 

Marcus: Det finns en annan närliggande fråga som ni också tar upp i det ni skrivit om projektet. 
Det är ju det här att många som ansluter sig har erfarenhet av sociala orättvisor, rasism kanske, 
segregation. Har det också dykt upp som en fråga i de utbildningar ni haft med ungdomar och 
föräldrar? 
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Ibrahim: Vi har fokuserat på radikalisering, men frågorna kom upp. Vissa kände att de inte kunde 
söka hjälp från myndigheter, socialtjänst och så vidare. Man var rädd, man sa: ”Vi kände att det 
var något fel med barnet tidigare, men vi vågade inte söka hjälp.” På något sätt att man inte 
vågade söka stöd, de delarna har vi pratat om […] ungdomarna har inte jobb och många av dem 
har hoppat av utbildningar och så vidare. Men vi har inte specifikt diskuterat 
diskrimineringsdelen. För det kändes underförstått i arbetet. 

Föräldrarna uppger att de inte vågat gå till myndigheter eller att de inte vet hur de ska ta kontakt 
med myndigheter. Ibrahim menar att ”Myndigheterna har försökt kanalisera dem till de projekt som 
fanns och inte tagit emot dem som grupp och då skapades barriärer och misstro. Då vill de inte träffa 
dem och så vidare.” Han menar vidare att det både kan handla om fördomar mot myndigheter men 
också om myndigheterna själva.  

Filmer 
Marcus: Hur togs projektet emot av andra? 

Ibrahim: Det var väldigt lyckat faktiskt. De här filmerna vi gjorde, vi gjorde två stycken. En som var 
riktad till tjejer och en som var riktad till killar. Där hade vi väldigt svårt att få folk från området. 
Folk var rädda och ville inte medverka, men vi lyckades i alla fall få en av killarna som var med i 
utbildningen att medverka i filmerna. Men alla andra var skådespelare. 

Marcus: Som ni hyrde in? 

Ibrahim: Som vi hyrde in i projektet ja. De filmerna, de har massmedialt fått mycket bra respons.  

Projektets filmer har nämnts både på SVT, TV4, Sveriges Radio samt i lokaltidningarna och har därför 
fått stor spridning. Responsen har varit bra men Ibrahim nämner också att de fått kritik för att inte 
ungdomar från området var med i filmerna. De menar dock att ungdomarna inte vill bli identifierade 
och att de vill skydda sig, en förklaring som tycktes tas emot bra av kritikerna. 

Marcus: Men vad bestod den rädslan i? 

Ibrahim: De ungdomarna vi frågat har inte exakt velat beskriva, de sa ”nej, jag vågar inte” och så 
vidare. Men han som var med […], lokaltidningarna intervjuade honom på grund av att han var 
från Järva och han kunde beskriva vad han kände och kompiskretsen han ingick i tidigare. Han 
kände att det var hans plikt, att han måste visa upp att han inte accepterar och inte står för de 
här tankarna och ideologin och så vidare. Så att det var mycket bra, uppmärksamheten var 
mycket stor. 

Det är svårt att utläsa vad rädslan hos ungdomarna bestod i, om det hade med temat att göra eller 
om det handlar om uppgiften i sig, att medverka i en film med den uppmärksamhet det kan innebära. 
Kanske är det en kombination, och filmen fick mycket uppmärksamhet på grund av sitt tema vilket 
innebar intervjuer och spridning.  

Projektet avslutades i förtid 
Trots att projektet tycks ha fungerat bra och trots att det funnits ett behov blev projektet kortlivat. 

Marcus: Utbildningarna, har de kunnat spridas och fortlever något av projektet i dag? 

Ibrahim: Vårt projekt blev bara ett år. Vi har inte fortsatt år två och tre. Tanken var, det här första 
året, att vi skulle jobba med utbildningar och på något sätt börja med filmerna. År två skulle vi 
fortsätta med att utbilda ungdomar. Tredje året skulle vi utbilda andra ungdomar, göra metodbok 
och så vidare. Men, nej, det blev, tyvärr, det blev dramatiska avslut. När första året var slut var 
jag inte längre ordförande i församlingen. Den nya styrelsen, jag var inte med överhuvudtaget, de 
tyckte: ”Den här informationen, ni har gjort – galant, jättebra – men nu vill vi inte att det ska 
fortsätta, utan vi ska ta vara på erfarenheter från en kille från Minnesota. [nämner namn]” Han 
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besökte Sverige, tror det var nationella samordnaren Mona Sahlin som bjöd honom till Sverige. 
[…] Han besökte Stockholm, Göteborg, Örebro, för att berätta om sina erfarenheter, hur de 
jobbar i Minnesota. Så styrelsen tyckte att deras program skulle vara bättre: man skulle utbilda 
ungdomar och det skulle inte vara vuxna i projektet utan ungdomarna skulle jobba med projektet 
helt och hållet. Tanken var egentligen att vi år tre skulle överlämna projektet till ungdomarna 
[ohörbart] […]. 

Efter ett år avslutades projektet alltså. Islamiska förbundet ville hellre gå vidare med det arbete som 
tagits fram i Minnesota. Det blev dock inget av det. Arvsfonden ville att organisationen skulle 
fortsätta det arbete som påbörjats eller lämna in en helt ny ansökan, men det blev ont om tid och 
andra svårigheter med administrationen av projektet. Styrelsen hade bestämt sig och projektgruppen 
fick rätta sig efter det. Trots den korta tiden har projektet ändå lyckats genomföra ett stort arbete på 
kort tid.  

Ungdomarna 
Som Ibrahim berättar ovan fanns det viss kritik mot att ungdomar från den egna stadsdelen inte 
deltog i arbetet med filmerna. Dessutom var det föräldrar som väckt behovet av projektet. Detta gör 
att det är intressant att titta lite närmare på vilka ungdomarna var som ingick i projektet och hur de 
deltog. 

Marcus: Vilka var ungdomarna som ni mötte? 

Ibrahim: Egentligen var det genom föräldrarna. Vi annonserade med flygblad att nu finns den här 
kursen. Det var ungdomar från området […] ungdomar från Järvaområdet, så att det var inte bara 
ungdomar från Rinkeby. 

I projektet ingick ungdomar från lokalsamhället, det vill säga Rinkeby, Tensta och Husby. Ibrahim 
menar att alla ungdomar som sökte för att vara med i projektet också kom in. Projektet sökte inte 
specifika grupper. Enda kravet var att ungdomarna skulle komma från lokalområdet.  

Marcus: En viktig fråga för Arvsfonden är att det är viktigt för deltagarna att vara delaktiga i 
projektets alla delar. Hur har det fungerat här eftersom det är en så specifik fråga ni jobbar med? 

Ibrahim: Som jag sa i början, det var målgruppen själva som kontaktade oss och ville att vi skulle 
jobba med de här frågorna. Och sen när vi skulle jobba med projektet, då bildade vi en 
arbetsgrupp eller fokusgrupp som bestod både av föräldrar men till mesta delen ungdomar. De 
kunde berätta om sina erfarenheter och hur de känner området. Faktum är att ungdomar som 
ingick i den här fokusgruppen har kompisar som har åkt iväg. Så att på så sätt fick vi också 
diskutera hur kan vi förebygga till andra ungdomar. Vi kände att vi fick idéer och tankar från dem 
och varje arbete som vi gör rådfrågade vi grupperna så att de kunde säga sitt. Även om andra 
grejer, som filmer och sånt som vi har gjort, det där har vi liksom planerat själva men ändå 
hämtat information hela tiden från fokusgruppen. 

Inledningsvis talar Ibrahim mycket om att det var föräldrarna till de barn som hade åkt iväg som 
väckte frågan. Det är tydligt att det är föräldrarna och inte barnen själva som i första hand väckt 
behovet av projektet. Samtidigt menar han att ungdomarna tillsammans med föräldrarna ingått i en 
fokusgrupp som arbetat med projektet och på så sätt kunnat påverka projektets utformning.  

Sammanfattande slutsatser  
Det är svårt att dra några slutsatser av ett projekt som endast pågick under ett år. Det finns dock 
några frågor som kan vara viktiga att lyfta, dels ungdomarnas, det vill säga målgruppens, delaktighet, 
dels relationen mellan projekt och projektägare.  
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Waano och några andra projekt i denna studie skapade sina projekt utifrån vuxnas behov och 
önskemål. Sedan har projekten naturligtvis anpassats i dialog med målgruppen, vilket kan skapa 
utmaningar, som exempelvis att nå ungdomar på deras villkor. Men i Waanos fall tycks detta inte ha 
varit ett problem. Ungdomarna sökte sig själva till projektet, vilket tyder på ett intresse av att delta. 
Att Waano lyckades kan bero på en rad olika saker, exempelvis lokal förankring, vilket hade varit 
intressant att undersöka närmare. Det var dock omöjligt eftersom projektet avslutades så snabbt. 

Relationen mellan projekt och projektägare var svårare. Projektägaren, det vill säga Islamiska 
förbundet, bestämde sig för att gå i en annan riktning än vad arbetet i Waano innebar. Också det här 
hade varit intressant att undersöka närmare. Var projektet inte tillräckligt förankrat i den egna 
organisationen? Byttes viktiga personer i ledningen ut under projektets tid? Eller ansågs det i stället 
vara viktigare att satsa resurser på annat håll? Allt detta är spekulationer, men de kan trots det vara 
en viktig lärdom för framtida projekt. Projekt måste tydligt förankra sitt arbete i den egna 
organisationen och säkerställa att organisationen ställer sig bakom projektet under hela projekttiden. 
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Tillsammans för Sverige 
Tillsammans för Sverige är ett interreligiöst projekt som arbetar förebyggande med unga. Det ägs av 
Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset. Totalt har projektet beviljats 4 860 000 kronor av Arvsfonden.  

En utgångspunkt för projektet var behovet att stärka unga med olika religiös bakgrund så att de 
kunde vara delaktiga i och påverka samhället. Arbetet är inriktat på interreligiös vägledning och 
utbildning med syfte att motverka rasism, främlingsfientlighet och extremism. Projektet ville ta vara 
på religion som en positiv resurs som kan öka samförstånd och överbrygga sociala klyftor mellan 
unga från olika traditioner och bakgrunder i samhället. Med mänskliga rättigheter i centrum ville 
projektet hjälpa unga att bearbeta sin religiösa identitet och genom ökad kunskap och möten över 
religionsgränser minska främlingsfientlighet och rasism.  

Projektet har haft stor geografisk spridning och nått många människor runt om i Sverige, både unga 
men också vuxna. Projektet har funnits i Stockholm, Göteborg och Malmö. Målgrupperna har haft 
stort inflytande och deltagit aktivt, bland annat med att ta fram arbetssätt och med att löpande 
utveckla arbetet. Totalt har 2 650 unga mött projektet genom metoden storytelling och 2 400 unga 
har besökt ”religionsmottagningen”. Projektet lever vidare i dag, bland annat genom Pluralism- och 
dialoginstitutet som jag tar upp i nästa kapitel. 

Bakgrunden till projektet 
Projektet har växt fram organiskt. Svenska kyrkan fanns redan representerade på Fryshuset och en 
rad olika projekt kunde använda sig av Svenska kyrkan, men samtidigt fanns ett behov av att arbeta 
bredare med frågor om pluralism och inte ur Svenska kyrkans perspektiv. Dessutom fanns ett behov 
hos de unga som befann sig på Fryshuset. De menade att de kunde vända sig till kyrkan, även om de 
själva inte var kristna, exempelvis om det hände något. Samtidigt efterfrågades tillgång till en imam.  

Parallellt med detta förändrades den politiska diskursen i och med att Sverigedemokraterna kom in i 
riksdagen. Detta ledde till att Maria som blev projektledare för Tillsammans för Sverige valde att 
utveckla arbetet med Svenska kyrkan inom Fryshuset till ett mer interreligiöst samarbete för att 
arbeta mot främlingsfientlighet och rasism, och för att möta de ungas olika behov. 

Maria: Ur detta växte ett väldigt stort ungdomsengagemang, så det blev ett 
väldigt tryck i de här frågorna, att vi skulle jobba tillsammans. Man förstod 
på ett sätt att när unga med olika religiös bakgrund möts, så möts man 
[som] minoriteter. Även om man träffar en majoritetsreligion, så är man i 
dag i det sekulära samhället utsatt för någon form av förminskande, 
förlöjligande eller hot. 

Ur detta växte ett behov av och en möjlighet att arbeta med religion med unga på ett positivt sätt i 
enlighet med Fryshusets övriga arbete med unga. Maria menar att det är som vilken verksamhet som 
helst på Fryshuset. Det finns de som sysslar med sport men det finns också unga som är intresserade 
av religion. Maria startade därför Tillsammans för Sverige tillsammans med en imam från Ibn Rushd1. 
Målet var att skapa möjligheter för unga från flera olika religioner att mötas. Innan de beviljades 
medel från Arvsfonden fanns det bara utrymme för att anställa en imam. Senare kompletterade 
projektet med representanter från fler religioner.  

                                                           
1 Ibn Rushd är ett studieförbund som ”verkar utifrån muslimska värderingar” (www.ibnrushd.se/vilka-
ar-vi/) 
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Poängen var att alla var på en neutral plats och inte i de egna församlingarna. Det är ett problem, 
menar Maria, att religion ofta glöms bort och att det sällan lyfts upp i samtal om exempelvis 
integration, trots att religion är en viktig fråga för många minoriteter och deras identitetsarbete. 

Projektet mötte inledningsvis mycket kritik både internt och externt. Svenska kyrkan var projektägare 
vilket innebar att imamen anställdes av Svenska kyrkan. Detta ledde till kritik och även hot. Svenska 
kyrkan valde då att backa från projektet och Fryshuset tog i stället över. På grund av detta krävdes 
externa projektmedel och därför föddes idéen om en projektansökan till Arvsfonden.  

Inledningsvis var Maria, som är präst, och en imam projektledare tillsammans, men med tiden blev 
det av praktiska skäl ohållbart och Maria tog då över projektledarrollen. Maria menar att det 
”konstigt nog” sågs som udda att en präst och en imam arbetade ihop. När Arvsfonden beviljade 
medel anställdes också en ungdomspedagog från Judiska församlingen i Stockholm och en lärare 
med hinduisk bakgrund. Efter hand valde projektet att lyfta in ungdomar som ledare i projektet och 
ge dem arvode för deras arbetstid. I början rekryterades de unga från de egna församlingarna: den 
kristna, den judiska, den hinduiska och den muslimska.  

Projektet växte sedan snabbt och många ungdomar ville engagera sig. I takt med ökad islamofobi och 
att terrordåd aktualiserades i omvärlden, växte trycket på projektet, både medialt och politiskt. Det 
fanns uppenbart ett ökat behov av projektet. När projektets ungdomar var ute i skolor valde 
ytterligare ungdomar att engagera sig och även de fick chans att delta i verksamheterna.  

Storytelling och religionsmottagning 
Maria: Vi byggde upp en utbildning tillsammans med unga. Det tog ungefär ett år, och vi 
fick en massa stöd av andra organisationer att åka utanför Sverige och uppbackning att 
göra det. Inte från Arvsfonden men från andra. Med hjälp av olika metoder kunde vi bygga 
upp ett program som passade för unga i Sverige. Och det har ju flera hundra [unga] gått 
igenom, varje termin […] det blir en inkörsport till att unga lär känna varandra över olika 
gränser och startar nya saker och nya idéer. 

Det fanns ett behov hos deltagarna av att få jobba med sin egen berättelse, sin ”story”, vilket ledde 
till att projektet började arbeta med metoden storytelling. Även om det var de vuxna i projektet som 
sammanställde arbetet, så var ungdomar från samtliga församlingar med och utvecklade projektets 
riktning från början. Bland annat arbetade de med reflektionsdagböcker som låg till grund för de 
metoder som projektet så småningom arbetade fram. 

De unga som skulle arbeta med storytelling fick en utbildning som handlade mycket om att känna sig 
hemma på olika platser. Någon kanske inte kände sig hemma på Fryshuset, en annan hade aldrig 
varit i en synagoga och en tredje kanske var rädd för att åka till Rinkeby. Utbildningen flyttade därför 
mellan olika platser. Den startade på Fryshuset och gick sedan runt på olika platser, exempelvis 
moskén i Rinkeby, en synagoga och en kyrka. Syftet med detta arbetssätt var ”att en gång i livet ha 
varit välkomnad till en plats som man aldrig trodde att man skulle ta sig till”, som Maria formulerar 
det. 

Premissen för storytelling är att unga får berätta om sina liv och erfarenheter med utgångspunkt i sig 
själva. På så sätt skapas möten, till exempel mellan olika trosuppfattningar. Storytelling synliggör 
också hur personliga och olika berättelser kan vara, och att det finns flera olika sätt att vara 
exempelvis jude eller kristen på. Ungdomarna utbildas i metoden och får sedan arvode för att åka ut 
till andra unga, för att berätta och svara på frågor, exempelvis i skolor, ungdomsgrupper, 
fritidsgårdar eller organisationer. De berättar sin personliga berättelse om hur det är att vara kristen, 
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jude, muslim och håller sedan en workshop. Totalt har 2 650 unga mött representanter från projektet 
genom storytelling, enligt projektets slutrapport.  

Utgår från de unga och sätter ramar 
Projektets arbetssätt utgår hela tiden från de unga själva. Det är de som driver samtalet. Det handlar 
om att bygga tillit till och mellan de unga och om att skapa möten där unga känner att de kan få vara 
dem de är.  

Maria: Är vi i synagogan, så är det inte så att det hoppar fram en rabbin och 
berättar om synagogan, utan det ska vara de unga som välkomnar och 
berättar om hur är det att vara jude i Sverige: ”Så här upplever jag mitt 
kyrkorum eller så här upplever jag min synagoga.”   

Utbildningen flyttar alltså till olika platser och arbetet går lika mycket ut på att vara en bra värd som 
att vara en bra gäst. Maria beskriver det som ”att också tänka på hur svårt det kan vara för vissa 
människor att ta sig in”.  

Arbetet bygger alltså mycket på ungas delaktighet, men Maria påpekar också att det finns ramar i 
utbildningen. De unga skriver kontrakt där de exempelvis förbinder sig att passa tider. I dag är det de 
unga som sköter arbetet och de får arvode för det. En förhoppning är att det också ska kunna vara en 
väg in i framtida arbete eftersom de får erfarenheter och referenser.  

Religionsmottagningen fungerar på liknande sätt, men där har unga fått komma till projektet och 
träffa representanter för olika trosuppfattningar. De unga har kommit till Fryshuset där projektet 
huserar men projektet har också haft religionsmottagning vid event som till exempel skolor och 
fritidsgårdar har anordnat. Totalt har cirka 2 400 unga träffat religionsmottagningen enligt projektets 
slutrapport. 

Utmaningar och lärdomar 
I projektet uppstod problem och utmaningar för både projektledningen, projektmedarbetarna och 
ungdomarna. Till exempel drabbades projektet tidigt av ett stort massmedialt tryck som ledde till en 
turbulent tid med både kritik och hot mot projektet och dess ledning.  

Marcus: När det stormade i massmedia, vill du säga något om det eller vad det var 
som hände? 

Maria: När vi startade projektet då ville vi ju ha mycket medial uppmärksamhet och 
Carlberg (från Fryshuset, författarens kommentar) tryckte på och även min 
kyrkoherde: ”Ja, men det är första gången en imam och präst jobbar ihop …” Så vi 
bjöd in till en presskonferens och det var ju fruktansvärt naivt […]. För då blev det 
ju turbulens och det var ju upplagt för ”en imam anställs” och så vidare, […] 
speciellt när vi fick hot och hat. Jag vet inte, men då, alla saker som jag blev utsatt 
för via mail, brevlådan… Det fanns ingen som kunde hjälpa mig och någonstans så 
kände jag att det var mitt eget fel. Det har jag fått jobba med jättemycket. Jag gick 
ju med på och kallade till presskonferens, för jag kände ju trycket från mina 
överordnade att man ville starta ett nytt projekt. Det blev fokus på Fryshuset, det 
blev fokus på Svenska kyrkan, men det var jag och [Imam] som råkade illa ut, vi som 
blev hotade och kallade för olika saker som jag tänker nu i efterhand att man skulle 
rapporterat, polisanmält. Men det fanns ingen vana att göra det på samma sätt 
som nu, det var ju för cirka 7–8 år sedan... 

Jag vill lyfta fram två saker ur den här händelsen:  

- Projektet saknade beredskap för att hantera hot och hat. 
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- Spridningen av erfarenheter och kunskap från projektet ledde till uppmärksamhet som 
drabbade hela projektet, de engagerade organisationerna, projektmedarbetarna och 
ungdomarna. Samtidigt påpekar Maria också att uppmärksamheten också bidrog till att 
väldigt många ville engagera sig i projektet.  

Även ungdomarna drabbades alltså av hat och hot. Det kan vara tufft för en ungdom att möta 
ungdomar med annan religiös övertygelse och få glåpord från dem. Efter hand har dock projektet lärt 
sig att hantera detta på olika sätt. 

Marcus: Vilka stödfunktioner har funnits? 

Maria: Det har varit på olika nivåer. Först var det ju mycket, mycket svårare mellan 
oss projektledare, hur mycket vi än tyckte om varandra, att jobba minoritet och 
majoritet. Och det var jättesvårt att hitta bra handledning till oss för att vi skulle 
förstå varandra. Det krävde enormt mycket tid för att bygga tillit mellan oss. 
Trycket från massmedia, rapporteringar om terrorister och vilka muslimska 
organisationer det är okej att samverka med påverkar också arbetet. Det smyger in 
sig en misstänksamhet: ”Vem är du?” Det spelar ingen roll vad jag säger, för du 
kanske ändå tror att jag är en farlig muslim, en terrorist? Det skapar en enorm 
sorgsenhet att man stänger sig för varandra. Inom Fryshuset var det svårt att hitta 
bra handledare i så känsliga frågor. Vi fick bra stöd när det blåste mycket omkring 
oss i massmedia att hantera det. Och vi lär oss efter vägen att vara mycket mer 
aktsamma, varsamma, vilka skjuter vi fram och vilka vi inte tar fram. Vad gäller 
ungdomarna så får vi väl erkänna att vi också där var naiva, men att vi har lyssnat 
mycket på andra organisationer hur de har hanterat det utomlands, till exempel av 
en organisation i London. Hur man gör för att styra upp det i klassrummet. Att det 
alltid är en vuxen moderator med. Vi släpper inte ut tre ungdomar själva utan det 
alltid är någon med som modererar. Och vi modererar alltid efter styrfrågorna som 
ungdomar får ställa så att det inte blir hot eller fördomar som riktas mot dem som 
går ut med sin story. 

Marcus: Vem kan det vara som modererar? 

Maria: Det är någon från vårt team som är anställda, det har varit mycket [namn] 
som har varit lärare. Det har också varit mycket en resa, hur man gör, trots att han 
varit lärare i Botkyrka och så. Att lära att se när man är minoritet, när man är 
majoritet och liksom var gränserna går. 

I takt med att arbetet fortgick lärde sig projektmedarbetarna att hantera den här typen av 
utmaningar. Ett sådant exempel är mediehanteringen, som jag återkommer till nedan, och hur de 
hanterade det i relation till ungdomarna. Maria berättar hur hon använder sina egna lärdomar från 
projektet. Hon försöker vara en buffert gentemot de unga och ingen får göra en intervju utan att 
stämma av vad avsikten med intervjun är innan.  

Maria: Religion är så lätt att missförstå, det är lätt att man skrivs in i fel sammanhang och att 
unga har svårt att överblicka: Vill jag ha ”outat” min historia, hur känns det om tio år liksom? 

Projektet har uppnått de mål de satte upp om hur många ungdomar och vilka grupper de ville nå. 
Projektet har arbetat för att se till att alla relevanta religiösa traditioner fanns med. Eftersom 
församlingarna är olika stora, fanns det olika många unga från de olika religionerna. Om någon 
församling inte hade ungdomar som representanter försökte projektet åtminstone ha med någon 
anställd från den församlingen. Vissa grupper var svåra att rekrytera, på grund av pågående 
konflikter mellan församlingar över världen. Detta har varit en utmaning för projektet. 
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Projektets överlevnad 
Projektet lever vidare på olika sätt. Bland annat publicerade projektet en metodbok där religion ses 
som möjlighet och inte ett problem i arbetet med unga. Boken säljer fortfarande. Storytelling-arbetet 
pågår fortfarande och Tillsammans för Sverige har en pool med ett hundratal unga som varit ute i 
skolor och berättat sin ”story”. Framför allt är det i dag skolor som hör av sig. Ungefär ett hundratal 
tar själva kontakt och vill bli besökta, men projektet skickar också ut påminnelser om verksamheten 
terminsvis. Även kyrkorna använder sig av Tillsammans för Sverige i sin konfirmationsverksamhet. 
Ungdomar själva brukar också vilja att Tillsammans för Sverige besöker exempelvis ungdoms- eller 
familjedagar i deras församlingar eller ungdomsverksamheter. I de fallen brukar projektet arbeta 
gratis.  

Det finns fortfarande utmaningar, Maria berättar exempelvis om att det ofta ”blåser kring” besöken 
på muslimska familjedagar. Det har lett till att de inte alltid kunnat delta. Tillsammans för Sverige och 
deras interreligiösa arbete är ibland kontroversiellt och det är ett arbete som mött både kritik och 
hot. Samtidigt är det ett mycket framgångsrikt projekt som än i dag lever vidare. Det beror på 
engagerade projektmedarbetare men kanske framför allt på engagerade unga som har ett behov av 
att diskutera religion och religiös övertygelse i en omvärld som är polariserad och påstås vara 
sekulariserad. 

Lärdomar som andra kan ha nytta av 
I fortsättningen av kapitlet om Tillsammans för Sverige kommer jag att fokusera på lärdomar av 
projektet som kan ha betydelse för andra framtida projekt. Det kan handla om problem som uppstått 
och eventuella lösningar på dessa. 

Att arbeta inom ramen för Fryshuset: bra och dåligt 
Tidigare utvärderingar från Arvsfonden har pekat på att det kan finnas både utmaningar och fördelar 
med att verka i en så stor organisation som Fryshuset. En fördel kan till exempel vara att folk i 
allmänhet känner till Fryshuset och att det kan öppna dörrar för projekt, men det finns också 
fördomar om Fryshuset. En annan utmaning är att driva ett projekt bland många i en stor och trög 
organisation (Herz 2016b).  

Maria ser också för- och nackdelar med att ligga under Fryshuset, men påpekar samtidigt att hon är 
van vid en ännu större organisation sedan tidigare, Svenska kyrkan. 

Maria: I jämförelse med en koloss som Svenska kyrkan så är det extremt platt och lättrörligt här, 
Men det är svårt att jobba långsiktigt, allt är ju mycket bidragsberoende. Det blir liksom som en 
hubb för olika projekt, entreprenörer som förmår att söka sina egna pengar och det blir man 
ganska snabbt drillad på. De som klarar det går ju vidare och det är en bra skola för om man ska 
söka, använda system för att hitta. Och jag tycker också att det är en fördel att man kan använda 
sig av många olika kompetenser på Fryshuset. Nackdelen är att jag konkurrerar med många 
andra. Det finns bara 40 projekt här och många har ju inriktning på utanförskap, så hur ska man 
då lägga det för att inte konkurrera? Vi kanske kan släppa iväg två Arvsfondsprojekt på ett år. 
Vilka ska då få möjlighet att söka det, eller vilka ska få möjlighet att söka postkodlotteriet? Eller 
några har alltid fått ett bidrag, ska de alltid få det eller finns det möjligt för någon annan söka och 
så vidare. Så att ja, det gör ju att det blir mer stuprör än vad det skulle kunna bli och ändå tycker 
jag ju, om man får vara lite realistisk, att det är en fantastisk plats där man kan hämta 
kompetenser, erfarenheter väldigt snabbt ifrån andra och sätta ihop nya projekt som blir bra. 

Överlag tycks erfarenheterna från att projektet legat under Fryshusets paraply ha varit positiva, det 
skapar möjligheter till samarbete, att få stöd och att använda sig av olika kompetenser. Fryshuset 
”drillar” också i entreprenörskap och i att söka medel, vilket i sin tur också skapar en konkurrens 
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mellan projekt. En fördel är att det varit möjligt att söka extra medel genom Fryshusets plattform. En 
klar utmaning är att det är konkurrens mellan Fryshusets olika projekt.  

Fryshuset och platsens betydelse 
Samtidigt är det inte bara inom Fryshuset som projekt kan påverkas. De kan också påverkas av 
relationen mellan Fryshuset och de unga. 

Marcus: Du nämnde också att det fanns ungdomar som var skeptiska till att ta sig 
till Fryshuset? 
 
Maria: Ja 

Marcus: Hur ska man förstå det? 

Maria: Jag tror det är många olika faktorer. Ett, bor man i förort, långt bort, är det 
inte säkert att man åker till Fryshuset. Det finns ett motstånd att åka ens in till city. 
Att lära sig att ta den vägen, man känner sig inte välkommen. Så ser tyvärr 
segregationen ut. Från det andra hållet, finns det en rädsla från 
majoritetssamhället eller vad man ska säga, kanske från den judiska och svenska 
kyrkan, för man ser att där jobbar man med unga med problem och låg ambition.  

Och det har också varit ganska tydligt när vi har jobbat i det här projektet. Hur 
jobbar vi när vi ska få unga att minska segregationen? Det har varit en av de stora 
förhoppningarna liksom att unga ska mötas trots sociala olikheter, man har ju helt 
olika förutsättningar vad gäller vilken skola man har gått i, vilket språk man 
använder. Och trots att man har unga på 18 år så är de på helt olika 
kunskapsnivåer. Och att hitta aktiviteter och hitta en utbildning, kallar vi det då, 
som passar alla. Så att ja, det finns fördomar självklart, och det finns från de 
religiösa en stor skepsis, kanske främst från det muslimska. Kanske hur svårt det 
varit att rekrytera muslimska projektledare, och då tänker jag ändå att Fryshuset är 
en väldigt bra plats. Men det säger något om hela vårt samhälle. Det finns en rädsla 
att man ändå inte ska få kunna vara muslim, som man är, på Fryshuset. 

Fryshuset har givetvis ett visst rykte och finns på en viss plats i Stockholm påverkar vilka unga som 
nås och inte. Samtidigt gäller detta alla projekt och organisationer. Är ett projekt etablerat i en 
stadsdel påverkar det vilka unga som känner sig bekväma och vill besöka det (Herz 2016b; Pérez & 
Herz 2014).  

Marcus: Men hur kommer det sig att inte Svenska kyrkan, muslimska församlingar och judiska 
församlingar själva hade kunnat ta över ansvaret för projektet? 

Maria: Det är möjligt att de skulle kunna göra det men här finns redan en plattform där många 
unga möts, där religion är viktigt. Så min erfarenhet, det kanske är jag som värnat om det, men 
jag tror också att man själv ser det: Om Svenska kyrkan skulle ta det skulle alla muslimer känna 
varför ska Svenska kyrkan? Vi vill inte gå till ett projekt som Svenska kyrkan har. Om muslimerna 
skulle ha Tillsammans för Sverige skulle inte Svenska kyrkan känna sig välkommen. Där är vi 
tyvärr nu. Det måste vara en neutral plattform, en plattform där unga möts, och det är också bra 
att man kommer från olika platser. Men sen kan man tänka, ja men om alla […] går samman och 
gör ett gemensamt hus med ungdomsdriven aktivitet, det skulle man kunna tänka sig. Men då vet 
du likväl som jag att den enda som har pengar är Svenska kyrkan, och jag är hela tiden också rädd 
för att då blir det en Svenska kyrkan-grej. De kan gå in med pengar. Men vilken muslimsk 
församling finns det? De är inte organiserade så, de har inte de pengarna. Judiska församlingen 
har precis byggt ett stort ungdomshus, ett helt nytt kulturhus. Alla deras pengar måste gå till det. 
Det är deras eget liksom. Så att där är vi ju inte än att man orkar tänka gemensamt eller ens att 
det finns pengar. 



53 
 

Valet av ägare, valet av plats och valet av finansiär möjligheterna till att rekrytera och behålla 
deltagare. Maria lyfter vikten av att förhålla sig neutralt och vara på en neutral plats för att alla ska 
kunna känna sig välkomna och delaktiga. Det här talar för att befinna sig på en neutral plats som 
Fryshuset, men det kan också försvåra för en långsiktig finansiär, åtminstone inom ramen för 
projektets samarbetspartner. 

Projektformen, finansiering och begränsningar 
Projektformen påverkar det arbete som Tillsammans för Sverige har gjort och fortsatt gör. Det finns 
konkurrens mellan projekt och mellan projektens aktörer. I Tillsammans för Sveriges fall kan dessa 
aktörer bestå av organisationer, deltagare, projektmedarbetare, finansiärer och Fryshuset (jfr. Krause 
2014).  

Projektet förväntas också följa en viss logik som finns inbyggd i projektformen och påverkar 
finansieringen. Ett projekt förväntas exempelvis vara tillfälligt och nytänkande, vilket leder till väldigt 
specifika krav. Jag har till exempel redan varit inne på hur entreprenörer drillas i att söka 
projektpengar.  

Marcus: Hur mycket av din tid som projektledare går åt till att söka småpotter av pengar för att 
hålla arbetet flytande? 

Maria: Först tyckte jag det var spännande – och lätt, men det kanske var för att jag var 
akademiker. ”Shit, man kan söka det, man kan söka där och där och där.” Och så var man ju van 
att skriva också. Till skillnad från […] dem som kanske inte ens har klarat sig igenom gymnasiet så 
har jag en fördel och det måste jag också säga kan vara en bidragande anledning till att det här 
projektet ändå gick bra.  

Här pekar Maria på vikten av att ha rätt kompetens för att kunna söka pengar och för att kunna 
skriva på ”rätt sätt”. Troligen ligger det mycket i att detta lagt grunden för projektets framgång. Det 
har lett till att arbetet kunnat hållas flytande, utvecklas och överleva.  

Vissa organisationer och projektledare tycks alltså klara bättre än andra att skriva ansökningar. Det 
krävs helt enkelt en specifik kompetens och tillgång resurser för att kunna söka nya resurser (Herz 
2016b; Pérez & Herz 2014).  

Om ett projekt dessutom har flera finansiärer så finns en annan baksida: rapporteringen som följer 
de olika projektmedlen. Olika finansiärer kan värdera olika saker hos projekten, ha olika omfattande 
rapporteringskrav och arbeta med olika tidsspann. Detta kan innebära mycket administrativt arbete 
med olika logiker parallellt. 

Arvfondens stöd 
Maria lyfter ett antal viktiga punkter i projektet som påverkat samarbetet med Arvsfonden: 
Finansieringen är kortsiktig, projektet behöver vara nyskapande och det är oklart vilket stöd 
Arvsfonden kan ge, utöver pengar.  

Maria: Och så har man hela tiden pressen från Arvsfonden att finansiera detta på längre sikt. Vi 
måste hitta en annan plan. Och då uppvaktade vi Arvsfonden. Jag tycker det är idiotiskt att man 
inte kan få fortsatt stöd för det som faktiskt går bra. Det här projektet gick väldigt bra, men det är 
ju självklart, var ska man få pengar från? Till en viss del kan man sälja utbildning men att vara på 
nivån att man tar in det som en upphandling mot en kommun, det är gigantiska steg man ska ta i 
så fall. Och det ska man göra samtidigt som man söker liksom någon miljon här och någon miljon 
där. Det var svårt.  

Det här påminner om erfarenheter från andra Arvsfondsprojekt. Parallellt med arbetet med att hålla 
projektet flytande under projekttiden förväntas projektet också säkra finansieringen av projektet 



54 
 

framöver (jfr. Herz 2016b). Arvsfonden kräver att projekten ska ha en utvecklad plan för hur 
verksamheten ska kunna fortsätta och leva kvar efter projektens slut. Det kan skapa utmaningar för 
projekt som själva saknar den beredskap eller organisation som krävs för att kunna söka eller tjäna 
tillräckligt med medel för att överleva. För många projekt leder det till att man modifierar tidigare 
ansökningar och sök nya projektmedel (Herz 2016d), vilket lyfter ytterligare en utmaning: Att 
projekten behöver vara nytänkande. 

Maria: Men då sökte jag ju ett projekt till, när Arvsfonden började gå ut. För det måste heta ett 
nytt projekt. Jag tycker det är idiotiskt att inte Arvsfonden kan bygga på[…] Det som går bra. 
Varför ska man inte stötta det? Det är ju det alla säger, allt från politiker till de som jobbar i 
projekt. Och det var en sorg när jag insåg det, att jag inte fick någon hjälp här på Fryshuset med 
”sustainability” utan då sitter man där och måste ta hand om allt – avveckling eller söka mer…  

Det nya projektet var Pluralism- och Dialoginstitutet som byggde på att utveckla Tillsammans för 
Sverige och paketera det för att sälja till kommuner. På så sätt lever Tillsammans för Sverige vidare i 
det nya projektet, som vi återkommer till i nästa kapitel.  

Arvsfondens krav på nytänkande påverkar naturligtvis vilka möjligheter projekten har att utvecklas 
och överleva, genom hur regler, avtal och uppdrag är formulerat (jfr. Krause 2014). Den här typen av 
krav på projekt och organisationer kan leda till en så kallad projektrundgång. Det innebär att det ena 
projektet efter det andra erbjuds projektetens målgrupper utan möjligheter att bygga en verksamhet 
på lång sikt (Herz 2016d). Ibland kan dock organisationer som står bakom projekten gå in och täcka 
upp för att projekten ska överleva. Delvis har detta skett i det här fallet i och med att exempelvis 
Svenska kyrkan anlitar Tillsammans för Sveriges ungdomar för storytelling. Samtidigt är det ingen 
långsiktig lösning. 

Projektet väcker också frågan om Arvsfondens ansvar som finansiär av projektet. Flera tidigare 
projekt som fått stöd av Arvsfonden har tagit upp samma fråga (Herz 2016b; Pérez & Herz 2014). 
Framför allt dyker frågan upp i samband med att vi pratar om hur kunskap och erfarenheter från 
projektet tagits tillvara och om de hot som riktats mot projektet. 

Maria: Och Arvsfonden, har de något ansvar? Har dom nåt ansvar? För under hela den här tiden, 
noll feedback från Arvsfonden i hjälp och stöd. Där tycker jag exempel man har att lära av Open 
Society Foundation, som jag har arbetat med. Händer det något får man mycket, mycket mer 
hjälp och stöd. Man är fruktansvärt ensam om man blir utsatt. Tänk om Arvsfonden under den 
här resan någon gång… Man får jättelite stöd, det är bara när man återrapporterar någon gång 
per år: ”Okej, bra du får pengarna för år två eller inte.” Men väldigt lite feedback under vägen, 
hur går det, hur känns det? Alltid handlar det om pengar.  

Här synliggörs den bakomliggande projektlogiken. Risken är att det är för täta skott mellan 
finansiären och dem som driver projektet. Finansiären fokuserar på pengar och utföraren på att driva 
projektet. Det intressanta här är att Maria har erfarenhet av finansiärer som erbjuder annat stöd. Vi 
diskuterar vidare vad ett sådant stöd skulle kunna bestå av: 

Maria: Ja, vad jag skulle vilja haft från Arvsfonden? Man skulle kunna tänka sig så här att man kan 
ju få väldigt mycket eller väldigt lite. Ibland kan man få väldigt lite pengar från Arvsfonden och då 
kan ju det vara en sån pytteliten grej men om man sa så här: I proportion till hur mycket pengar 
man får, om vi får liksom så mycket pengar så att det i princip är hela vårt projekt eller det är fyra 
tjänster, så det verkligen handlar om mycket pengar. Då tycker jag det borde finnas ett större 
engagemang hos Arvsfonden, för då har de ju satt in mycket pengar och borde vilja att det lyckas 
inte bara ekonomiskt. Man kunde ha en handläggare, eller att det fanns någon person, alltså 
handläggaren hinner ju inte liksom, den har väl antagligen så många projekt. Det borde finnas 
någon, det tycker jag de borde satsa på. […] Dom kunde ha någon resurs som man kunde ringa 
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till, som är neutral på ett sätt. För i den organisation man ligger i också, är det svårt att be om 
hjälp. Här finns det varken pengar eller resurser eller någonting. Och ja, Arvsfonden har en 
utbildning där i början som man ska gå, men ingenting om presskontakter. Det kunde de ju lägga 
in där också. Tänk på när ni har med ungdomar och barn att göra, det här barnperspektivet, vilka 
utsätter ni? Och speciellt när det handlar om frågor som rör rasism eller liksom, det är ju 
oöverblickbart liksom. Kan bli target för vad som helst.  

Maria lämnar här konkreta förslag på stödfunktioner som kan vara av intresse för en finansiär, 
särskilt i projekt som rör känsliga frågor som barn, unga och som i det här fallet religion. Förslagen 
handlar om att underlätta för projekten att hantera presskontakter och om att tillvarata 
barnperspektivet.  

En annan fråga som är intressant med Tillsammans för Sverige är att kravet på att kunskaper och 
erfarenheter från projektet ska tas tillvara på tolkats i termer av nationell spridning av projektet. Dels 
ligger det bakom vikten av att nå ut med projektets arbete som i kontakten med media skapade stora 
problem, dels ligger det bakom försöken att sprida projektets arbete över landet. De sökte också 
medel för en koordinator både i Göteborg och Malmö för att kunna sprida projektet dit. Men det 
visade sig ganska snabbt att det inte gick att skapa samma förutsättningar i Göteborg och i Malmö 
som redan fanns i Stockholm. Det ledde till att ojämlikheter byggdes in i projektet och 
koordinatorerna blev därför snabbt ganska ensamma i sitt arbete. 

Projektet lät också ungdomarna resa runt i landet för att arbeta med storytelling, men det tog 
mycket energi från projektet och flyttade fokus från projektets kärna.  

Marcus: Det låter som att du kanske tycker att man bör lägga mindre fokus på geografisk 
spridning? 

Maria: Ja, jag tycker att det skulle finnas två vägar. Att det också skulle finnas möjlighet att 
fördjupa, men här är det ju ett väldigt fokus bara på spridning. Men det kan ju också vara bra att 
fördjupa. Det ser jag ju att vi är väldigt noga med nu på PDI. Vissa saker tar tid att ta fram. Jag 
känner att jag verkligen sprang igenom för att publicera en bok, för att vara ute på så många olika 
ställen som möjligt, få ut ungdomar på många olika platser: sprida, sprida. Men jag kanske hade 
behövt samla ihop allt och bry mig om att fördjupa, stärka de unga som verkligen vågade kliva 
fram och engagera sig. Det fanns det ju inte tid för. Det kan jag känna i dag som en sorg, att jag 
inte fick, eller inte tog mig den tiden. Då blir ju unga också bara ett verktyg och inte liksom 
någonting i sig själva. 

Det finns en intressant spänning mellan att låta projektet växa och att fördjupa. Till exempel försvann 
energi när ungdomarna reste runt i landet och när de anställde koordinatorer. Det kan finnas behov 
av tydlighet och stöd, så att kraven på att sprida upplevs som klarare. Maria är själv inne på att 
Pluralism- och Dialoginstitutet, med den erfarenhet de har från Tillsammans för Sverige, låter saker 
ta tid. De kan använda sin erfarenhet och har en större trygghet.  

Tillsammans för Sverige har alltså haft många utmaningar. Trots det har projektet arbetat på många 
sätt med att sprida kunskap och erfarenheter, dels inom ramen för alla inblandades egna nätverk, 
som exempelvis inom Svenska kyrkan och andra församlingar, dels genom Fryshusets kanaler. 
Projektet har också publicerat en bok som fortfarande säljs.  

Sammanfattande slutsatser 
Tillsammans för Sverige har lyckats samla ungdomar med olika trosuppfattningar som än i dag är ute 
i skolor, i församlingar och hos olika organisationer för att arbeta med storytelling och workshoppar. 
Det visar att det finns ett behov hos många unga av att tala om sin egen och andras tro, av att mötas 
och av att kanske också få svar. Tillsammans för Sverige har skapat en plats för unga troende att få 
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göra sina röster hörda. Projektet har utarbetat en metod som bygger på storytelling och 
interreligiösa möten, som de har spridit i landet, inom de egna samfunden och genom publikationen 
av en bok. De har också samarbetat med ett stort antal aktörer internationellt vilket ytterligare 
bidragit till kunskapsspridning. 

I en forskningsartikel beskriver Liljestrand (2018) sin studie av Tillsammans för Sverige. När 
projektdeltagarna samlas i egenskap av religiösa och kulturellt olika subjekt skapas möjligheter för 
demokratiska och pedagogiska upplevelser och erfarenheter. Liljestrand påpekar dock också att 
maktrelationer mellan grupper av människor kan finnas inbyggda i olika mötesplatser. Ett exempel 
som tas upp är hur en restaurang som besöks är knuten till en specifik global hegemonisk kultur som 
kan tilltala vissa grupper mer än andra och därmed också påverka interaktion och potentiella möten 
mellan människor. 

Tillsammans för Sverige får anses vara ett lyckat projekt, där ungdomar varit delaktiga från början till 
slut. Men det finns lärdomar att dra av de utmaningar projektet stått inför. Kravet på att tillvarata 
erfarenheter och kunskaper från projekten är svårt att tolka och leva upp till för projekt som arbetar 
med så känsliga frågor som religion och möten över religionsgränserna. Hur ska projekt som arbetar 
med vad som kan bli potentiellt hotfulla situationer samtidigt kunna arbeta öppet och visa på 
erfarenheter och kunskaper? En annan lärdom är att projektet också fick anpassas över tid för att 
skydda de unga i projektet så att de inte riskerade att ta skada av potentiella hot och hat. 

Interreligiös pedagogik har visat sig vara värdefullt i arbetet med unga och har en demokratisk 
potential (Liljestrand 2018). Samtidigt finns det anledning att fundera över i hur stor utsträckning 
detta har med religionen per se att göra. För Tillsammans för Sverige har framgångarna troligen 
mycket att göra med religion. Målgruppen hade behov av mötesplatser och tro och religion tycks ofta 
glömmas bort i arbetet med unga till förmån för andra aktiviteter, som sport eller musik, vilket 
projektledningen påpekade. Tillsammans för Sverige kunde bidra med mötesplatser för dessa unga 
och samtidigt bidra till att sprida de ungas egen kunskap till andra ungdomar. 

Tillsammans för Sverige lever i dag vidare bland annat som en del av ett annat Arvsfondsprojekt, 
Pluralism- och dialoginstituet som jag kommer att redogöra för i nästa kapitel.  
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Pluralism och dialoginstitutet 
Pluralism- och dialoginstitutet2 är som nämnts sprunget ur Tillsammans för Sverige som togs upp i 
föregående kapitel. Även Pluralism- och dialoginstitutet ägs av Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset. 
Syftet med projektet är att etablera ett interreligiöst resurscenter med ungas livsvillkor i centrum. 
Det identifierades ett behov av att bredda Tillsammans för Sverige och arbeta vidare med 
interreligiösa frågor och dialog, men med en bredare målgrupp, exempelvis vuxna. Inriktningen 
breddades också från interreligiösa frågor till samexistens och pluralism.  

Pluralism- och dialoginstitutet är ett omfattande projekt som arbetar med värdegrundsbaserat 
dialogarbete, storytelling, workshoppar, konferenser, seminarier och med att ta fram egna metoder. 
Totalt har projektet beviljats 9 825 000 kronor från Arvsfonden. Målgrupperna har en hög grad av 
inflytande. Under år två har 15 aktiva deltagare ingått och projektet har nått cirka 4 000 personer, 
enligt projektets slutredovisning från år två. Ur mitt perspektiv låter detta dock lågt räknat med tanke 
på projektets alla olika delar och att Tillsammans för Sverige delvis kan sägas ingå i PDI. 

Det interreligiösa perspektivet är viktigt för projektet. Det ska finnas med i allt projektet gör och det 
ska därför finnas muslimsk kompetens, judisk kompetens och kristen kompetens representerad i 
projektet.  

Genom ett interreligiöst värdebaserat dialogarbete kan man tillsammans analysera rasismens 
strukturer, identifiera konfliktytor, lyfta fram goda exempel och hitta gemensamma lösningar. 
(Projektets akt hos Arvsfonden) 

Samtidigt som det interreligiösa perspektivet är en viktig del i projektet är det, precis som i 
Tillsammans för Sverige, svårt att rekrytera någon för att representera exempelvis hela islam eller 
hela kristendomen. Projektet har därför i stället valt att rekrytera kompetens: 

- En person från Örebro som är troende muslim, har muslimsk identitet och erfarenhet av att 
arbeta med ungdomar. Han arbetar både i Örebro och i projektet.  

- En judisk troende som arbetat mycket med judiska församlingar och unga.  

- Maria som vi mötte i föregående kapitel som ju är präst i Svenska kyrkan.  

- Annan extern kompetens, till exempel människor med egen levd erfarenhet eller forskare, 
allt beroende på vilken typ av frågor det handlar om, till exempel extremism, även extremism 
utan religiös koppling. 

Projektets tre ben: kunskapsspridning, metodutveckling, och ungas delaktighet 
Projektet bygger sin verksamhet runt begreppen pluralism, avhumanisering och polarisering. Med 
pluralism menar projektet något positivt och eftersträvansvärt, som är motsatsen till det som 
projektet vill bekämpa. 

Projektet står på tre ben: kunskapsspridning, metodutveckling, och ungas delaktighet. Under de tre 
benen finns olika aktiviteter eller projekt. Negin, som är projektledare, berättar:  

Negin: Om du tänker metodutveckling, kunskapsspridning, ungas delaktighet, så jobbar vi utifrån 
en trappa som vi kallar preventionsarbetet. Preventionsarbete […] ur ett folkhälsoperspektiv. För 
att vi själva ska kunna placera in vad det är vi gör inom extremism så är det då främjande, 
förebyggande, intervention. 

                                                           
2 Efter den här studien har Pluralism- och dialoginstitutet bytt namn till Institutet för demokrati och 
dialog (IDEDI). Se www.idedi.se 
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Genom utbildning, metoder och ungas delaktighet försöker projektet med andra ord bidra till 
minskad polarisering och avhumanisering och till att eftersträva pluralism. 

Tillsammans för Sverige var mer av en form av skolverksamhet. Genom metoden storytelling fick 
unga berätta om hur det är att vara exempelvis troende buddhist, och därefter följde en diskussion. 
Därtill ingick en ledarskapsutbildning med normkritik och olika existentiella frågor. Pluralism- och 
dialoginstitutet har försökt utveckla det arbetet, och Tillsammans för Sverige ingår i dag som en del i 
Pluralism- och dialoginstitutet. Många skolor efterfrågar stöd för att jobba med exempelvis religion. 
Det har också funnits ett stort intresse av att följa och lära av arbetet. Exempelvis har aktörer i 
Finland, Norge och Danmark visat intresse och i dag pågår också verksamheter i dessa länder.  

Pluralism- och dialoginstitutet har arbetat med olika verksamheter, bland annat: 

• Kunskapslyftet – projekt demokratisk resiliens 
Hur utbildning kan motverka extremism och polarisering. Hur förklarar man problem och 
möter individer från olika miljöer? Fokus är främjande och förebyggande arbete. 
Utbildningen är upplagd med information om olika grupper och teman. Den bygger på 
samverkan med religiösa församlingar och på ungas delaktighet och på de olika metoder 
Pluralism- och dialoginstitutet använder sig av. I utbildningen får ungdomarna konkreta råd 
och tips. Kunskapslyftet har bland annat arbetat i Huddinge, Haninge och Botkyrka under 
2018. 

• Andra typer av utbildningar – punktinsatser 
Utbildningar i interreligiösa metoder eller utbildningsdagar om metoder. 

• IC-Thinking  
Utveckling av en metod för att möta och förändra svartvitt tänkande. Projektet har 
samarbetat med Uppsala och Umeå Universitet och med Cambridge University som äger 
metoden. Denna metod återkommer jag till senare i kapitlet. 

• Ungas delaktighet, resolution 2250 
Aktualiserades efter debatten om krigsresande unga, där delaktighet pekades ut som en 
viktig fråga. Pluralism- och dialoginstitutet har tagit fram en modell som ska vara möjlig att 
applicera i kommuner för att öka ungas delaktighet. Genom modellen skapas förståelse för 
hur delaktighet kan vara en viktig del i förebyggande arbete, och att unga har något att säga 
om sitt eget liv och lokalsamhälle. Modellen kan till exempel användas för att kartlägga de 
ungas behov och hur till exempel kommuner eller skolor kan vara på det. Men också att 
föreläsa om dessa frågor.  

• Barnforum  
Träffar under fem-sex veckor där en grupp talar om barnkonventionen och barns rättigheter, 
barns syn på konfliktfrågor och hur barn kan bidra. Uppdraget kom från 
Utrikesdepartementet och ledde till att 60 barn överlämnade en deklaration till 
utrikesministern om hur man ska jobba med barn och barn i konflikter. Barnen fick alltså vara 
de som kom med lösningen på problemet.  

• Lokalt projekt i Vivalla, Örebro  
Pluralism- och dialoginstitutet deltar i projektet som vill jobba med lokala frågor och 
lösningar. Politiker har lagt ner Vivallaskolan eftersom de ansåg att det var problem med 
segregationen. De valde att i stället fördela eleverna på fyra andra skolor. De gjorde dock 
inte något för att skapa en gemenskap för dessa elever på de nya skolorna. Pluralism- och 
dialoginstitutet arbetar därför med workshoppar för att ge unga möjligheter att genom social 
innovation kunna lösa dessa frågor.  
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• Tillsammans för Sverige 
Pluralism- och dialoginstitutet fortsätter utveckla utbildningsdelen och bibehålla det arbetet i 
skolorna med bland annat storytelling. 

Pluralism- och dialoginstitutet är ett omfattande projekt och det är viktigt att påpeka att all 
finansiering inte kommer från Arvsfonden. Det gör att projektet också kan arbeta med frågor och 
målgrupper utöver de som Arvsfonden finansierar.  

Målgrupper och delaktighet 
Projektet har två målgrupper, ungdomar och vuxna som på olika sätt kommer i kontakt med unga. 
Kontakten med ungdomar sker på olika sätt, exempelvis i skolor, på Fryshuset eller på andra sätt. 
Projektledaren Negin beskriver ungdomarna som ”unga med sekulär, religiös bakgrund som känner 
att deras liv begränsas på grund av fördomar, främlingsfientlighet eller som känner att de inte är 
delaktiga i samhället.”  

Målgruppens delaktighet i projektets alla delar är en av grundbultarna för Arvsfondsprojekt. 
Pluralism- och dialoginstitutet är ett omfattande projekt med många grenar, och åtminstone två, 
kanske fler, målgrupper och många olika arbetssätt. Det gör att det ibland kan vara svårt att följa hur 
ungdomarna själva kommer in i projektets alla olika delar. Enligt Negin styrs inriktningen av 
ungdomarnas önskemål och behov, mycket tack vare det jobb som sker i Fryshusets regi: 

Marcus: Hur kommer ni fram till att det just är det här som ni ska jobba med? 

Negin: Ja, det har man ju gjort inom Fryshuset. Man har hela tiden örat mot marken, och vi är en 
del av Fryshuset. […] imorgon ska jag vara med på Future search. Där samlas 110 personer, 
politiker, tjänstemän, unga, civilsamhället, företag, en massa olika personer från flera delar av 
samhället just för att kunna identifiera vad som är den mest aktuella frågan just nu. Och så här 
håller Fryshuset på hela tiden. Det har varit fokusgrupper innan jag kom, man har försökt 
identifiera vad unga identifierar som utmaningar. Och efter det har vi hela tiden organiskt 
utvecklat oss i att skapa någonting som är behovsanpassat. Till exempel Kunskapslyftet som vi 
gjorde tillsammans med Huddinge, Haninge, Botkyrka. Då satt vi i styrgruppen tillsammans med 
tre samordnare från respektive kommun som jobbade med de här frågorna: ”Vad ser ni i er 
kommun? Vad ser personalen i frontlinjen? Vad har ni för behov?” Och så har vi skräddarsytt den 
utbildningen. Så att det mesta vi har är behovsanpassat baserat på efterfrågan. 

Fryshuset har på grund av sin starka förankring ett förtroendekapital och en ingång till unga. Projekt 
hos Fryshuset kan på olika sätt använda det som en ingång till ungdomar, exempelvis genom att 
fånga upp behov och intressen. Samtidigt tycks projektets arbete åtminstone delvis ha initierats efter 
behov och förfrågningar från skolor och kommuner. Kunskapslyftet är ett sådant exempel, ett annat 
är när ett specifikt problem uppstår och skolor hör av sig. 

Marcus: Men var kommer efterfrågan från då tänker jag. Om ni pratar med Huddinge, Haninge, 
Botkyrka är det liksom från… 

Negin: De hörde av sig till oss för: ”Vi ser ett problem med de här frågorna, vi vill lära oss mer.” 
Då tittar vi på vad som behövs. Nu i veckan var vi i Färgelanda, då var det en skola som ringde oss 
och sa: ”Vi har problem med två stycken grupper, en invandrargrupp och så var det en grupp med 
högerextrema och det är en konflikt i skolan, vi vet inte vad vi ska göra.” Då skickade vi två 
personer dit, som har gjort en kartläggning. De kom fram till att det är lärare som kallar elever för 
nyanlända: ”Vi har inga nyanlända, vad har vi missat?” Då visade det sig att det är personer med 
utländsk bakgrund som är födda i Sverige som då blir kallade för nyanlända av lärarna, utöver den 
jargong som finns i skolan. Så då kan vi hitta det och gå tillbaka till skolan, till rektorn, och säga 
att ni måste jobba med frågor som har med pluralism att göra eller rasism eller vad man väljer att 
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kalla det till exempel. Eller UD hörde av sig till oss för att de vet att vi når en målgrupp de inte 
når: ”Kan ni hjälpa oss att arrangera ett barnforum?” Så att det som gör vårt projekt, vet inte om 
man ska kalla det unikt, men som särskiljer det lite från Fryshuset, är att vi jobbar mycket med 
kunskapsdelen och att vi har en fot inne med unga och en med dem som når unga för att 
förmedla den kunskap vi har. Vi försöker samla det som finns i huset och den kunskap som finns 
för att förmedla den kunskapen till vuxna så att de kan agera bättre i sina relationer till unga. 

Det är tydligt hur arbetet från Tillsammans för Sverige har vidgats och inkluderat fler målgrupper. Det 
gör att ungdomarnas delaktighet kan bli lite otydlig, särskilt när det gäller behovsfrågan, men Negin 
är tydlig med att ungdomar alltid inkluderas och att det är från deras behov och önskemål som 
arbetet organiseras. 

Negin: Alltså om vi har vuxna som kommer och säger något till oss ”det här är vad vi vill ha”, då 
säger vi: ”Ja, vi förstår det övergripande, men vi kommer prata med de unga och se vad de vill 
ha.” Så därför har vi fyra olika grupper, kanske fem olika grupper, med 15–20 ungdomar i varje 
grupp. Till att börja med vill vi förklara problemställningen, men att de då säger: ”Ja, men så här 
upplever vi behovet”. Då kommer det från de unga själva och vi vill försöka möjliggöra det de 
unga vill. 

Även när behoven lyfts av vuxna är det i mötet med de unga som arbetet konkretiseras och behoven 
synliggörs. Ett annat konkret exempel på hur ungdomars önskemål och behov tas tillvara var när ett 
antal unga ville ha en ”global linje” som barn och unga ska kunna ringa till om de tappat bort sina 
föräldrar under flykt. Det har Pluralism- och dialoginstitutet förmedlat vidare till utrikesministern. På 
så sätt knyts de olika delarna ihop: projektets kontaktnät, kommunernas och myndigheters behov av 
stöd och hjälp samt de ungas behov och önskemål. De unga genomför också utbildningar och 
workshoppar för lärare och andra vuxna i dialogmetoder och IC Thinking. 

IC Thinking 
Projektet kartlade vilka vetenskapligt beprövade eller så kallade evidensbaserade metoder som 
används för liknande arbete. Efter denna kartläggning bestämde man sig för att använda metoden 
IC Thinking eller Integrative Complexity Thinking som är utvecklad vid Cambridge University. IC 
Thinking är ett omfattande program som handlar om hur det är möjligt att bemöta ett ”svartvitt 
tänkande”. Ett exempel på en metod som baseras på IC Thinking är Being British, Being Muslim som 
använts mot radikalisering och våldsbejakande extremism i Storbritannien (Liht & Savage 2013).  

Negin: Metoden går ut på att man genom åtta tvåtimmarsseminarier eller workshoppar går 
igenom en process. Man pratar om låg IC, det vill säga ett tunnelseende när du bara ser ett 
perspektiv, när du är i flykttillstånd, när du är riktigt förbannad och bara ser ditt perspektiv helt 
enkelt, då har du låg IC. Hur du kan öppna din lins och se från flera perspektiv. Så då finns en 
metod som är testad med Al-Shabaab i Kenya, i Skottland, i Storbritannien och i Finland. Man har 
validerat den här metoden och sett att det funkar3. Så vårt mål är att göra en Sverigeanpassad IC-
metod och för varje steg behövs det en hel del arbete. Nu till exempel håller vi på att utbilda vår 
processledare som vi då, hoppas vi, i slutet av 2018 är redo att att vara processledare för 
skolarbete till exempel. Så att elever ska få gå igenom den här utbildningen, eller olika 
ungdomsgrupper, för att få vidga sitt perspektiv. Och det handlar om att man ska behålla sina 
värderingar men samtidigt förstå någon annans, så det är absolut inte liksom ”du ska lära dig att 
älska alla människor på jorden”, det är inte det som det handlar om. Det handlar om att du har 
förmåga att se andra perspektiv. Så det sker på en kognitiv nivå, därför är den så himla rigid 
också, så att vi ska kunna göra det som sker kognitiv nivå så att vi har forskningen med oss, det 
här funkar liksom. Så att sker det någonting så måste vi kunna backa upp det helt enkelt, så att vi 
vet vad vi gör. 

                                                           
3 Vid tiden för denna studie är den dock ännu inte validerad i Sverige 
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När jag genomför intervjun med Negin utbildas 12 stycken processledare. Metoden är enligt 
Cambridge University krävande och man bör räkna med många avhopp, men det bedöms ändå vara 
värt det. Nästa steg är att de själva ska kunna utbilda i metoden. IC Thinking introducerades genom 
en följeforskare som var knuten till Pluralism- och dialoginstitutet. Han tyckte att metoden lät 
intressant och projektet fick kontakt med Cambridge University via forskarens svenska universitet. 
Projektgruppen tittade även på andra metoder och modeller i Sverige men kom fram till att det inte 
finns någon liknande metod. Även Fryshuset var positiva till att ta in en evidensbaserad metod och 
att knyta den till den ordinarie verksamheten. Metoden skulle kunna kombineras med det starka 
gräsrotsperspektivet på Fryshuset. IC Thinking är inte validerat i Sverige ännu, det pågår just nu. 

Jag kommer inte gå igenom metoden IC Thinking i detalj här, men jag vill peka på hur begrepp som 
”evidensbaserad” har kommit att användas även inom civilsamhället. Det säger något om 
civilsamhällets roll i välfärdsarbetet och det förebyggande arbetet. Öhlund (2016) beskriver hur 
civilsamhället på senare tid kommit att anamma termer, arbetssätt och verktyg från det offentliga för 
att på så sätt vinna legitimitet (jfr. Krause 2014). Att prata om sitt arbetssätt som evidensbaserat 
skapar legitimitet och kan ge konkurrensfördelar framför andra organisationer. Detta ska inte läsas 
som en kritik mot vare sig IC Thinking eller mot Pluralism- och dialoginstitutets arbete, utan som en 
del i förändringen av civilsamhället och de krav som riktas mot civilsamhället i dag. För att överleva 
krävs att du kan konkurrera på en projektmarknad och då krävs ökad legitimitet.  

Det finns också ett generellt problem med att tala om socialt arbete, samhällsarbete, förebyggande 
socialpedagogiskt arbete och dylikt som just evidensbaserat. Termen evidensbaserad riskerar att 
användas som ett bevis i sig självt för att insatser fungerar. Det blir som en tom kategori som kan 
fyllas med innehåll (Herz 2016a). Det finns exempelvis mycket forskning som visar att IC Thinking 
bidrar till att deltagare i hög utsträckning går från ”svartvitt tänkande” till komplext tänkande (Liht & 
Savage 2013), men samtidigt finns det forskning som pekat på problemen med att mäta vad som är 
komplext tänkande och hur det kan vara relaterat till social position och makt (se Gruenfeld 1995; 
Conway et al. 2001). Det finns därför en överhängande risk för att social utsatthet och utestängning 
individualiseras och att fokus läggs på den enskildes värderingar, normer och åsikter snarare än på 
individens sociala position och dess effekter (jfr. Herz 2016c). 

För pluralism och mot polarisering 
Ett sätt att motverka ett allt för starkt individualiserande fokus är att arbeta kritiskt reflexivt (Herz 
2016c). I projektet finns en sådan reflexivitet. Det märks inte minst i hur termer och begrepp som 
används problematiseras och diskuteras inom projektet. Negin menar att de i projektet är 
”begreppskänsliga”: 

Negin: Vi är väldigt begreppskänsliga och ibland känner jag att jag inte vet vad man ska kalla det 
för man vet inte alltid riktigt vem man pratar med eller vad man själv har för referenser, men vi 
vill jobba med positiva ord. Tolerans tycker vi inte om och anledningen till det är för att tolerans 
är som att man ska acceptera något. […] Vi använder oss inte heller av antirasism, vi är inte anti 
någonting, vi vill vara för någonting. Det är därför vi använder ord som pluralism och 
samexistens, och när vi pratar mångfald pratar vi inte kvotering av personer med utländsk 
bakgrund utan om en miljö där alla personer och allas perspektiv kan komma fram, alla kan 
känna att faktiskt kan säga vad de tycker, tänker, känner utan att för den delen anses annorlunda 
eller att de har en viss ställning eller status i det de säger.  

Projektet tar också avstånd från arbetet med (politiskt initierade) checklistor och okunskap om 
exempelvis ”olika kulturella betydelser”. Projektet har i stället formulerat en behovsanalys, vad de 
ser som utmaningar, riktad till ”vuxenvärlden”. De behoven vill projektet försöka förmedla till dem 
de möter: 
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Negin: Våra uppdragsgivare anser att de behöver hjälp att släcka bränder, medan vi anser att de 
behöver arbeta långsiktigt och relationsskapande. Våra uppdragsgivare anser att de behöver 
hantera konflikter mellan olika grupperingar, och vi tycker att de ska se till orsakerna till 
problemen och inte bara till problemen i sig. Våra uppdragsgivare anser att de behöver nå fler 
unga, vi tycker att de ska involvera de unga. De behöver innehåll för att checka boxarna, vi tycker 
att de ska kartlägga behoven och vilka som påverkar. Eller så vill de få förståelse, kunskap och 
inspiration, vi vill att de ska komma till en kunskapsnivå där de kan hantera ärenden själva. Våra 
uppdragsgivare anser att de behöver kontrollera problemen, och vi tycker att de ska arbeta på ett 
inkluderande sätt som inte inbegriper kontroll. 

Här blir det tydligt hur projektet arbetar allt annat än individualiserat och kortsiktigt. I stället betonar 
de vikten av kartläggningar, långsiktigt arbete och relationsskapande arbete (jfr. Herz 2016a). 
Projektets styrka ligger i att de kan erbjuda något som saknas. Dels kan de dra nytta av att de ligger 
inom Fryshusets paraply, vilket exempelvis innebär att projektet finns i en verksamhet där det hela 
tiden vistas unga. Dels kan de bidra med ungas röster till vuxenvärldens olika sammanhang och 
därmed också till att ungas röster hörs.  

Marcus: Varför ska ni vara de som gör det här? Varför krävs det ett projekt av det här slaget för 
att kunna liksom implementera ett arbete för pluralism och mot polarisering exempelvis? 

Negin: Det här anknyter till diskussionen vi hade om vi skulle ligga inom Fryshuset eller utanför. 
Hade vi legat utanför hade jag kanske sagt något annat, men det jag känner som är vår styrka, det 
är ju att vi har hela Fryshusperspektivet och hela Fryshustänket som ändå är en av världens 
största ungdomsorganisationer och där det finns ett värdegrundsarbete. Många verksamheter 
här arbetar direkt med unga och bedriver operativ verksamhet, men det som gör oss unika är att 
vi behöver vara lite brobyggare mellan unga och vuxna. […] Jag blir extremt frustrerad över att de 
personer som befinner sig i de rummen (exempelvis på myndigheter, författarens kommentar) 
inte har någon form av koppling till vad som händer i verkligheten. Så att vad jag ser att vi kan 
göra på Fryshuset, som är en så pass stor aktör, det är att ändå och i kontakt med flera delar av 
samhället, att ha den kunskapen. Fryshuset har 30 års erfarenhet. Att försöka hitta koncept och 
metoder för att levandegöra det här på ett språk som också är tillgängligt för olika tjänstemän 
som ska producera saker på en timme. Kommunala handlingsplaner hur de nu kan se ut till 
exempel, som ju har fått väldigt mycket kritik i många kommuner, för att man saknar kunskap 
och mycket baseras på media och politiker fattar beslut som då kommer ner på tjänstemän som 
då ska försöka agera på något när de har noll koll. Då kommer det ut produkter som inte är bra 
och som ofta skadar de unga. Det kan vara allt från att ”ja, det här är tecken på om någon är 
radikaliserad”. Så tar de fram någon checklista på det och personer misstänkliggörs helt i onödan 
och man tar inte hänsyn till olika aspekter på en individ, eller om det är kulturellt. […] Då ser jag 
vår roll som en ambassadör för de unga, som en viktig röst. 

Negin tycks mena att projektets arbete kan bidra till att skapa en röst för de unga, där de kan utgöra 
ett alternativ till de myndigheter och tjänstemän som saknar direktkontakt med de unga. Projektet 
kan agera brobyggare mellan unga och vuxna, och på så sätt bidra till att skapa bättre förutsättningar 
för kommuners och statens arbete med dessa frågor. 

 

Kunskap, erfarenheter och överlevnad 
En viktig fråga för Arvsfonden är att tillvarata erfarenheter och kunskaper från projekten, att se vilka 
spår de lämnar och hur projekten arbetar för sin överlevnad. Pluralism- och dialoginstitutet har mött 
många intressenter och har utvecklat arbetssätt som de har spridit över landet, genom allt från 
kommuner till enskilda och andra organisationer. Erfarenheter och kunskaper har även spridits 
internationellt. Trots detta menar Negin att de fortfarande är i en utvecklingsfas: 
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Negin: Målet vi har just nu är att se till att vi kan fortsätta överleva, och det vi ser är framför allt 
kommunintäkter. Genom vår kunskap om att paketera utbildningar som de kan köpa. Unga har 
inte pengar och många organisationer som jobbar med unga har inte heller pengar. Vi hoppas att 
vi inte ska vara bidragsberoende och kunna fortsätta med det här arbetet, så vi vill prioritera 
spridningen vad gäller utbildningssidan gentemot vuxna som kommer i kontakt med unga. Men 
när vi har liksom satt IC-metoden och kunskapsspridningen av modellen vi har, med ungas 
delaktighet och så här, så kommer vi nå ut så gott som möjligt. Vi kommer att aktivera våra olika 
kanaler, spridningskonferenser. Och vi kan ju bjuda in relevanta aktörer. Men vi är ju är i en 
utvecklingsfas. I takt med att vi utvecklas, kommer vi samtidigt att sprida. Samtidigt håller vi inte 
på med något tvåveckorsprojekt utan det är liksom långa projekt som är komplexa, där det inte 
finns någon quick fix. Jag känner att vi kommer behöva landa lite mer i det och sen liksom sprida 
ordet. Men vi försöker genom medier, in house eller genom allas nätverk att sprida ordet om vad 
vi kan göra.  

Här syns effekterna av den projektmarknad Monika Krause (2014) talar om, där organisationerna 
behöver kunna paketera sina projekt så att de blir ”säljbara” för att i någon form överleva. Antingen 
för att kunna söka nya projektmedel, exempelvis genom att paketera ett projekt som något nytt, som 
jag tog upp i förra kapitlet, eller för att kunna paketera det som en tjänst på en välfärdsmarknad med 
intressenter som köper organisationens tjänster.  

Spridning eller överlevnad? 
Marcus: Det kan ju finnas risker med att sprida ett lyckat projekt också, för du pratar ju också om 
överlevnadsfrågan, är det något ni har funderat över? 

Negin: Ja, men det var det jag försökte säga. För min del vill jag känna att jag vet vad jag pratar 
om, ordentligt. Om jag lovar något så ska det kunna finnas en hållbarhet i det. Och det är därför 
det inte har gjorts några större insatser på det sättet. Vi har jobbat mer med punktinsatser där vi 
har kunnat hantera förväntningen och beskrivningen av vad vi kan göra och vad vi hoppas att vi 
kan göra.  

Det finns en spänning mellan spridningen av projektet och dess överlevnad (se Pérez & Herz 2014). Å 
ena sidan krävs att projekten arbetar med att sprida kunskaper och erfarenheter från projekten, å 
andra sidan kan för mycket spridning innebära konkurrensnackdelar och därmed påverka 
överlevnaden. Ett sätt att hantera detta kan vara att i perioder begränsa spridningen, för att först 
sätta arbetet ordentligt i den egna organisationen innan projektet och dess resultat sprids vidare 
externt. 

Att verka inom en stor organisation 
En annan utmaning är de omkringliggande strukturella faktorerna för projektet och organisationen. 
Det handlar återigen om utmaningar relaterade till Fryshusets interna organisation. Fryshusets 
organisation innehåller som bekant flera projekt, projekt som kan gå olika bra och som kan dra in 
olika mycket medel: 

En nackdel vet jag inte om man kan säga, men en utmaning som man har börjat titta på eller 
tänka på är att vi vill ju stå på egna ben och sälja våra tjänster, framför allt när det kommer till 
vuxna. Vi är en ideell förening så vi ska ju inte gå med vinst, vi ska gå med nollresultat. Om vi drar 
in intäkter till vår verksamhet och kanske vill spara till nästa år, så är det en utmaning rent 
ekonomiskt. Om en verksamhet inte går så bra så går kanske våra intäkter till den verksamheten. 
Det kanske är positivt för då får vi en annan verksamhet att växa. Nu pratar jag inte om att vi går 
plus eller någonting, utan jag tänker att det kan vara en utmaning att långsiktigt växa. 
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Genom den struktur som finns hos Fryshuset fördelas intäkterna mellan projekt, vilket kan försvåra 
för projekt att långsiktigt växa och kunna stå på egna ben. Samtidigt kan det tänkas att modellen 
bidrar till att skapa synergier mellan projekt som i sin tur kan bidra till en bättre överlevnad.  

Finansiärernas krav krockar 
Det finns också utmaningar med att vara ett Arvsfondsprojekt. Arvsfondens och andra finansiärers 
krav och struktur påverkar projektens överlevnad. På projektet är man nöjda med kontakten och 
stödet från Arvsfonden. Det handlar snarare om regelverk som kan försvåra för projekten, 
exempelvis när det gäller möjligheter att omdisponera medel. I Pluralism- och dialoginstitutets fall 
handlar det om att omdisponera medel för löner. 

Negin: Det är jättesvårt i den här världen, hur kan jag rekrytera kompetent personal inom 
angiven tid, rapporteringstid? Innan du rekryterar någon, se till att projektet utförs och 
rapportera det. Oftast får du ett besked, så är projektet i gång och du ska hitta någon perfekt 
person för det jobbet. Det tycker jag är svårt. Det har varit utmaningen här att man inte hittar 
någon person med muslimsk kompetens. Då har vi en lönepost vi inte har levt upp till tidigare år, 
medan vi är i gång nu. Kan jag disponera om det till nästa år?  

Regelverket gör det svårt att rekrytera och behålla kompetent personal. Även andra projekt har 
beskrivit liknande utmaningar. De behöver omdisponera pengar och få loss medel till personal för 
projektets framtida överlevnad (Herz 2016b). För projekt som Pluralism- och dialoginstitutet som har 
flera finansiärer kan det vara en än större utmaning att få ihop olika målgrupper, insatser och 
resultat med varandra.  

Negin: Det är en intressant fråga som jag vill lära mig mer av. Hur kan vi bygga upp olika aspekter 
med olika bidrag för att få de synergierna? Jag vill inte att en person gör ett projekt och så ska de 
kunskaperna vara fast i det projektet. Om du får finansiering av Folke Bernadotte-akademin eller 
MUCF eller UD, hur kan du då skapa synergier? Och då är det lite av en utmaning att visa ”den 
här kronan kom ifrån Arvsfonden, den här kronan ifrån MUCF”, att försöka separera de här 
delarna, att det här har vi gjort tillsammans för att få ihop de resurserna vi har. Sen har ju varje 
projekt sina tydliga mål. Den biten tycker jag är en svår nöt. 

Som Krause (2014) är inne på sätter finansiärernas olika logiker ramar för organisationer och projekt, 
vilket i allra högsta grad påverkar möjligheterna för civilsamhället att bedriva sitt arbete. Det kan 
innebära att projekten i detalj måste redovisa varje krona från varje enskild finansiär. 

Arbetet med överlevnad påverkas också av projektmarknaden. Projektet har inlett ett arbete med en 
PR-byrå för att få hjälp med att ”utveckla våra produkter och öka en verksamhet som är 
självförsörjande, bland annat genom en tydlig verksamhetsbeskrivning, ramberättelse och ny grafisk 
profil” (ur projektets redovisning av år två). Det talas också om ”en konceptualisering [av] våra 
produkter och tjänster”. Ordvalet är intressant eftersom det speglar den marknadsanpassning och 
professionalisering av civilsamhällets arbete som tycks pågå (Öhlund 2016). 

Sammanfattande slutsatser 
Pluralism- och dialoginstitutet är ett mycket omfattande projekt med många grenar som verkligen 
inte går att göra rättvisa i en sån här rapport. Jag har därför försökt lyfta fram utmaningar och 
lärdomar från projektets arbete som kan bidra till att förklara förutsättningarna för att bedriva den 
här typen av projekt. Här kommer jag sammanfatta kapitlets viktigaste slutsatser. 

De ungas delaktighet tycks leva mycket på arbetet i det tidigare projektet Tillsammans för Sverige (se 
föregående kapitel). Det projektet byggde bland annat upp nätverk inom de olika samfunden och 
organisationerna som ingår i projektet. Då var Fryshusets förtroendekapital viktigt för att få unga att 
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vilja delta. Även om relationen till de unga är fortsatt stark är det tydligt hur projektet numera har 
två målgrupper. Och den framtida finansieringen kommer, troligen helt riktigt, att säkras genom att 
vuxenvärlden (skola, organisationer, församlingar) kan betala för projektets tjänster. 

Projektet är ett exempel på att den offentliga välfärdens språk och verktyg sipprar ner i 
civilsamhället. Civilsamhällets aktörer försöker på så sätt att skapa legitimitet för sin verksamhet 
(Öhlund 2016). Det finns vissa utmaningar som följer på den utvecklingen. Civilsamhället ses ofta 
som ett komplement eller alternativ till välfärdsstaten eftersom de antas ha en nära relation till sina 
deltagare och för att de antas kunna erbjuda något annat än välfärdsstaten. Men om civilsamhället 
anammar den offentliga välfärdens arbetssätt och terminologi utmanas detta förhållande. Samtidigt 
tvingas i viss mån civilsamhället in i denna utveckling för att kunna hävda sig på en hård 
konkurrensutsatt marknad, projektmarknaden. 

Det går att dra många lärdomar av hur projektet arbetar med spridning av projektets kunskaper och 
erfarenheter och för projektets framtida överlevnad. Pluralism- och dialoginstitutet ser ut att ha 
hittat en balans genom att låta saker ta tid och inte verka för snabbt, innan organisationen kan 
hantera spridningen av erfarenheter och kunskaper från projektet. På så sätt borde chansen till 
överlevnad öka.  

Projektet har flera finansiärer vilket kan innebära utmaningar. De har också problem med att anställa 
kompetent personal, ett problem som flera av civilsamhällets aktörer delar.  
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Interreligiöst skolprojekt 
Interreligiöst skolprojekt syftar till att främja elevers interkulturella och interreligiösa kompetens och 
till att bidra till den lokala sociala sammanhållningen i och utanför skolan. Ägare till projektet är 
Göteborgs interreligiösa råd. Projektet pågår fortfarande när detta skrivs. Under år två nådde 
projektet 58 elever och 202 övriga av projektet enligt akten hos Arvsfonden. Arvsfonden har beviljat 
projektet totalt 1 581 038 kronor. 

Projektet arbetar med att tillsammans med elever ta fram en interreligiös kurs för skolelever, vilket 
bland annat inkluderar storytelling, som vi stötte på i de två föregående projekten. Kurstillfällena 
drivs av en pedagog, men eleverna är delaktiga i att utveckla kursen och i att göra utvärderingar. 
Projektet kan beskrivas som utforskande, vilket gör att det är svårt att ännu uttala sig om resultaten.  

Projektet initierades av Linda, projektledaren, som tillsammans med olika församlingar i Göteborg 
såg ett behov. En bakgrund till detta behov är forskning som visar att elever med religiös 
livsåskådning upplever att religion problematiseras i skolans ordinarie undervisning vilket gör att 
dessa elever inte känner igen sig i undervisningen (Holmqvist Lidh 2016). Detta behov togs med till 
Göteborgs interreligiösa råd som skrev en ansökan till Arvsfonden. 

Projektet är ett dialogprojekt som inkluderar religionsfrågan, till skillnad från religionsundervisningen 
i skolan. Vid mitt möte med projektet är Linda utomlands så jag intervjuar i stället Emma. Hon är 
relativt ny och kan därför sakna viss bakgrundskunskap om projektet. Även när Magnus besöker 
projektet är det Emma han möter.  

Projektet ägs av Göteborgs interreligiösa råd och tillhör deras organisation, men de är väldigt lite 
inblandade i projektet. Emma är anställd som pedagog i projektet och inte av Göteborgs 
interreligiösa råd. 

Marcus: Innebär det att du också står ganska ensam i att driva projektet? 

Emma: Ja, just nu så kan man väl säga det. Man säger driva projektet, men det är ju olika delar i 
det. Min arbetsbeskrivning är att jag ska genomföra projektkursen på en högstadieskola och det 
gör jag ju väldigt ensam.  

Emma har stöd från Linda. De samtalar en gång i veckan, men det dagliga arbetet genomför Emma 
mycket på egen hand. Visst stöd kommer också från Interreligiösa rådet och från en präst på Svenska 
kyrkan som arbetar med integration och interreligiös samordning. Han hjälper Emma med att hitta 
personer som kan komma ut på skolorna och berätta.  

Att ta fram en kurs 
Aktiviteten att ta fram en interreligiös kurs innebär inte att ta fram en färdig kurs som presenteras till 
de elever som går den. I stället innebär det att kursen prövas fram, och eleverna skapar den. Under 
2017 bedrevs arbetet på en skola i en stadsdel i Göteborg, två klasser i taget per termin. Att det blev 
just den skolan beror på personliga kontakter mellan skolledning och projektledning. Eleverna 
träffades två gånger i veckan på dagen sista lektionstillfälle.  

Emma: Kursen är uppbyggd kring fyra teman: (1) jag, min identitet som enskild person. (2) min 
grupp, (3) jag och andra grupper och (4) hur samarbetar vi tillsammans eller hur kan vi göra något 
tillsammans. För syftet med kursen är ju stort. Dels handlar det om att göra eleverna mer rustade 
för ett mångreligiöst samhälle, ett mångkulturellt samhälle så att de kan förhålla sig till det, men 
också för att skapa en bättre gemenskap i den lilla gruppen i klassen. Det finns också en tanke 
med att gemenskap i gruppen också kan leda till bättre gemenskap i stadsdelen.  
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Varje tema är upplagt på samma sätt. Det börjar med att en berättare, en gäst, kommer. Gästen har 
som uppgift att förmedla något personligt utifrån sin tro och erfarenhet från livet. Berättelserna 
används sedan för att knyta ihop temat och för att implementera det religiösa i det fortsatta arbetet. 
Gästerna och deras berättelser har varit mycket uppskattade av eleverna, det visar utvärderingarna.  

Projektet har haft samarbete med en dramapedagog, en bildpedagog och en pedagog som arbetar 
med berättelser som verktyg. Eleverna besöker också religiösa församlingar utanför skolan, vilket 
också är uppskattat. Ett annat inslag är samarbetsövningar och liknande lekar. Klasserna diskuterar 
också olika frågor i klassen, och det är det eleverna själva gillar minst.  

Emma: De gillar att samarbeta, de gillar att lyssna på människor som kommer in utifrån och de 
gillar att göra besök och träffa andra människor utanför skolan. Så kan man väl säga. Och de gillar 
att prata om religion, inte så att alla tycker det men jag fick starka indikationer på att ”vi vill prata 
mer religion, vi vill prata mer om framtiden, om våra drömmar” och så där.  

Eleverna har enligt Emma en önskan om att få prata mer om religion. Men trots denna önskan om 
mer religion, är det inte alltid lätt att föra den på tal. 

Emma: Det går inte bara att komma in till dem: ”Hej, vad har ni för religion?” Så kan man inte gå 
in. Jag vill inte det och man kan inte det och det är liksom inte etiskt okej heller att göra det, tror 
jag. Utan vi måste ju komma in på religion på något baklängessätt så att eleverna själva ska kunna 
prata om det om de känner att de vill, utan att jag sitter där och försöker få ur dem saker som 
handlar om dem. Det var lite knepigt tycker jag. Hur ska jag ta mig an det här? Jag märkte sen att 
det var lite bättre att vara rak på sak: ”Jaha, går du i kyrkan, vilken kyrka går du i då?” Alltså, så 
där. De har inga problem att säga det då oftast. Ja, kanske inte säga det första gången utan man 
får vara tydlig, det här handlar om religion, vi kommer prata om religion här. Då vet de: ”Jaha, 
okej, då fattar vi vad det handlar om”.  

Deltagarna vet om syftet med kursen. Det Emma poängterar här är snarare att det har varit en 
process för henne att hitta ett språk för att prata om religion med eleverna utan att tvinga dem att 
prata om det eller att vara den som ”ger” kunskapen till dem. Förutom religion är mänskliga 
rättigheter en viktig del i kursen och det innehållet integreras i kursens olika moment.  

Eleverna får inte betyg på kursen och den ingår inte i deras ordinarie skolundervisning. Emma har 
under arbetets gång förstått att det är något som tål att upprepas. 

Marcus: Vad är det du har sett? 

Emma: Eleverna tror att det handlar om att få faktakunskaper om religion. De letar hela tiden 
efter faktakunskaper och vill visa att de har faktakunskaper. Och det förstår jag, för så är skolan 
uppbyggd. […] Till exempel, vi gjorde en så kallad tempeltur i slutet av kursen där vi besökte tre 
olika tempelet är inte samma i alla klasser, men om vi tar ett exempel så var vi i en kyrka, en 
moské och så var vi i en synagoga på samma dag. Då var det väldigt mycket fokus på att sen 
kunna berätta vad de hade lärt sig rent faktamässigt. Det var ju inte jag så intresserad av utan jag 
ville mer: ”Vad tänkte du när du kom in där? Hur kändes det?”. Och de bara: ”Ja, men jag visste 
redan det för det hade jag läst i boken.” [SO-boken]. 

Det finns därför en inbyggd spänning mellan skolans förväntningar och krav på faktakunskaper och 
hur projektet arbetar. Eftersom projektet genomförs i skolans lokaler och på skoltid kan det vara 
svårt för eleverna att hålla isär det (se också Herz 2016b). Det gäller ibland också de gäster som 
berättar om sina erfarenheter och sin tro. Även de tycks gärna vilja lämna med eleverna någon 
lärdom innan de går. Vid kurstillfällena är klassföreståndarna med, främst av praktiska skäl. Emma 
menar att det generellt kan vara bra att ha med en annan vuxen eller att vara flera vuxna om 
eleverna behöver delas in i grupper. Klassföreståndarna är dock sällan införstådda med de olika 



68 
 

tillfällenas upplägg, som jag förstår det, i första hand på grund av att det sällan finns tid till att prata 
om det innan.  

För mig som kommer utifrån och tittar på projektet framstår det ibland som relativt styrt. Behovet är 
identifierat av lärare och projektledning, arbetssättet likaså. Men projektet är också organiserat 
utifrån delaktighet. Ett exempel är att eleverna från första årets kull arbetade fram målen för 
nästkommande år. 

Emma: I ett utvärderingsarbete har vi bestämt att målet är att jobba mot alla former av förtryck. 
Målet är att öka gemenskapen i klassen. Att få bättre trygghet på lektionerna och så här. Alltså 
det var väldigt tydligt vad de ville. För de upplevde nog ganska starkt att religion är inte så 
känsliga frågor för dem, men däremot är det ganska stora problem med mobbning, att man säger 
dumma saker till varandra och så vidare. Ibland är det kopplat till religion, ibland är det bara 
något som man knyter upp det på. Det handlar inte så mycket om religion egentligen, och ibland 
handlar det om helt andra saker. Så man kan säga att det är ett antimobbningsarbete samtidigt. 
Jag vet att Linda brukar använda uttrycket ”den lilla freden och den stora freden”. Den stora 
freden är liksom världsfred, fred mellan länder och i länder. Men det här är ju liksom på 
gruppnivå. Ja jag tycker det är ganska bra uttryck för att få ner det på den nivån. Ska man kunna 
umgås i samhället måste man också kunna umgås i gruppen med olika bakgrund och så vidare. 

Förutom detta arbete använder projektet utvärderingar, dels en mindre efter varje lektionstillfälle, 
dels två större i slutet av kursen, som genomförs i grupp. Första kullen som genomgick kursen gjorde 
dessutom en betydligt större utvärdering.  

En sekulär norm 
”Religion i skolan är ganska känsligt” säger Emma till mig. ”Det finns en sekulär norm och skolan ska 
vara icke-konfessionell vilket troligen spär på en rädsla för att tala om religion annat än i termer av 
ett ”kunskapsbaserat” samtal”. Hon fortsätter: ”Att gå till en kyrka, en moské är ett statement i sig, 
det är ju känsligt.” Vi pratar om varför det kan vara så och Emma säger att religion och skola ganska 
ofta diskuteras i den offentliga debatten, exempelvis om skolavslutningar ska ske i kyrkans lokaler 
eller ej. 

Marcus: Har du märkt av om intresset ökat med tanke på extremismdebatten och det du säger 
nu? 

Emma: Jag har inte märkt av det. Jag har inte varit involverad så pass länge att jag har kunnat se 
en förändring. Men det här arbetet, det fanns idéer för flera, flera år sen om att göra något 
liknande. Bland annat som [namn] berättade att han hade försökt tidigare på den skolan jag är på 
nu tror jag, för flera år sen, att komma ut och hålla någon liknande kurs. Men då var det: ”Nej, 
nej, nej, det här kan vi inte ta i, börjar vi lyfta på det locket, det går inte. Vi har nog med olika 
fotbollslag, att de håller på olika fotbollslag. Ska vi dessutom prata om religioner, det blir liksom 
för stort, det klarar vi inte av att hantera.”  

Detta projekt har alltså inte förändrats av ett ökat fokus på religion och religiös övertygelse i 
allmänhet och islam och extremism i synnerhet. Men tidigare projekt som har velat arbeta med 
liknande interreligiösa frågor har haft svårare att etablera kontakt med skolor. Samtidigt tycks 
samhällsdebattens fokus på islam och muslimer trots allt påverka projektets arbete, inte minst 
genom att de unga själva är både en del av den diskussionen och påverkade av den. 

Emma: De stora konflikterna eller frågorna som det handlar om i samhällsdebatten handlar om 
muslimer, synen på islam. Många elever på skolan är ju själva muslimer och vet ju att andra 
kanske har fördomar om dem. Men de vet väl också att de kanske själva inte har koll på andras 
tro. Det var väldigt spännande tyckte de, bara det att vi hade en judisk berättare, det tyckte de 
både var intressant och lite kittlande nästan, att få träffa en riktig jude.  
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Marcus: Nu nämnde du samhällsdebatten här, är det också en del att plocka upp såna frågor? 

Emma: I mån av tid, det svävar ju lätt iväg då. Det är ju något man får begränsa lite grann för att 
plötsligt är man inne på stora världsfrågor och Trump och hela den biten. Alltså det blir väldigt 
lätt i den åldern också. Kanske man kan ägna något pass åt att det får sväva iväg. Sen får man dra 
tillbaka det hit igen för annars… Vi kan inte liksom, vi kan inte syssla med den stora freden utan 
att vi får syssla med den lilla freden också.  

Formatet och den begränsade tiden gör att det inte går att fokusera på ”den stora freden”. Därmed 
inte sagt att det inte ingår eller berörs. Emma berättar om ett tillfälle då den judiska församlingen 
attackerades bara någon vecka efter att klassen varit på studiebesök i synagogan. Det ledde till en 
diskussion bland eleverna och projektet om varför det hände, vem som kunde gjort det och så vidare.   

Projekt har liknande arbetssätt och inspirerar varandra 
Interreligiöst skolprojekt är ett av flera projekt i denna studie som har liknande arbetssätt. Intressant 
nog nämner Emma själv ett av dessa projekt när jag frågar om skillnaderna mellan de olika projekt 
som finns. 

Emma: Det gör det ju (finns liknande projekt), Fryshuset har ju det här Tillsammans för Sverige till 
exempel. 

Marcus: Också ett Arvsfondsprojekt. 

Emma: Och några av de personerna som är knutna hit som berättare är också knutna dit. Det blir 
väl lätt så tänker jag. Vad jag förstått det så de två organisationerna har inte haft riktigt samma 
tanke. Annars hade man ju kunnat tänka sig, att vi gör detta projektet tillsammans i stället för att 
göra två helt olika. Det har inte funkat riktigt, jag vet inte alls varför, men så har det i alla fall 
varit.  

Det är skillnader mellan de båda projekten, men Interreligiöst skolprojekt har hämtat inspiration från 
Tillsammans för Sverige. Emma nämner också att inspiration hämtats från Toleransprojektet4. 
Projektledaren har till exempel varit med på dagar anordnade av Toleransprojektet.  

Deltagarna och tron 
Projektet har inga uppgifter om ungdomarnas livsåskådning men i de klasser som gått kursen verkar 
de flesta av dem ha någon form av livsåskådning, vilket inte är samma sak som att de tror på gud. 
Ingen har uttryckt att kursen inte är för dem, för att de inte tror på någon gud, vilket tyder på att de 
kan se nyttan av projektet, oavsett livsåskådning. Samtidigt ges kursen i klasser där religiösa 
livsåskådningar är normen. De flesta är i någon form troende eller har bakgrund i sammanhang där 
tro är norm.  

Emma: Jag hade en elev som sa en gång att jag har ju bestämt mig, jag har ingen religion längre 
sen jag kom till Sverige. Men han var jätteengagerad, han älskar den här kursen. Han tyckte det 
var fantastiskt att lyssna på en massa människor, tänka själv och få lite ny input till sina tankar. Så 
det var inget problem för honom alls.  

Den här eleven såg nyttan med projektet trots att han inte längre såg sig själv som troende. Projektet 
har dock inte testats i miljöer där det sekulära i stället utgör normen, så vi vet inte hur det skulle 
tagits emot om fler såg sig själva som sekulära snarare än troende. Samtidigt är Emma tydlig med att 

                                                           
4 Toleransprojektet startades i Kungälv efter mordet på John Hron 1995. Projektet tog fram en modell 
för långsiktigt arbete med elever som kränker och visar intoleranta åsikter och attityder i skolan (se 
https://segerstedtinstitutet.gu.se/samverkan/toleransprojektet). 
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det i så fall hade blivit en helt annan kurs. De elever som i dag går kurserna är helt införstådda med 
vad religion är och gör, och inte. Troligen hade mötet med sekulära elever gett en helt annan ingång.  

Mellan pedagog och projektmedarbetare 
Marcus: Det finns ju alltid en risk att det kommer upp saker som kan vara svåra eller tunga när 
man jobbar med sånt här. 

Emma: Ja verkligen. 

Marcus: Har du medel att hantera det? 

Emma: Det vet jag inte om jag har. Det är ju väldigt svårt, men det känner man ju igen från vanlig 
undervisning också att plötsligt är det något som väcks. ”Vad är det här? Var det här en stor 
fråga? Nu brände det till.” Då kan jag nog tycka att det är lättare när man är lärare, när man har 
den rollen. Det här blev en liten knockout tycker jag, när det hände. Efter ett besök som vi gjorde 
som en del elever reagerade jättestarkt på. Då blir min roll lite otydlig känner jag faktiskt. Så det 
måste jag förbereda mig på bättre och jag har diskuterat det mycket både med lärarna som var 
med vid det tillfället, men också med Linda och med andra personer på centrat och så där. Hur 
ska man göra? Och man kan inte göra så mycket mer än att vara vuxen och försöka lyssna och 
säga: ”Ja, man kan se det på olika sätt.”  

Marcus: Men tar skolan något ansvar i det här? Följer de upp eller finns det någon idé att det här 
ska… 

Emma: Nej, det tror jag inte de har resurser till. Speciellt den skolan jag är på nu. Jag har fått 
komma till den klassen där det har varit väldigt mycket problem och då var de jätteglada när vi 
hörde av oss. Det kostar inget för dem med en pedagog och det handlar om värdegrund. Då är 
det liksom bara: ”Yes!” Det märker jag nu, jag får mail från lärare: ”Vi ser verkligen fram emot att 
du ska komma och börja hos oss.” De ser det nog som att jag ska komma in och göra magic med 
gruppen, vilket kanske inte går. Men, däremot på skolan sa både elever och lärare efteråt, att när 
de har klassråd, klassmöten, alltså någon liten stund på schemat när de pratar om saker, då har 
de ändå kunnat använda vissa grejer som vi har pratat om och tagit upp det igen: ”Kommer ni 
ihåg det vi pratade om på Emmas pass? Vad var det som hände då? Ja just det, det var så”. Jag 
tycker ändå det har gett ringar på vattnet och rektorn haffade mig någon dag och sa: ”Lärarna är 
jättenöjda. De tycker det är bra att de här frågorna kommer upp. De har tagit upp det på 
lärarlagsmöten och fått idéer till vad man kan jobba med.” 

Emma lyfter här intressanta spänningar som kan uppstå i projektarbetet på en skola. Hon pekar på 
att lärare kan se utbildningen som ett komplement eller ett alternativ till ordinarie undervisning. 
Även ansvarsfrågan när något händer är intressant. Det kan uppstå oklarheter om vem som följer 
upp, stöttar och fattar beslut, just det som hände Emma i samband med ett besök. Som jag har 
påpekat i tidigare rapporter (Pérez & Herz 2014; Herz 2016b) skapar projektarbete i skolan 
spänningar bland annat på grund av att skolan har sitt uppdrag och ofta är pressad både vad gäller 
tid och ekonomi. Det kan göra att ett projekt som träder in innanför skolans väggar ibland ses som en 
avlastning eller förväntas bidra till skolans kärnverksamhet, vilket inkluderar ett pedagogiskt ansvar, 
men också en myndighetsutövning i form av att exempelvis sätta betyg. Det verkar inte ha varit fallet 
i Interreligiöst skolprojekts fall. Men ibland kan sådana förväntningar uppstå, som att projektet ska 
komma in och lösa problem som finns i klasser eller på skolan. 

Emma som håller i arbetet och projektledaren för projektet har en dialog om den här sortens 
spänningar. Det finns också ett upparbetat samarbete med två erfarna forskare och lärare på 
lärarhögskolan som kan bidra med dialog och input. Samtidigt är Emma själv utbildad pedagog och 
har erfarenheter och kunskaper med sig in i projektet som troligen underlättar för henne att hantera 
situationer som kan uppstå i mötet med eleverna. 
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En annan möjlig spänning är relaterad till barnens föräldrar. Interreligiöst skolprojekt har valt att se 
det som att skolan har velat ha projektet och att skolan därför har ansvar för att hålla föräldrarna 
informerade. Samtidigt kan det uppstå problem, vilket Emma själv är inne på, om barnen kommer 
hem och berättar att de träffat någon från en religiös inriktning eller besökt en församling eller 
liknande och föräldrarna reagerar negativt. I förlängningen kan det påverka både barnet och 
projektets arbete i klassen. Projektet ser dock rektor som ansvarig för vad som händer i skolan och 
att det därför är rektor som ansvarar för att hålla kontakten med föräldrarna. 

Som nämnts är klassföreståndaren med under lektionerna med projektet. Andra projekt har 
resonerat olika om huruvida det är bra eller inte. Vissa vill inte ha med någon annan lärare för att 
dynamiken i klassen påverkas. Exempelvis kan elever söka bekräftelse av läraren eller så kan läraren 
störa projektets arbete genom att lägga sig i eller säga till elever under arbetets gång (Herz 2016b). 
Andra vill ha med läraren för att det ska finnas en tydlig koppling till det övriga pedagogiska arbetet 
eller för att det behöver finnas flera vuxna på plats, som Emma är inne på ovan. Men det är inte 
odelat positivt. 

Emma: Ibland känner jag att det hade varit bättre att vara ensam. För jag kan ta en grupp, det är 
inte det. Ibland tror nog lärarna att de ska vara där och styra lite upp och så, och det kan ibland 
behövas, absolut, och det kan ju vara speciella elever som behöver lite punktmarkering för att 
klara av att vara i en grupp överhuvudtaget. Alltså jag har varit ganska bra på att förbereda 
eleverna på vissa saker, när vi skulle på tempeltur till exempel. Men jag förberedde inte lärarna 
så himla noga för det och det kände jag kanske i efterhand att jag behövde göra. ”Vad är er roll 
här?”  

En orsak till att lärarna sällan är bra förberedda eller kanske inte ens kan bli förberedda är att de har 
ont om tid under sin arbetsdag. De har för mycket att göra helt enkelt, vilket kan ställa ännu högre 
krav på projektmedarbetarna, i det här fallet Emma. Inte nog med att hon ska arbeta med eleverna, 
hon ska också hantera lärarna och ha en tydlig dialog med dem.  

Marcus: Jag måste ställa en djävulens advokat-fråga. Hur kommer det sig att det arbete ni gör 
inte kan rymmas inom skolans ordinarie verksamhet? Varför behövs ni? 

Emma: Absolut, det kan vi verkligen fundera på. Du menar att de här frågorna skulle kunna 
rymmas i deras skoldag? 

Marcus: Ja precis, för mycket av det du berättar är ju egentligen ganska självklart? 

Emma: Det är värdegrundsarbete. Absolut! Och de jobbar ju med det, det är ju inte så att jag är 
den första som säger att man ska lyssna på varandra. Det har de sagt hundra gånger, så är det ju 
absolut. Men, jag vet inte. Skolan är sönderhackad känner jag, med krav och betyg. Man 
bedömer sönder eleverna i stället för att jobba långsiktigt.  

Emma är ambivalent. Å ena sidan borde värdegrundsarbetet finnas och fungera inom ramen för 
ordinarie skolverksamhet, å andra sidan menar hon att det inte fungerar i dagens skola. I nästa 
avsnitt ska vi besöka en av klasserna för att följa med när detta värdegrundsarbete omsätts i 
praktiken. 

På besök i skolan 
Kurstillfället i skolan börjar med en runda. Eleverna ska säga en favoritplats på sommaren, men de 
har ganska svårt att säga någon. Efter rundan visar Emma en bild med texten: ”Hur är jag mot andra, 
och hur är andra mot mig?” Emma leder diskussionerna, men det går relativt trögt för eleverna att 
komma i gång. 
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Därefter introduceras dagens två inbjuda gäster, två personer som nyligen kom till Sverige. Båda 
studerar på en högre utbildning. De arbetar också med att sprida kunskap om utbildningssystemet i 
Sverige för att hjälpa nyanlända att kunna studera. De berättar hur de själva upplevde att komma till 
ett nytt land och hur utbildningsväsendet kan skilja sig åt mellan länder. 

Gästerna fortsätter med att berätta hur de lärde känna varandra. En av dem läste en tidningsartikel 
om den andra och tog kontakt, och bådas intresse för den syriska revolutionen gjorde att de hade 
något gemensamt. De berättar om sitt engagemang för att hjälpa syrier i flyktingläger. Många tror att 
de är pojk- och flickvän, berättar de. De menar att det beror på fördomar mot personer från 
Mellanöstern som säger att personer därifrån inte kan vara kompisar med någon av motsatt kön. De 
menar att det inte står något sådant i islam utan att det är en kulturell sak, och inte riktigt accepterat 
i Syrien. Emma visar under tiden bilder på berättarna, på en tidningsartikel och bilder där berättarna 
arbetar med volontärarbete.  

Här får eleverna frågan om det är accepterat att vara kompis med någon av motsatt kön. Emma 
säger att detta är något de har talat om tidigare i gruppen och att det inte har varit konstigt att man 
är kompis över könsgränser. En av eleverna säger att det inte är någon som bryr sig. En annan att det 
är ganska vanligt att killar och tjejer är kompisar.  

Fortsättningen av gästernas anförande handlar om hur de blev kompisar och mer om deras arbete, 
som framför allt är hjälparbete. De säger sedan att de förstår att det kan vara svårt att sitta still, 
framför allt om man fastar, vilket de själva säger att de gör eftersom det är ramadan. Emma frågar 
om någon av eleverna fastar. Ingen svarar men en av lärarna säger att det är några som fastar.   

Denna del av kurstillfället avslutas när Emma säger att berättarna har pratat om fördomar och att det 
är det dagens träff ska handla om. Därefter blir det en paus. 

Efter pausen visar Emma en lista med olika roller i en grupp. Hon säger: ”Ibland i en grupp händer det 
att man får en speciell roll.” På listan finns följande roller: ledare, offer, medlöpare, publik och 
hjälpare. Hon refererar till ett tillfälle där eleverna hade en uppgift och att det alltid var någon som 
blev ledare.  

Emma: Ledaren kan vara taskig mot en person, ett offer, och alla andra ser på, låter det ske eller 
deltar. Ibland finns det en hjälpare, en hjälte som kan säga ifrån. Nu ska ni få en uppgift av mig. 
Ta två foton på gruppen. Foto 1 ska porträttera en ledare som kränker ett offer, en som hejar på 
och en tredje som låtsas inte se. Någonting dåligt händer i en grupp. Ni får bestämma vem som 
ska göra vad i bilderna. På foto 2 kommer det in en hjälpare, en hjälte. 

Eleverna delas upp i tre grupper för att arbeta med de två fotona. Emma kommer till ena gruppen 
och frågar hur de tänker och vad de har tänkt göra på sina foton. ”Vad skulle det kunna vara för 
situation?” frågar Emma. Eleverna berättar om en situation, och Emma frågar vem som är ledare. De 
tar upp en situation där någon slåss. Emma frågar om det är vanligt att man slåss, men eleverna 
säger att det inte är det.  

Emma ifrågasätter varför en av killarna ska vara ledare. ”Hur har ni kommit fram till det? Är alla 
överens om det?” Nej, säger en tjej. De bestämmer sig för att spela sten, sax, påse om vem som ska 
vara ledare, och en av tjejerna blir ledare i stället. Eleverna får jobba en stund med sina foton och 
Emma tittar till dem ibland, frågar hur det går, försöker styra upp deras arbete och få eleverna 
engagerade. Emma ska ta fotona och får lova eleverna att hon ska radera dem efteråt.  

Efter en stund samlas alla igen. Emma ber grupperna berätta om sina foton och hur de har tänkt. De 
diskuterar: Vad var det för situation? Vem var hjälpare, vem var ledare? Vad hände?  
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Emma: Nu var detta en bild och då kanske man visar stopp med handen om man är hjälpare. Men 
i verkligheten pratar man. Vad säger man då?  

(Eleverna får säga hur man kan göra. Någon säger att man säger till.) 

Emma: Händer det ofta att du säger så?  

En av lärarna frågar eleverna om det är svårare att säga till om den utsatte är någon som man inte 
känner eller inte är kompis med. Emma försöker få eleverna att resonera kring detta. Så här 
fortsätter arbetet och vissa frågor tycks väcka mer diskussion än andra hos eleverna.  

Avslutningsvis sammanhangsmarkerar Emma: ”Vi har talat om att det är en mänsklig rättighet att 
känna sig trygg.” På så sätt knyter hon an till projektets övergripande arbete och syfte. Därefter 
informeras eleverna om nästa veckas tempelbesök, som är det sista. Tidigare har eleverna besökt en 
kyrka och en moské. Nu ska de till ett sikhiskt tempel. Eleverna får berätta vad de vet om sikhism och 
formulerar frågor att ställa när de är där. 

Reflektioner: delaktighet och förväntningar 
Det finns några reflektioner från besöken och intervjuerna som kan vara intressanta att belysa. 
Kursträffarna har karaktären av lektion. Läraren är med och aktiv, vilket exempelvis syns när läraren 
bryter in och ställer en fråga till eleverna ovan. Ibland styrs därför eleverna in på vissa frågor och 
tillåts inte svara själva. Detta sker exempelvis ovan när det blir tyst på frågan om fastan och läraren 
svarar å elevernas vägnar. Det sker också vid gruppens besök i moskén, då det inte är eleverna själva 
som ställer sina frågor utan Emma som har frågorna uppskrivna på ett papper. Här är frågan om 
elevernas delaktighet i projektet kunde ha ökat än mer om de gavs större utrymme.  

En annan intressant fråga är om det är förväntningar på elevgruppen som skapar vissa frågor eller 
om frågorna verkligen är intressanta för eleverna. Det är exempelvis svårt att bedöma om frågan om 
vänskap mellan könen handlar om förväntningar från talarna om att det ska upplevas som ett 
problem eller om det de facto är ett problem. Eleverna själva tycks av svaren att döma inte se det 
som ett problem. I stället är det talarna som relaterar den frågan till kultur. De riskerar på så sätt att 
reproducera en problemformulering de själva vill röra sig bort från. 

Sammanfattande slutsatser 
När jag intervjuar Emma och när Magnus besöker klasserna är projektet inne på sitt andra år. Tanken 
är att fortsätta att utveckla kurserna under år tre. Då kommer också projektledaren för projektet 
tillbaka till Sverige och kommer att arbeta tillsammans med Emma. Därtill kommer de att utforma ett 
tryckt material för skolor så att skolor ska kunna ta över kurserna själva. Det är därför för tidigt att 
säga så mycket om projektets överlevnad eller om vilka kunskaper och erfarenheter som kan tas till 
vara. Det återstår att se när kurserna är färdiga och materialet tillverkat om skolor tar till sig 
materialet och kan arbeta vidare med det interreligiösa arbetet. 

En viktig sak att påpeka är att detta projekt är utforskande i sig självt. Det går därför inte att uttala sig 
om resultat förrän arbetet har satt sig och effekterna av arbetet syns. Det är därför inte heller 
konstigt att det kan finnas delar av projektet som behöver justeras, läggas till eller tas bort.  

Det finns också vissa utmaningar för projektet som kan vara viktiga att lyfta. En utmaning är att 
Emma tycks vara relativt isolerad från projektägarna. Det behöver inte vara ett problem men kan bli 
det om projektet ska leva vidare, eftersom det kan vara viktigt med ett fungerande nätverk som stöd 
för dem som arbetar i projekt.  
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En annan utmaning ligger, som jag ser det, i elevernas möjligheter att påverka projektets alla delar. 
Platsen, skolan, är här en nyckel eftersom den inte är neutral. Eleverna befinner sig i en miljö där de 
förväntas prestera och där de också bedöms, även om de inte formellt gör det på kurstillfällena med 
projektet. Att läraren är med får troligen också effekter för hur tillfällena uppfattas av eleverna.  
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New Connexion gymnasium 
New Connexion gymnasium var ett projekt som ägdes av New Connexion som har sin bas i Krylbo. 
Projektet syftade till att i en process med elever på tre gymnasieskolor ta fram ett material som 
skulle kunna användas i arbetet mot rasism och för tolerans. Materialet skulle vara förankrat i 
elevernas verklighet. New Connexion gymnasium beviljades 4 189 000 kronor av Arvsfonden.  

Projektet tog bland annat fram en bok, som fortfarande köps in och används ute på skolor, och en 
webbsida med material, övningar, diskussionsfrågor och arbetsuppgifter. Elevernas inflytande och 
delaktighet var högt i processgruppen som arbetade med att ta fram materialet. I arbetet ute på 
gymnasieskolorna var det i stället lärarna som utgjorde målgruppen. Projektet hade stor spridning 
och nådde många människor. Trots detta har projektet inte överlevt, även om boken som sagt 
fortfarande används.  

New Connexion gymnasium byggde vidare på ett tidigare projekt som organisatoriskt låg under en 
annan organisation, ABF. Det projektet synliggjorde behovet av att arbeta mot rasism i skolan. Det 
tidigare projektet tog därför fram ett material för grundskolan med färdiga lektioner för de lärare 
som ville jobba med frågor om rasism. Men materialet inkluderade också bredare frågor om 
integration, som hur människor lever tillsammans och krockar mellan ”kulturer”. Arbetet fick stor 
uppmärksamhet och i SOU 2012:74 står det att läsa om projektets arbete. Utredningen drar bland 
annat ett antal slutsatser om insatser som fungerar ”för förståelse och mot intolerans”:  

1) kontinuerligt och långsiktigt arbete 

2) att skapa en ”vi-känsla” 

3) delaktighet för elever.  

Det tidigare projektets arbete var efterfrågat och därför bildades en ideell organisation som arbetade 
vidare i samarbete med lärarnas riksorganisation.  

Efterfrågan på det tidigare projektet bestod i att lärare och skolpersonal kontaktade projektet eller 
besökte dem på mässor och liknande för att få råd och tips i att arbeta med dessa frågor. Birgitta, 
som var projektledare för New Connexion gymnasium säger:  

Det fanns inte så jättemycket. Det som fanns var ju egentligen, som fortfarande finns, Christer 
Mattssons Toleransprojektet. Och de jobbade ju mer med, eller jobbar fortfarande med, att 
plocka ut vissa individer, de som är i riskzonen och de som är skötsamma, om man säger. Så 
sätter man ihop dem, och så har man tio veckors kurs. 

New Connexion gymnasium arbetade i stället med alla elever i klasser i årskurs 6–9. Eleverna 
arbetade i halvklass varannan vecka under flera års tid.  

Birgitta: Det var vår bedömning att alla behöver jobba med det här, och så var vi lite emot det här 
att peka ut också. För de som är i riskzonen upplever sig lätt som utpekade och de andra blir ju 
något slags alibi eller vad man ska säga. De ska vara de skötsamma föredömena, så det kändes 
inte heller riktigt bra.   

Förutom New Connexions tidigare projekt och Toleransprojektet nämner Birgitta också projektet Låt 
stå, antirasism på schemat. Det projektet ingår också i denna studie, och jag kommer att återkomma 
till det nedan. Birgitta tydliggör skillnaderna mellan Låt stå och New Connexion: 

Birgitta: De jobbade mera, hur ska jag uttrycka mig… Jobbar man i storstad kan man jobba väldigt 
direkt med normkritik och mera med de här korrekta uttrycken. Vi har hela tiden jobbat i små 
orter där det kan finnas ett motstånd mot storstaden som man då uppfattar som den styrande 
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parten i tillvaron som kommer och talar om vad man ska göra. Och eftersom det var en sån ort vi 
började på så lärde vi oss den hårda vägen. Hur uttrycker man sig, hur arbetar man med 
människor som har den här inställningen, för att nå fram, så att de inte upplever att vi kommer 
ovanifrån och bankar dem i huvudet? Vi jobbade med normkritik, men vi jobbade nästan aldrig 
med begreppet. Därför att vi visste att gör vi det så kommer människor som vi verkligen vill nå att 
säga att det där är något som de har hittat på i Stockholm.  

Birgitta betonar att New Connexion gymnasium arbetade mycket med vilka termer de skulle 
använda. De hade också dialog och nätverksträffar med andra organisationer som arbetade med 
liknande frågor inom skolan. Tilltalet blev viktigt och de valde att arbeta mycket med, som de 
uttrycker det, det ”allmänmänskliga” och att inte lägga skuld på elever som de visste hade 
”intoleranta åsikter”. Birgitta menar att det handlar om att väga orden: ”Om de hade känt att vi hade 
skuldbelagt dem på minsta lilla vis, då hade de backat och satt ut taggarna.” I stället handlade det om 
att hitta vägar fram till människor så att de själva kände att de kunde ta till sig av projektets budskap. 
Eleverna själva tycktes uppskatta arbetet och upplevde att det var ett nytt sätt att prata om den här 
typen av frågor som de inte var vana vid.  

Formeringen av arbetet – att jobba på ett sätt så att man når bakom 
Projektet New Connexion gymnasium formerades under tiden det pågick. I arbetet med eleverna 
visade det sig över tid vad som fungerade och inte. Projektet arbetade i nära kontakt med ungdomar 
över tre års tid och skapade ett material, producerade och spred det. Arbetet gick som sagt mycket 
ut på att hitta arbetssätt som gjorde det möjligt att ”nå bakom” och kunna inleda en dialog. Birgitta 
bedömer det som att ungefär tio procent var negativt inställda och inte bekväma med att jobba med 
frågan. I takt med att projektets erfarenheter växte genom möten lärde sig projektmedarbetarna att 
läsa av elevernas reaktioner och att bemöta dem.  

Birgitta: Man ser på kroppsspråket att nej, det handlar inte om vad vi säger, det handlar om 
ämnet. Min kollega var på en skola där hon blev öppet attackerad. Jag har också varit med om att 
människor aktivt har gått in och ställt frågor som jag vet ”vilket vatten de kommer från”. 

Marcus: Men hur hanterar man det? Fanns det diskussioner om hur ni skulle organisera och 
fånga det här på ett bra sätt? 

Birgitta: När det var i storgrupp och man fick såna frågor, så var det naturligtvis annorlunda, för 
man får ju inte den här direkta kontakten på samma sätt. Men sättet att hantera det var ju 
detsamma som vi hade när vi jobbade med eleverna: att gå med lite grann, att kunna backa. En 
gång satt jag och pratade med en forskare och jag försökte beskriva hur vi jobbade. Då sa han: 
”Ah, du menar att ibland så går ni med dit där det inte riktigt känns bekvämt att följa med, bara 
för att ni vet att om jag gör det så kommer jag att kunna lotsa personen vidare till en helt annan 
punkt, dit jag vill.”  

Att gå med lite och erkänna att det finns problem var ofta en nyckel i arbetet för att vidga perspektiv. 
Nyckeln är att bygga en relation och inte få människor att känna sig motarbetade, och att samtidigt 
synliggöra sociala band mellan människor. Att arbeta med dessa frågor är naturligtvis inte helt lätt. 
Projektet valde att arbeta två och två i skolorna, eftersom det var svårt att veta vad som skulle möta 
dem. Det var också bra att vara två eftersom en kunde fånga upp frågor när den andra pratade och 
för att det var också möjligt att stötta varandra efteråt. 

Marcus: Hade ni handledning eller något liknande i projektet? 

Birgitta: Det fanns inte utrymme ekonomiskt i projektet, men därmed såg vi till att nätverka med 
andra organisationer. Vi hade ganska mycket kontakt med Expo periodvis, och Lärarnas 
riksförbund. Så vi försökte ju nätverka på det viset och möta andra. Men vi kände oss ganska 
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ensamma ändå, för vi mötte inte ofta förståelse för den situation och den verklighet som vi lever 
i. Vi lever alla i vår egen lilla verklighet och bubbla. Jag vet en gång när jag var på en nätverksträff 
så träffade jag någon som jobbade mycket enligt vithetsnormsteori. Jag håller med om det i 
teorin, med privilegierna och hela köret. I teorin så stämmer det jättebra men i praktiken så 
skaver det. Så till slut så sa jag: ”Men menar du att en arbetslös man i glesbygd, där man har blivit 
av med servicen och man ser bara nergång, menar du att den personen är mer priviligierad än en 
färgad professor på Karolinska?” ”Ja, det menar jag” sa den här personen. I teorin är det mycket 
möjligt, men i praktiken är det inte så den här arbetslösa mannen upplever det. Och kommer jag 
med det budskapet, att vi måste kliva ifrån våra privilegier, då kan jag klappa igen dörren och gå 
hem på en gång.  

Birgitta pekar här på det svåra i att nå fram med teorier om strukturell rasism. Det är därför hon 
jämför en arbetslös man i glesbygd med en ”färgad professor på Karolinska”. Den arbetslöse mannen 
i glesbygd skulle enligt det här resonemanget inte gå med på att det finns strukturell rasism eftersom 
hans position i praktiken är mer utsatt än professorns. Även om det stämmer ”i teorin” att 
professorn utsätts för en strukturell rasism, menar Birgitta att det inte är så här den arbetslöse 
mannen upplever det. 

Det är dock två andra saker jag vill lyfta från det Birgitta säger. Det saknas handledning och stöd 
annat än genom nätverkande, trots att frågorna som hon arbetar med är både tunga och svåra. Hon 
lyfter också fram hur viktig kontexten är för att förstå projektets utformning och relation till andra 
organisationer och projekt som arbetar med andra ingångar. Det märks exempelvis i hur Birgitta 
upplevt projektet som att de var ”ganska ensamma” i relation till andra projekt som arbetat i andra 
sociala kontexter med andra teoretiska utgångspunkter. Birgitta säger: ”Jag kan fortfarande känna att 
det finns ingen som gör det vi gjorde, och det är sorgligt för det finns så många som gör bra saker 
men de funkar inte i den kontexten vi verkade.” Här synliggörs också vikten av att projekten måste 
anpassa sig efter den målgrupp som de arbetar med. 

Genomförandet av projektet 
Projektet sökte upp skolor för att informera om projektet, men det hände också att skolor tog 
kontakt på mässor och efter att ha fått informationsbroschyrer och liknande. Det blev tydligt att det 
fanns ett stort behov ute på skolorna, men också att det fanns en del som själva inte insåg att de 
hade ett behov. Här pekar Birgitta på att det finns olika projekt och organisationer inom samma fält 
som på olika sätt konkurrerar om samma deltagare (jfr. Krause 2014). 

Birgitta: Det funkar ju så att det är stora namn som finns och dem ringer man, och vi var ju ganska 
okända. I den antirasistiska branschen eller vad man ska säga, där var vi ju välkända och folk 
visste vilka vi var, men gemene man visste ju inte så det var ju att ringa runt.  

Detta är ännu ett exempel på den projektmarknad som jag beskrev inledningsvis. Projekt, 
organisationer och finansiärer positionerar sig på en marknad, i det här fallet den ”antirasistiska 
branschen”, där de konkurrerar om resurser, deltagare och anseende (Krause 2014). Det här kräver 
att de positionerar sig tydligt, vilket New Connexions fall kan handla om att de arbetar med ett tydligt 
fokus eller en tydlig målgrupp som andra liknande projekt inte riktar sig till. Ett lyckat positionerande 
kan i förlängningen bidra till ytterligare finansiering och anseende.  

Föreläsning och bikupor 
Det konkreta arbetet i projektet bestod av en ”interaktiv föreläsning” på två timmar och därefter 
bikupor. Under föreläsningen gjorde de ”stickprov” för att få en uppfattning om hur föreläsningen 
togs emot och vilka förutsättningar som rådde i den specifika klassen. En tidig fråga kunde vara: ”Vad 
möter ni i er vardag?” Det diskuterade eleverna i bikupor. Svaren bidrog sedan till att forma den 
fortsatta föreläsningen.  
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Marcus: Gick det att följa hur de upplevde det, de som deltog? 

Birgitta: Vi hade då och då enkäter med oss som de fick fylla i, inte alltid men då och då. Det var 
olika hur stressad man var.  

Marcus: Men fanns det någon på skolorna som följde upp arbetet? 

Birgitta: Vi kunde ju inte kräva det, men däremot så hade vi ju vårt material. De kunde få ta del av 
det. När det gäller gymnasiedelen så sålde vi ju det, det var ju inlagt i budget.  

Materialet var upplagt på liknande sätt som föreläsningarna, med fokus på hur lärarna kan jobba 
med eleverna.  

Liten ort och stor ort 
En framgångsfaktor var att projektet startade i en mindre ort och sedan riktade in sig på mindre 
orter. Birgitta menar att de inte hade fått samma bemötande om de kommit från Göteborg eller 
Stockholm. Samtidigt innebar denna framgångsfaktor också ett hinder i relation till storstadsskolor. 

Birgitta: En gång när vi var på bokmässan så hände det att vi negligerades för att vi inte kom från 
en storstad. En gång när vi stod där så kom det fram ett par lärare och de var jätteintresserade 
och bläddrade i boken och så här, och funderade på hur de kunde boka oss. Och sen så tittade de 
på min kollega och sa: ”Men var håller ni hus någonstans, är det här i Göteborg?” ”Nej, det är det 
inte” sa min kollega. ”Är det i Stockholm?” ”Nej det är i en liten ort i södra Dalarna.” ”Jaha” sa de 
och gick därifrån. 

Projektets styrka kunde alltså också innebära dess svaghet. Att komma från en liten ort kunde 
innebära fördelar i relation till vissa orter och nackdelar i relation till andra.  

Behovet var stort men lever materialet vidare? 
Det konkreta arbetet bestod alltså av föreläsningar, diskussioner och av tryckt material så att lärarna 
kunde arbeta vidare med eleverna efter föreläsningarna och diskussionerna. Vi vet inte om och i så 
fall hur materialet faktiskt har använts på skolorna efter att projektet besökt dem. Men det tycks ha 
funnits ett stort behov av ett material som tar ett samlat grepp om dessa frågor. 

Marcus: Jag brukar alltid ställa den här frågan till projekt som arbetar mot den offentliga sektorn, 
varför ska ni göra detta arbete, varför kan inte skolan sköta detta själva? 

Birgitta: Jag tycker att de ska sköta det själva. Först jobbade vi ju på skolan aktivt, och det gav oss 
den kunskap som vi egentligen behövde för att gå vidare. Under de åren så insåg vi att vi blev ju 
som en del av personalen, men eftersom vi var en extern part så både var vi och inte var vi en del 
av personalen. Vi gjorde bedömningen att det hade varit bäst om skolan hade gjort detta själva, 
men de saknade redskapen. Det var egentligen därför vi reste runt, för att ge redskap till skolorna 
att göra det själva. Och i det material vi tog fram till gymnasiet gjorde vi övningar och uppgifter 
och delade upp det så att alla gymnasiegemensamma ämnen hade övningar till alla kapitel. Så 
oavsett vilket ämne man undervisade i skulle man kunna använda materialet så att eleverna 
skulle möta det i många olika sammanhang. Så att, ja jag tycker att skolorna ska göra det själva 
egentligen, men de behöver hjälp och det har inte funnits särskilt mycket. Det har funnits väldigt 
mycket på nätet att plocka från olika håll och kanter, men inget sammantaget. […] Jag tror att det 
skulle behövas särskild avsatt tid för det här och då skulle det också komma fram läromedel. Det 
är därför det inte finns, det finns ju inte som ämne. […]” 

Behovet tycks alltså finnas i skolorna, men redskapen saknas. Eftersom skolorna dessutom kämpar 
för att få in alla delar som ska täckas upp inom ramen för ordinarie undervisning saknas utrymme för 
att arbeta med dessa frågor på ett genomarbetat sätt. Här fyller New Connexion gymnasium ett 
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behov. De har kunnat bidra med ett samlat material som kan användas av skolorna i deras ordinarie 
undervisning. 

Projektets framtid – ”Ett enda ord: pengar” 
Verksamheten är nu avslutad och projektet finns inte längre, trots att projektet hade en plan för sin 
överlevnad och jobbade väldigt hårt med att skapa kontakter för att kunna sälja föreläsningar även 
efter projekttiden. Det krävs att folk vet vem man är, menar Birgitta, för att få ett erkännande på 
projektmarknaden, för att låna Krauses (2014) begrepp. På samma sätt krävs att du är tillräckligt 
känd för att kunna komma ifråga för sponsring av något företag, så att de känner att de får något 
tillbaka, menar Birgitta vidare. Detta lyckades inte New Connexion gymnasium med. 

Birgitta: Delvis tror jag för att vi kom från en liten ort. Vi hade inte de kontakter som kanske finns 
på ett större ställe. Vi brukade skoja och säga att vi känner för få kostymer.  

Projektet jobbade trots detta hårt med att sprida projektet till intresserade, men de var för små och 
okända vilket gjorde det svårt att överföra projektet till en permanent verksamhet. Arvsfonden 
bygger på nyskapande och kan inte ge verksamhetsstöd. Därför avslog Arvsfonden den ansökan som 
lämnades in sista året trots att den ansågs bra.  

Birgitta: Det är också ett problem att när regeringen ska göra någonting för att motverka rasism, 
för att skapa integration, så väljer man att ge medel till Ungdomsstyrelsen, eller MUCF som det är 
nu. Eller så väljer man att stödja länsstyrelsens paragraf 37-pengar, och så ger man projektmedel. 
Men man har inget system där man kan stödja de projekt som kommer fram och som faktiskt 
behövs och är lyckade. 

New Connexion gymnasium har uppvaktat politiker och ansvariga, och alla säger att projektet är bra 
men att de inte kan ge direkta medel till organisationer. Det hindrar dock inte organisationer från att 
få direkta medel i praktiken. Ofta är det organisationer som är stora och välkända.  

Marcus: En sak som slår mig är att många mindre projekt som får fortsatt stöd ofta får det från 
kommunerna. Kan det faktum att ni gått utanför den egna kommunen ha bidragit till att ni inte 
fick fortsatt stöd? 

Birgitta: Ja, vi jobbade lokalt på en skola och skolor fungerar ju så att det är rektorn som öppnar 
eller stänger dörren. Det märktes ju väldigt tydligt när vi ringde runt att vi skulle ha fortsatt lokalt 
och det hade vi kunnat göra. Men vi såg ju ett större behov av att komma skolor till del för att 
skolor själva skulle jobba med det. […] ja vi kanske skulle kunnat fortsätta tre år på en skola och 
så vandra runt på ortens skolor […] men vi såg att det var viktigare att skolorna själva fick redskap 
att jobba med det här. 

Det finns något paradoxalt i det Birgitta säger. Projektets framgångsfaktorer, att komma från en liten 
ort och att lyckas sprida sitt arbete, kan ha bidragit till att det inte kunnat överleva. Vidare pekar 
Birgitta på att det saknas långsiktigt stöd för projekt som visat sig fungera. I stället finns en tendens 
hos många finansiärer att projekten ska vara nytänkande.  

Birgitta: Det är slöseri, och det är ju många med oss som tar fram bra arbetsmetoder, men sen 
måste sluta av ekonomiska skäl. 

Projektet lever delvis vidare genom projektmedarbetarna och det de arbetar med i dag. 
Erfarenheterna kommer till användning på nya platser, med nya målgrupper och i nya yrken. Det 
lever också vidare genom det material som har sålts till gymnasieskolorna. 
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Sammanfattande slutsatser 
New Connexion gymnasium lyckades inte överleva, även om dess material fortfarande finns spritt. 
Men det finns en del lärdomar att dra av hur projektet organiserades och dess erfarenheter. I denna 
avslutande del kommer jag peka på tre sådana lärdomar, begreppsanvändningen, relationen mellan 
stad och land, samt frågan om fortsatt finansiering. 

Begreppsanvändningen  
Begreppsanvändningen är genomgående viktig för projektets arbete. Med begreppen positionerade 
sig projektet tydligt mot att försöka nå fler i de orter där projektet arbetade. Birgitta exemplifierar 
detta genom att hänvisa till den så kallade Tintindebatten5. 

Birgitta: Att börja diskutera den här Tintindebatten som var ganska aktuell då, det fanns inte på 
världskartan. Dels för att de skulle bli helt vansinniga. Att komma med pekpinnar är bara att 
glömma. Dels kändes det för oss som en pseudodebatt. Teoretiskt håller jag med om att det är 
jätteviktigt med ord och begrepp, men i praktiken så var ju de vi mötte ofta på en helt annan nivå 
där man kan börja diskutera om människor som kommer från ett annat land har 
existensberättigande här. Det är helt andra frågor, det ligger mycket, mycket djupare och är 
mycket svårare och det tror jag man har missat genom åren i Sverige. Man har koncentrerat sig 
på de här begreppen och säga rätt och göra rätt, medan människor befinner sig någon helt annan 
stans och då är det där man måste börja.  

Birgitta menar att det är viktigare att kunna möta deltagarna på deras villkor, att ”inte vara så 
politiskt korrekt”, och att det i mötet med deltagarna kan vara viktigare att låta saker passera ibland 
för att kunna skapa och bibehålla en kontakt. Den kontakten är viktig för att uppnå förändring. 
Samtidigt innebär detta ett tydligt ställningstagande och fokus på den som eventuellt kränker, och 
ett inte lika stort fokus på den som blir kränkt. Att låta saker passera kan vara viktigt för att få 
kontakt med den som kränker men kan innebära en lika stor kränkning för den som utsätts för 
kränkningen av orden. Här är dock Birgitta tydlig med att påpeka att de naturligtvis inte lät det 
passera om någon i rummet kunde tänkas bli kränkt av det sagda.  

Stad och land 
Den andra lärdomen berör språkanvändningen och har att göra med projektets hemvist. Den 
teoretiska utgångspunkten i projektet påverkas av hemvisten – i småstad, på landet. Hemvisten har 
också betydelse genom att projektet fyller upp ett tomrum på landsbygden, där behoven kan se 
annorlunda ut och där utbudet oftast inte är lika stort som i storstad.  

Birgitta: Det här med stad och land har man missat när man jobbar med frågor om integration 
och invandring och så. Länge lät det ju som att det bara är i storstaden det finns invandring, men 
Migrationsverket har ju haft anläggningar där det har funnits tomma lägenheter. Det har ju ofta 
varit på mindre orter och där möter man ju människorna mycket mer. För i en storstad har man 
ju ofta särskilda stadsdelar där man håller sig inom sin stadsdel och där finns all samhällsservice, 
men i mindre orter så är det offentliga rummet gemensamt.  

Behoven på mindre orter kan se annorlunda ut än behoven i storstäder eftersom förändringar i 
stadsbilden blir tydligare, menar Birgitta. Sammantaget pekar hon på hur språk, teori, och lokal 
förankring på landsbygd bidrog till att projektet nischade sig och hur de sedan kunde sprida 

                                                           
5 Tintindebatten hänvisar ofta till en debatt om huruvida boken Tintin i Kongo var rasistisk eller inte 
vilket bland annat ledde till en rättsprocess i Belgien (Nosti 2011) och/eller till den debatt som pågick i 
Sverige då barn- och ungdomsbiblioteket TioTretton gallrade ut Tintinböcker (Serieteketbloggen 
2012). 
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det vidare över landet. Samtidigt innebar det också en svårighet att konkurrera med mer 
kända projekt och projektägare. 

Finansiering 
Att överlevnaden handlar om pengar är troligen ingen överraskning, men för New Connexion 
gymnasium handlar det också tydligt om att ha ett rykte och att komma från rätt plats (jfr. 
Krause 2014).  

Det handlar om att uppbära ett socialt kapital. Kända projekt med stora projektägare 
konkurrerar därför om resurser på helt andra villkor än vad mindre projekt och projektägare 
gör. Även om det verkade finnas ett behov av New Connexion gymnasiums verksamhet och 
även om det arbete de genomförde togs emot väl, så räckte inte det för att projektet skulle 
kunna överleva. En intressant fråga i sammanhanget är kravet från Arvsfonden på att tillvarata 
kunskap och erfarenheter. Det innebär i praktiken ofta att projekt sprider erfarenheter och 
kunskap i någon form, vilket kan påverka möjligheterna till överlevnad (se också Pérez & Herz 
2014). New Connexion har valt att sprida den egna verksamheten över landet. Det kan ha 
inneburit att de fick en svagare länk till den egna lokala kontexten, vilket i sin tur kan ha 
påverkat möjligheterna för överlevnad. Både frågan om fortsatta ekonomiska medel och 
frågan om spridning sätter fokus på finansiärens roll för ett projekts utformning och dess 
överlevnad. 
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Låt stå, antirasism på schemat 
Låt stå, antirasism på schemat var ett projekt som bedrevs av Peaceworks Sweden med syfte att 
introducera en ny modell med ett bra inkluderingsarbete. Inkluderingsarbetet skulle ge verklig 
förståelse för vad rasism och främlingsfientlighet är och samtidigt skapa omgående förändring 
genom att eleverna själva var en del av lösningen. Arbetet gick ut på att ta fram ett metodmaterial 
eller utbildningsprogram som vände sig till skolor och som skulle bidra till att utveckla attityder och 
praktiska färdigheter. Låt stå beviljades 3 762 000 kronor av Arvsfonden. Projektet finns inte kvar 
i dag men resultatet av projektet ingår i Peaceworks ordinarie verksamhet. Det material som togs 
fram beställs och används fortfarande i skolor. 

Det finns vissa likheter mellan Låt stå, antirasism på schemat och New Connexions arbete i 
föregående kapitel. Båda riktar sig till skolan, och vill stödja deras arbete mot rasism genom 
utbildningar och arbetsmaterial, men de har olika sätt att tolka och förstå rasism teoretiskt. En annan 
skillnad är att Peaceworks utbildning fortfarande lever kvar och uppdateras kontinuerligt.  

Peaceworks är en relativt liten organisation med små resurser och få anställda. I stället har de en 
resurspool med personer som exempelvis kan arbeta med utbildning, både hålla i utbildningar och 
utbilda nya utbildare. Utbildarna ska ha genomgått någon form av pedagogisk utbildning. Tanken är 
att utbildarna ska kunna känna sig bekväma när de utbildar, men också att Peaceworks ska känna sig 
bekväma med att skicka ut utbildarna till skolor.  

Peaceworks har tre verksamhetsområden: utbildning, projektutbyte och stöd för ungdomar att 
organisera sig. Projektutbytet är till för unga som åker utomlands eller som kommer till Sverige för 
att jobba med olika fredsprojekt. I detta arbete ingår också utbildning om kolonialitet, antirasism, 
könsmaktsordning och liknande. Inom området ungas organisering vill Peaceworks motivera unga att 
engagera sig i föreningar och starta projekt. Peaceworks erbjuder finansiering, projektledning och 
utbildningar i projektledning. 

Projektet Låt stå, antirasism på schemat riktas till lärare på skolor. Det är kopplat till läroplanen för 
att materialet ska kunna användas i den ordinarie undervisningen. Efter projektets slut har 
Peaceworks även anpassat materialet till andra målgrupper, som kommuner och landsting med flera. 
Projektet spred information om sitt arbete genom att ta kontakt direkt med skolor, vara med på 
mässor och ha information på skolor. Det hände även att skolor direkt tog kontakt med 
organisationen.  

Jag fick först inte fick tag på någon av projektets kontaktpersoner. Till slut kom jag dock i kontakt 
med Farid som är generalsekreterare på Peaceworks. Han ställde upp på en intervju. 

Farid: Vi har inget intresse av att jobba med inspirationsföreläsningar och vi har inte heller haft 
något intresse med bara temadagar på skolor. Det är därför vi har det här materialet och inte att 
skolor till exempel ringer och säger att vi måste hålla en dag om antirasism. Det sker sällan att 
någon ens använder termerna antirasism eller rasism. Det är mer liksom toleransprojekt eller 
mångfaldsdagar. Och då har vi en roll att faktiskt säga att vi vill belysa rasism, vi vill belysa 
antirasism som en fråga som bör tas upp i den ordinarie undervisningen i skolorna. 

Här syns tydligt att projekten Låt stå, antirasism på schemat och New Connexion har olika teoretiska 
utgångspunkter. Vi ser också deras likheter vad gäller det uppdrag de anser att skolan har och det 
ansvar de borde ta för dessa frågor i den ordinarie undervisningen. 



83 
 

Framgångsfaktorer 
Låt stå, antirasism på schemat lever fortfarande kvar inom ramen för Peaceworks dagliga verksamhet 
och materialet används och uppdateras fortfarande. Det visar att det kan finnas lärdomar att dra av 
hur projektet organiserats. Peaceworks själva nämner tidsaspekten, att det i Peaceworks verksamhet 
finns långsiktighet i projektarbetet, trots att organisationen är liten. De förväntar sig att det ska 
finnas en möjlighet att arbeta vidare med ett projekt efter att projektmedlen är slut.  

En annan sak som troligen spelar in är hur materialet som togs fram är utformat. Det har ett tydligt 
fokus på dem som ska använda materialet. 

Farid: Anledningen till att det lever kvar är att vi har tagit fram ett material som är kopplat till 
läroplanen. Det materialet tog vi fram tillsammans med Mångkulturellt centrum, forskarna där, 
och med MUCF som också finansierat det en del. Men det som har varit så otroligt bra är att det 
är kopplat till läroplanen. Det är ett material som är tryckt. Vi har en kompetens på plats som 
faktiskt inte går att jämföra med andra ungdomsorganisationer. Vi kan brygga mellan den 
akademiska forskningen och ungdomar som är på plats på skolor och i fritidsgårdar och så vidare. 
Så det är det som har gjort att långsiktigheten i det här är betydligt mycket bättre än de flesta 
andra projekt och organisationer som jag har varit med i.  

Relationen mellan materialet och skolans läroplan skapar möjligheter för lärare att lätt plocka upp 
materialet och använda det i den ordinarie undervisningen. Materialet talar ett språk som skola och 
lärare känner igen och kan relatera till. Farid nämner också en kompetens som viktig, att kunna vara 
en brygga mellan akademi och ungdomar. 

Marcus: Vari ligger den kompetensen tror du, vad är det som gör att ni kan ta tillvara på den? 

Farid: Vår styrelse tog fram en verksamhetsberättelse med fem olika temaområden som vi ska 
fokusera på. Och en av de metoder som vi arbetar med är kritiskt tänkande. Då är pedagogiken 
central och vi har olika ämnen som vi är intresserade av. Vi har byggt en verksamhet som också 
rekryterar personal som är insatta och som är intresserade av att jobba med de här frågorna. 
Personalen kan frågorna och är villiga att utforska dem, både inom forskning, vad som sker, vad 
som har tagits fram, vad som har tittats på och hur vi kan översätta det till enklare utbildningar, 
workshoppar, material som vi kan lämna över till de verksamheter som faktiskt möter ungdomar i 
vardagen. Så det är inte så att vi har en massa inspiratörer här på plats som går ut och är där. Det 
är faktiskt så att vi gör material, vi träffar de människorna dagligen, umgås med målgruppen. Och 
därför har vi också rekryterat därefter. 

En väl fungerande organisation som ser ett projekt som en framtida del av det dagliga arbetet kan 
troligen inverka om projektet kan överleva. Farid menar att Peaceworks interna organisation har 
spelat stor roll, liksom vilka människor och vilken kunskap som finns.  

Trots att projektet har överlevt, har det också funnits utmaningar. Ett sådant exempel är själva syftet 
med projektet, att tala om rasism. Farid menar att det är sällan någon vill prata om rasism 
överhuvudtaget, utan att det oftast finns en eller två lärare som tycker frågan är viktig.  

Farid: Men det finns en tendens bland de flesta organisationer, inte bara skolor, att de tycker att 
”ja, men vi behöver inte prata om rasism, det är ingen som är rasist, det här rör inte oss, det finns 
rasism åt båda hållen” eller ”det finns omvänd rasism, vi vill hellre prata om hur mångfald 
berikar”. Det är den typen av diskurs som sker, som inte förvånar oss men som vi förhoppningsvis 
kan förändra genom att vara där.  

Marcus: Men vad är det som gör att ni lyckats så bra, när man inte vill prata om det? 

Farid: Jag tror att det beror lite grann på hur man säljer in den här utbildningen. Skolorna har en 
skyldighet att belysa vissa problem på skolan, antidiskrimineringslagar och såna saker. Vi kan ta 
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oss in via det perspektivet och säga, ja men vi har det här och då är det en del av utbildningen 
också. Sen är det så att, under den tiden jag har jobbat här, så har ju Stockholms stad ändrat om 
sin budget. Där står det faktiskt uttryckligen att staden ska ha en antirasistisk målsättning. Det är 
liksom första gången rasism används […], att kommuner eller myndigheter har använt det 
begreppet uttryckligen. Nu har ju dessutom Kulturdepartementet gett i uppdrag till Forum för 
levande historia att ta fram ett uppföljningssystem om rasism inom myndigheter. […] så har jag 
sett att det har blivit en förändring, att vi faktiskt kan använda det som ett argument för att sälja 
in utbildningarna. Men det är inte lätt, absolut inte. Det är sällan folk vill prata om rasism och 
framför allt anpassat till deras egna verksamheter. 

Farid pekar på att den politiska diskursen har förändrats och numera inkluderar ett tydligare fokus på 
frågor om rasism, vilket också har gjort att terminologin förändrats. Det skapar vägar in för projektet 
genom den legitimitet som frågan därigenom får, och det tycks också göra det lättare för människor, 
i det här fallet lärare, att prata om det.  

En annan strategi som projektet har använt är att flytta fokus från lärarna till eleverna, som 
eventuellt möter rasism.  

Farid: Det är lättare att gå till skolan och säga: ”Jaha, tror ni att era elever möter rasism eller 
diskriminering?” Då handlar det inte om lärarna själva, då behöver inte de gå igenom någonting 
eller granska sig själva. Men när vi väl är där på plats med lärarna och håller utbildningen, då 
handlar det väldigt mycket om att lärarna själva ska granska sig själva och tänka normkritiskt för 
att kunna föra materialet vidare. 

Fokus i utbildningen är i första hand på dem som utsätts för rasism, även om utbildningarna också 
handlar om lärarnas roll och förhållningssätt. Troligen är det, precis som Farid är inne på, lättare att 
nå lärarna om frågan om att utsättas för rasism in blir till en fråga för lärarna.  

En annan framgångsfaktor är troligen det nära samarbetet som kontinuerligt funnits med akademin. 
Forskare har på olika sätt varit behjälpliga i utformandet av materialet och utbildningen. Även de 
som varit anställda och praktikanter i projektet har varit väl förankrade i forskning. Samarbeten har 
framför allt funnits med forskare på Mångkulturellt centrum (MKC) i Botkyrka och nu på senare tid 
med Centrum för rasismforskning vid Uppsala universitet. Samarbetena har sett lite olika ut. 
Projektet samarbetade med MKC tidigt, och enligt Farid var det troligen viktigt för projektets 
framgång eftersom projektet fick bra stöd av MKC. Centrum för rasismforskning följer 
organisationens arbete och Peaceworks har bett dem om hjälp när de behövt det.  

Vilka når projektet? 
Låt stå, antirasism på schemat har spritt sitt arbete till många delar av Sverige och har inte riktat sig 
mot någon specifik plats eller grupp. De unga är målgruppen men materialet är riktat till vuxna som 
möter unga, så det är främst vuxna som nås direkt av projektet. Men ungdomar var med i projektet 
när materialet togs fram. 

Marcus: Träffar ni någon gång barnen som ingår i det här? 

Farid: Det är lärarna.  

Marcus: Får ni någon feedback från ungdomarna? 

Farid: Under projekttiden så fick vi ju det. För då gjordes det också utvärderingar och så där, men 
inte nu. Nu har vi inte de resurserna.  
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Ungdomarna har involverats i arbetet eftersom de ofta kan terminologin bättre än lärarna. Det har 
skapat en dialog mellan elever och lärare om ämnet. På så sätt har ungdomarna påverkat 
utbildningen och lärarna.  

Efter projekttiden har arbetet förändrats och numera finns det två olika sätt att ta del av Låt stå, 
antirasism på schemat. 

Farid: Det ena är att man kan beställa materialet, och så kan man köra på det. Eller så kan man 
bjuda in oss. Vi kan hålla i en föreläsning om utbildningen, hur den hålls och gå igenom vissa av 
momenten med lärarna. Sen får de göra det själva. Och då får de bestämma om de vill köpa 
materialet av oss eller inte.  

Efter projekttiden handlar arbetet, som sagt, mest om lärarna och skolornas arbete. Projektet lever 
kvar genom materialet och genom föreläsningar om materialet och utbildningen, med syfte att skolor 
ska köpa in materialet och arbeta vidare med det med eleverna. 

Rasism är något 
Ett genomgående tema i den här utvärderingen är de begrepp som används och hur de omsätts i 
praktiken. Nästan samtliga projekt kommer på något sätt in på den begreppsapparat de förhåller sig 
till, troligen därför att den också säger något om deras teoretiska utgångspunkter och deras 
förståelse för ett visst fenomen. Farid kommer in på detta när han talar om organisationens storlek. 

Farid: Vi är en ganska liten organisation, till exempel i jämförelse med Fryshuset som inte alls 
använder sig av våra begrepp. De kanske mer använder sig av mångfaldsbegrepp och tolerans. 
Det finns så många som använder olika begrepp och får finansiering, men jag tror att 
svårigheterna är att faktiskt använda sig av ett språk som kanske inte riktigt är etablerat i 
finansieringsvärlden, alltså i projektvärlden och samtidigt se till att det blir gjort som vi har skrivit 
i våra verksamhetsberättelser. Alltså ”kolonialitet” är inget som jag kan söka upp och hitta någon 
slags finansiering för att jobba med.  

Här pekar Farid på hur begrepp som anses etablerade kan påverka hur och i vilken omfattning 
projekt kan söka ekonomiskt stöd. Vissa begrepp, som mångfald och tolerans, kan vara mer gångbara 
än begrepp som rasism. Detta betyder att organisationer antingen måste lära sig de gångbara 
begreppen och kanske göra avkall på sin övertygelse för att kunna söka medel för sina verksamheter, 
eller att de står fast vid sin begreppsapparat och lyckas övertyga en finansiär ändå.  

En annan baksida av begreppsanvändningen ser vi i relationen till lärarna. 

Marcus: Hur gör ni för att hantera motstånd från exempelvis lärare, när ni använder de 
begreppen? 

Farid: Det händer hela, hela tiden. Och det är därför jag säger att för att vara en aktiv aktör inom 
Peaceworks räcker det inte med att du kan ämnet, du måste också vara en bra pedagog och 
känna att du klarar av att hantera frågorna. Och det händer hela tiden, speciellt bland vuxna, att 
de vänder sig främst till lärare. Nu för tiden är det många kommunanställda, utbildade 
socionomer, som tycker att det inte finns rasism i Sverige eller som tycker: ”Varför pratar ni inte 
om den rasismen?” Då är det alltid någon som säger: ”Jag har invandrat till Sverige, varför tar inte 
alla andra invandrare sitt ansvar och etablerar sig, skaffar jobb. Ni kan inte bara säga svenskar – 
invandrare.” Detta kommer ofta mitt i föreläsningarna eller utbildningarna, i slutet när vi ofta har 
pratat om att det är problematiskt med de termerna. Jag tror att det handlar om hur vi hanterar 
det, att vi tänker väldigt mycket i relationen förtryck och förtryckare. Vi behöver vara 
pedagogiska på båda håll.  
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Ämnet rasism kan, som även New Connexion är inne på, väcka ett motstånd. Exempelvis sker detta 
när lärare säger att ”invandrare” borde ta sitt ansvar. Peaceworks menar dock att arbetet mot rasism 
inte borde eller behöver rättfärdigas. De menar att rasismen finns och att det är dess mekanismer 
som bör diskuteras, eller som Farid uttrycker sig: ”Jag tycker det är så förlegat att vi behöver bevisa 
att rasism finns”. 

Sammanfattande slutsatser 
Låt stå, antirasism på schemat är ett projekt som lyckades överleva trots att mycket tycktes 
tala mot det. Projektet hade ett tydligt fokus på rasism och på dem som var tänkta att arbeta 
med materialet – skolpersonalen. Projektets framgång kan troligen förklaras av detta fokus och 
av att Peaceworks var vana vid att arbeta med liknande frågor. 

Farid: Vi utgår att rasismen är någonting och vi är här för att prata om mekanismerna inom dem 
och hur vi kan jobba antirasistiskt inom skolan, pedagogiskt med elever och lärare, det är det som 
är poängen.  

Låt stå, antirasism på schemat utgår tydligt från rasism och har arbetat fram ett material i nära 
samarbete med forskare inom fältet. Materialet är nära kopplat till skolans läroplan vilket gör att det 
lätt kan användas och anpassas till skolans ordinarie undervisning. Troligen har detta bidragit till 
projektets framgång och att resultatet lever vidare, trots att Peaceworks är en relativt liten 
organisation. Än i dag används materialet och Peaceworks anlitas för att hålla i utbildningar och 
föredrag. De uppdaterar också materialet. 

Tre utmaningar i projektet är intressanta att se närmare på.  

- Ungdomarnas deltagande i projektet blir ibland något oklart för mig. Ungdomarna 
utvärderade visserligen materialet, men i dag tycks arbetet handla mer om de vuxna 
runtomkring än om ungdomarna. Det kan ha att göra med att projektet behöver att 
materialet köps in och används i den ordinarie undervisningen. Därför har lärarna och inte 
eleverna en nyckelroll.  

- Språket är än en gång intressant. Rasism och inget annat är i fokus och den utgångspunkten 
kan få konsekvenser. Farid pekar på ett antal utmaningar, till exempel finansiering. Om de 
inte använder etablerade begrepp inom projektmarknaden, det vill säga om de inte använder 
”rätt” språk i ansökningar och uppföljningar, kan de få avslag på ansökningar eller 
finansiering kan upphöra (jfr. Krause 2014). Många organisationer anpassar sig därför och 
använder de begrepp och kategorier som det för närvarande finns politisk konsensus kring 
att civilsamhället bör arbeta med. I det här fallet skulle det kanske varit lättare om projektet 
sagt att de arbetade för tolerans och demokrati än att prata om att motarbeta rasism på 
basis av teorier om bland annat kolonialitet. Trots detta har Peaceworks medvetet valt att 
inte anamma ett språkbruk som är etablerat inom projektmarknaden.  

- Det kan vara svårt att prata med lärarna om rasism som struktur. Här har dock Peaceworks 
hittat ett arbetssätt som tycks fungera, nämligen att lägga fokus på de elever som utsätts för 
rasism och därefter diskutera hur detta ska motverkas, vilket inkluderar att lärarna 
reflekterar och granskar sin egen verksamhet. 
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APPropå rasism 
APPropå rasism bedrivs av Stiftelsen Teskedsorden. Syftet med projektet är att skapa och sprida ett 
mobilspel som handlar om att utmana fördomar och normer i samhället. Målet är att motverka 
rasism och andra former av intolerans. Till mobilspelet, som heter Reality check, har projektet skapat 
en lärarhandledning. Projektet har beviljats 5 823 658 kronor i medel från Arvsfonden. År två har 150 
ungdomar deltagit, 11 klasser med 30 elever har besökts och appen har laddats ner 12 277 gånger. 

Bakgrunden till projektet är att Teskedsorden blev inspirerade av en australiensisk app, Everyday 
racism. De ville anpassa den appen till en svensk kontext och rikta den tydligare till ungdomar. 
Teskedsorden arbetar med kultur och berättelser, och tyckte att en app som digitalt verktyg kunde 
komplettera deras verksamhet.  

Rasism är ett av ämnena Teskedsorden jobbar med. Teskedsorden är en röst för ett öppet Sverige 
där allas rättigheter respekteras oavsett etnicitet, kön, sexualitet eller funktionalitet. Med ett 
långsiktigt perspektiv arbetar de med skolprojekt, utbildning och opinionsbildning. Jag träffade Lova 
som är kanslichef och Irupé som är projektledare för APPropå rasism. De berättade att ungdomar var 
med i arbetsprocessen med appen, i intervjuer och referensgrupper.  

Lova: Vi fick input från målgrupperna att: ”Ja, va kul, alltså böcker är lite roligt att läsa och sådär 
men en app som man kan sitta och spela liksom på mobilen i skolan, det skulle vara kul också.” Så 
vi kände att det fanns ett behov där också. 

Förutom att ungdomarna tycktes gilla idén fanns det även ett stort behov av lättillgängliga verktyg 
för lärare för att arbeta med frågor om rasism och diskriminering. Här kunde appen bli ett verktyg 
eller ett komplement för att närma sig dessa, ofta svåra, frågor i enlighet med skollagens intentioner.  

Irupé: Det vi vet efter att ha intervjuat lärare är att det faktiskt behövs verktyg för att arbeta med 
frågor mot rasism och annan diskriminering, något vi möjliggör genom appen. Och det här 
behovet är så pass stort att vi såg att det här är någonting som är väldigt viktigt att göra helt 
enkelt.  

Precis som många andra projekt är APPropå rasism ute i skolor och föreläser. Barn och unga är den 
primära målgruppen, men de använder sig av lärarkontakter för att nå ut. ”Vi tycker det är viktigast 
att vi når lärarna”, säger Lova om att vara ute i skolorna och föreläsa. ”Det är lärarna som ska driva 
våra frågor i skolan. Om vi föreläser för elever är det för att stärka dem, vi tror inte på pekpinnar.” I 
arbetet med appen är det dock kontakterna med de unga som har styrt. Projektet har bland annat 
intervjuat de unga för att kunna se deras behov. 

Irupé: Det blev väldigt tydligt när vi hade varit ute och intervjuat ungdomar att det behövs ett 
arbete för att motverka intolerans i skolan. Många elever känner att det görs för lite och det finns 
ju även studier som visar på det. Eleverna känner att det händer saker, rasism, i skolan, men det 
finns ingen som stöttar upp för många lärare är ibland osäkra på hur de ska ta sig an de här 
frågorna. Självklart gäller det inte alla lärare, men man såg i intervjuerna vi gjorde inför appen, att 
det behövs stöd, att det händer väldigt mycket i skolan som eleverna måste ta tag i många 
gånger själva. Och så såg man att eleverna inte heller alltid vet vad man ska göra ifall man blir 
kränkt. Vart vänder man sig? ”Ska jag vända mig till läraren, ska jag vända mig till rektorn? Vem 
vänder jag mig till?” Och vem vänder man sig till om det är en vuxen som utsätter eleven för 
rasism? 

Här kunde appen vara ett stöd både för eleverna och för lärarna på skolan för att kunna närma sig 
och arbeta med frågor om rasism och intolerans. 

Marcus: Varför ska Teskedsorden syssla med det här, varför tar inte skolorna det ansvaret? 
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Irupé: Jag tror att för att kunna göra ett bra arbete för att främja mångfald så behövs det många 
olika komponenter. Jag tror aldrig att det är bra att det ligger hos en. Samtidigt skulle det ju vara 
fantastiskt om alla skolor jobbade med de här frågorna. Det skulle vara fantastiskt om vi levde i 
en värld där vi inte behövde jobba med de här frågorna, men nu är vi inte där, och vi vill gärna 
bidra med vår kunskap och erfarenhet. […] Materialet är gratis för eleverna och skolorna, det är 
inget vi tar betalt för att de ska använda, så då är det ju bra att det finns fler resurser som faktiskt 
jobbar med de här frågorna. […] 

Appen och den tillhörande lärarhandledningen ska ses som ett komplement, fritt för skolor att 
använda i sitt arbete mot rasism. Tanken är att det ska underlätta deras dagliga pedagogiska arbete. 
Därför är verktygen utformade för att passa in i skolans läroplan, vilket jag återkommer till i nästa 
avsnitt. 

Tre olika organisationer ingår i projektet: projektägaren Teskedsorden, Mångkulturellt centrum i 
Botkyrka och Anna Lindh-stiftelsen i Göteborg. Det är inga nya samarbetspartner för Teskedsorden 
men det är första gången som de driver ett projekt tillsammans. Organisationerna har kunnat bidra 
med expertis och kunskap om hur appen kan arbeta mot rasism och hur budskap bäst bör förmedlas. 
Teskedsorden valde dem som samarbetspartner för att de skulle komplettera varandra. Projektet 
ville också undvika allt för stark Stockholmscentrering genom att bjuda in Anna Lindh-stiftelsen i 
Göteborg.  

App, lärarhandledning och utställning 
Projektet arbetade första året med att ta fram appen och en lärarhandledning. Året efter fokuserade 
de på att sprida appen, men också på att ta fram en utställning. Lärarhandledningen till appen är 
tänkt att hjälpa läraren att använda appen i undervisningen, men också att ta upp ämnet rasism i 
undervisningen.  

Utställningen fanns ännu inte då intervjuerna genomfördes. Tanken är att den ska vara mobil för att 
projektet ska kunna åka runt till skolor och vara ett komplement till appen och handledningen. I 
utställningen ska elever få prova att spela i appen men också vara delaktiga genom att berätta sina 
egna historier. Skolor, museer, bibliotek eller liknande ska kunna beställa in utställningen. 
Utställningen kommer på så sätt att bidra till att tillgängliggöra projektet och frågorna på ett annat 
sätt än genom en mobiltelefon eller surfplatta. 

När jag har arbetat med den här rapporten har jag själv använt appen Reality check. Under denna tid 
har också lärarhandledningen publicerats. Jag har dock inte kunnat följa arbetet med utställningen. 
Jag kommer därför att fortsätta detta avsnitt med att beskriva arbetet med appen Reality check, 
innan jag går in på lärarhandledningens innehåll. 

Appen Reality check 
Arbetet med appen utgick från den australienska appen som nämndes ovan. Den omarbetades av en 
grupp som tillsammans arbetade fram vad som skulle ingå i appen och hur den skulle se ut i en 
svensk kontext riktad till elever. För att få veta vad eleverna tyckte och tänkte skickade de ut enkäter 
till elever där de frågade vad de ville ha och hur de ville att det skulle se ut. De intervjuade ungdomar 
i Sverige och ställde frågor om hur de skulle vilja att appen synliggjorde frågorna och hur berättelser 
skulle berättas i appen.  

Irupé: Utifrån det så har vi lyssnat in också. Vad är det ungdomar gör nu, och vad är det de tycker 
om, vad vill de ha, hur är det de gillar att lära sig saker? 

Materialet i Reality check bygger bland annat på ungdomars berättelser och händelser från 
verkligheten. I appen visas materialet på olika sätt, en del genom animerad film, en del genom 
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notiser. Spelet är uppbyggt så att den som spelar följer en karaktär under fem dagar. Under dessa 
dagar får spelaren notiser när något har hänt, till exempel i ett mail eller ett sms. Där beskrivs en 
händelse och spelaren får möjlighet att reagera. När spelaren väljer sitt svar kommer en respons. 
Detta varvas sedan med små miniföreläsningar på olika teman med olika föreläsare. Projektgruppen 
kallar dessa för ”presskonferenser om Sveriges rasistiska historia”.  

Irupé: När du har spelat spelet ska du känna dig stärkt i att både kunna reagera och agera. Och 
om du är den som blir utsatt ska du känna att det finns fler, du är inte ensam. Men också att du 
nu vet, vad kan jag göra med de här händelserna som hände mig. Och om du är en som ser 
rasism, så vet du i stället hur du kan bli en allierad, hur du kan agera på det som händer. 

Spelet visar vad som är rasism och vardagsrasism, samt möjliga reaktioner på det. En fördel med att 
jobba med en app till skillnad från exempelvis skrifter är att appen är möjlig att lätt uppdatera, även 
efter projekttiden. Exempelvis skulle det vara möjligt att lägga till nya karaktärer eller nya berättelser 
och händelser för att bibehålla intresset för appen. Under tiden jag själv använt appen har också 
denna form av uppdateringar skett. Uppdateringar och marknadsföring leder också till att projektet 
sprids. 

Irupé: Jag tänker att när det gäller uppdatering av appen, det får vi komma till sen. Men vi har 
redan idéer som vi har fått under tiden vi har jobbat och som vi skulle vilja utveckla ännu mer. 
Och vi håller ju på att kolla vad det finns för möjlighet att söka mer pengar för att kunna fortsätta, 
inte bara för att kunna uppdatera till nästa Apple-telefon, utan för att bygga nytt, göra appen 
ännu mer tillgänglig. Kanske se till att den finns översatt till engelska så att fler kan använda den i 
Sverige. Eller vi kanske till och med ska fundera på, vad händer om vi gör den på arabiska och 
några fler stora språk som finns i Sverige. […] 

Det finns en utmaning här, som Irupé är inne på. Att kunna uppdatera appen är mer eller mindre ett 
krav, inte bara för att bibehålla intresset för appen utan också för att appen ska fungera även om 
operativsystem uppdateras. En annan fråga är hur det är möjligt att följa upp om appen används och 
i vilken omfattning. Det går visserligen att se antalet nedladdningar och se vilket betyg appen får av 
användarna, men det säger inget om hur mycket appen används.  

Irupé är inne på att appen går att uppdatera allt eftersom, om det kommer in kommentarer eller 
synpunkter på appen eller innehållet från ungdomar som använder den. Den aktivitetsgrupp som 
finns i Botkyrka på Mångkulturellt centrum kommer också lämna synpunkter på manus och sen 
kunna agera fokusgrupp även när appen är färdig. Kontinuerliga uppdateringar kan bidra till att 
bibehålla intresset för appen.  

Slutligen kan nämnas att appen 2018 prisades som årets initiativ av Forum – idéburna organisationer 
med social inriktning, med denna motivering: 

Appen Reality check tilldelas utmärkelsen Årets initiativ 2018 för att den sänker tröskeln till att 
föra diskussioner om rasism. Initiativet är väl anpassat till den tid vi lever i och har god potential 
till att utvecklas och nå ännu fler med kunskap om rasismens uttryck. Appen Reality check av 
Teskedsorden och Mångkulturellt centrum är ett fantastiskt exempel på när civilsamhället är med 
och driver samhällsutvecklingen framåt med nya grepp. 

Lärarhandledningen 
Projektet tog också fram en lärarhandledning för att lärare ska kunna arbeta med appen i 
undervisningen. Lova menar att projektet ville ta fram frågor som kan användas och bidra till 
”kreativa och inkluderande sätt att arbeta med frågorna”.  
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Irupé: Och sen vill vi också […] inspirera till att inkludera frågor om rasism och fördomar i alla 
ämnen, inte bara samhällskunskap och historia. Hur kan man jobba med frågor om jämlikhet i 
matematiken till exempel […]? 

Handledningen ramar in arbetet med appen in i skolans läroplan och kursplaner i samhällskunskap 
och i historia. På så sätt förankras appen i skolans uppdrag. Lärarna ges också möjlighet att låsa upp 
hela spelet så att det ska vara möjligt att spela det under en lektionstimme.  

I handledningen uppmanas läraren att reflektera över egna erfarenheter som en del i 
förberedelserna inför arbetet med klassen. Därefter följer en rad olika övningar relaterade till det 
som händer i spelet. Övningarna syftar till reflektion, exempelvis över erfarenheter av att 
kategorisera andra eller att själv bli kategoriserad. Ibland är den egna skolan också en del av det 
arbetet. Exempelvis kan det handla om att reflektera över vad som tidigare ingått i undervisningen 
eller hur skolans bildkommunikation ser ut. Slutligen ingår också en ordlista över termer som 
förekommer i spelet och länkar till andra verktyg och hjälpmedel som finns hos Teskedsorden och 
Mångkulturellt centrum. Handledningen är, enligt min bedömning, teoretiskt förankrad i postkolonial 
forskning och rasismforskning. Det framgår dock inte varifrån teorierna kommer eller på vilket sätt 
och i vilka sammanhang de olika övningarna har prövats pedagogiskt. 

Utställningen och en rapport 
Den sista delen av projektet är utställningen som under projektets andra år ska genomföras 
tillsammans med Mångkulturellt centrum. När jag träffar Teskedsorden är detta arbete fortfarande 
något oklart eftersom det ännu inte har påbörjats. Tanken är dock att försöka göra utställningen så 
interaktiv som möjligt. Projektet samarbetar med en aktivitetsgrupp av ungdomar som rekryterats 
genom Mångkulturellt centrum.  

Projektet har också, efter att ha hört ungdomarnas vittnesmål, publicerat en rapport om rasism och 
diskriminering i skolan, Förlåt räcker inte, som lanserades under Almedalsveckan.  

Ungdomarna och workshopparna 
Inledningsvis var tanken att intervjua ungdomar och sen använda sig av en testgrupp som spelade 
appen, men i takt med att arbetet fortskred så insåg projektgruppen att de behövde mycket mer 
hjälp än så.  

Lova: Nu när vi tar fram manus exempelvis så är det jätteviktigt att målgruppen känner att vi 
pratar deras språk, så att det inte låter som en 30–40 åring som sitter och skriver som ska försöka 
låta som en ungdom. 

Detta har inneburit ett omfattande arbete med att inkludera målgruppen och låta dem uttala sig och 
tycka till om allt från manus till utseende på appen. Det är ett pågående arbete där flera ungdomar 
ingår på olika sätt. 

Irupé: Ungdomarna i målgruppen var 13–19 år och från olika delar av Sverige. Vi kontaktade dem 
på lite olika sätt. I norra Sverige så var det en skola där vi hade haft föreläsningar hos förut med 
lärarna. Vi har sen haft kontakt med en lärare som berättade att de hade problem med rasism i 
den skolan. Så då mejlade vi dem och frågade: ”Skulle ni vilja vara med och delta i intervjuerna?” 
Sen hade vi en fritidsgård här i Stockholm, där vi kontaktade en person som vi visste var 
intresserad av frågorna. Då ordnade han så att vi kunde komma till en fritidsgård som han 
jobbade på. I Göteborg, via Anna Lindh Foundation som har kontakt med väldigt mycket skolor, 
så var vi i en annan skola. Sen har vi även, för att få in ännu mer information, kontaktat kompisars 
kompisar som har barn i målgruppen och pratat med dem. Och så har vi haft kontakt med 
Södertörns högskola som har hjälpt oss med kontakter till romska ungdomsförbund. Vi har varit i 
södra Sverige och intervjuat romska ungdomar så att de fått berätta om sina upplevelser.  
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Projektet har alltså använt sig av flera ingångar för att inkludera målgruppen. De har mejlat, använt 
de kontakter de redan har, tagit nya kontakter och om de har märkt att de behöver fler så har de 
fortsatt ta nya kontakter. De har också arbetat med en skola i Alby som har bidragit i arbetet med 
appen.  

Projekttrötta skolor? 
Lova menar att det har varit en utmaning att få kontakt med målgruppen. ”Det är inte så att alla 
skolor lägger sig framför våra fötter och säger att de vill vara med, utan det är lite svårt. Man får 
verkligen jobba för att komma in.” Detta har också gällt i kontakten direkt med ungdomarna, som 
inte alltid vill berätta om erfarenheter eller kanske inte känner att de har tid och lust att delta. Det 
har lett till att projektet fått tänka om. De hade tänkt att ha flera workshoppar löpande under 
projektet. I stället har de fått prioritera och använda workshoppar när de behövt något konkret i 
relation till appen. 

Marcus: Men har ni funderat något på varför det blir så? 

Lova: Jag upplever att det är enklare att komma in om man har en god kontakt med läraren. Att det är 
de som kan styra över om det finns möjlighet att komma till skolan. Det var så vi gjorde i de flesta 
intervjuerna. Jag har i mitt arbete i alla fall gått till läraren som själv har lagt saker till eleverna. 

Irupé: Jag tänker att det är en blandning. Det är svårt att ta sig in i skolorna på grund av tid. Det kräver 
tid att ta en grupp ungdomar ut ur klassrummet och ha intervjuer som kanske inte, nu säger jag inte att 
det alltid är så, men där läraren kanske inte alltid tycker att det är tillräckligt intressant för att rymmas i 
undervisningen. Så det kan både vara att det finns ett ointresse, eller att det finns ett jätteintresse men 
att tiden inte räcker till. För det handlar ju också om tidpunkt – kommer vi innan sommaren så finns det 
inte tid, då ligger fokus på avslutning. Det handlar också om skolans förutsättningar. Det kan vara skolor 
som redan är aktiva i många projekt, så lärarna tänker ”ett projekt till”, så det beror väldigt mycket på 
tid.  

Som troligen redan framgått av denna studie arbetar väldigt många projekt i och med skolor. Irupé 
pekar på att det kan finnas en sorts projekttrötthet. Tidigare utredningar har använt ”projekttrött” 
för att beskriva vissa områden eller målgrupper som ofta ”utsätts” för projekt (se SOU2005:29 2005). 
Möjligen kan också vissa skolor bli projekttrötta. En annan faktor är att inte heller ungdomarna har 
tid, möjlighet eller vilja att lägga tid på ett projekt på sin fritid, även om en del är intresserade. 
APPropå rasism lyfter framför allt fram att kontakten till skolan och personalen är viktig. Vi diskuterar 
därför vidare om det finns alternativa vägar: 

Marcus: Men ni har aldrig tänkt på att gå utanför skolan, ni pratade själva om en fritidsgård? 

Irupé: Med vissa av dem vi intervjuat har vi gått utanför skolor och gått via andra kontakter. Men 
sen är det ju så att i och med att vi jobbar mot skolan så vill ju vi gärna involvera skolorna och 
involvera lärarna för att arbetet ska få så att säga en mer naturlig spridning […] 

Detta hänger ihop med att Teskedsorden som organisation jobbar med skolor och vill ge lärare 
verktyg. Därför blir det naturligt för projektet att gå genom skolans officiella kanaler för att nå 
eleverna. Samtidigt finns det, som jag har diskuterat i tidigare kapitel, en inbyggd spänning mellan 
målgruppens deltagande och skolans uppgift, eftersom eleverna alltid är underkastade skolans 
regelverk och därför inte kan anses delta fullt ut på sina villkor. 

Målgrupper, anonymitet, digitala spår och delaktighet 
Projektet har nått de flesta av sina målgrupper, men inte samiska ungdomar. Irupé menar att det kan 
bero på att projektets kontaktnät inte varit tillräckligt stort. Projektgruppen har försökt att nå 
samiska ungdomar och följt upp försöken, men vid tiden för mina intervjuer hade de ännu inte 
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lyckats. Arbetet fortskrider dock6. En annan grupp som fallit bort är ungdomar som har tyckt att det 
varit för jobbigt att berätta om sina egna erfarenheter, vilket projektgruppen menar behöver 
respekteras.  

Marcus: Det är ju intressant med tanke på att projektet delvis bygger på att ungdomar delar med 
sig av sina upplevelser. Hur fångar ni upp det om det skulle vara väldigt tunga saker eller om det 
får efterföljder, som att man kanske senare ångrar sig, finns det någon idé om det? 

Irupé: Skulle det vara så att en av personerna vi intervjuat skulle höra av sig så tar vi det på 
största allvar. Vi har förberett målgruppen på detta och de har ju våra kontaktuppgifter. I de avtal 
vi skrivit om sekretess står att vi inte kommer ge ut deras namn. Alla berättelser är 
anonymiserade.  

Lova: Ungdomarna vet att vi i manuset har skrivit om deras berättelser för att vi inte ska riskera 
att man ska veta vem det är genom händelsen. De ungdomar vi har pratat med har alla känt att 
det varit viktigt att berätta.  

Irupé förtydligar att de har redigerat berättelserna för att undvika att det går att känna igen 
personer. Händelser som har uppmärksammats i media har plockats bort helt. Samtidigt är det 
intressant att fundera över vad deltagandet i projektet betyder för de unga. Är det ett deltagande där 
och då eller ett deltagande för all framtid? Är det ett deltagande, när de delar med sig av egna 
upplevelser? Arbetet med digitala verktyg ställer höga krav på medvetenhet om de digitala spår som 
verktygen kan lämna efter sig och de ofta minimala möjligheter som finns för att radera dessa om 
någon önskar. ”Internet glömmer aldrig” som Safia Umoja Noble (Noble 2018, p.121) skriver om 
rätten att bli bortplockad på internet.  

För Arvsfonden är det viktigt att målgruppen deltar i projektets alla delar. I arbetet med själva appen 
har projektet dock anlitat ett företag som producent, efter ett offertförfarande. 

Marcus: Det har aldrig funnits en tanke på att inkludera målgrupperna i det konkreta arbetet med 
appen, exempelvis animationer eller liknande? 

Lova: Nej, faktiskt inte just i den biten. Jag tror det framför allt handlar om tid också där, men vi 
fick också väldigt bra kontakt med ett företag genom vilket vi kan göra animerad film. 

Irupé: Det skulle vara jättehäftigt att göra hela processen med ungdomar, men precis som Lova 
säger, tidsmässigt och även ekonomiskt, kostnadseffektivt, så tror jag man skulle behöva mer tid. 
Vi skulle inte ha kunnat producera den här appen på ett år. En av personerna vi intervjuade har 
fått arbete i organisationen och jobbar nu med att producera bland annat film. 

Det har funnits utmaningar med att utveckla appen och samtidigt göra den intressant för 
målgruppen utan att alltid kunna involvera dem. Det har lett till en del diskussioner i projektgruppen 
om vilka historier som kan och ska berättas, hur de kan berättas och vad som kan visas och inte, eller 
vilka ord och termer som kan användas och inte. Projektgruppen har därför arbetat med att noga 
dokumentera diskussionerna och frågorna som diskuterats för att inte riskera att missa någon viktig 
aspekt i arbetet med appen.  

Här finns också ytterligare en mycket intressant poäng och lärdom att dra. Lova är inne på att det 
gäller att sätta i gång direkt när medlen beviljas från Arvsfonden, att det inte ges något utrymme för 
att vänta. Det är intressant i relation till Arvsfondens mål att målgrupperna ska vara involverade i 
projektets alla delar. Det är ju oftast tid och ekonomi som hindrar att målgrupperna kan vara fullt 

                                                           
6 Efter att intervjuerna och dokumentstudien genomfördes har projektet genomfört ett antal 
intervjuer också med samiska ungdomar. 
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involverade. I det här fallet skulle projektet skapa en app som skulle vara möjlig att använda när 
projektet var slut. Det var troligen vare sig möjligt eller önskvärt att involvera projektets målgrupper i 
större utsträckning än som rådgivare.  

Teskedsorden kom i gång ovanligt snabbt med sitt arbete och appen producerades redan år ett av 
projektet. Anledningen till att projektet kunde sätta i gång snabbt var att det fanns en beredskap i 
organisationen. De kunde exempelvis ha en projektledare på plats redan innan de hade fått 
projektmedlen. Organisationen hade dessutom upparbetade kontakter sedan tidigare och har jobbat 
länge med den här typen av frågor. Detta visar hur olika förutsättningar olika organisationer kan ha 
för att ro ett projekt i land under en begränsad projekttid. Projektet beskrivs också som lustfyllt, 
vilket troligen har bidragit till att arbetet kunnat fortskrida så snabbt. Även de som plockats in för att 
bidra till appen beskriver projektet som lustfyllt. 

Under år två förstärktes projektet med mer personal som bland annat arbetade med en workshop 
för ungdomar. Totalt höll de workshoppar vid 20 tillfällen med ungdomar, lärare och pedagoger. 
Workshopparna utgick från appen och de diskuterade, tränade på civilkurage och pratade om rasism. 
Projektet har också spelat in två reklamfilmer och två utbildningsfilmer, för lärare och för elever, för 
att marknadsföra appen. I arbetet med reklamfilmerna har målgruppen deltagit. Projektet har också 
arbetat med organisationen Funka för att tillgänglighetsanpassa appen och därigenom nå fler 
användare. Sammantaget har ungdomar ingått i förarbetet, i referensgrupper i relation till de 
karaktärer som skapats i spelet, genom feedback på spelet och i workshoppar.  

Att inte backa – använda rätt terminologi 
Också för Teskedsorden spelar begreppsapparaten en viktig roll i arbetet. Vilka termer som ska 
användas och hur berättelser ska berättas och vägas mot varandra blev en naturlig del i 
konstruktionen av appens olika berättelser och livsöden.  

Marcus: Andra projekt har pekat på att lärare kan ha svårt att ta till sig av begreppsapparaten när 
de talar om rasism exempelvis och att de hellre vill prata i termer av intolerans eller 
diskrimineringslagstiftning och liknande, har ni liknande erfarenheter? 

Irupé: Absolut, men vi har bestämt oss för att inte backa utan att använda oss av den terminologi 
som vi anser att man faktiskt ska använda. Främlingsfientlighet och rasism är inte samma sak. 
Och vi pratar om intolerans, men att säga att någon är intolerant räcker inte. Men vi försöker, i 
och med den här appen, att inte ändra vår terminologi för vi tror att det är extremt viktigt att vi 
vågar prata om detta med rätt terminologi så att man inte ska flytta problemet någon 
annanstans. Vi måste våga prata om vithetsprivilegier, vi måste våga prata om rasifiering, vi 
måste våga prata om strukturer och också se att det här finns, för det är det enda sättet att göra 
något åt saken, att skapa förändring. Och det är det som vi hoppas på, med appen. Vi måste 
prata om det här nu.  

Marcus: ni har inte stött på att det här vill vi inte vara med på? 

Irupé: Inte dem som vi har pratat med, nej. De som har tackat nej har inte gjort det för att de 
saknar intresse eller inte håller med om att frågorna är viktiga, utan det har varit på grund av 
tidsbrist.  

Som en röd tråd genom hela denna rapport går de olika projektens val av teoretisk utgångspunkt och 
begreppsapparat. Teskedsorden talar tydligt om rasism, och det är intressant att notera att de, 
liksom Låt stå, antirasism på schemat, beskriver det som ett sätt att inte backa utan att tala om ett 
fenomen som ”det är”. Projektet APPropå rasism är tydliga med att det handlar om rasism, det syns 
inte minst i namnet på projektet. Ändå använder de parallellt en rad andra termer i 
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lärarhandledningen, exempelvis intolerans. Detta kan dock vara en anpassning till skolans läroplan 
som tar upp intolerans och främlingsfientlighet, men inte rasism. 

Sammanfattande slutsatser 
Projektet APPropå rasism har konstruerat en app, Reality check, som är tänkt att användas av skolor 
och elever i arbetet mot rasism. Appen har prisats och har både uppdaterats kontinuerligt och 
laddats ner relativt många gånger. Det är på många sätt ett nytt sätt att angripa frågor om rasism 
med barn och unga, och med lärare, i en svensk kontext. Tillsammans med lärarhandledningen är 
appen ett komplement till den ordinarie undervisningen och i skolans uppdrag. 

Som med alla projekt finns det en del utmaningar att fundera över. Jag kan se åtminstone tre, att 
bedriva projekt i skolan, tekniska utmaningar, samt hur mycket målgrupperna egentligen har kunnat 
vara delaktiga i arbetet med appen.  

Skolan som arena för civilsamhällets arbete har jag återkommande problematiserat, så den lämnar 
jag därhän för nu. Jag kommer dock återkomma till det i slutet av rapporten. 

Just detta projekt är det enda i denna studie som står inför tydliga tekniska utmaningar som kan 
påverka verksamhetens överlevnad efter projekttiden. De är också ensamma om den etiska 
utmaningen att personliga erfarenheter och berättelser kan leva kvar även efter att den tekniska 
lösningen har försvunnit. Det sistnämnda är en viktig fråga att fundera över, även för framtida 
projekt med liknande lösningar. Så kallad ”ny teknik”, även om den inte är ny längre, innebär att 
människors spår kan finnas kvar digitalt långt efter att de själva avslutat sin medverkan i ett projekt. 
Det ställer krav på tydlighet och information om vad som gäller för medverkan och om någon i 
efterhand vill ta bort sin berättelse.  

Projektet påverkas också av framtida teknisk utveckling. Att hålla en app uppdaterad kräver både tid 
och pengar. Ett sånt här projekt därför måste beakta framtida arbetsinsatser och kostnader för att 
projektets resultat ska kunna överleva, om detta är målet med projektet vill säga. 

En annan fråga är hur målgruppen var delaktig i arbetet med appen. De unga var bland annat 
delaktiga genom att ge feedback och agera bollplank och genom sina berättelser. Frågan är om det 
hade varit möjligt att låta ungdomar vara ännu mer inkluderade i projektets alla faser, från idé till 
slutprodukt? Precis som Teskedsorden själva säger kringskärs dock dessa möjligheter av ramarna för 
projektet, som ekonomi och tid. Även om tre år i projektsammanhang kan vara lång tid, är det i ett 
konkret arbete fortfarande kort tid. För att det ska vara möjligt att skapa, testa och genomföra en 
teknisk lösning som en app har det krävts att professionella genomför det tekniska arbetet på väldigt 
kort tid. Det har därför inte varit möjligt att inkludera målgruppen mer i projektet. 
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Måste du va så extrem? 
Måste du va så extrem? syftar till att förebygga våldsbejakande extremism bland unga. Det drivs av 
teatergruppen Ung utan pung och är ett kulturprojekt som använder teater för att bryta isen. 
Projektet är relativt nyskapande, genom att de använder kultur som ett sätt att nå unga och skapa 
möjligheter för skolor att närma sig frågor om extremism i mötet med sina elever. Projektet har fått 
5 396 680 kronor för projektet av Arvsfonden och dessutom 405 000 kronor för en förstudie innan 
projektet. 

Ung utan pung är en teatergrupp som bildades i början på 1980-talet. Gruppen har arbetat med 
mycket amatörverksamhet och skolföreställningar. De senaste 5–10 åren har de haft professionella 
skådespelare och anställd personal. Skolorna kan boka olika föreställningar anpassade efter olika 
åldersgrupper och med olika teman. ”Vi kör mycket tabu, vi kör mycket humor, mycket musik. Lite 
mer jordnära och folkligt kanske man kan säga. Vi säger att vi kör show, till exempel. Och pratar vi 
teater så pratar vi musikteater. Det är lite fulkultur.” Det säger Hanna som arbetar som projektledare 
för Måste du va så extrem?.  

Teatergruppen är framgångsrik, de har lång erfarenhet och många skolor återkommer år efter år 
med bokningar vilket gör att de kan överleva även utan projektmedel. Projektmedel används i stället 
för att kunna pröva och utveckla nya teman. ”Extrem-temat” är ett sådant exempel.  

Skolorna kan välja bland evenemang ur ett utbud, exempelvis via scenkonstportalen7. De tar sedan 
kontakt med Ung utan pung för att beställa föreställningar, ibland kombinerat i paket med 
föreläsningar, lärarmaterial och samverkan med lokala och nationella myndigheter som polis och 
socialtjänst. Det är inte ovanligt att Ung utan pung återvänder till samma skolor för att ge 
föreställningar år efter år. De är välkända nationellt och inte bara lokalt. En annan föreställning, Puss 
och snusk, har de spelat i cirka 25 år. Här skiljer sig Ung utan pung från andra mindre organisationer 
som ofta saknar en upparbetad relation till skolor.  

Amatördelen av gruppens arbete har försvunnit eftersom det har varit svårt att få 
verksamhetsbidrag. Detta är möjligen en anledning till att teatergruppen i stället har arbetat mer 
med projekt som i fallet med Måste du va så extrem?. Detta projekt är dock det enda som 
teatergruppen bedriver under den tid jag följer projektet.  

Måste du va så extrem? var från början tänkt att omfatta mer än extremism och även föreställningar 
och diskussioner om värdet av en kropp, värdet av ett liv, om man ska anmäla ett brott, vad ett brott 
är och vad rättvisa är. Efter respons från Arvsfonden valde man att smalna av det till att enbart 
handla om extremism.  

Arbetsgången 
Arbetsgången är att en skola bokar in sig på föreställningen. Därefter diskuterar teatergruppen med 
skolan om de även vill ha workshoppar och föreläsningar i anslutning till föreställningen. Om de vill 
ha det aktiverar teatergruppen olika samarbetspartner och kontakter som kan arbeta med den delen. 
Jag frågar Hanna hur dessa kontakter engageras: 

Hanna: Man kan väl säga att jag försöker dra i alla trådar som jag kan hitta, som jag tycker verkar 
bra. Det kan vara allt från att jag har hört Christer Mattsson på radion och så drar jag i den 

                                                           
7 Scenkonstportalen ”är en del av Riksteaterns förmedlingsverksamhet som bygger på att samordna 
och utveckla förmedlingen av all turnerande scenkonst i Sverige. Syftet är samla och synliggöra 
utbudet från turnerande scenkonstutövare och underlätta för lokala arrangörer att enkelt hitta och 
boka scenkonst.” (http://scenkonstportalen.riksteatern.se/node/28). 
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tråden. Då tänker jag, jaha han har Toleransprojektet, jaha han har ett institut och så landar det 
så. Eller det kan vara någon annan jag hör på radion, jaha den har skrivit en bok. Den kanske kan 
föreläsa i projektet. Men vi är också strategiskt medvetna– vi behöver ju faktiskt ha någon 
anknytning till dem som möter ungdomar som är beredda att ta till vapen. Så då tar jag kontakt 
med Hjälpkällan8, som kanske inte är något jag inte stöter på om jag inte googlar. Så det är både 
lågt och högt hängande frukter, man försöker täcka upp alla bitar liksom. 

Tanken, berättar Hanna, är att kunna ha en bank med namn och organisationer som kan kopplas på 
när de är ute i olika skolor för föreläsningar och workshoppar. Hon pratar också om att ha eventuella 
samarrangemang med andra organisationer, men i så fall är det viktigt att det blir rätt utfört, i 
enlighet med projektets syfte. ”Det var en sån idé jag hade med Toleransprojektet, om vi fick vara en 
del av det, så hade jag verkligen jublat.” Toleransprojektet sa enligt Hanna nej eftersom 
Segerstedtinstitutet står bakom den här utvärderingen9.  

Skolorna erbjuds dessutom ett lärarmaterial som lärarna kan använda för att arbeta vidare med 
eleverna efter föreställningen. En princip är dock att inte erbjuda föreläsningar eller workshoppar 
bara med elever utan att alltid inkludera vuxna, som föräldrar eller lärare.  

Hanna: Det blir ju en jätteviktig aspekt på extremföreställningen därför att det är ett ämne som 
inte bara är svårt i sig utan som också omgärdas av väldigt mycket oro och tabu och rädsla och 
det blir en så extremt svår balansgång enligt de flesta. Och även om vi inte nödvändigtvis tycker 
att det är så svårt som de vill få det till så behöver vi ju fortfarande respektera det. Så att jag 
försöker ha en hög tröskel på vad vi tar oss an.  

Svårt att prata om extremism? 
Hanna menar att många tycker att det är svårt att prata om extremism. Även om de själva kanske 
inte delar den uppfattningen behöver Ung utan pung respektera det och därför ta ett steg tillbaka. 
Detta gäller också det material som omgärdar själva föreställningen, där de tar hjälp av professionella 
och andra som arbetat med frågorna för att på så sätt ge det, som Hanna uttrycker det, ”en 
professionell ram”. Många skolor och lärare tycker det är skönt att ”vi tar hand om det”, säger Hanna 
vidare, det vill säga att Ung utan pung hjälper till att lyfta och prata om ”svåra” frågor som lärarna vet 
att de måste prata om.  

Hanna: Så kommer vi och säger: ”Vi kan göra det. Vi kan också få eleverna att skratta. Vi kommer 
sjunga, men vi kommer också ta hand om de svåra delarna i det.” Så får man liksom den 
tacksamheten.  

En annan sak som påverkar responsen till projektet, både i relation till de som tycker det är bra och 
de som är mer skeptiska, är relaterat till hur frågan om extremism pratas om. Enligt Hanna har de en 
annan ingång till frågan om extremism än hur det generellt sett pratas om den. Men eftersom det är 
många som är kritiska till hur frågan behandlas politiskt och i samhällsdebatten finns det de som 
också är kritiska mot projektet eftersom de är rädda för att också Ung utan pung ska bekräfta den 
politiska och mediala diskursen om extremism. Samtidigt finns det också skeptiker bland de som 
själva lutar sig mot den politiska och mediala diskursen som istället blir oroliga för det 
okonventionella arbetssättet i projektet. Hanna beskriver inte projektet som radikalt, utan som 
jordnära. Hon säger att de är lugna i att möta frågan, inte sensationsladdade. De ser inte frågan om 
extremism som en specifik och avgränsad fråga.  

                                                           
8 Hjälpkällan är en förening som hjälper individer att lämna slutna religiösa rörelser. 
9 Toleransprojektet sprids i dag via Segerstedtinstitutet som har fått i uppdrag av Arvsfonden att 
genomföra denna utvärdering. Författaren till rapporten är dock inte ansluten till Segerstedtinstitutet. 
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Det är också i det jordnära och mänskliga som föreställningen tar sin utgångspunkt. Föreställningen 
handlar om en musikgrupp som tar in en ny medlem som bit för bit, sakta men säkert tar över mer 
och mer och implementerar allt mer extrema idéer i gruppen. Gränserna förflyttas gradvis i gruppen 
för vad som är accepterat, och våldet normaliseras. Föreställningen tar alltså utgångspunkt i det 
mellanmänskliga mötet och inte i den bild av extremister som för tillfället dominerar den offentliga 
och politiska debatten. Publiken får se hur grupptryck, bekräftelse och social utestängning kan 
förskjuta gränserna för vad människor kan gå med på. 

Ett syfte med projektet är att lyfta på locket för att få målgruppen, eleverna, att prata om extremism 
och ge förslag för hur vi alla kan förhålla oss till extremism. Projektet använder kultur som redskap 
för att nå unga och ge dem möjlighet att prata om ett svårt ämne. Genom att använda kultur kan 
projektet också nå andra unga än de som deltar i till exempel utbildningar och workshoppar. Jag vill 
inte avslöja för mycket om föreställningen ifall det finns läsare som planerar att se den. Men utan att 
avslöja för mycket kan jag säga att åskådaren får utrymme att hitta sätt att förhålla sig till den 
gränsförskjutning som sker kontinuerligt i gruppen. 

Delaktighet och anpassning 
Målgruppen har framför allt varit delaktig i förstudien till projektet. Projektet hade då 
referensgrupper som bland annat bestod av elevgrupper. Därtill är unga människor delaktiga i många 
av de organisationer som Ung utan pung samarbetar med.  

Det finns också möjlighet att anpassa föreställningen. Om det exempelvis finns särskilda problem på 
en skola kan Ung utan pung anpassa föreställningen, workshopparna och föreläsningarna. De 
kommer också att anpassa föreställningen under projektets gång (och därefter) efter respons från 
publiken, det vill säga lärare och elever. Projektet har också bjudit in skolor på genrep och 
gratisföreställningar för att testa materialet på publik.  

Samarbetet med skolor 
Ung utan pung ger teaterföreställningar på skolor, om ämnen som skolorna kan behöva arbeta med, 
men som kan upplevas svåra att tala om med eleverna. Skolsamarbetet innebär att målgruppernas 
deltagande styrs, något som jag har beskrivit tidigare i denna rapport. 

Hanna: Den publiken vi har, har skolplikt. De är tvingade att vara där, de är ditskickade av sina 
lärare och det måste ske inom skolans ramar. Så vi kan inte göra vad som helst, dels inte formellt, 
det skulle nog vara svårt att sätta dit oss, men framför allt moraliskt.  

Marcus: Arbetar ni bara mot skolor? 

Hanna: Vi vill ju göra annat och vi säger ju att vi kan göra annat, men det är så praktiskt enkelt 
och ekonomiskt enkelt att bara hänga upp sig på det. Det är de kulturpengarna som är, inte bara 
lättast eller liksom finns mest av, utan också är smidigast. Börjar man jobba gentemot 
fritidsgårdar eller mot arbetsplatser eller såna här kvällsgrejer som är öppna för alla. Då blir det 
genast mer riskfyllt och krångligare. Men jag skulle också säga att det finns en fördel att jobba 
med skolor för att man vet att man når brett. Apropå det här att vi ska spetsa till oss mot olika 
grupper och sådär så tycker jag ju snarare att vi ska prata orter. Vi ska inte tänka att vi ska nå ut 
till dem som tycker eller tänker på det här sättet, utan att det ska vara hela samhället.  

Arbetet med skolorna innebär vissa fördelar, som att det finns en tydlig ingång till en publik. Det kan 
dessutom innebära en möjlighet till spridning av erfarenheter och kunskaper. Hanna berättar 
exempelvis att de ska till en stad och spela för 1 000 elever, vilket är ungefär samtliga elever i 
målgruppen i den staden. Att nå så stor andel av stadens unga hade varit svårt, om inte omöjligt, 
utan samarbetet med skolorna.  
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Marcus: Men hur funkar det, hör skolorna av sig till er då och säger ”vi skulle vilja ha en 
förställning om extremism”? 

Hanna: Det är det som är en utmaning och en jättefördel för oss, att flera av de bokningarna vi 
har på det här projektet är: ”Vi tycker det är roligt när ni kommer hit, eleverna blir alltid så glada. 
Vi vill ha något, vad har ni?” Då säger vi: ”Vi har det här med extremism.” Och så är de vana vid 
Puss och snusk som är en rad sketcher, så det är det de tror att de beställer. Och det är klart att vi 
signalerar att det här är lite tyngre och något annat. Men det är inte nödvändigtvis så att vi 
kommer dit på grund av en önskan av att jobba med extremism, utan mer: ”Vi ska ha kultur till 
våra elever, vi vill att det ska vara på ett tema som är intressant i undervisningen, vad har ni att 
ge oss?” Och vi vill ju ge det här.  

Det behöver alltså inte handla om att skolorna vill ha en föreställning om extremism. Det kan snarare 
handla om att de vill boka Ung utan pung och att det innebär en föreställning om extremism denna 
gång. Å ena sidan kan det ses som en styrka hos Ung utan pung att det finns ett upparbetat socialt 
kapital, men å andra sidan kan det också innebära en otydlighet om vilken fråga som projektet ska 
arbeta med. Jag återkommer till denna spänning nedan, men redan nu kan konstateras att det finns 
ett kapital hos ”Pungen”: 

Hanna: Jag tror att det finns ett intuitivt enormt kapital av förtroende för Pungen, alltså att vi står 
så att säga på publikens sida, på elevernas sida, på ungdomarnas sida, på något intuitivt plan. 
Alltså, att man inte uppfattar oss som att man kommer från etablissemanget eller eliten eller 
lärarna eller rektorn eller kommunen. Alla de som förvaltar det här samhället. Då är det inte att vi 
är antiauktoritära, det är vi nog på något plan, utan att det finns ett tilltal i den här konsten […]. 

Ung utan pung har erfarenhet 
Hanna betonar det intuitiva, att Ung utan pung gång på gång lyckas relatera till hur det är att vara 
ung. Ungdomarna de möter byts ut över tid, likaså skådespelarna, men trots det lyckas de gång på 
gång knyta an till ungdomarnas erfarenheter och intressen. Här spelar naturligtvis erfarenheten av 
liknande föreställningar och arbete in, men också den nationella förankringen på skolor som Ung 
utan pung har. Samtidigt förklarar det inte varför nya unga tycker om föreställningarna som ges, 
därav det intuitiva. Hanna betonar också vikten av en nyfikenhet och ett intresse av att lyssna till de 
unga och av att lära sig.  

Ung utan pung har som organisation lång erfarenhet av liknande arbete. De har erfarenhet av frågor 
som kan uppfattas som kontroversiella, vilket gör att de lättare kan lägga arbetet på rätt 
ambitionsnivå och vara förberedda på att allt inte går som tänkt. Hanna poängterar vikten av att 
lägga projektet på rätt nivå, att förstå att de inte ska eller kan rädda världen och att de därför inte 
heller kan eller bör ta på sig allt. Erfarenheterna syns också i att de kan ställa krav på skolorna att ta 
ansvar. 

Risk att bli utnyttjad? 
Extremism är en kontroversiell fråga som står högt på den mediala och politiska dagordningen. Det 
innebär en risk för att Ung utan pungs arbete kan dras med i och utnyttjas av exempelvis 
lokalpolitiska syften.  

Hanna: Så finns det en förväntan […] där vi kommer att användas, vad vi än gör så kommer vi att 
användas för att polarisera, för att provocera, för att bli arg. Vi kommer bara haka i någonting 
som redan pågår och så tar man vad man får tag i för att veva på någonting.  

Vi pratar här om en specifik ort där många invånare har åsikter långt ut på den extrema högerkanten, 
från Sverigedemokraterna till nynazistiska organisationer. Risken fanns att delar av föreställningen 
och arbetet skulle tas ur sitt sammanhang för att användas för deras politiska syften. Detta är alltid 
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en balansgång. Arbetet påverkas av den aktuella sociala och politiska kontexten, men Ung utan 
pungs långa erfarenheter av liknande arbete hjälper dem att parera ett möjligt utnyttjande. 

På föreställningen 
Jag besöker en föreställning på en större skola på en liten ort. Till föreställningen kommer elever 
också från andra skolor i närområdet. Jag blir insläppt av en lärare på skolan i avvaktan på att de ska 
öppna upp för eleverna och deras lärare. Ung utan pung har varit på plats i två dagar och detta är 
sista föreställningen. Klasserna släpps in, det är lite stökigt och många har svårt att veta var de ska 
sätta sig. En kille kommer och sätter sig bredvid mig. Jag sitter långt bak. Salen fylls på och snart är 
det nästan helt fullsatt.  

Under föreställningen är det många som sysslar med annat. Några längre fram är engagerade men 
längre bak är det mobiltelefoner och andra samtal som dominerar. De flesta av lärarna står utmed 
väggarna och tittar ut över publiken. Jag funderar på vad det ger för signal till de unga som sitter och 
lyssnar, men också hur mycket lärarna själva har hunnit uppfatta av föreställningen innan den är slut.  

Vid ett tillfälle under föreställningen är det en lärare som sitter ner och följer vad som händer på 
scenen som plötsligt hastigt reser sig upp och med snabba steg går ut. Det blir lite oroligt i publiken, 
jag hör att eleverna omkring mig pratar om detta. De menar att hon inte klarar av våldsamma saker. 
Det ska sägas att föreställningen inte är särskilt våldsam, men hon reser sig relativt demonstrativt 
upp under en del av föreställningen som säkert kan uppfattas som obehaglig. Jag kan naturligtvis inte 
veta orsaken till varför läraren går ut, men eleverna tycks åtminstone uppfatta det som att hon inte 
klarar av vad hon ser. Jag ser inte heller att hon kommer tillbaka in. 

Föreställningen tar slut och skådespelarna sätter sig framme på scenen ifall någon vill prata med 
dem. Eleverna och lärarna försvinner dock snabbt från lokalen. Föreställningen påminner mig om 
filmer på liknande tema som jag själv såg när jag gick i skolan. De handlade om hur snabbt och lätt 
det kan gå att övertalas att underkasta sig karismatiska ledare och de konsekvenser det kan få. Ett 
exempel är filmen The Wave10. På så sätt kan man hävda att Ung utan pung följer en tradition av 
kulturella uttryck som försöker fånga frågor om extremism och våld.  

Samtidigt blir det tydligt för mig hur viktigt lärarnas agerande är för att fånga upp det som förmedlas. 
I det här fallet stod lärarna på led och talade med varandra samtidigt som de höll ett öga på eleverna. 
Det påverkade troligen elevernas inställning till föreställningen. En lärare lämnade salen när 
föreställningen upplevdes som jobbigt, om nu eleverna tolkade det rätt. Det påverkade troligen 
också i vilken mån eleverna känner att de kan ta upp frågor relaterade till föreställningen. Detta är 
också Hanna inne på. Det kan finnas lärare som upplever temat som så pass jobbigt att de till och 
med kan vara rädda för elever. Det är en dynamik som omöjliggör dialog. I dessa fall kan dock 
föreställningen innebära en möjlighet för elever och lärare att våga prata. Den kan skapa nya 
möjligheter att närma sig svåra frågor. Slutligen är det också lärarna som kan påverka hur 
föreställningen och materialet används och plockas upp före och efter föreställningen. 

 

                                                           
10 The Wave har filmatiserats flera gånger, och bygger på ett socialpsykologiskt experiment som 
genomfördes på en gymnasieskola i USA och som kallades för the third wave. Syftet med experimentet 
var att förklara hur nazismen kunde uppstå och spridas i 30-talets Tyskland. Den versionen som 
visades när jag gick i skolan regisserades av Alexander Grasshoff och hade premiär 1981. 
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Kompletterande material: lärarhandledning och bok 
I anslutning till föreställningen har Ung utan pung även skapat en lärarhandledning som lärarna kan 
använda i arbetet med eleverna som sett föreställningen. Därtill har projektet även gett ut en bok11. 
De bägge texterna går in i varandra något. Lärarhandledningen är betydligt kortare och mer 
lättöverskådlig än boken men innehållet i lärarhandledningen finns även med i boken.  

Materialet presenterar teorier om varför människor blir ”extrema” och varför människor ansluter sig 
till våldsbejakande rörelser. De tar ett brett grepp och vänder och vrider på vad som kan anses vara 
extremism, vilka risker som finns och vilka som ansluter sig till dessa miljöer. En utgångspunkt är att 
skapa förutsättningar för att unga människor ska kunna göra ”kloka val” och att detta förutsätter att 
de förstår sig själva och sin omgivning, känner samhörighet och finner en mening med sina liv.  

Materialet är i huvudsak baserat på forskning, till stor del klassisk socialpsykologisk forskning om hur 
och varför människor beter sig som de gör och varför människor ibland gör val som kan anses gå på 
tvärs emot deras vilja eller intressen. Bland annat presenteras Milgramexperimentet, som hävdade 
att människor i sällskap av en auktoritet kunde gå längre i sina val än vad de egentligen ville. De lydde 
helt enkelt den auktoritära rösten. Det ska dock påpekas att dessa experiment och de slutsatser som 
drogs av dem har ifrågasatts på senare tid.  

Med hjälp av dessa experiment och annan forskning, även mer aktuell sådan, delas boken och 
lärarhandledningen in i ett antal teman om risker och skydd. Riskerna är lydnad och hierarkier, social 
anpassning, vi och dom-tänkande, avhumanisering, demonisering, och en diskussion om värderingar. 
Skydden eller faktorer som verkar i positiv riktning är empati, samhörighet, goda förebilder, att 
kunna och vilja påverka, ”psykisk självständighet”, och social trygghet. Dessa teman diskuteras i 
materialet som också tar upp forskning och exempel om de olika temana. Både boken och 
lärarhandledningen innehåller olika övningar som knyter an till de olika temana och till själva 
föreställningen. Fokus ligger på diskussion. I materialet finns också exempel på hur man konkret kan 
arbeta med frågorna, med exempel från Kungälv (Toleransprojektet) och Lerum (multinarrativt 
arbete). Slutligen intervjuas ett antal nyckelpersoner: Brian Palmer som gett civilförsvarskurser 
internationellt, Christer Mattsson som grundade Toleransprojektet, en tidigare ”extremist” och en 
socionom med lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar.  

I materialet är det ett omfattande fokus på dialog i klassrummet. Övningar, intervjuer, förslag på 
arbetssätt, bilder och filmförslag ska bidra till att grupper ska diskutera sig genom de olika temana. 
På så sätt ligger Måste du va så extrem? nära Toleransprojektet och andra dialogbaserade verktyg.  

En möjlig nackdel i arbetet mot just extremism är att de faktorer som anses ligga bakom processen 
mot radikalisering eller extremism är allmänmänskliga. Det ligger i linje med den forskning som 
försökt ringa in vem som kan anses ha blivit radikal eller extremist och vad som bidrar till den 
processen (se Herz 2016c). Men just att det är så allmänmänskligt kan skapa otydlighet. En otydlighet 
som gör att det är omöjligt att visa att arbetet som genomförs innebär minskad risk för extremism 
eller radikalisering om det är målet. Detta gäller dock de flesta projekt i denna utvärdering. 
Materialet från Ung utan pung skiljer sig från många andra projekt genom att det är lätt att följa 
varifrån informationen och slutsatserna kommer. De refererar forskningen tydligt och ger empiriska 
exempel. Materialet är också mycket tydligt kopplat till skolans lärandemål, vilket borde underlätta 
användandet av materialet i skolans ordinarie verksamhet.  

                                                           
11 Jag läste ett tidigt utkast av boken och delgav mina kommentarer på texten till projektet. 
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Sammanfattande slutsatser 
Ung utan pung har skapat en ingång till att tala om frågor om extremism, radikalisering och våld med 
ungdomar, en ingång som gör att de kan nå andra grupper än de som nås genom mer traditionella 
pedagogiska grepp. Organisationen har lång erfarenhet och en tydlig förankring ute på skolorna 
vilket troligen har underlättat möjligheterna att sprida föreställningen och materialet. Hanna talar 
om att de har ett anslag som tycks tilltala ungdomar, och detta stämmer säkert. Tillsammans med 
det tryckta materialet har de ett brett arbetsmaterial som kan användas ute på skolorna tillsammans 
med ungdomar.  

Det finns dock en del intressanta spänningar som kan vara värda att fundera över för framtida 
projekt. Ung utan pung är ett välkänt ”varumärke” och en väl förankrad teatergrupp. Det kan göra att 
det är teatergruppen och inte innehållet som tilltalar skolorna. Det är inte säkert att skolorna vill 
arbeta med frågor som extremism eller radikalisering, de kan lika gärna vilja ha en bra 
teaterföreställning för sina elever. Frågan är hur och i vilken utsträckning som materialet faktiskt 
används i den ordinarie undervisningen före och efter föreställningen, särskilt när målet är att 
erbjuda en teaterföreställning.  

En annan intressant spänning är frågan som jag pekade på tidigare: spänningen mellan det 
allmänmänskliga och det specifika. Kan och bör frågor om grupptryck och värderingar appliceras på 
frågor om exempelvis rasism? Det finns naturligtvis inga enkla svar på det, men det finns kritiker som 
menar att det finns risker med att behandla rasism som en fråga om individers åsikter och bortse 
från det strukturella (se Gardell 2015). 

Projektet har stora chanser att överleva och fortsätta spridas. Det finns möjlighet för föreställningen 
att finnas med i den ordinarie repertoaren som skolor kan beställa från och det tryckta materialet 
skapar möjlighet för att arbetet kan fortsätta ute på skolorna. 
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Demo 
Organisationen Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) är en paraplyorganisation som 
arbetar för en värld där alla unga människor är demokratiskt organiserade. LSU initierade projektet 
Demo för att arbeta med problemet att det, som de själva uttrycker det, fanns såpass mycket 
odemokratiska krafter i det demokratiska rummet. LSU såg att det kom hot från rörelser och partier 
på den absoluta högerkanten, vilket gjorde att många var rädda. Mot bakgrund av detta ville LSU 
starta ett projekt som underlättade för unga människor att organisera sig. Projektet Demo beviljades 
7 680 000 kronor av Arvsfonden.  

Jag fick inte tag på projektledaren för Demo och det slutade därför med att jag i stället tog kontakt 
med Hannah som är generalsekreterare för LSU. Hon har lång erfarenhet av arbete med LSU och har 
haft olika poster i projektet. Hon arbetade på LSU när de sökte pengarna till projektet och var 
styrelsemedlem när projektet avslutades. 

Demo står för Demokrati, Engagemang, Medmänsklighet och Organisering. Projektets syfte är att  

- stärka demokratiska värderingar  

- minska spridningen av antidemokratiska värderingar  

- skapa möjligheter för unga att påverka samhället i en positiv riktning.  

Initialt arbetade projektet med utvecklingslaboratorier, demokratidagar och öppenhetsverkstäder. 
Därefter anställdes personal lokalt för att stötta upp, starta upp och organisera. Projektet skapade 
också webbplatsen Langa fram.  

Målgruppens hade stort inflytande och delaktighet i projektet. LSU är en landsorganisation med flera 
ungdomsorganisationer som medlemmar. Genom dem kunde unga människor vara aktiva i 
projektplaneringen. Projektet hade ungefär 1 000 aktiva deltagare år ett, 200 aktiva år två och 240 
aktiva år tre. Projektet nådde cirka 2 000 personer år ett, 2 000 år två och 3 000 år tre. Projektarbetet 
ledde till en rad interna förändringar och till att nya lokala föreningar startade. Projektet lever delvis 
vidare genom att nya projekt tillkom: Chilla organiserat och Kreolmobilisering. 

Projektet producerade en webbplats, Langa fram, ett lektionsupplägg och böcker och skrifter: 
Handbok för samhällsbyggare och Postkolonialism för nybörjare. Handbok för samhällsbyggare har 
spridits till kommuner, civilsamhället och ungdomsrörelsen. Postkolonialism för nybörjare har 
omarbetats och ingår som ett utbildningsmaterial som skulle lanseras hösten 2018. Projektet har 
därför lämnat spår både i den egna organisationen och genom material till andra organisationer och 
myndigheter. 

Från centraliserat till decentraliserat arbete 
LSU är som sagt en paraplyorganisation som har ett 80-tal medlemsorganisationer. Tanken med 
projektet var att sprida kunskap till fler för att underlätta demokratisk organisering. Den primära 
målgruppen för projektet var LSU:s medlemsorganisationer. Det var också därifrån behovet av ett 
projekt hade plockats upp. Organisationerna har mycket kunskap men det har också funnits 
gemensamma utmaningar som att medlemsorganisationerna inte blir tillräckligt lyssnade på och att 
de känner av en stark åldersmaktsordning. En annan utmaning har varit att 
ungdomsorganisationerna sett hur vissa ungdomar är mer priviligierade än andra. Det är här 
bakgrunden till Demo finns.  

Hannah: Det finns en väldigt stark normkritisk tradition skulle jag nog våga påstå, i 
ungdomsrörelsen i Sverige. Vi jobbar jättemycket och aktivt med att inkludera fler, att vidga 
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perspektiven, att lyfta de röster som inte hörs. Det är väldigt vanligt i våra 
medlemsorganisationer. Och många jobbar med gratis medlemskap för att man ska kunna ta 
ställning, för att ens röst är viktig, utan att det ska behöva kosta någonting.  

Organisationerna vill bli större, starkare och att fler unga ska få möjlighet att driva sina frågor. Det 
fanns också ett intresse av att kunna motverka de röster som kom från ett antidemokratiskt håll.  

Hannah: När vi startade projektet så tänkte vi att LSU skulle kunna vara någon form av 
organisatör av våra medlemsorganisationer lokalt på orten. Att LSU skulle kunna som paraply 
anordna workshoppar och labb och sånt där ungdomsorganisationerna som fanns på orten skulle 
kunna möta de oorganiserade unga. Och så skulle de kunna hitta varandra, så skulle allting bli frid 
och fröjd. Men vi kom fram till att så kan vi inte jobba. Det är en väldigt stor lärdom vi har gjort i 
det här projektet. Våra medlemsorganisationer, själva frågan var förankrad hos dem, men 
metoden var inte tillräckligt förankrad hos dem. 

Inledningsvis organiserades alltså arbetet från centralt håll, men det visade sig med tiden att detta 
inte var särskilt fruktbart. Frågan som låg bakom Demo var förankrad men inte att arbetet skulle 
organiseras centralt. De lokala organisationerna hade sina olika förutsättningar, mål och möjliga sätt 
att arbeta på.  

Hannah: Vi sa: ”Nu kan ni komma hit.” Vi bjöd in till den grejen. Då hade de ju inte tid med det. 
De bara: ”Ja, men vem ska vi skicka på det, vi har inte råd att skicka någon på det. Nej, men det 
kan inte vi prioritera. Vi har ändå inga lokalavdelningar där.” Det blev mycket mer svårjobbat än 
vad vi trodde. […] 

Interna förändringar 
Det här ledde till två stora förändringar i arbetsprocessen. Det ena förändringsarbetet riktades inåt, 
mot den egna organisationen. Det handlade om att arbeta mer med den egna organisationen för att 
kunna bli en trovärdig aktör kring antirasism. Detta var en stor process med kompetensutveckling 
som fick göras vid sidan av detta projekt: 

Hannah: När vi gick ut och sa att vi behöver antirasistiska mötesplatser så kunde en del 
människor känna att vi hade rasistiska mötesplatser eller att vi hade ovälkomnande mötesplatser 
eller att folk inte kände sig helt trygga och så. Så vi behövde jobba väldigt mycket med oss själva 
och sätta ord på den postkoloniala samtiden.  

Den andra stora förändringen hade att göra med den lokala förankringen, och att bättre fånga upp 
det lokala arbetet och dess förutsättningar snarare än att organisera arbetet uteslutande från 
centralt håll. Demo valde därför under år två att anställa människor lokalt på deltid i projektet. Deras 
roll blev inte så mycket att samla befintliga ungdomsorganisationer och medlemmar i LSU som 
inledningsvis var tanken utan att i stället stötta upp och starta upp och organisera överhuvudtaget.  

Hannah: Det var inte så lätt som vi trodde att få dit våra andra medlemmar, utan vi såg ju att nya 
rörelser växte fram i stället. Att man kanske startar en helt ny förening som inte hade koppling till 
någon annan. Vi trodde det skulle bli starka lokalavdelningar men det blev helt nya 
lokalavdelningar i stället.  

Detta har lett till stora förändringar i LSU:s arbetssätt generellt. I dag försöker LSU vara tydligare i sitt 
arbetssätt med att involvera sina medlemmar, eftersom det skapar bättre ägandeskap och bättre 
förutsättningar för medlemmarna för att kunna medverka lokalt.  

Hannah: Vems röster är det som får bli hörda? Vems perspektiv är det som ska väga mest när vi 
ska göra prioriteringar? Ska vi forma den här nya verksamheten efter vad andra har gjort eller ska 
vi låta dem forma sin egen? Om man nu ska jobba för att unga människor ska få organisera sig 
som de vill, så länge de håller sig till demokratins ramar, är det då vettigt att gå ut och säga exakt 
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så här ska ni göra eller är det bättre att få växa underifrån? Och hur ska vi kunna avgöra det och 
hur kommer det påverka oss att vi öppnar upp för det? Det var vi tvungna att jobba med. Vi 
skapade ett typ av råd eller nätverk kring oss som gav oss synpunkter och kompetensutveckling i 
vår egen verksamhet. Vi skapade utbildningstillfällen där man fick prata om och sätta ord på vad 
det är att leva i en postkolonial samtid. Vi tog fram ett professionspapper om hur vi som 
organisation ska tänka kring den värld vi lever i.  

Det är ett omfattande arbete med den egna organisationen som initierats genom projektarbetet. LSU 
bjöd även in föreläsare och representanter från andra organisationer som exempelvis från 
Afrosvenskarnas riksförbund och Rummet12 för att få en förståelse för vilka behov som fanns hos en 
målgrupp som många i LSU-organisationen inte var en del av.  

Förutom intern utbildning och lokala anställningar i projektet har det även krävts organisatoriskt 
arbete i LSU. Det krävs exempelvis relativt mycket för att en organisation ska kunna bli medlem i LSU. 
Det är samma krav som för att få organisationsstöd av Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF). Bland annat behöver en organisation ha varit verksam i två år, den ska 
ha medlemmar som är 6–25 år och den ska ha verksamhet i minst fem län. Som helt ny organisation 
är det därför svårt, om inte omöjligt, att ens bli medlem.  

Hannah: Hur hjälper vi dem att sprida sig vidare och hur kan man ge dem lite organisatorisk 
stabilitet så att de en dag kan bli medlemmar i LSU?  

Detta har lett till att LSU har börjat arbeta med vad de kallar för etableringsmedlemmar. 
Organisationer som ännu inte är fullvärdiga medlemmar kan få visst stöd av LSU för att en dag i 
framtiden kunna bli fullvärdiga medlemmar i LSU.  

Lokal förankring 
De som rekryterades lokalt för att arbeta med projektet, var ”lokala profiler”, personer som ansågs 
ha en lokal stark förankring och röst. LSU ville hitta personer med förtroende hos de unga som 
projektet försökte nå. De skulle tillhöra målgruppen och ha viss tidigare erfarenhet av någon 
organisation. De arbetade sedan tillsammans med projektmedarbetarna och den kommunikatör som 
arbetade centralt i projektet.  

Marcus: De platser som ni var på, vet du något om varför man valde just de platserna? 

Hannah: Det är ju socioekonomiskt utsatta områden allihopa, men det är spritt. Jag tror vi 
började i Landskrona och sen var vi i Göteborg, eller om jag blandar ihop ordningen på de två. 
Men sen så var vi i Hässelby och sen så var vi i Tjärna-Änga. Vi skapade ju ett ganska tydligt 
nätverk runt våra projektledare, så en del var ganska givet från början. Landskrona var bestämt 
sen tidigare, och Göteborg var väl också bestämt väldigt tidigt. Och det tror jag hängde ihop en 
del med att man hade kontakter, men också att man såg att det fanns stora utmaningar där. Det 
fanns många unga som inte var organiserade, många unga som inte hade något traditionellt 
svenskt föreningsliv. Landskrona var väl också mycket utifrån att man visste att det fanns väldigt 
starka rasistiska strömningar där och att det var väldigt svårt som muslimsk ungdom. Vi visste att 
det fanns bra samverkan, interreligiöst, men att det ändå var svårt att fånga upp unga. Lite såna 
avvägningar gjorde vi.  

Det finns anledning att fundera över detta fokus på specifika platser, som ofta anses sakna ett 
föreningsliv eller ett civilsamhälle. Ofta finns det aktiva organisationer och föreningar även i dessa 
områden som riskerar att hamna i skymundan för mer etablerade organisationer (jfr. Kings 2011).  

                                                           
12 Rummet är ett antirasistiskt separatistiskt rum för rasifierade som startade 2013. 
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Marcus: Varför krävs det ett projekt av LSU för att unga personer i orten ska organisera sig, vad är 
det som säger att de inte kan det själva exempelvis? 

Hannah: Det kan man ju verkligen fråga sig. Jag hoppas att mina svar har visat att det har vi frågat 
oss själva hela tiden. Projektansökan kom ju till därför att vi såg att det här går ju inte längre. Det 
här börjar bli farligt, det här är läskigt. Och vi tror också, många tror, att unga människor inte kan 
organisera sig, att de inte vet tillräckligt mycket. Vi vet att unga kan och vill och behöver få rätt 
verktyg. Vi har fått de verktygen, nu är det hög tid att vi delar med oss. Det var ju det som var 
ursprunget på något vis. Och sen att visa unga förebilder, att åka ut och berätta om saker man 
har gjort, personer som har jobbat jättemycket med olika saker lokalt, alltså storytelling och sånt. 
Bara det att våra metodutvecklare och projektledare själva har berättat om stora grejer de har 
gjort. Att de har berättat att ”så hade vi anordnat en konsert” eller ”vi ordnade en 
fotbollsturnering”. Alla de här berättelserna gav ju hopp om att det går. Är det en människa jag 
kan känna igen mig i? Är det en människa som jag kan spegla mig i och är det en människa jag kan 
börja lita på, som jag har förtroende för, som jag kan se upp till? Då kan jag också använda det 
som en förebild på ett annat sätt än om det kommer någon och ska göra saker åt en hela tiden. Vi 
var tvungna att jobba på det sättet och jag tror det är det enda som fungerar.  

Som jag tolkar Hannah här menar hon att de kan, med hjälp av sina verktyg och kontakter, bidra till 
att skapa förutsättningar för att små lokala organisationer kan överleva och kanske även växa. Jag 
frågar också om de märkt av någon projekttrötthet, vilket visat sig vara vanligt i områden som gång 
på gång utsätts för projekt snarare än att få ta del av bättre generella förutsättningar. 

Marcus: Det pratas ju en del om projekttrötthet och liknande, fick ni några sådana indikationer 
om att folk inte ville var intresserade av ännu ett projekt? 

Hannah: Kanske lite i Göteborg. Men sen fick vi byta strategi, att ha folk anställda på plats. För att 
på något sätt blev det mer på riktigt, att det kändes mer äkta på något sätt. Och att de 
personerna som var anställda sen fick fortsatt anställning för att jobba med unga människor på 
orten gjorde på något sätt att även om vi var ett projekt så var inte den människan ett projekt 
utan kunde ändå fortsätta. Det tror jag bidrog en hel del. Men jag skulle ändå säga, det finns ju en 
enorm trötthet på diskursen kring de här områdena, bland unga människor, eller unga personer 
runt 25–30 som kanske egentligen inte är unga längre, men ändå ser att det är svårt liksom. Det 
är svårt för andra att växa upp eller det är svårt att hitta goda förebilder. Man är trött på att man 
blir nedprioriterade. Jag har sett en del diskussioner i sociala medier att nu på Järvaveckan tycker 
många att man bara exploaterar deras område och att det inte sker någon verklig demokratisk 
förankring. Och jag tror att de rösterna hörde väl vi också. Inte emot vårt projekt, utan att man 
var liksom livrädd för att bli en sån aktör. Så det var väldigt viktigt med det lokala perspektivet […] 
men det är klart att det hade varit bra om man kunde tänka lite mer långsiktigt.  

Reflektion och utveckling 
Det är tydligt hur viktig den egna, interna reflektionen har varit i Demos arbete. De var väl medvetna 
om att de riskerade att bli ännu en aktör som kommer till orten för att förklara för människor där hur 
saker och ting ska gå till. De tycks ha arbetat aktivt med den risken för att i största möjliga mån 
undvika den.  

Marcus: Vilka målgrupper nådde ni och var några svårare att nå än andra? 

Hannah: Ju längre projektet gick så lyckades vi nå de här unga som traditionellt sett inte 
organiserar sig och som kanske inte heller känner igen sig själv i bilden av svenskt 
ungdomsföreningsliv. Men det som vi hade svårt med var väl kanske att ändå koppla ihop dem. 
En stor lärdom som vi har gjort var att det här blev ganska mycket en ö i vår verksamhet och att 
det var ganska svårt att interagera med resten.  
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LSU ansåg att de behövde fortsätta att bygga kunskap om situationen och livet för unga, om hur 
fördomar ser ut och liknande. De har också dragit lärdomen att det krävs arbete för att skapa 
förutsättningar för de egna organisationerna att delta. I Demo arbetade LSU väldigt mycket med de 
unga människorna i orten. Numera arbetar de tydligare med sin direkta målgrupp, 
medlemsorganisationerna. De här lärdomarna är bland annat synliga i ett nytt projekt där LSU 
arbetar tydligare med exempelvis referensgrupper och där medlemsorganisationer är med i 
projektgruppen. LSU har också beslutat att inte söka projektmedel igen för projekt som riktar sig till 
en målgrupp bestående av individer, som i fallet med Demo och Arvsfonden.  

Teori och praktik 
Likt alla andra projekt i denna studie har LSU gjort teoretiska avvägningar under arbetet: vilket språk 
de använder, hur de ser på sitt uppdrag och vad som kommer gynna de olika målgrupperna bäst. 
Utgångspunkterna för projektet Demo var antirasism och postkolonialism.  

Marcus: Hur kommer det sig att ni landade just i att använda er av antirasistiskt, postkolonialt 
språk och teori, och inte exempelvis Toleransprojektet eller demokratiarbete generellt som en 
del andra projekt lutar sig mot? 

Hannah: Om ni pratar om oss, om ni vill stärka våra förutsättningar så behöver vi vara med i 
samtalet. Vi har den approachen, det har vi ju alltid haft. Vi organiserar ju särorganiserade unga 
liksom, det är ju ungdomsförbunden. Då blir det ju också på något sätt att fundera på vilka andra 
som inte är med. Tolerans är ju inte bara positivt för oss. Med en normkritisk approach på 
tolerans: man förflyttar ju inte makten någonstans. […] I ungdomspolitiska mål står det att alla 
unga ska ha inflytande, eller makt och inflytande, över samhällsutvecklingen till exempel. Och vi 
såg många unga som inte hade det och vi såg bland annat att det hängde ihop med rasistiska 
strukturer. Det är väl så vi har resonerat, att vi vill ge makt åt unga och då kan vi inte jobba med 
toleranspedagogik för det ger bara skenmakt.  

Det finns en logisk koppling mellan LSU:s arbete och arbetet i projektet med antirasism, postkolonial 
teori och normkritik. De som arbetar på LSU har tidigare erfarenhet och kunskap av liknade teoretiskt 
och praktiskt arbete. Viljan att förflytta makt till de unga rimmar också väldigt väl med de teoretiska 
utgångspunkterna. Det finns också en tradition i flera av ungdomsrörelserna av att arbeta med 
befriandebudskap, som rättighetsfrågor, jämställdhet och antirasism.  

Hannah berättar att mycket av det praktiska arbetet i projektet gick ut på att ”förstå, fundera och 
sprida vidare kunskap om sådant som vi tänkte att folk behövde höra”. De som arbetade med 
projektet centralt tittade mycket på när folkrörelserna växte fram och på vad som gjordes då 
exempelvis för att de skulle kunna växa och sprida sina idéer. Andra frågor som projektet funderade 
på var hur förändring skapas och hur en rörelse kan växa fram.  

Hannah: Vi hade en sajt uppe som hette Langa fram, som gick ut på att man langade fram eller 
lade upp idéer för organisering. Vi hade en lista på olika föreningsbidrag och stiftelser och sånt 
som man kunde söka ifrån om man behövde resurser.  

Webbplatsen var en möjlighet att både nå ut och bidra med stöd för dem som hade idéer och som 
ville skriva ansökningar för lokala verksamheter. På så sätt agerade projektet också stöd och 
bollplank till nya lokala verksamheter. Projektet samverkade också med andra aktörer, bland annat 
om att skapa möjligheter för unga i orten att ta del av föreningslokaler. 

Marcus: Det kan ju vara rätt svårt att bedriva en föreningsverksamhet, med det regelverk som 
finns kring medlemsregister, mötesprotokoll och liknande. 

Hannah: Ja, och det blir ju svårare och svårare med fler regler att följa. 
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Marcus: Men har ni kunnat ge sånt stöd inom ramen för projektet? 

Hannah: Ja, det har vi gjort, men det stödet har då varit riktat mest mot individerna på orten. Sen 
när vi har haft utbildningspaket och sånt på nationell nivå så har ju det handlat mycket mer om 
postkoloniala perspektiv och inkludering, antirasism och så, antifascism. Det har vi jobbat mer 
med centralt. Det som vi har gjort lokalt har ju handlat mycket mer om hur. Vad behöver man ha 
för att driva projekt på en liten ort till exempel? Vad behöver ni kunna?  

Projektet har på det lokala planet bland annat bidragit till att det startats en del lokala föreningar. 
Några av dem har fått projektstöd. Projektledarna som arbetade lokalt har fått fasta tjänster under 
annan huvudman men med liknande arbetsuppgifter. Nationellt har projektet bidragit till flera 
lärdomar om hur LSU organiserar projekt och om hur LSU ska jobba vidare med ett postkolonialt 
perspektiv. Det har också bidragit till internt reflektionsarbetet och till kompetensrekrytering. 

Marcus: Det låter som att det var ett rätt lyckat projekt? 

Hannah: På många sätt har det varit lyckat. Sen så har vi dragit många lärdomar – att vi inte ska 
göra om det. Alltså så här, även om det var lyckat så tror vi ändå att vi, just nu i alla fall, har, gör 
större nytta på det organisatoriska planet. Men vi funderar ju ändå en hel del på hur vi ska kunna 
utforma ett projekt där vi kan hitta en verksamhet som gör att vi kan bli starkare på att vara, ja 
men på att spetsa våra etableringsmedlemmar. Hur man gör för att ungdomsorganisationer ska 
kunna växa sig starkare. Vi funderar också på hur vi ska hitta utrymme till det.  

LSU har ett nytt Arvsfondsprojekt där de utbildar ungdomsorganisationer kring arbetsrätt, 
psykosocial arbetsmiljö och hälsa. I det projektet syns det också spår från Demo, bland annat hur de 
ska agera för att möjliggöra för deltagarna att delta på ett bra sätt och hur utbildningsverksamheten 
ska läggas upp på ett bra sätt så att LSU inte blir konkurrenter till de egna medlemsorganisationerna.  

Sammanfattande slutsatser 
Projektet Demo togs emot väl av medlemsorganisationerna. Det som skapade vissa utmaningar var 
att de lokala organisationerna hade brist på resurser och tid. De hade inte råd att ställa upp eller 
visste inte vem de skulle skicka till projektet. En del tyckte också att LSU lade för stort fokus på det 
antirasistiska, det postkoloniala, vithetsnormer och liknande, och att det tog fokus från andra 
faktorer i en intersektionell analys, som kön och klass.  

Det är viktigt att påpeka att projektet var ett utvecklingsprojekt, så det som blev kvar var framför allt 
en kompetensförstärkning för LSU centralt, böckerna som publicerades, några metoder och de 
förändringar som skedde lokalt. Böckerna har spridits både lokalt och till LSU:s 
medlemsorganisationer, samt till ett antal beslutsfattare. När projektet avslutades hade LSU även ett 
halvt avslutat utbildningsmaterial om vithetsnormer och liknande. Detta arbete har legat vilande ett 
tag men planen är att materialet ska publiceras och användas.  

LSU reflekterade kontinuerligt kring sitt eget arbete och sin egen roll i projektet och de utgick från 
teorier som öppnar för strukturell förändring. Det har troligen bidragit till att skapa förutsättningar 
för att fler föreningar kan ingå i LSU:s nätverk än tidigare. De spår som Demo har lämnat internt i LSU 
är därför relativt stora, vilket i förlängningen också kan få efterverkningar externt i takt med att fler 
nya organisationer ansluter sig. Men än så länge är det svårare att se spåren externt. Det har inte 
varit möjligt att se om någon av de nystartade föreningarna har sökt medlemskap i LSU. Hannah tror 
att detta handlar om att de nystartade föreningarna var väldigt starkt förankrade just i den lokala 
miljön och menar att det är bra om det växer fram ungdomsorganisationer på plats i just dessa 
områden. Troligen finns det en poäng i att lokala organisationer växer just lokalt för att inte riskera 
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att tappa sin förankring hos människor i området, samtidigt som LSU också internt förändras för att 
bättre tillgodose framtida medlemsorganisationer. Demo har kunnat bidra till båda delarna. 
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Frysbox 
Frysbox var ett projekt som drevs av Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset. Det syftade till att skapa 
förutsättningar för ökad självkänsla hos ungdomar. Projektet arbetade med personlig utveckling, att 
träna på att göra medvetna och aktiva val och att ge ungdomarna verktyg för att nå sina mål och 
känna sig mer delaktiga i sociala sammanhang. Projektet beviljades 7 895 000 kronor av Arvsfonden.  

Projektet arbetade med fysisk träning och dialog. Dialog innebar bland annat självstärkande övningar 
och värderingsövningar. Genom fysisk träning och kunde deltagarna känna tillhörighet i en grupp och 
deras intresse för utbildning kunde vakna. Genom  träningen fick de också kunskaper som de kunde 
använda för att ta sig vidare i livet. Deltagarna hade stort inflytande och stor delaktighet, arbetet var 
relationsbyggande och målgruppen involverades kontinuerligt i arbetet. Projektet spreds till andra 
kommuner via ett stort kontaktnät. Totalt ingick cirka 700 aktiva deltagare i projektet och cirka 
10 000 individer nåddes av projektets prova på-aktiviteter och event. Projektet lever vidare än i dag. 

Bakgrund 
Pernilla arbetade tidigare som polis i en förort till Stockholm. I sitt arbete kom hon i kontakt med 
många ungdomar som inte hade något att göra på sin fritid. Hon menar att de står och hänger ”och 
så hittar de på bus, så ramlar det över till personrån, det ena med det andra”. Pernilla pekar på att 
polisen misslyckades att nå fram till ungdomarna, trots idoga försök. Uniformen var i vägen. Hon 
valde att säga upp sig och i stället satsa på sin stora passion, kampsport. Hennes tränare föreslog att 
hon skulle börja jobba på Fryshuset med unga brottsoffer parallellt med sin egen satsning. I det 
jobbet kom hon i kontakt med unga som behövde hjälp och stöd, till exempel med att våga vittna. 
Dessa erfarenheter ledde till att Pernilla efter ett tag valde att starta upp en grupp för unga tjejer för 
att öva självförsvar och samtidigt stärka självförtroende och självkänsla. Gruppen växte och det var 
hårt tryck – många fler ville delta. Gruppen arbetade med träning, dialog om exempelvis 
gränssättning och rättigheter, och med frågor om kost och träning. 

Pernilla: Det blir så många naturliga ingångar där och framför allt många tjejer som ville börja. Jag 
tror också att min roll, att vara kvinna i en sån värld, det gjorde att de också kunde identifiera sig 
med mig. De fick en naturlig förebild. ”Ja, men det här är ju en kvinna, det skulle kunna vara jag.” 
[…] Och det vet jag flera som har sagt, bland annat såna som är kvar än i dag i klubben, att de 
aldrig skulle gått in om det inte hade varit en tjejgrupp. ”Jag skulle inte gått in om inte du hade 
stått där.” 

Identifikationen ger effekt, menar Pernilla. Förutom att hon själv fått höra det har det också 
framkommit av de utvärderingar som genomförts. Detta pekar på vikten av det personliga mötet, i 
det här fallet mellan deltagare och projektarbetare (jfr. Lalander 2016).  

I och med att efterfrågan ökade valde Pernilla att utveckla arbetet och skapa ett projekt, Frysbox. 
Frysbox skulle vara en social ungdomsverksamhet som med hjälp av aktiviteter öppnar upp för dialog 
med syfte att förhindra att ungdomar hamnar snett i livet. Först sökte projektet pengar från en 
stiftelse för att köpa in utrustning. Pernilla gick också till Fryshusets andra projekt som arbetade med 
liknande frågor riktade till ungdomar. Där kom hon i kontakt med en kvinna som arbetade på United 
sisters och en man från Brobyggarna 13som kunde arbeta med dialoggrupper. De kontakterna lede till 
att projekten började samarbeta.  

                                                           
13 United sisters är en verksamhet under Fryshuset som arbetar intersektionellt och normkritiskt med 
systerskap. Brobyggarna är också det en verksamhet under Fryshuset som arbetar med unga genom 
mentorskap och stödverksamhet. 
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I det praktiska arbetet i Frysbox arbetade en av projektmedarbetarna i huvudsak med träning och en 
i huvudsak med dialoggrupper. Nu startades det också en killgrupp, eftersom det också fanns intresse 
från killar att delta. 

Pernilla: Och så har projektet växt till vad det är i dag egentligen. Vi har hela tiden utvecklat 
dialogen, vi har utvecklat träningen, vi har utvecklat uppdraget, vi har utvecklat allting. Jag har 
aktivt jobbat med att utveckla det till ungdomars behov också, framför allt har vi lyssnat in var 
behoven finns.  

Måndag till fredag har Frysbox träningstid hos sin samarbetsförening, en thaiboxningsklubb. Varje 
grupp ska vara 20 stycken deltagare. Under tiden då jag genomförde intervjuerna, fanns det tre 
tjejgrupper i gång och två killgrupper. Till varje grupp arbetar dialogledare och tränare. Trycket har 
varit stort och det pågår arbete med att starta fler grupper, men det är en fråga om finansiering och 
att kunna rekrytera fler ledare.  

Bygg relationer till ungdomar och påverka dem 
I sitt jobb som polis och i jobbet på Fryshusets med brottsoffer såg Pernilla hur unga behövde jobba 
för något, de behövde känna till sina rättigheter och gränser: 

Pernilla: Jobba, bygg relationer till dem och påverka. För det du behöver, som du inte kunde få 
som polis för du har uniform… Tar du bort uniformen så är det mycket lättare att bygga relationer 
med ungdomarna. I dag har vi ju kö med ungdomar som vill börja. Så det har ju gått från att 
jobba och rekrytera, att visa att vi faktiskt finns, till att i dag ha väldigt mycket ungdomar. Det går 
också mun till mun, mellan ungdomar. Föräldrar, fältarbetare, socialarbetare, även poliser har 
skickat ungdomar hit. 

Rekryteringen sker alltså från flera håll, både genom Fryshuset och genom Frysbox själva. En del 
ungdomar kommer själva efter att ha hört talas om verksamheten. För andra är det föräldrarna som 
har hört av sig. Projektet har även deltagit i evenemang riktade till ungdomar som lett till att fler har 
sökt sig till verksamheten. Det stora trycket på att delta har gjort att Frysbox även fått säga nej till 
deltagare. 

Deltagandet är naturligtvis alltid frivilligt, även när kontakten har gått via exempelvis en myndighet. 
Det har inte handlat om tvång, inte heller från myndigheter. Pernilla menar att det inte tycks ha 
handlat om myndighetsbeslut utan snarare om omsorg om personer. För en del av ungdomarna har 
det passat bra och de har stannat i föreningen. Det gäller dock inte alla utan det finns också de som 
valt att lämna. 

Pernilla: Ofta vill myndighetspersonalen göra det där lilla extra. De har hört talas om det här och 
så tar de det här samtalet. Någon gång har kontaktpersonen följt med. Ungdomen provar och det 
passar inte och då kanske de inte riktigt har förstått problematiken med ungdomen heller.  

Pernilla betonar att det alltid är ett aktivt val från ungdomens sida att stanna i Frysbox, och att det 
finns en del ungdomar som tidigare har ”straffat ut sig” från boenden, familjehem, fritidsgårdar men 
som hela tiden fungerar inom Frysbox.  

Pernilla: Samhället runt omkring har stämplat dem: ”Det här kommer bli så jobbigt.” Då har vi 
suttit i möte innan med socialtjänsten: ”Hur ska vi hantera det här?”. Vi bara: ”Äh, låt dem börja 
liksom.” De betalar sina trehundra kronor, de kommer till oss och funkar liksom.  

Frysbox har ett tydligt ramverk för hur de arbetar. Pernilla menar att ramverket bidrar till att 
ungdomar med en viss bakgrund kan fungera så pass väl inom Frysbox. De arbetar inte med 
tillrättavisningar utan bygger sitt arbete på att de unga får jobba utifrån var de är. En av de anställda i 
projektet säger: 
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Projektanställd: Det är jättetydligt. När du kommer hit då kommer jag förvänta mig det här av dig 
och du kan förvänta dig det här av mig och det kommer du kunna göra varje vecka. Och varje 
vecka så kommer Pernilla stå där och jag kommer stå där eller så kommer Simon stå där. Den 
personen kommer stå där och det är alltid samma personer, och vi kommer alltid förvänta oss 
samma sak av dig. Och du kommer lyckas, vi kommer hjälpa dig med det, att lyckas.  

Pernilla: Det är mycket peppande, det är mycket ansvar, men du håller dig innanför ramarna. 
Men du får handledning i hur du ska göra det.  

Tränarna i Frysbox agerar också som förebilder för de unga. De som är tränare har alla varit Europa- 
eller världsmästare, vilket projektet menar ger fördelar i kontakten med de unga. Samtidigt gäller 
detta naturligtvis inte alla anställda, som en av de anställda i projektet påpekar: 

Ungdomsledare: Det finns så olika. Absolut, det finns de här som är jätteduktiga på thaiboxning. 
Vi har våra världsmästare och Europamästare som man kan se upp till, men det är inte bara de. 
Du måste inte vara världsmästare för att vara här. Det är inte det som är poängen. Jag finns där, 
jag har aldrig gått en enda match i hela mitt liv, men jag är en jätteduktig ungdomsledare. Det 
finns andra som gör jättemånga andra saker än kommer hit och bara tränar. Du kan välja att bli 
coach för barn, du kanske vill bli dialogledare, du kanske vill bli domare, du kanske vill hjälpa till 
att arrangera matcher, du kanske tycker det är jättekul att se till att klubben är fin. Det finns så 
många olika delar så det handlar inte bara om den här sportsliga, att du måste bli bäst på 
thaiboxning. Och det är därför vi är här allihopa för att kämpa mot det där målet. Några kanske 
kämpar mot egna mål, men det finns alla de här målen också som är värda lika mycket för att vår 
förening ska fungera.  

Här kommer ungdomsledaren också in på hur ungdomarna kan involveras i föreningen och projektet. 
Ungdomarnas uppdrag i föreningen kan handla om allt från att vara tränare för de yngre 
medlemmarna, till att arbeta och få betalt för arbetet för att de ska kunna ha råd att exempelvis köpa 
ny utrustning. Pernilla pekar på vikten av att lyssna av vilka behov det finns. De unga bidrar, men 
projektet håller i ramarna.  

Ungdomarna bidrar till föreningen, de påverkar vilken värdegrund som ska finnas och vilka regler de 
ska ha för sin verksamhet. Detta börjar redan första dagen som en grupp bildas. En gemensam 
utgångspunkt är dock att alla ska komma till tals och vara lika mycket värda. 

Samarbetet med Fryshuset ger för- och nackdelar 
Pernilla pekar på hur samarbetet mellan en idrottsförening och en stor organisation som Fryshuset 
kan innebära svårigheter som ligger bortom projektets möjligheter att påverka. Pernilla menar att de 
hade kunnat samarbeta mer om Fryshusets hade varit tydligare i samarbetet.  

Var projektet placeras inom Fryshusets organisation påverkade till exempel projektet. Frysbox är ett 
socialt projekt, men också ett idrottsprojekt. Det klassificerades som idrottsprojekt och hamnade där 
organisatoriskt på Fryshuset. Dessutom skedde en stor omorganisation inom Fryshuset under en 
känslig del av projektet, vilket också påverkade. 

Pernilla: De har lagt oss på idrotten och vi har tänkt mycket kring det. Har vi verkligen hamnat 
rätt? Men det har gett lite positiva effekter, för att idrotten i sin tur ville jobba med 
värdegrundsstärkande tema. Då faller vi ju lite in i det här i det arbetet vi gör. Men vi är ett socialt 
projekt egentligen om man skulle titta på Fryshusets roll i det.  

[…] 

Marcus: Men är det viktigt för ert projekt var ni hamnar i det? För du sa att idrott vill jobba med 
det här.  
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Pernilla: Under tiden som vi har varit ett Arvsfondsprojekt så omorganiserade Fryshuset sig och 
det gav effekter för oss, alltså negativa effekter. För omorganisation är ju alltid rörigt […] det rörs 
om i grytan och sen måste allt falla på plats, och Fryshusets omorganisation har inte varit ett 
undantag från det, utan det blev ju väldigt rörigt. Och det här skedde ju under en väldigt känslig 
tid för oss, när vi hade jättemycket ungdomar och skulle få ihop den här nya gruppen. Så det 
påverkade oss, ja. Men i dag är vi stabila som projekt. […] 

Fryshusets storlek kan innebära utmaningar, vilket inte minst omorganisationen visat. Det har lett till 
att tanken funnits om att eventuellt bryta loss projektet för att gynna den egna 
projektorganisationen. Men projektet ser trots allt klara fördelar med att ligga under Fryshuset. En 
sak som specifikt lyfts fram är Fryshusets värdegrund. En annan sak är möjligheterna att nå många 
ungdomar och att få tillgång till all den kompetens som finns inom Fryshuset.  

Pernilla: Nu har vi väldigt mycket tjejer med hedersproblematik, tjejer som är hårt hållna av fäder 
som har väldigt speciella åsikter och tankar. Och då är det ju väldigt bra att kunna samarbeta med 
Elektra till exempel.  

Denna typ av samarbeten är dock ofta personbundna, och beroende på de personer som Frysbox har 
kunnat upprätthålla ett samarbete med. Fryshuset kan också bidra med en del stödfunktioner för 
projekten som bedrivs. Pernilla lyfter exempelvis fram att anställningen ligger hos Fryshuset och att 
lönen utbetalas därifrån vilket skapar en form av trygghet, exempelvis genom vetskapen att lönen 
alltid kommer att betalas ut i tid. En annan fördel, som en av de anställda pekar på, är platsen 
Fryshuset i sig. 

Projektmedarbetare: Men här är ju alltid en levande plats, där man kan ändå få energi. Det finns 
ju eldsjälar som jobbar med sina projekt här, det finns ungdomar, det finns människor runt 
omkring. Man kan sitta och prata med dem och få inspiration. Det tycker jag, för mig åtminstone, 
är ganska värdefullt. […] Här finns ett naturligt nätverk som jobbar med samma som vi, som har 
samma målgrupp, ungdomar. Man jobbar på ett positivt sätt, vi har alla samma värdegrund.  

Relationen till Fryshuset kan alltså innebära en rad olika fördelar, som att ha tillgång till andra 
organisationer, ungdomar och att kunna dra nytta av Fryshusets egen förankring. Samtidigt följer det 
med en del utmaningar som har att göra med att Fryshuset är en stor organisation, med en intern 
organisation som följer deras interna logik. 

Samarbete med andra 
Föreningen Frysbox verkar också inom nätverk i idrottssverige, vilket kan skapa möjligheter för 
verksamheten och de unga. Ett exempel är om någon ungdom vill träna mer men saknar ekonomiska 
möjligheter för att kunna göra det. Frysbox kan då använda sitt nätverk för att tillgodose det 
behovet, exempelvis genom att ungdomen får gå en utbildning för att bli ungdomsledare.  

Marcus: Men hur ser det ut med andra samarbeten? 

Pernilla: Jag önskar det såg bättre ut. Jag vet att förut, i början när vi sökte projektpengar, då fick 
vi pengar från Stockholms stad. Men sen har vi inte fått det längre av lite olika anledningar. Och 
bland annat har det varit det här: ”Ja, men är vi ett socialt projekt eller är vi ett idrottsprojekt?” 
Ahhh, då blir det lite så här: ”Spelar väl ingen roll var vi ligger, vi gör bra saker i båda liksom.” 
Men då blev det en grej och så fick vi inte söka. 

Även i relation till andra potentiella samarbeten och finansieringsmöjligheter spelar projektets 
klassificering roll och kan påverka vilka möjligheter som ges. Frysbox har dock andra former av stöd 
än projektpengarna från Arvsfonden, bland annat från kommunen och Riksidrottsförbundet som ger 
bidrag för alla ungdomar som motionerar. Pernilla menar dock att kommunen borde ha intresse av 
att stötta verksamheten mer än vad de gör. Hon menar att det finns intresse hos exempelvis 
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kommuner, stadsdelar och anställda i dessa organisationer att skicka ungdomar till Frysbox, men att 
det inte finns intresse av att betala. 

Pernilla: 300 kronor är vad vi får in för den killen,  […] och det får inte ens vi in, för det är det vi 
betalar så att han är försäkrad.  

Anställd: Och det här är den enda plats den här ungdomen lyckas, det är typ den enda platsen 
som han har faktiskt lyckats på. Han lyckas varenda gång han kommer till oss, och han får bra och 
positiv feedback och han gör någonting bra. I skolan är det bara negativt, hemma är det bara 
negativt, överallt är det bara negativt. Och hos oss är det inte så, och det kostar bara 300 kronor. 
Och samhället skulle kunna spara in så mycket pengar på att satsa om vi skulle kunna få jobba 
med fler såna här människor.  

Trots att de lyckas bra med att engagera ungdomarna och trots att kommunerna och stadsdelarna 
tycks tjäna på att ungdomarna deltar är den eventuella ersättning de kan få relativt låg. 

För att sammanfatta: Frysbox har bra samarbeten både med Fryshuset och med olika organisationer. 
Därutöver finns det ett relativt bra samarbete med kommunen men det samarbetet tycks inte handla 
om det finansiella utan är mer enkelriktat. Kommunen kan förmedla ungdomar till föreningen och 
projektet men inte bidra till omkostnaderna för ungdomarnas deltagande. 

10 år senare – lärdomar från projektet 
Det är tio år sedan Frysbox startade den första gruppen och det är därför möjligt att se vissa effekter 
och att dra lärdomar av det långa arbete som genomförts. Exempelvis är det många som känner till 
verksamheten och andra föreningar vill starta liknande verksamheter. I detta avsnitt kommer jag att 
ta upp några av de lärdomar som dragits under dessa tio år:  

- hur nyttan med projektet synliggörs 

- vad projektmedel innebär för arbetet med projektet 

- hur verksamheten kan överleva  

- behovet av handledning i arbetet med svåra frågor. 

Att synliggöra nyttan 
Projekt behöver förmåga och möjlighet att synliggöra nytta, att tydliggöra vad projektets arbete 
bidrar med. Det är relevant både i relation till framtida finansiering och till framtida deltagare. Det 
hänger alltså ihop med överlevnad och spridning av erfarenheter och kunskaper.  

Pernilla: Och det här är ju en liten utmaning för oss, att mäta, att verkligen kunna få fram en 
effektiv mätmetod och då verkligen få fram den förändringsprocessen vi gör. Det är en utmaning 
vi står inför. Vi vet ju och vi ser det varje dag. Vi har försökt med utvärderingar och ledarens 
dagböcker och allt sånt här, så vi har ju jobbat med olika sätt. Och vi har ju väldigt mycket 
material, men frågan är hur man puttar ut det och till vem. För att få det här som någon 
stabilitet. 

Som tidigare nämnts, och som jag kommer tillbaka till i slutet av denna rapport, finns det en tendens 
att civilsamhället tar över begrepp som används inom den offentliga finansierade välfärden (Öhlund 
2016). Det kan handla om, som i det här fallet, att hitta en ”effektiv mätmetod” för att synliggöra den 
förändringsprocess som projektet ser hos målgrupperna. Men det Pernilla är inne på här påminner 
också om paketeringen som sker av projekt (Krause 2014). Paketering handlar om att skapa en 
säljbar produkt på en social marknad. I det här fallet handlar paketering om hur, till vem ett projekt 
ska marknadsföra sig för att säkerställa projektets eller organisationens framtid. 
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Projektmedel  
En annan lärdom har att göra med det specifika med att erhålla projektmedel från Arvsfonden.  

Pernilla: När man fick Arvsfondspengarna då var det ju också så här: ”Ja, men nu måste vi 
verkligen anställa personer som vi kan dra upp till den här kapaciteten.” Men det tog ju också tid 
att göra, det var rekryteringsprocess, inslussning, utbildning. Det tar ju lite tid innan alla kom in. 
Och tyvärr, för oss hände det ju saker då. När projektledaren var inskolad så skulle hon gå på 
mammaledighet, och då hade halva projektet gått. Då visste vi ju att vi hade ett och ett halvt år 
kvar och då var det så här, ja vi måste ju skola in en ny. Tiden blev väldigt… Såna grejer påverkade 
oss, och samma sak med den här omorganisationen.  

Många projekt har varit inne på, även i tidigare utvärderingar (Pérez & Herz 2014; Herz 2016b), att 
arbetet står stilla i avvaktan på att projektmedel betalas ut men att så fort pengarna betalas ut 
förväntas projektet starta. Det finns alltså en inbyggd osäkerhet i systemet: det är mer eller mindre 
omöjligt att göra ett arbete innan projektmedel betalas ut, men arbetet förväntas starta omgående 
när projektmedlen har betalats ut. Att befinna sig i ett sammanhang som Fryshuset, där det finns 
erfarenheter och kanske också visst stöd, torde kunna bidra till att skapa en viss säkerhet under 
övergångsperioden från potentiellt projekt till realiserat projekt.  

Att få verksamheten att överleva 
En lärdom från Frysbox har att göra med projektets överlevnad. Eftersom så många ville gå 
utbildningarna väcktes förhoppningar om att kunna få projektet att överleva på egen hand. De 
tryckte upp material och böcker för att kunna tillgodose en del av detta behov. Trots det har det inte 
varit enkelt att få projektet att överleva. Under tiden som projektet hade pengar från Arvsfonden 
inledde de exempelvis ett samarbete med grupper för ungdomar i en kommun, men så fort de 
pengarna var slut sa kommunen att de inte ville betala. I praktiken handlade det om medel till en 
tjänst som skulle kunna arbeta vidare med projektet.  

Pernilla: Det är inget vanligt föreningsarbete, utan du måste också jobba med tjejerna. Du måste 
kontakta dem innan, du måste följa upp om någon på dialogen får en god relation och verkligen 
säger: ”Ja, men jag har varit ute och slagits med mitt tjejgäng, jag vill inte det här, jag vill förändra 
det.” Då måste du ju ta tag i det och förändra det. Du måste ha tid att ta tag i det. Det är ju det 
som är hela syftet. Och nu tar jag Sundbyberg som exempel. De vill inte betala 100 kronor per 
ledare för att de ska stå där en timme eller att vi ska komma med en hel metod och en hel 
föreningsgrupp. Det såg man liksom inte. Vi trodde ju att de hade fattat vad Frysbox var. Men nej 
de vill att vi ska komma dit och köra i stort sett ideellt. 

Förväntningarna på civilsamhället att arbeta ideellt och avsaknaden av fortsatta projektmedel för 
befintliga projekt eller verksamheter bidrar till en inbyggd sårbarhet. I det här fallet fungerade 
samarbetet så länge någon annan betalade, men så fort den inkomsten försvann så försvann också 
samarbetet. 

Handledning behövs 
För flera av organisationerna i denna studie innebär projektarbetet att de möter svåra livsöden och 
tvingas förhålla sig till svåra frågor. I Frysbox använder man sig av handledning. Det har varit i gång 
ända sedan första dagen. Pernilla själv sköter numera handledningen, eftersom hon har en steg 1-
utbildning14. Under projekttiden var de dock två som arbetade med handledning. 

Pernilla: Under Arvsfondstiden så var tanken att jag skulle sköta utvecklingen och då tog jag in en 
kvinna som skulle hålla i handledningen. Hon är verkligen jätteduktig, just på den här relationella 
och psykologiska biten när man jobbar med vad som händer i ungdomarna. De skulle få hjälp 

                                                           
14 En grundutbildning i psykoterapi. 



115 
 

med att hitta varför ungdomarna hamnar där de gör och hur man kunde få verktyg och fixa det. 
Och sen hade jag mer sån hands on handledning: Ja men, vad hände här, vad gör vi, hur går vi 
tillväga? Mer praktiskt. Så då delade vi på handledningen. Men i dag när vi inte har så mycket 
pengar så har jag handledningen med alla i hela Sverige. Jag skulle vilja lägga mycket mer tid på 
handledning för att ju mer handledning du har, ju effektivare ledare kan du få och ju mer resultat 
kan du se i ungdomarna.  

Förutom regelbunden handledning har de också arbetat med jourhandledning, dit ledarna kan vända 
sig om något händer. 

Projektanställd: Man får ju väldigt mycket positivt från de här ungdomarna man är ledare för men 
man får ju också det tunga. Det måste man hantera på något sätt för annars så kommer du hem 
och har alla de här historierna med dig, alla de ungdomarna som bara: ”Det här är jag, hjälp mig.” 
typ. […] Och det går ju inte om man inte har möjligheter att processa, hantera det. 

Projektmedarbetaren menar att handledningen ger möjlighet att orka med det tunga arbetet med 
unga människor som lever under svåra förhållanden. Eftersom detta gäller de flesta av projekten i 
denna rapport finns det anledning att fundera på om handledning skulle kunna vara till hjälp för att 
orka med arbetet i projekten och i förlängningen öka chansen till överlevnad (se Herz 2016b). 

Sammanfattande slutsatser 
Frysbox är ett projekt som spridits och överlevt under lång tid. I dag finns Frysbox på ett antal platser 
runt om i landet: Stockholm, Kalmar, Oskarshamn, Karlstad, Malmö och Lomma. Det är svårt att 
uttala sig om vad som lett till projektets framgång, men det går att peka på vissa förutsättningar som 
troligen spelat in: 

- Förankringen på Fryshuset har troligen bidragit till att skapa förutsättningar för överlevnad 
och kunskapsspridning. 

- Det gedigna engagemanget hos projektmedarbetarna och Pernilla själv.  

- Personbundenheten och de erfarenheter som finns hos framför allt tränarna som alla själva 
varit framgångsrika inom sporten.  

- Ett väl genomfört arbete för att säkerställa de ungas engagemang, med möjlighet att fånga 
upp dem som vill engagera sig ytterligare. Detta har varit möjligt både inom ramen för den 
egna organisationen och inom andra organisationer där det fanns ett upparbetat samarbete. 
På så sätt kan de unga vara aktiva inom verksamheten och bidra till projektets arbete, 
utveckling och framtid.  

Trots att projektet överlevt så pass lång tid finns det också viktiga lärdomar att dra av projektets 
utmaningar, till exempel relationen till Fryshuset, hur projekt kan paketeras för att säkerställa 
framtida finansiering och om att ha kontinuerlig handledning. Handledningen finns det anledning att 
fundera vidare kring. Det finns risker med att sköta den själv, dels på grund av arbetsbelastningen, 
dels för att handledaren också kan behöva handledning. Detta skulle kunna lösas genom extern 
handledning, men det skulle innebära högre kostnader för ett projekt. 
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Tryggare uppväxt i Sverige 
Tryggare uppväxt i Sverige är initierat av föreningen Somaliland i Malmö. Projektet syftar dels till att 
förstärka föräldrarollen hos nyanlända somaliska barnfamiljer i Skåne, så att de kan ge en trygg 
uppväxt för sina barn, dels till att stärka barnens kunskaper om deras rättigheter och möjligheter. 
Barnen är den primära målgruppen för projektet och föräldrarna den sekundära. Projektet har 
arbetat med studiecirklar, utflykter och studiebesök. De har även skapat nätverk och initierat 
mentorskap mellan nyanlända och svenska familjer, samt mentorskap för nyanlända ungdomar. 
Deltagarnas individuella behov påverkar arbetet. Efter projekttiden ingår arbetet som en del av 
organisationens ordinarie verksamhet men inte i lika hög utsträckning som var möjligt då det fanns 
projektmedel. Projektet omfattade ungefär 788 aktiva deltagare under tre år, enligt projektets 
dokumentation. 210 familjer nåddes av projektet, enligt intervjuerna. Tryggare uppväxt i Sverige 
beviljades totalt 6 928 119 kronor från Arvsfonden. 

Behovet av detta projekt uppmärksammades genom en förstudie som Somaliland i Malmö 
genomförde efter att ett stort antal människor anlände till Sverige genom familjeanknytning 2010–
2012. Föreningen såg att det fanns behov av mer information om Sverige än vad som erbjöds 
nyanlända från myndigheter. Abdi som är projektledare för projektet berättar: 

Abid: Fokus ligger på barn och ungdomar, för det är de som drabbas om föräldrarna inte kan 
hantera livet i Sverige. Men i och med att det är svårt att komma åt barn och ungdomar om vi 
inte samarbetar med deras föräldrar eller vårdnadshavare, så har vi tagit fram ett paket som 
inkluderar föräldrarna. 

Initialt ifrågasattes detta från Arvsfonden eftersom vuxna inte är en målgrupp för Arvsfonden. Men 
efter att ha projektet hade förtydligat hur de vuxna är vägen fram till barnen, så beviljade Arvsfonden 
projektet medel. Projektet arbetade med utflykter, arbetsmarknadsinsatser, att skapa mötesplatser 
där svenska familjer och somaliska familjer kunde mötas och med ett mentorprogram. 
Mentorprogrammet inleddes under år tre då de såg ett behov av detta. Barn och unga hade mycket 
”felaktig information” och idén väcktes om ett mentorprogram som skulle kunde råda bot på detta. 

Projektets arbete 
En grupp som särskilt var i behov av stöd och hjälp var ensamkommande familjehemsplacerade barn 
och unga. Familjehemsplacerad betyder att en person bor i en familj och inte på ett hem för vård och 
boende (HVB). Den medarbetare som arbetade i projektet med ungdomarna berättar: 

Projektmedarbetare: Det var några stycken i en grupp och vi hade då två [träffar] per månad där 
vi hittade på olika aktiviteter med barnen, eller ungdomarna. Inte bara aktiviteter, utan vi tog 
kontakt med ungdomarna. De behövde en slags vägledning, någon att vända sig till. Och de 
kunde alltid vända sig till oss. Det var ungdomar som hamnade i familjer där föräldrarna inte var 
somalier. De hade väldigt svårt med att hamna i sådana familjer. En helt annan kultur, helt annan 
mat! Det var väldigt svårt för vissa. Men vi var där och berättade för dem. Att det är okej och att 
de har rätt att säga till, om de till exempel inte tyckte om maten de serverade, och sådana saker. 
Vi hade också en utbildning i projektet, vi som var mentorer då. För projektet gav oss också en 
hel del bra. 

Unga fick mentorer 
Projektet tillhandahöll mentorer som kunde agera stöd men också informera om rättigheter och 
skyldigheter för ungdomarna. Mentorerna träffade ungdomarna löpande, och vissa av dem har 
fortfarande kontakt. Mentorerna kunde informera om hur det svenska samhället är uppbyggt och 
fungerar, men också hjälpa med skolan och språket. Medarbetaren som arbetade med ungdomarna 
nämner som exempel en tjej som kom till Sverige som ensamkommande. Hon fick stöd och hjälp, 
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klarade SFI och gymnasiet och har i dag ett arbete. Mentorskoordinatorn i projektet, den 
medarbetare som koordinerade kontakterna med samarbetspartner i projektet, fyller i: 

Mentorskoordinator: Det är sådan hjälp som behövs, för att kunna lyfta upp personen. Hade hon 
inte fått den här hjälpen hade hon inte fått jobb faktiskt. För det är väldigt enkelt att man går till 
sin landsman och får information, till exempel: ”Det är jättesvårt att få jobb.” När man träffar 
andra som är arbetslösa, inspirerar man inte varandra utan man kanske till och med ger fel 
information till varandra. Att det är svårt att få jobb i Sverige. Men när man får hjälp av en 
mentor så får man en känsla av att det finns stor möjlighet att få jobb och så. Att gå framåt. 

Föräldrar fick utbildning  
En hel del av projektets arbete var inriktat på föräldrarna. Projektet informerade föräldrar och 
skapade mötesplatser för att bidra till förutsättningar för en tryggare uppväxt för barnen. I praktiken 
innebar det bland annat föräldrautbildningar om rättigheter och skyldigheter, till exempel vad 
straffmyndig innebär. Mentorskoordinatorn berättar att det kunde vara svårt att arbeta med vissa av 
familjerna. Det fanns till exempel de som inte gått i skolan och inte kunde läsa. Projektet försökte 
hjälpa dem med myndighetskontakter och byråkrati. Projektet bjöd också in gäster från Polisen, 
socialtjänsten, Skatteverket och andra myndigheter för att sprida information om hur dessa 
myndigheter arbetar. 

Abdi: Och apropå socialtjänsten, man hör att "socialen kommer att ta mina barn". För att 
förtydliga vad som gäller, det är inte bara så att någon kommer hem och tar barnen, så har vi 
bjudit in socialtjänsten. Det var öppet för information på Tegelhuset och några gånger här. 
Föräldrarna själva ställer frågorna, så de hör direkt från beslutsfattarna vad som gäller, när 
socialen ingriper, barn som far illa eller sådär. Och då har de lugnat ner sig. 

Ibland har detta lett så långt som att Somaliland i Malmö fört deras talan i kontakten med 
socialtjänsten, efter medgivande från föräldrarna. Framför allt handlade det om när det fanns 
missförstånd mellan föräldrar och socialtjänst. Abdi berättar hur de ”faktiskt lyckats vinna, eller få 
föräldrarna att få sina barn tillbaka” i de flesta ärenden. Medarbetaren som arbetade med 
ungdomarna fyller i och menar att det kan handla om att föräldrar saknar kunskap om vad de får 
göra och vad socialtjänsten egentligen kan hjälpa till med. I ett fall vågade en mamma inte säga till 
sina barn, för att hon var rädd för socialtjänsten. I detta fall handlade det om att informera om vad 
socialtjänsten gör och inte gör. 

Utflykter, besök och arbetsmarknadsinsatser 
Projektet genomförde även utflykter och besök. Tanken med dessa var att familjerna med egna ögon 
skulle få möjlighet att se hur det svenska samhället fungerar. Slutligen genomfördes olika 
arbetsmarknadsinsatser vilket kunde handla om hjälp att skriva cv, hitta praktikplatser, få 
information om rättigheter på arbetsmarknaden och om fackföreningar, men också om att 
konstruera svenskhet: 

Projektmedarbetare: Lite oskrivna regler om hur man söker jobb. En somalier tar till exempel på 
sig en kavaj eller en kostym, så gör man inte här i Sverige. I alla fall inte för det mesta, om man 
inte ska jobba på Regeringskansliet eller något flygbolag eller en turistbyrå eller så. Utan här, man 
ska ta på sig vanliga kläder och inte massa smink och inte heller så mycket som kan avskräcka 
folk. Man ska vara lite mer neutral. Så vi går ut med den här informationen. För det är någonting 
som folk missar. 

Här gör projektet tydlig skillnad mellan svenskhet och att ha sitt ursprung i Somalia, vilket är 
intressant. Det är oklart vad detta baseras på och om det i någon form stämmer, men uppdelningen 
gör att det fokuseras på en påstådd ”svenskhet” som ”lite mer neutral”.  
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Överlag har projektet enligt Abdi varit lyckat, framför allt lyfter han fram föräldrautbildningen och 
matchningen med ”svenska familjer”. En utmaning i projektet har varit att nå papporna. De har 
använt olika sätt för att specifikt nå männen. Det lyckades till slut ”men det har alltid behövts mer 
energi för att nå män”, säger Abdi. 

Delaktighet och samarbete 
Deltagarnas delaktighet har säkerställts dels genom intervjuer där de fått ge synpunkter på 
projektets innehåll, dels genom deras deltagande i projektet både som utförare och som deltagare. 
Jag tolkar detta som att de både kunnat delta och kunnat arbeta i projektet. Det har också funnits en 
tanke om att deltagare ska kunna bli mentorer. I dag räknar de, enligt Ali, med att cirka 30 procent av 
deltagarna från projektet arbetar vidare med det arbete som genererats av projektet, exempelvis i 
studiecirklar. Enligt Abdi hade det kunnat bli mer än så, men resurserna sätter gränser. De arbetar för 
att hitta fortsatt finansiering, exempelvis genom Malmö stad eller arbetsförmedlingen. 

Projektet har samarbetat med myndigheter som Malmö stad, räddningstjänsten och länsstyrelsen, 
och även med andra projekt och organisationer, bland annat ABF, Rädda barnen, Ensamkommandes 
förbund, Svenska kyrkan och andra somaliska föreningar. Samarbetet kunde se lite olika ut, allt från 
att organisationer kom och informerade och träffade projektdeltagare, till att de kunde erbjuda 
studiebesök eller praktik, som i fallet med räddningstjänsten. En del av samarbetena fortsätter även i 
dag efter att projektet avslutats. Projektet har också spridits till en annan kommun, Nässjö, efter att 
ABF på orten tog kontakt med Somaliland i Malmö. 

Den ordinarie verksamheten och framtiden 
Tack vare projektet kunde Somaliland i Malmö arbeta med de här frågorna i större skala. De behövde 
resurser för att kunna möta de behov som de hade identifierat. Det innebär inte att arbetet i 
projektet i alla hänseenden är något nytt för organisationen, snarare tvärt om. 

Abdi: Jo, det hänger ihop [med organisationens ordinarie arbete], men det krävs resurser för att 
kunna täcka behovet på en lite större skala. Men det hänger ihop, det är något vi gör nästan varje 
dag. Folk kommer till oss, de ringer och, alltså, folk förstår inte att projektet har slutat. De 
kommer, och sen, för att minska tiden, har vi skapat studiecirklar, ungefär 10 stycken. Vi tycker 
att, det har rätt kopplingar så det är nästan allt vi gör, och som vi kommer att göra i framtiden. 
Rätt koppling till vår dagliga verksamhet. Men ibland krävs det resurser för att kunna täcka 
behovet. 

Relationen mellan projektet och den ordinarie verksamheten skapar förutsättningar för att projektet 
ska överleva. Exempelvis kvarstår många av behoven hos målgrupperna och det är naturligt för dem 
att vända sig till Somaliland i Malmö. Men det är otydligt om projektet bidrar med något kvalitativt 
nytt annat än medel för att kunna fortsätta ett redan befintligt arbete. Jag hävdar inte att detta med 
nödvändighet är fallet med Tryggare uppväxt i Sverige. Snarare är det ett generellt problem att 
civilsamhället har dåliga möjligheter till stabil finansiering för sitt arbete.  

Stora delar av projektarbetet lever kvar, bland annat genom de studiecirklar som projektet startade. 
Detta innebär, som Abdi är inne på, ett dubbelarbete, att både klara av den dagliga verksamheten i 
projektet och arbeta för fortsatt överlevnad. 

Abdi: Man samlade mycket information, vad som skulle kunna göras i framtiden. Hur ska man till 
exempel hitta en lösning för att vi ska kunna fortsätta efter det att pengarna är slut? Arbetet var 
både att göra långsiktig planering, men också att göra praktiska saker i projektet som vi har lovat 
att göra. Så det var lite dubbelarbete. Samtidigt som du jobbar så tänker du att du förbereder dig 
för någon form av överlevnad. Och det [projektet] fortsätter fortfarande! Vi har studiecirklar som 
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är knutna till projektet, vi har barn- och ungdomsfritid som också sker kanske tre–fyra gånger per 
vecka. 

Projektet har lyckats att hitta vägar för fortsatt finansiering, genom studiecirklar, vilket innebär att 
delar av projektet lever vidare. Även om Somaliland i Malmö räknar med att projektaktiviteterna 
skalas ner något efter projekttiden har de skapat goda förutsättningar för överlevnad. De har också 
skapat ett stort kontaktnät under projekttiden som kommer att bestå i framtiden. 

Integration och utanförskap? 
Tryggare uppväxt i Sverige använder begreppet integration och i den här studien har jag 
kategoriserat dem som ett projekt som arbetar med utanförskap. Som nämnts tidigare gör 
projektledaren under intervjun tydligt skillnad mellan ”svenskhet” och att ha ursprung i Somalia. 

Magnus: Jag tänker på det här med begrepp. Ni har ju exempelvis nämnt integration några 
gånger. Är det ett sådant begrepp som ni har funderat över, vad som menas med detta. Har ni 
haft sådana diskussioner om begrepp som integration, utanförskap eller vad det kan vara? 

Abdi: Egentligen, integration är lite diffust, det kan vara vad som helst. Men vårt fokus var mest 
att minimera utanförskapet och att de ska känna sig inkluderade i det nya samhället. Och det var 
inte en sådan definition som vi var ute efter. De är nyanlända och hur ska de få den rätta 
informationen? Det har faktiskt varit en stor hjälp med hemsidan Information i Sverige, där vi har 
fått massa information. Det är faktiskt en bra hemsida om man kollar lite vad det handlar om. Så 
det var mest: Okej här har vi ungdomar och här har vi föräldrar, ungdomarna har lärt sig språket 
snabbare än föräldrarna och har lättare att integrera sig snabbare. Hur kan vi stödja för att stärka 
själva föräldrarollen? Vi kontaktade andra aktörer, som ABF till exempel som utbildat tolv 
personer från föreningen, som i sin tur skulle utbilda föräldrarna och se, vad var det som gick rätt 
och vad som gick fel. Så utifrån det har vi tänkt: Okej, de ska inte känna sig utanför, de ska inte 
vara rädda. De ska veta vad de har rätt till, vilka deras rättigheter är. Sen ska de också veta vilka 
skyldigheter de har. Men integration i sig, det var inte någon så direkt definition, att vi satt och sa 
det här är integration, det är inte det. För oss handlar det om, hur ska vi integrera dem i 
samhället, hur ska de bli en del av samhället? Det var mest det vi utgick ifrån och det var utifrån 
projektets syfte och mål kan man säga. Vad är målet i det här projektet? Det var inte att vi skulle 
lära dem det och det, men att själva ha ett perspektiv […]. Visa dem vägen att komma in i 
samhället, både jobb, utbildning och ja självklart försöka hjälpa dem med att hitta bostad. 

För projektet handlar integration om att veta om sina skyldigheter och rättigheter. Även 
språkkunskaper nämns, men också att få jobb, utbildning och bostad. Det är en relativt 
individinriktad syn på integration som uttrycks, där den enskilde med rätt hjälp och stöd förväntas 
kunna ta sig in i och accepteras av samhället. Genomgående i den här rapporten har jag velat visa att 
det finns olika sätt att närma sig och hantera dessa frågor, vilket jag återkommer till i 
slutdiskussionen. För en del organisationer handlar det om att ge rätt verktyg till individer, grupper 
och familjer, för andra om att skapa strukturella förutsättningar för förändring och för ytterligare 
några om en kombination av dessa ingångar.  

Sammanfattande slutsatser 
Tryggare uppväxt i Sverige har skapat förutsättningar för överlevnad. Troligen bidrar det nätverk av 
myndigheter och andra organisationer som projektet har byggt upp. Det tycks också finnas en 
förankring hos målgrupperna som bidrar till att de fortsätter att besöka organisationen efter 
projekttiden. Projektet fyller en funktion då det kan skapa länkar mellan organisationen, familjerna 
och myndigheter. De bidrar med stöd, hjälp och information till dem som kan behöva, inte minst de 
som anlänt ensamma och som har familjehemsplacerats, men också ensamstående mödrar och 
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andra som kanske saknar nätverk eller kunskap om hur myndigheter och andra instanser fungerar i 
samhället. 

Det som möjligen kan utgöra en utmaning för projektet, och som inte riktigt framgår av intervjuerna 
är om Arvsfondens målgrupper har kunnat delta i projektets alla delar, i planering, utförande och 
uppföljning av projektet. Samtidigt är inte detta alltid möjligt eller önskvärt för alla projekt, och 
behöver därför inte per definition utgöra ett problem.  

Begreppsanvändningen är intressant för den här studien eftersom den skiljer sig något åt från de 
andra projekt som ingår. De begrepp och teorier vi använder har en tendens att påverka den praktik 
vi ingår i, vilket naturligtvis också gäller Tryggare uppväxt i Sverige. Bortsett från att socialtjänstens 
arbete problematiseras förläggs en stor del av fokus på de familjer och enskilda som kommit från 
Somalia. Det är de som är i behov av information och som behöver veta rättigheter och skyldigheter. 
Som jag redan påpekat är detta inget problematiskt i sig, men projektets teoretiska utgångspunkter 
och begreppsapparat, som exempelvis hur begreppet integration används och förstås, synliggör 
därmed också dess praktiska inriktning på arbetet. Det kan möjligen delvis förklara det fokus på 
skillnad mellan svenskhet och att ha sin bakgrund i Somalia som intervjuerna återkommer till. 

Slutligen kan jag konstatera att det finns stor chans att delar av projektets verksamhet kommer att 
fortsätta i någon form, och att projektet genom ABF har spridits till annan kommun. 
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Safe Space 
Safe Space har Flamman ungdomarnas hus i Malmö som huvudman. Projektet syftar till att värna 
demokratin mot antidemokratiska beteenden, radikalisering och våldsbejakande extremism bland 
unga i åldern 13–25. Safe Space arbetar demokratifrämjande med olika målgrupper: unga och de 
som är yrkesverksamma i verksamheter som möter unga. Projektet har vid tiden för denna text 
anställt 3 ungdomsambassadörer och haft en referensgrupp med cirka 30 unga. Totalt har projektet 
nått cirka 1 500 unga på 2 år. Projektet har byggt upp ett regionalt resurscenter som ska förmedla 
kunskap och arbeta demokratistärkande. Resurscentret ska sprida kunskap, exempelvis genom 
utbildning och workshoppar, och erbjuda stöd till ungdomar som antingen riskerar att rekryteras till 
våldsbejakande miljöer eller som vill lämna dessa. Totalt har projektet fått 8 391 482 kronor av 
Arvsfonden. Det är ett omfattande projekt, vilket blir tydligt när Anna som är projektledare lyfter 
några delar av projektet. 

Anna: Vi har tre ungdomsambassadörer som arbetar 20 procent. De verkar som positiva 
förebilder för unga i Malmö. […] Den verksamheten, som de hittills har kallat för Girl Power Safe 
Space, vi får se vad namnet landar i, de kommer prata om vad demokrati är och olika saker 
kopplade till det, som mänskliga rättigheter, vad är dina rättigheter, och diskrimineringslagen. Vi 
har en relationskoordinator också på 50 procent. Hon jobbar med att knyta kontakter mellan 
stadens politiker, förvaltningschefer och skapa goda relationer. 

Ungdomsambassadörer, verksamheter som initieras av de unga själva (”Girl Power Safe Space”) och 
relationskoordinatorn är bara några av alla saker som Safe Space arbetar med. Safe Space arbetar 
mycket med att utbilda och verka som stöd i frågor om extremism och radikalisering, riktat både till 
dem som kommer i kontakt med unga och till unga själva. De jobbar även uppsökande, exempelvis 
genom egna fältarbetare och med mentorer. Projektet arbetar dessutom med omvärldsbevakning. I 
den rollbeskrivning som projektet tog fram i samband med ansökan till Arvsfonden ingår följande 
roller, som dock kan ha förändrats eller kompletterats under arbetets gång: 

• En projektledare och en relationskoordinator som exempelvis sköter kontakterna med olika 
förvaltningar och avdelningar.  

• Ett CEWS15-team som arbetar uppsökande och relationsbyggande.  
• Mentorer som arbetar med Flamman ungdomarnas hus program Hoppa av. Mentorn ger 

stöd till individer och grupper och ingår i projektets åtgärdsdel. 
• Ungdomsambassadörer arbetar med projektets demokratifrämjande insatser och agerar 

positiva förebilder. Ungdomarna har anställts av projektet och har även ingått i 
referensgruppen bakom projektet. De är även delaktiga i projektets utveckling. 

• Islamakademins mentor/utbildare arbetar med utbildning, stöd och samtal rörande religion, 
ideologi och islamofobi, samt ansvarar för att en teologisk samtalsserie för grupper och 
individer kan genomföras.  

• Brottsförebyggande centrum i Värmland. 

Arbete på olika nivåer 
Projektet arbetar parallellt på flera olika nivåer.  

                                                           
15 CEWS används av en rad internationella organisationer för att förebygga exempelvis 
miljökatastrofer eller humanitära katastrofer. Internationella Röda korset och Röda halvmånen 
definierar det som en strävan efter att tillsammans med, inte för, ett (lokal-)samhälle systematiskt 
samla information i syfte att möjliggöra spridningen av varningsmeddelanden som kan bidra till att 
minska riskerna för ett förestående hot (International Federation of Red Cross and Red Crescent 
Societies, 2012). Det är hit medarbetare har hänvisat till när vi ställt frågor om CEWS. 
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- ”Samhälls- och främjande” nivån 
Ett generellt och långsiktigt arbete för allas lika värde, mänskliga rättigheter, demokratiska 
värderingar, likabehandling och respekt. Denna nivå beskriver verksamhetschefen Rafi som 
”den stora basen” i projektet. Den främjande delen ska bygga på verksamheter där unga blir 
sedda och bekräftade.  

- ”Riskgruppsnivå  
Arbete med individer och grupper som behöver mer stöd, samt till de som kommer i kontakt 
med ungdomar.  

- ”Individnivå” 
Arbete med ungdomar som far illa eller som riskerar sitt liv och sin hälsa.  

Dessa olika nivåer återspeglas i projektets målgrupper.  

Rafi: Våra målgrupper är mellan 12 och 29 år. Sen är vår målgrupp också yrkesverksamma, 
gräsrotsledare, alla typer av personer som jobbar direkt med unga, framför allt unga i riskzonen i 
hela staden. Sen är vår målgrupp egentligen hela samhället i det samhällsfrämjande perspektivet: 
majoritetssamhället, institutioner, organisationer, HVB-boenden, Migrationsverket – you name it. 
Vi arbetar utefter en triangel med riskgrupp, individ och samhällsfrämjande. 

Projektet riktar sig alltså till flera parallella målgrupper på flera nivåer: samhället i stort, myndigheter 
och andra som kommer i kontakt med ungdomar samt ungdomarna själva. Ungdomarna ingår också i 
något som kallas för ”Ungas röster” där ungdomars röster kring demokrati och orättvisor i samhället 
spelas in och publiceras. 

Resurscenter, utbildningar och workshoppar 
Resurscentret som har byggts upp under projekttiden arbetar med kunskapsspridning och 
utbildningar, bland annat ett nyhetsbrev som tar upp händelser i världen som är kopplade till de 
frågor som Safe Space jobbar med. De planerar också att ge ut en bok med ungas röster om 
demokrati för att öka spridningen av erfarenheter och kunskaper från projektet.  

Projektet håller utbildningar för yrkesverksamma och andra organisationer. Utbildningarna 
behandlar många olika ämnen: radikaliseringsprocessen, islamistisk extremism, vit makt-ideologi, 
andra våldsbejakande grupper, kriminalitet och kopplingen till våldsbejakande extremism, 
genusperspektiv på våldsbejakande extremism, tidiga tecken på radikalisering, plattform Malmö och 
stöd (enligt akten hos Arvsfonden). Utbildningarna är allt från en halvdag till två dagar i vissa 
specifika kommuner.  

Rafi påpekar att det finns ytterligare två spår på utbildningssidan. Ett som ska sättas i gång senare 
som ska vara praktiskt, ”hands-on”, det vill säga inriktat på hur en socionom, en lärare eller liknande 
kan arbeta praktiskt. Det sista spåret är relaterat till CEWS.  

Rafi: Sen har vi den [tredje] inriktningen, våra CEWS-konsulter, ”fältare”, som jobbar kvällstid. De 
är ute, de träffar fritidsledare, gräsrotsledare, idrottsledare, de träffar ungdomar. De har 
demokratiutbildningar, hur man [skapar] ”safe spaces”.  

En del av utbildningarna är alltså riktade till myndigheter och personal som kan komma i kontakt med 
ungdomar, inte till ungdomarna själva. Projektet kommer dock i kontakt direkt med ungdomarna 
genom bland annat mentorsverksamheten. I mentorsverksamheten arbetar de förebyggande med 
vägledande samtal, avradikalisering och avhopparverksamhet. Safe Space ger dessutom utbildningar 
och workshoppar riktade till ungdomar själva, exempelvis de demokratiutbildningar som Rafi nämner 
i citatet. Dessa utbildningar har varit populära. Två av ungdomarna som deltagit uttrycker sig så här: 
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“Jag insåg att jag hade mer påverkan i samhället efter workshopen.“ 

“Förr trodde jag att samhället var emot oss. Nu inser jag att det är tvärtom.” 

Utbildningarna och workshopparna som riktas till ungdomar innehåller bland annat 
demokratistärkande insatser och tar upp frågor som vad demokrati är och vilka verktyg som finns för 
att kunna påverka samhället. Det blir tydligt för mig som utomstående hur omfattande Safe Spaces 
arbete är och hur många olika delar det innehåller. Det gör att jag i den här rapporten bara kan 
skrapa på ytan. Projektet använder en rad olika insatser, olika teorier och begrepp och riktar sig till 
flera olika målgrupper. Det skulle kräva mycket mer tid och resurser för att på allvar kunna tränga ner 
i och analysera. 

Att hitta radikaliserade ungdomar – om begrepp, kategorier och utmaningar 
Diskussionen om extremism, radikaliseringsprocess och demokrati pekar på hur begrepp, kategorier 
och avgränsningar påverkar och sätter gränser för projekt. Det följer helt enkelt specifika utmaningar 
med de specifika begrepp som används. 

Magnus: Du sade att ni har arbetat tidigare med fotbollshuliganism och sådant. Tänkte ni att det 
finns någon form av gemensam nämnare som gjorde att ni tyckte att det passade? 

Projektmedarbetare: Grundorsakerna är, det vi tittade på, de psykologiska faktorerna till varför 
en individ […] hamnar i normbrytande beteende, i utanförskap. […] Vi såg individer som hamnade 
i olika typer av rörelser. Vi hade kriminella som ibland var kriminella, ibland var de 
fotbollshuliganer som slåss. De hade olika platser att uttrycka sitt våld på. Då insåg vi att det 
kanske inte alltid är så att de här individerna egentligen dras till ideologin först och främst utan 
det är bakomliggande orsakerna som är viktiga. Och när vi tittade på de här orsakerna så kunde vi 
se den gemensamma grunden, det vill säga att vi förlorar barn och ungdomar i dag till olika typer 
av extrema miljöer där våld är ett verktyg för dem. Sen om det råkar bli högerextremism eller IS 
eller vänsterautonoma grupper – ideologin kommer senare.  

Safe Space menar att våldsbejakande extremism inte enbart handlar om specifika ideologier, utan att 
det i första han handlar om något annat, något större, något bakomliggande där våldet och 
kriminaliteten blir det gemensamma verktyget (se Herz 2016c). Bland annat utgår Safe Space från 
psykologiska, sociala, ideologiska, politiska och religiösa faktorer, samt studier om kriminalitet och 
relationen till våldsbejakande extremism. Det i sin tur, menar man, handlar om en växelverkan 
mellan rörelserna och samhället i övrigt. Ungdomarnas rörelse mot våld och radikalisering ses som 
ett symtom på ett samhälle som inte fungerar.  

Medarbetare: Och det är sådant vi tar upp, för att de ska kunna reflektera. För sen när de 
yrkesverksamma sedan ska bemöta ungdomarna, […] Kanske är det så att oavsett om vi pratar 
högerextremism eller religiöst profilerad extremism, så har du en större förståelse för vad det är 
för mekanism som gör att ungdomarna dras ditåt. [O]m man inte angriper problemet på det 
sättet och bara direkt går på: ”Nu ska vi prata om våldsbejakande extremism och dess former.” 
Då håller det kvar den stereotypa bilden kring [vem] det är och vem som får tillhöra den 
kategorin och bli stigmatiserad. Så, det är det vi gör som är unikt. 

Projektmedarbetaren ovan betonar vikten av att se mekanismerna bakom radikalisering och vikten 
av att sätta in insatserna mot dessa mekanismer för att inte ytterligare bidra till stigmatisering och 
utpekande. Det finns en intressant diskursiv spänning här. På ena sidan finns de teorier, kategorier 
och avgränsningar som lett till talet om våldsbejakande extremism och radikalisering som ett 
specifikt och avgränsat fenomen. På andra sidan finns synen på våldsbejakande extremism och 
radikalisering som ett nytt uttryck för sociala och politiska problem som tidigare funnits och tagit sig 
uttryck i andra former. Den här spänningen är återkommande i intervjuerna med flera av projekten i 
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rapporten. Å ena sidan talar projekten om en radikaliseringsprocess, som är en specifik teori om hur 
människor radikaliseras, och å andra sidan talar de om ett bredare demokratiarbete eller ett mer 
generellt inriktat socialpedagogiskt arbete.  

Det är en utmaning att radikalisering i medier och i den politiska debatten ofta framställs som ett helt 
nytt fenomen som kräver specialiserad kunskap. Som projektmedarbetaren är inne på kan det leda 
till att människor blir rädda för att beröra ämnena i brist på, vad de själva uppfattar som, särskild 
kompetens eller att de landar i relativt svartvita förklaringsmodeller: 

Projektmedarbetare: [Ä]r det tecken på radikalisering om man är från Libanon? Alltså då blir man 
mörkrädd. För samtidigt som jag förstår den person som ställde den frågan på ett sätt så… Folk 
blir så rädda för de här ämnena: våldsbejakande extremism, radikalisering, terrorism. Var ska 
man ens börja? Psykologer och kuratorer tror att de behöver en helt ny utbildning på ett år för 
att kunna fatta. Nej, det är samma sak, det är samma ungdomar ni möter.  

Medarbetaren beskriver hur en del av dem som Safe Space möter i sina utbildningar kan uppfatta 
radikalisering och våldsbejakande extremism, men medarbetaren är noga med att påpeka att ”det är 
samma sak, det är samma ungdomar”. Här syns en spänning mellan kraven på och behoven av 
specialiserad kunskap kontra generell kunskap. Å ena sidan är det ”samma ungdomar” man möter, å 
andra sidan finns en önskan från professionerna om att lätt kunna identifiera vad som ses som en 
radikaliserad individ.  

Begreppsanvändningen och vad som betraktas som grunden till problemen påverkar också hur 
projektets framgång ska kunna mätas. Om man ser på våldsbejakande extremism och radikalisering 
som en effekt av exempelvis ett demokratiunderskott, innebär det att arbetet ska riktas mot 
demokratifrämjande insatser för att uppnå resultat. För ett projekt där våldsbejakande extremism 
uteslutande ses som en specifik avgränsad ideologisk fråga är det svårare att hävda. Då krävs i stället 
att ungdomar identifieras utifrån vad de tycker och tänker, för att projektet ska kunna hävda att 
arbetet når målgruppen.  

En medarbetare som arbetar inom Safe Space jämför med arbetet för att reducera vapenbrott. Ett 
projekt som arbetar förebyggande kan bevisa att ett antal individer ingått i projektet och därför 
troligen inte kommer använda vapen i framtiden. Men det är inte lika lätt att bevisa att vapenbrotten 
reduceras som en följd av projektets insatser. Detta gäller en rad olika insatser mot social utsatthet 
och social utestängning, men också många insatser för att minska brottslighet, där insatserna som 
sätts in avser att förebygga snarare än att vara reaktiva. Det är sällan det går att bevisa i efterhand 
att en förebyggande insats har haft önskad effekt. 

Sammanfattande slutsatser 
Safe Space och andra organisationer som arbetar med våldsbejakande extremism eller radikalisering 
möter ofta utmaningar från utomstående, exempelvis medier eller andra grupper i samhället.  

Projektmedarbetare: Våra utmaningar ligger i den mediala bilden, i häxjakten som pågår på 
organisationer som vill jobba med det här. [D]et pågår en islamofobi i det här samhället. Om man 
blandar in en imam så är det som att hela världen går under för vissa.  

Radikalisering och våldsbejakande extremism är omdebatterat och insatser i arbetet mot 
våldsbejakande extremism tycks lätt hamna i hetluften. Det ställer stora krav på de organisationer 
som trots detta väljer att arbeta inom fältet, vilket inte minst varit tydligt hos flera av projekten i 
denna studie. Civilsamhället möter ofta svåra livsöden och förväntas hantera komplexa politiserade 
frågor inom ramen för sitt många gånger frivilliga arbete. Här finns det anledning att fundera över 
om det finns behov av särskilda stödinsatser för att underlätta för civilsamhällets aktörer. I tidigare 
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rapporter har jag lyft behovet av kontinuerlig handledning inom civilsamhället (Pérez & Herz 2014; 
Herz 2016b). Kanske är det en del av lösningen också här. 

Safe Space är ett exempel på vetenskapliggörandet inom civilsamhället (Öhlund 2016). Ett exempel 
på detta är användandet av CEWS men också hur olika utbildningar, kompetenser och professioner 
inom projektet lyfts fram. Jag antyder inte att projektet gör fel som arbetar med CEWS och utbildade 
projektmedarbetare, men det är intressant att reflektera över civilsamhällets roll. Vad förväntas 
civilsamhället erbjuda till skillnad från den offentligt finansierade välfärden, om civilsamhället 
samtidigt pressas in i en vetenskaplig kontext (se rapportens inledning)?  

Det är också intressant hur civilsamhället förhåller sig olika till myndigheter som polis och 
socialtjänst. Å ena sidan är förväntningen på civilsamhället ofta att de ska bidra med kontakter 
mellan myndigheter och människor som av olika anledningar är skeptiska, rädda eller kritiska, det vill 
säga de människor som myndigheterna själva inte når (se Herz 2016b). Å andra sidan finns det en 
förväntan om samarbete mellan civilsamhället och myndigheter som kan utmana relationen till 
målgrupperna. I Safe Spaces fall är exempelvis både Malmö stad och polisen representerade i 
styrgruppen (se malmo.se), vilket skulle kunna påverka det arbete som projektet kan genomföra och 
de kontakter som de kan ta med målgrupperna. 

Projektet säkerställer målgruppernas delaktighet genom att bland annat ha ungdomar med i 
planeringen av och utvecklingen av projektet. Safe Space har även anställt ungdomar som 
ungdomsambassadörer. 
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Våra liv, Unga mot extremism, Kåken och FC Ibra 
I det här avslutande empiriska kapitlet kommer jag ta upp fyra projekt mycket kortfattat. Projekten 
har det gemensamt att de alla har avslutats efter projekttiden. Därför beskriver jag dem bara 
översiktligt i denna rapport. Projekten är  

- Våra liv, ett samarbetsprojekt i Malmö som arbetade för att unga människor inte skulle 
ansluta sig till religiösa eller politiska extrema våldsbejakande miljöer.  

- Unga mot extremism hade sin bas i Stockholms förorter, i första hand Rinkeby-Kista och 
Spånga-Tensta. Också de arbetade mot våldsbejakande extremism bland unga.  

- Kåken, ett ungdomshus som drevs av den ideella föreningen FAUK, Föreningen för alternativ 
ungdomsverksamhet i Kinda. Syftet var att skapa ett kreativt, tryggt och socialt forum för 
ungdomar och att arbeta preventivt med ungdomarna på orten.  

- FC Ibra, som drevs av SDF Öster Borås stad och FC Ibra. Det projektet arbetade med unga 
som haft svårt att komma in på arbetsmarknaden och som har en stark misstro mot 
myndigheter. 

Våra liv 
Projektet Våra liv var ett samarbetsprojekt mellan Malmö stad, Flamman, Islamakademin och Spiritus 
Mundi. Det beviljades 9 320 188 kronor från Arvsfonden. Sveriges Television granskade Våra liv och 
kunde visa att det fanns oklarheter i fakturor och löneutbetalningar till Spiritus Mundi (Esping et al. 
2017b). Sveriges television granskade också hur många så kallade radikaliserade ungdomar som 
projektet hade nått. Projektet hade målet att nå 50 radikaliserade ungdomar men nådde enligt 
granskningen bara en enda radikaliserad ungdom (Esping et al. 2017a). Kritiken lät inte vänta på sig 
och projektet Våra liv lades ner och medel betalades tillbaka till Arvsfonden.  

Eftersom projektet avslutades så snabbt kommer jag bara att redogöra för det mycket kort. Jag vill 
poängtera att de eventuella ekonomiska oegentligheter som Våra liv anklagats för faller utanför den 
här rapporten. Däremot är kritiken mot att ha hittat för få radikaliserade ungdomar intressant.  

Våra liv syftade enligt akten hos Arvsfonden till ”att i samverkan arbeta för att unga människor inte 
riskerar sin egen eller andras liv och hälsa genom att ansluta sig till religiösa eller politiska extrema, 
våldsbejakande miljöer”. Projektet arbetade på tre nivåer:  

- På samhällelig nivå med en ”samhällsbyggande ansats”, ett allmänpreventivt perspektiv på 
våldsbejakande extremism och radikalisering. 

- Förebyggande inriktat på ”riskgrupper”. 

- På individuell nivå med unga personer som varit drabbade av eller delaktiga i ”extrema 
våldsbejakande former” (Ansökan 2015-0530-U).  

Målgruppen var ungdomar mellan 13 och 25 år som var bosatta eller vistades i Malmö med omnejd. 
Projektet var ett nära samarbete mellan kommun och civilsamhälle. Tanken var att kommunen skulle 
skapa förutsättningar för samverkan och att organisationerna från civilsamhället skulle stå för de 
aktiviteter som riktades mot målgrupperna. Projektet byggde delvis vidare på de verksamheter som 
redan fanns i gång men utvecklades för nya målgrupper. En av initiativtagarna berättar: 

Initiativtagare: [D]å hade ju vi jobbat med avhopparprogram i 15 år, avhopparprogram för unga i 
alla typer av radikala rörelser, framför allt kriminalitet, fotbollshuliganism. Sen tänkte vi att detta 
är något vi har jobbat med länge och vi bör utveckla ett större projekt nu när faran är så pass 
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stor, när hela Europa rustar upp. Bakgrunden till projektet var egentligen den, att vi hade lång 
erfarenhet och historik och sen kopplade vi på ett antal aktörer också, byggde upp ett projekt 
som hette Våra liv. 

Projektet hade fem identifierade målgrupper:  

- De redan radikaliserade. Här identifierades en ”extremistisk ideologi” som den minsta 
gemensamma nämnaren (Ansökan 2015-0530-U). Tanken var att utarbeta metoder för att 
bemöta dessa ideologier och tillhandahålla alternativ.  

- De som var på väg att radikaliseras. Även här skulle en metod utarbetas för att identifiera 
och motarbeta extremistiska tankegångar.  

- Omgivningen runt de personer som radikaliserats eller som var på väg att radikaliseras. 
Denna målgrupp skulle utbildas i hur extremister tänker och vilka argument som de 
använder.  

- Muslimer som, enligt ansökan, både ifrågasätts av de radikaliserade och av samhället i stort.  

- Samhället i stort. Projektet syftade bland annat till att motverka polarisering, fördomar och 
stigmatisering gentemot minoriteter. 

Målet var att arbeta med 50 deltagare per år från den första, primära, målgruppen. Totalt var målet 
alltså att nå 150 deltagare som kunde anses radikaliserade. Tanken med projektet var att bygga upp 
nya metoder och utveckla tidigare metoder som efter projekttiden kunde införlivas i ordinarie 
verksamhet hos projektets olika samarbetspartner. En av projektmedarbetarna menar att det fanns 
problem med att definiera vilken målgruppen skulle vara i projektet, just på grund av begreppens 
svårdefinierbarhet, vilket ledde till att projektet inte kunde uppnå sina mål.  

Våra liv använde en form av Community Early Warning System (CEWS), precis som projektet Safe 
Space. CEWS utbildningar erbjöds till ungdomsledare, personal inom skolan, föreningsliv, personer i 
religiösa sammanhang och till föräldrar. En av projektmedarbetarna hade tagit med denna metod 
från sitt internationella arbete med liknande frågor. Syftet med detta arbetssätt var att tidigt fånga 
upp tecken på radikalisering och antidemokratiska beteenden. Arbetet kunde även fungera för att 
rekrytera deltagare till projektet. CEWS användes enligt projektdokumentationen för att synliggöra  

- var i en rekryteringsprocess unga befinner sig  

- hur samhälleliga sårbarheter och aktiviteter kan leda till rekrytering  

- hur information vidarebefordras till rätt instans  

- hur lokala aktörer innan dess kan minska risken för rekrytering.  

Varje deltagare i Våra liv fick en individuell och holistisk handlingsplan, med fyra workshoppar om 
aktivt deltagande i samhället, kommunikationsteknik, personligt ledarskap och konflikthantering. 
Deltagarna erbjöds också metoderna ”Deep democracy”, ”Reclaim jihad” och ”Hoppa av nu”, 
individuella samtal med psykolog och att delta i skapande verksamheter (psykodrama).  

Arvsfondens krav på målgruppernas delaktighet i projektets alla delar är intressant i relation till Våra 
liv, eftersom den primära målgruppen innefattar unga människor som kanske inte ens vill eller som 
åtminstone kan antas vara mer eller mindre motvilliga till att delta. De olika organisationerna har 
dock genom sina respektive nätverk kunnat säkerställa att ungdomar varit delaktiga genom hela 
processen. 
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Våra liv var mycket omfattande, i jämförelse med andra projekt. De hade flera olika metoder, fem 
målgrupper och en rad olika aktörer som skulle samsas. Det är också tydligt att målet att hitta 50 
radikaliserade ungdomar per år var alldeles för högt satt, särskilt med tanke på hur svårt begreppet 
radikaliserad är att definiera (se rapportens inledning). Mediabevakningen var enorm, och bidrog 
troligen till projektets död. 

Projektmedarbetare: Under Våra liv, alltså vi blev helt, hundra journalister ringde oss på två 
månader, från minst fem olika länder. Bara för att få någonting. De brukade ringa mig och säga: 
”Kan du komma till Rosengård och göra en intervju?” Varför ska jag komma till Rosengård och 
göra en intervju? Ska jag bara fortsätta med stigmatiseringen av Rosengård? De ville måla upp 
Malmö som ett helvete. Men det har bara åkt 7–8 personer härifrån. Belgien hade Molenbeek, 
500 har åkt från Belgien – vad pratar ni om? I England är terrornivån förhöjd till den högsta de 
någonsin har haft. Så, alltså det blir en sån hype. Och media har gått hårt åt alla som har jobbat 
med den här frågan. 

En av medarbetarna berättar om hur mediabevakningen såg ut under denna hektiska tid för 
projektet. Det är tydligt, återigen, hur frågor om radikalisering och våldsbejakande extremism 
hamnat högt upp på den mediala och politiska dagordningen, samt vilka konsekvenser detta kan få 
för projekten. Våra liv hittade inte 50 radikaliserade personer. Varför det inte var möjligt går 
naturligtvis bara att spekulera i. Kanske fanns de, men gick inte att identifiera på grund av de 
avgränsningar som naturligt görs genom alla sociala kategoriseringar? Kanske saknas verktygen? 
Kanske fanns det inte 50 radikaliserade unga i Malmö? 

Våra liv lades alltså hastigt ner på grund av den kritik som framkom efter medias granskning av 
projektet. Delar av projektet lever dock vidare genom Safe Space, som togs upp i föregående kapitel. 

Unga mot extremism 
Projektet Unga mot extremism fokuserade på unga som riskerade att bli måltavla för våldsbejakande 
islamistiska grupper. Projektet drevs av Galka utbildning och utveckling och syftet var att skapa 
möjligheter för ungdomar att diskutera våldsbejakande islamistisk extremism och att komma med 
förslag på hur man kan förebygga att ungdomar ansluter sig till våldsbejakande extremistiska grupper 
(enligt akten hos Arvsfonden). Totalt beviljades Unga mot extremism 1 850 000 kronor av 
Arvsfonden. Projektet arbetade framför allt lokalt i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta i Stockholm. 
Under de tre år projektet pågick nåddes, enligt projektets rapporter, 321 ungdomar direkt och ”flera 
tusen” av projektets aktiviteter och information. Därmed uppnådde projektet sitt mål att hjälpa 300 
ungdomar i Stockholms förorter under tre års tid.  

En av deltagarna i projektet uttalade sig i en tidningsartikel. Han var med i en samtalsgrupp om ungas 
radikalisering som genomfördes inom ramen för projektet. Av artikeln framgår det att projektet 
arbetade för att möta unga med utgångspunkt i demokrati och islam i deras miljöer. ”Det är viktigt 
att inte ses som polis eller socialarbetare”, säger projektdeltagaren. Här blir det tydligt att det är 
skillnad mellan civilsamhällets roll i mötet med de unga och myndigheternas roll, samt att dessa 
roller åtminstone delvis bör särskiljas för att kunna möta de unga på deras villkor. Projektdeltagaren 
riktar också kritik mot den allmänna debatten om islamistisk extremism som han menar bygger på 
brist på kunskap. ”Diskussionerna är onyanserade med en förenklad och stigmatiserande bild av unga 
muslimer”, säger deltagaren (Djalaie 2014).  

I artikeln och akten är det tydligt att målgruppen står i förgrunden för projektet. Deras arenor, viljor, 
behov och kunskap betonas kontinuerligt. Målgruppen består av samma ungdomar som kom med 
idén till projektet. Tillsammans med Galkas styrelse bildades därefter en arbetsgrupp för projektet. 
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Ungdomarna har ingått i projektets alla delar från behov, ansökan, via aktiviteter, till projektets 
avslutning.  

Projektet har bland annat arbetat med ungdomsträffar tre kvällar i veckan. De har genomfört 
seminarier en gång per månad om olika teman som har handlat om allt från stenkastning, 
arbetslöshet till våldsbejakande extremism. Seminarierna blev ett forum för diskussion och 
reflektion, och här diskuterades också hur det skulle kunna vara möjligt att förebygga att ungdomar 
reste till krigsdrabbade länder. Därtill genomfördes en konferens om våldsbejakande extremism med 
internationella exempel och erfarenheter. Projektet genomförde också ett sommarläger för 
ungdomar, samt hade seminarier för somaliska imamer i Sverige och ett seminarium för föräldrar 
från Järvaområdet i Stockholm.  

Projektet lever inte kvar i dag som en separat verksamhet. Tanken var att det skulle integreras i 
ordinarie verksamhet. Galka drog slutsatsen att det bästa sättet för att ”förebygga våldsbejakande 
islamisk extremism var genom dialog och diskussioner med riskgrupper” (projektredovisning år 3). 
Det arbetet hade Galka redan påbörjat i sin ordinarie verksamhet, precis som flera andra 
organisationer, exempelvis Somaliska riksförbundet som ingår i denna rapport. I hur hög utsträckning 
detta har skett går inte att svara på inom ramen för denna studie. Som tidigare nämnts fick jag först 
kontakt med en tidigare medarbetare i projektet som skulle ställa upp på en intervju, men sedan 
förlorade vi tyvärr kontakten och jag var till slut tvungen att gå vidare med andra projekt. 

Kåken 
Ungdomshuset Kåken initierades och drevs av den ideella föreningen FAUK, Föreningen för alternativ 
ungdomsverksamhet i Kinda. Projektet skulle svara på ett behov grundat i att gruppen unga vuxna 
ofta ansågs glömmas bort i Kinda trots att de utgör en stor del av Kindas befolkning. I målgruppen 
finns också stor arbetslöshet och en del personer som helt faller utanför skyddssystemen. Dessutom 
anlände en grupp ensamkommande unga till Kinda 2010 med ”rasistiska bråk” som följd. Ett problem 
som identifierades var då att det saknades mötesplatser för unga och något att göra i kommunen. 
Målet med projektet blev därför att starta upp ett ungdomshus, Kåken. Kåken beviljades totalt 
2 646 000 kronor av Arvsfonden. 

Syftet med projektet var att skapa ett kreativt, tryggt och socialt forum för ungdomar och att genom 
detta arbete arbeta preventivt med gruppen. Det skulle handla om att ”främja hälsa, bryta 
utanförskap, överbrygga sociala och kulturella barriärer och ge arbetslösa ungdomar stöd i att 
etablera sig på arbetsmarknaden” (enligt akten). Målet var också att genom ungdomshuset starta 
samarbeten med andra organisationer för att öka ungas delaktighet och deltagande i föreningar och 
studieförbund.  

FAUK hade redan upparbetade relationer till målgruppen. Det var ungdomarna själva som väckte 
idén och som visade på behovet av en mötesplats. De deltog redan initialt med planeringen av 
utformningen av ungdomshuset och de har sedan dess löpande varit delaktiga i hur och vad Kåken 
ska arbeta med. ”Huset skall utformas av de ungas egna intressen, önskemål och idéer”, skriver FAUK 
i sin ansökan till Arvsfonden. De ungas delaktighet betonas tydligt i projektets dokumentation.  

Projektets överlevnad skulle säkras genom kommunala bidrag och genom att fler föreningar och 
studieförbund förlade sina verksamheter till Kåken för att på så sätt också skapa en levande plats. 
Flera organisationer och myndigheter som arbetsförmedlingen, ungdomsmottagningen och 
Studieförbundet vuxenskolan fanns redan tidigt representerade på Kåken. 

Kåken var ett framgångsrikt projekt som lyckades ta vara på målgruppernas initiativ, vilja och behov. 
På Kåken anordnade de unga studiecirklar, föreläsningar, utställningar, festivaler anordnade. 
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Dessutom blev Kåken en trygg och säker plats för ungas behov av stöd, samhörighet och hjälp. Ett 
exempel är att det anordnades julmiddag för unga på julafton. Lärdomar från projektet har spridits 
och kunnat tas tillvara på av andra organisationer, till och med i Kenya (Lindqvist 2016). Men trots 
dessa framgångar blev övergången från projektmedel till att hitta en permanent lösning för svår för 
Kåken och den lades därför ner 2015. Kommunen fortsatte med sitt ekonomiska stöd, men det blev 
för svårt att täcka upp för den del som tidigare täcktes av projektmedel från Arvsfonden (Kjellberg 
2015).  

FC Ibra 
FC Ibra var ett projekt som drevs med SDF Öster Borås stad som projektägare tillsammans med 
idrottsföreningen FC Ibra. Projektet riktade sig till unga vuxna i åldern 18–25 år som hade haft svårt 
att komma in på arbetsmarknaden och som hade en stark misstro mot myndigheter. Ur målgruppen 
deltog 15 personer aktivt i projektet. Därtill nådde projektet cirka 500 personer (enligt akten). Målet 
var att ”arbetskvalificera” 30 unga under 3 års tid. Projektet beviljades 4 633 000 kronor av 
Arvsfonden. 

Av de självvärderingar som finns framkommer det att FC Ibra lyckades relativt bra med sina 
målsättningar. Deltagarna anställdes som trygghetsvärdar i projektet och fick utbildning. 
Trygghetsvärdarna arbetade sedan med andra unga, exempelvis på skolor. Några av dessa 
trygghetsvärdar har sedan gått vidare till högre utbildning och några har fått anställningar. 
Målgrupperna själva planerade aktiviteter och var också de som ansvarade för att genomföra dem, 
vilket tyder på en hög grad av delaktighet. 

Trots detta lades projektet ner efter två års tid. Av mejl från projektägaren framgår att det berodde 
på flera parallella processer. Dels fanns en konflikt mellan kommunen och föreningen, dels slutade 
den enhetschef på kommunen som varit drivande i arbetet. Detta är ett exempel på den 
personbundenhet som drabbar många projekt och organisationer. Konflikt mellan kommunen och 
föreningen beskrivs i akten. Den tycks handla om att FC Ibra drogs med ett rykte om att aktivt 
kriminella fanns i föreningen. Bland annat gick polisen ut och deklarerade att de inte ville samarbeta 
med föreningen (Ekelund 2016b). Polisområdeschefen uttalade sig i Sveriges Radio på följande sätt: 

Polisområdeschef: Hela projektet bygger på förtroende och civilkurage bland de här 
ungdomarna, och om det då finns enskilda individer i den här gruppen som begår brott så svärtar 
det ner allihopa. 

Även bland kommunens tjänstemän fanns det kritik mot arbetet. Till slut stoppades FC Ibras 
trygghetsvärdar på Bodaskolan i Borås, som en direkt effekt av kritiken mot organisationen och att 
deltagare i projektet ansågs vara ”aktivt kriminella” (Granberg 2015). Det går inte att dra några 
slutsatser av denna knapphändiga information, men det påminner om liknande utmaningar som 
andra organisationer stått inför när de arbetar med ungdomar som begått brott och som samtidigt 
saknar förtroende för myndigheter. Här tenderar verksamheter inom civilsamhället att dömas 
hårdare än offentligt finansierade verksamheter (se till exempel Herz 2016b). 

År tre fick projektet först avslag på sin ansökan hos Arvsfonden. Enligt områdeschefen för kultur och 
lokalt inflytande i stadsdelen Öster i Borås berodde detta på att projektet bedömdes vara för 
omfattande. Efter ändringar i ansökan beviljades en del av pengarna men då valde projektägaren att 
betala tillbaka dessa medel och lägga ner projektet (Ekelund 2016b). I en senare artikel anges skälet 
till det vara att kommunen stod inför en omorganisation och att det var oklart vart kommunens 
förebyggande arbete skulle förläggas (Ekelund 2016a). Det är svårt att svara på om projektets 
överlevnad påverkats av rykten, personbundenhet, omorganiseringar, eller en kombination av alla 
tre, men oavsett är projektet i dag helt avslutat och har inte överlevt. 
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Sammanfattande slutsatser 
Att driva projekt inom civilsamhället är sårbart, vilket dessa fyra projekt visar. Sårbarheten kan ta sig 
uttryck på olika sätt. Det kan naturligtvis handla om att den plan för överlevnad som tagits fram inte 
håller efter att pengarna tar slut, vilket tycks ha drabbat Kåken. Hålet efter projektmedel blev för 
stort och kommunen var inte beredd att skjuta till mer pengar än vad som redan gjordes. I FC Ibras 
och delvis i Våra livs fall syns sårbarheten på flera plan, till exempel medierapportering, rykten, att 
arbeta med sårbara människor och personbundenhet. 

Medierapporteringen och ryktesspridning drabbade både FC Ibra och Våra liv. Båda projekten 
beskrevs delvis efter en logik som tenderar att drabba civilsamhället i högre utsträckning än offentligt 
finansierad välfärd. I FC Ibras fall handlade rapporteringen om att det fanns unga som var aktiva i 
brott, vilket troligen är något som också förekommer inom offentligt finansierad välfärd och inte 
minst inom rättsväsendet. All verksamhet som arbetar med eller kommer i kontakt med sårbara 
människor riskerar komma i kontakt med människor aktiva i brott, men för den offentligt 
finansierade verksamheten betyder det sällan att medel för verksamheten därför riskerar att dras in 
(se Herz 2016b).  

Våra liv ville både bidra till förebyggande arbete och samtidigt identifiera individer som det 
förebyggande arbetet skulle kunna leda in på en annan väg. De individerna var svåra att identifiera. 
Detta är ett generellt mätbarhetsproblem med förebyggande socialt arbete vilket gör att värdet av 
arbetet kan vara svårt att uppskatta i ett ”mätbarhetssamhälle (Bornemark 2018). 

I FC Ibras fall nämns också en chef inom kommunen som varit drivande i arbetet. När hon slutade 
uppstod troligen ett glapp mellan organisationen och kommunen, vilket sätter fingret på den 
inbyggda sårbarhet som finns i personbundenheten (se Pérez & Herz 2014). 

Ett sätt att fortsätta ett projektarbete är att som Galka utbildning och utveckling gjort inlemma delar 
av projektet i föreningens ordinarie verksamhet. De arbetar vidare med det som fungerade och som 
täckte upp ett behov hos medlemmarna. På så sätt kan åtminstone delar av projektet överleva trots 
att hela verksamheten inte längre finns kvar. Det ställer dock stora krav på organisationen, att den 
har tillräckligt med resurser för att tillgodose detta, samt på relationen mellan projekt och 
organisation – att projektet är tillräckligt förankrat i organisationen.  
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Sammanfattande lärdomar från projekten 
I det här kapitlet diskuterar jag projekten samlat i relation till studiens frågeställningar. En av 
frågeställningarna var kvantitativ och handlade om antalet personer som tagit del av respektive 
verksamhet. Denna frågeställning har redan redovisat i anslutning till respektive projekt och jag 
lämnar den därför därhän i detta kapitel.  

De andra frågeställningarna diskuterar jag här:  

- Vilka spår lämnar Arvsfondens pengar och under vilka betingelser lämnar pengarna spår? 

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

- Hur fungerar samverkan mellan organisationerna, samt mellan organisationerna och den 
offentliga sektorn? 

- Hur når projekten målgrupperna och vilka når de? 

- Hur upplever målgrupperna insatserna? 

De två frågor som jag själv har lagt till diskuterar jag också: 

- Hur ser projektens teoretiska hemvist och begreppsanvändning ut? Hur tolkar och anpassar 
projekten teoretiska begrepp som ”radikalisering” eller ”extremism”, begrepp som ”rasism” 
och ”segregation”, samt politiska och mediala begrepp som ”utanförskap”? 

- Hur tolkar och omsätter projekten sina uppdrag i praktiken?  

Dessa frågor har jag visserligen också besvarat i redogörelserna för respektive projekt, men i detta 
kapitel diskuterar jag dem på ett mer generellt plan. Här handlar det om gemensamma drag eller 
avvikelser bland projekten och i projektens arbete som kan vara värda att lyfta för att synliggöra 
projektens arbete och ta vara på lärdomar från projekten. 

I avsnittet Relationer, organisationer och deltagare påverkar projekten diskuterar jag relationerna 
mellan deltagare, organisation och projekt, samt hur projekten initieras på olika sätt och vilka 
konsekvenser det kan få för det arbete som utförs och för projektens framtid. Därefter tar jag upp 
målgruppernas delaktighet och hur möjligheten till delaktighet påverkades av hur projekten 
skapades, hur de närmade sig sina problemområden och hur projektlogiken påverkade deras arbete.  

I avsnittet därefter återkommer jag till hur projektlogiken tar sig uttryck för de olika projekten och 
hur det påverkar saker som överlevnad, målgruppernas potentiella delaktighet och även vilka frågor 
som är möjliga att arbeta med och inte. Jag menar att projektlogiken är fundamental för förståelsen 
av de processer som organisationerna och deras deltagare befinner sig i. Detta avsnitt ska därför ses 
som en ingång till detta kapitels fortsatta diskussioner. 

I det avslutande avsnittet diskuterar jag projektens olika sätt att närma sig de problem som de har 
identifierat och börjat arbeta med. De olika projektens olika utgångspunkter får olika konsekvenser, 
samtidigt som själva arbetssätten inte tycks skilja sig nämnvärt åt mellan projekten. I avsnittet Olika 
utgångspunkter – olika mål, olika resultat diskuteras projektens teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter på en övergripande nivå.  

 



133 
 

Relationer, organisationer och deltagare påverkar projekten 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera lärdomar och utmaningar från det dagliga arbetet i 
projekten. Inledningsvis tar jag upp hur projekten var organiserade och hur de arbetade i relation till 
målgrupper, offentliga sektorn/stat (i bred bemärkelse) och andra samarbetspartner. Dessa 
relationer påverkar förankring, arbete och överlevnad. Därefter diskuteras delaktigheten för 
deltagarna i projekten, innan jag slutligen återkommer till projektmarknaden och arbetet för att 
överleva i den konkurrens som finns där. 

Att jobba för eller att jobba med 
I rapporten Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer (Pérez & Herz 2014) talade vi om att 
projekt kunde arbeta på olika sätt i relation till sina målgrupper. De kunde ”jobba för” eller ”jobba 
med”. Att jobba för eller med handlar om relationen mellan projektet och målgrupperna, samt hur 
väl förankrat projektets mål och arbete är hos respektive målgrupp.  

• Projekt som jobbar för arbetar för att tillgodose behov för målgruppen. Det kan leda till att 
det är svårt att utläsa varifrån behovet av projektet egentligen kommer från och vem som i 
slutändan gynnas av projektet.  

• Projekt som jobbar med är tydligt förankrade i målgruppernas behov och önskemål, vilket 
skapar en tydlig förankring för projektarbetet hos målgrupperna. Projekt och målgrupp 
jobbar tillsammans för ett gemensamt mål.  

Anna Meeuwisse och Sune Sunesson (1998) använde på ett liknande sätt distinktionen mellan vi-för-
dem-organisationer (exempelvis välgörenhetsorganisationer) och vi-för-oss-organisationer 
(medlemsstyrda brukarorganisationer). Även Hasenfeldt och Gidron (2005) talar om olika former och 
förutsättningar för relationen mellan deltagare och organisation. De använder termerna tokenstyrt, 
limiterat eller fullt deltagande, och sätter också detta i relation till organisationernas förhållande till 
staten som neutralt, i opposition eller i beroende av eller i samarbete med staten. Oavsett vilken 
begreppslig indelning som görs är poängen att relationen mellan projekt och målgrupp samt den 
mellan organisation och stat (i bred bemärkelse) påverkar vilket arbete som projekt kan utföra. 
Relationen kan även påverka projektens överlevnad och förankring.  

I den här studien är det möjligt att se hela skalan, från projekt som i huvudsak jobbar för en enda 
målgrupp till de som jobbar för den mer otydliga ”staten”. Våra liv är ett projekt som jag skulle 
placera i den senare gruppen. Projektet har en otydlig koppling till målgruppernas behov, bortsett 
från avhopparverksamheten som tydligt svarar på ett behov från målgrupperna själva. En stor del av 
projektets arbete handlar i stället om att erbjuda utbildningar till bland annat kommunala 
verksamheter och andra aktörer. Exempel på motsatsen är framför allt Waano, Unga mentorer och 
dialogmöten och Navigator. De projekten har en mycket tydlig förankring hos sina medlemmar och 
har tagit vara på deltagarnas önskemål och behov.  

Poängen är att hur projekten arbetar med målgruppen får olika konsekvenser och bär med sig olika 
utmaningar. För Våra liv var det troligen det nära samarbetet med kommunen och andra aktörer som 
gav dem det omfattande nätverk som hade kunnat innebära en större chans till överlevnad och en 
stor kunskapsspridning. Men det kan också innebära att förankringen hos målgrupperna blir svagare. 
Det kan i sin tur påverka projektets legitimitet hos dessa målgrupperna och möjligheterna att nå 
framtida deltagare. Hos projekt som Unga mentorer och dialogmöten som arbetar tillsammans med 
målgrupperna kan om målgruppens behov, önskemål och krav inte stämmer med finansiärernas och 
samarbetspartnernas skapa spänningar i relationen med finansiärer och samarbetspartner. Det är en 
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grov uppdelning, men den synliggör den balansgång mellan krav och legitimitet som projekten kan 
tvingas till.  

Relationen till staten påverkar projekten 
Våra liv är också intressant att diskutera mot bakgrund av relationen mellan organisation och stat. 
Uppdelningen mellan de projekt som jobbar med eller för deltagarna räcker inte för att fånga denna 
relation. En organisation kan exempelvis både jobba för deltagarna och jobba för statens intresse för 
deltagarna. Är exempelvis en arbetsmarknadsåtgärd för att få människor i arbete i deltagarnas 
intresse eller är det samhällets intresse och vem är det som avgör det? Ibland kanske de olika 
intressena sammanfaller, men troligen inte alltid.  

Projekt som Våra liv och andra som arbetar med frågor som det för närvarande finns ett politiskt 
fokus på, som våldsbejakande extremism och radikalisering, brottas troligen särskilt med dessa 
frågor. Det är tydligt i intervjuerna bland dem som lyfter fram två olika perspektiv parallellt: De kan 
trycka på att arbetet mot radikalisering egentligen inte skiljer sig nämnvärt från annat socialt 
ungdomsarbete och de vill inte peka ut specifika grupper av unga i sitt arbete. Samtidigt betonar de 
exempelvis att arbetet med våldsbejakande extremism kräver specifik utbildning och arbetar själva 
för att tillgodose det behovet hos andra. Behoven hos målgrupperna kan vara samma som i andra, 
liknande sammanhang, det vill säga andra än våldsbejakande extremism och radikalisering. Men 
myndigheter och andra organisationer vill specifikt prata i termer av våldsbejakande extremism och 
radikalisering. Därför organiseras utbildningarna runt dessa begrepp och teorier.  

Intressant nog har ingen organisation eller inget projekt i denna studie intagit ett oppositionellt 
förhållande till staten (i bred bemärkelse). Det finns visserligen viss samhällskritik hos en del projekt, 
särskilt tydligt hos de antirasistiska och målgruppsorienterade projekten, men inte heller dessa kan 
sägas befinna sig i opposition. Detta har troligen, åtminstone delvis, att göra med projektformen och 
att samarbeten med den offentliga sektorn kan underlätta framtida finansiering av arbetet. 

Relationer till andra samarbetspartner och till den egna organisationen 
Men relationerna mellan projekt och målgrupp och projekt och stat räcker inte heller. Det finns 
anledning att också väga in relationerna till vissa samarbetspartner och relationerna mellan 
organisationerna och projekten (Pérez & Herz 2014). Ett exempel på det sistnämnda är Waano där 
organisationen som låg bakom projektet efter ett år valde att lägga ner Arvsfondsprojektet för att i 
stället satsa på annat. Det visar att ett projekt måste vara förankrat i också i den egna organisationen 
för att kunna överleva.  

Projektet Låt stå, antirasism på schemat var tydligt förankrat i den egna organisationen, som också 
arbetar långsiktigt med de projekt som initieras där. Teskedsorden är exempel på en organisation 
som har en uppbyggd beredskap för att underlätta start och drift av projekt. De kan exempelvis 
anställa en projektledare innan projektmedel beviljats och betalats ut. Även Tillsammans för Sverige 
skulle kunna ses som ett exempel på hur viktiga organisationerna bakom projektet är för projektets 
möjligheter att fungera, utvecklas och överleva. 

Tillsammans för Sverige, Frysbox och Pluralism och dialoginstitutet har det gemensamt att de ingår 
under Fryshuset Stockholms paraply. Projekten har olika erfarenheter av detta samarbete. Fördelar 
är att det fanns mycket erfarenhet inom Fryshuset, och det fanns också rent konkreta fördelar som 
tillgången till lokaler och deltagare. Fryshuset har också en förankring, särskilt i delar av Stockholm, 
som projekten kunde dra fördelar av i kontakten med myndigheter och andra organisationer. Pernilla 
på Frysbox lyfter dessutom fram fördelen att det fanns andra projekt på Fryshuset som arbetade 
med liknande frågor som de själva.  
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Men det fanns också utmaningar. Fryshuset är numera en jätteaktör bland sociala projekt och det 
innebär att projekten och den egna organisationen på olika sätt också dras in i Fryshusets 
organisatoriska arbete och den interna konkurrens som finns där. Pernilla pekar exempelvis på hur 
den omorganisation som genomfördes på Fryshuset kom att påverka arbetet i projektet. Projektet 
Tillsammans för Sverige pekar på att det kan finnas en konkurrens mellan projekt inom Fryshuset. Att 
Fryshuset har en förankring och är ett namn är inte heller alltid till fördel, något som Tillsammans för 
Sverige är inne på. Fryshusets placering, namn och rykte kan också innebära att vissa deltagare är 
svårare att nå. Förankring på en plats eller bland vissa målgrupper innebär inte per automatik 
förankring överallt, bland alla.  

Andra offentliga samarbetspartner – problem med frivillighet 
Projekten har också relationer till andra offentliga samarbetspartner än staten, och det finns 
anledning att beskriva dessa relationer specifikt, även om de är nära relaterade till relationen till 
staten som togs upp ovan. De flesta projekt arbetar i någon form med exempelvis skola, socialtjänst 
eller polis, och framförallt skolan är en vanlig samarbetspartner för projekt som vill nå unga. Ett 
exempel är Interreligiöst skolprojekt som träffar skolklasser men också Måste du va så extrem? som 
samarbetar med skolan i friare form. Skolan ger en snabb tillgång till målgruppen men det finns 
utmaningar vad gäller frivillighet och delaktighet i projektets alla delar, vilket är ett av Arvsfondens 
krav. Deltagarna hamnar per definition i ett maktunderläge, deras deltagande blir villkorat (Herz 
2016b). Deltagarna kan inte sägas delta frivilligt om det är skolan som sköter rekrytering, om 
projektet befinner sig i skolans lokaler, om lärare deltar, om det finns oklara skiljelinjer mellan 
skolans ordinarie verksamhet och projektet och så vidare. Det finns också projekt som samarbetar 
med polis och socialtjänst. Safe Space är ett exempel där polis och representanter för Malmö stad 
finns i organisationen. Detta kan innebära spänningar i relationen till målgruppen och kan också bidra 
till oklarheter om vilka premisserna är för målgruppernas deltagande. 

Sammantaget påverkar alla relationer som projekt, organisation, deltagare och det omkringliggande 
samhället ingår i hur projekten kan organiseras, utvecklas och överleva. Relationerna påverkar vilken 
förankring som projektet kan få både hos målgrupperna, hos staten och hos nuvarande och framtida 
finansiärer. En del projekt uppstår organiskt av att ett behov har växt eller att människor organiserar 
sig. Det skapar ofta starka band och en stark lokal förankring. Andra projekt uppstår efter att ett 
behov uppmärksammats av andra intressenter, det kan vara statlig styrning, ekonomiska incitament 
eller att någon har en idé som den vill pröva. Sådana projekt kan ha bättre förutsättningar för 
finansiering, särskilt om behovet uppmärksammats politiskt. Men det skapar också utmaningar för 
deltagande i projektet, både med frivillighet och med lokal förankring. Båda typerna har sina fördelar 
och sina nackdelar – ekonomiska, politiska och sociala.  

Deltagande och delaktighet 
Frågan om relationerna mellan organisation, projekt och deltagare handlar också om delaktigheten i 
projekten. De ungas delaktighet är som sagt en viktig fråga för Arvsfonden och projekten ska därför 
arbeta med att involvera de unga i projektets alla delar. Samtidigt saknas de unga i stora drag i denna 
studie. I jämförelse med tidigare rapporter jag skrivit för Arvsfonden har det denna gång varit 
ovanligt svårt att få grepp om hur de unga involveras i samtliga delar. Flera av projekten har också 
haft svårt att redogöra för hur ungdomarna själva ingår i projektets olika delar. Detta gäller 
naturligtvis inte alla projekt, men det finns troligen en relation mellan de frågor flera av projekten 
arbetar med och möjligheten för unga att delta eller att de ens skulle vilja delta under de premisser 
deltagande kan innebära. 

Projektet New Connexion försöker att hantera detta genom att inte prata om postkoloniala teorier 
utan i stället prata om tolerans. De menar att deras målgrupper inte skulle känna igen sig i att besitta 
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vithetsprivilegier. Projekten som har arbetat med våldsbejakande extremism och radikalisering har 
haft liknande utmaningar. Unga Mentorer och dialogmöten återkommer, som redovisats flera gånger 
ovan, till hur viktigt det är att presentera projektet på ett sätt där potentiella deltagare inte skräms 
bort. Projektet handlar om extremism och om islam men vill inte riskera att skapa en föreställd 
relation mellan islam och extremism.  

De teman som dessa projekt arbetar med är svåra och känsliga, de är politiskt och medialt 
omdiskuterade, oavsett om det handlar om rasism, våldsbejakande extremism eller utanförskap. Det 
finns därför potentiella risker för deltagare att placeras inom sådana projekt. Med placeras inom 
menar jag att det för deltagare kan finnas en risk, en ovilja eller en orättvisa med att ses som, 
kategoriseras som eller anklagas för att vara eller att potentiellt bli rasist, extremist, radikaliserad 
eller ”utanför”. Troligen bidrar dessa teman, begrepp och teorier till utmaningar för att säkerställa 
deltagarnas delaktighet i projektets alla delar. 

Möjligheten till delaktighet har också att göra med hur det dagliga arbetet i ett projekt läggs upp. 
Vissa organisationer kan, som togs upp i föregående avsnitt, initiera projekt men låter projektet 
utvecklas och drivas tillsammans med målgrupperna. Andra organisationer initierar projekt och styr 
sedan utvecklingen och det kontinuerliga arbetet (Herz 2016b).  

I den här studien är det ett antal projekt som väljer, av olika skäl, att styra utvecklingen och det 
kontinuerliga arbetet. Målgrupperna används då i första hand som referensgrupper eller bollplank till 
projektet. Frågan är dock om referensgrupper eller bollplank per definition innebär delaktighet eller 
om det snarare innebär ett deltagande på andras villkor. Exempel på motpoler till detta arbetssätt är 
Tryggare uppväxt i Sverige, Waano, Unga mentorer och dialogmöten och Navigator. Det är projekt 
som i stället tydligt involverat sina målgrupper i det direkta och konkreta arbetet med projektet, från 
planering till genomförande och utveckling. 

En del av projekten har en nära relation till myndigheter vilket troligen också påverkar möjligheterna 
till delaktighet. Många i målgrupperna saknar förtroende för myndigheter vilket bör kunna påverka 
relationen mellan deltagare och projekt.  

Många av projekten samarbetar till exempel med skolan för att nå unga. Men skolan är ingen neutral 
plats och ungdomarna befinner sig i ett maktunderläge (Herz 2016b). Det är viktigt att reflektera över 
vad skolan som plats, lärares deltagande och relationen mellan delaktighet och deltagande får för 
konkreta konsekvenser. Kan målgrupperna inom ramen för skolans verksamhet vara delaktiga och är 
projekten förankrade hos målgrupperna? 

Deltagande är inte delaktighet 
Delaktighet är svårdefinierbart, men det är viktigt att skilja det från deltagande. Du kan delta utan att 
vara eller känna dig delaktig. Delaktighet handlar både om en känsla och om förutsättningar för 
deltagande (Jacobson Pettersson 2008; Edström & Plisch 2005). Delaktighet kräver ett kontinuerligt 
arbete där frågan om delaktighet inte stannar upp utan tillåts leda projektets alla delar hela tiden 
(Herz 2016b).  

Det kan naturligtvis trots detta finnas skäl till att begränsa delaktigheten i delar av projektens arbete, 
samtidigt som det är viktigt att poängtera att graden av delaktighet aldrig är på förhand avgjord. Det 
handlar om hur arbetet organiseras och målet med projektet. Det skulle exempelvis vara fullt möjligt 
att involvera ungdomarna i än högre utsträckning i arbetet med APPropå rasism men det skulle 
troligen också, precis som Teskedsorden själva är inne på, inneburit att arbetet skulle tagit betydligt 
längre tid. Här handlar det alltså om att anpassa arbetet efter projektets förutsättningar, vilket i 
detta fall innebär att delaktigheten (i vissa specifika fall) fick stå tillbaka i produktionen av appen. 
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Överlevnad och framtid på en projektmarknad 
Även om tre år är lång tid för ett projekt, är det fortfarande kort tid för socialt förändringsarbete. 
Projekten behöver alltså säkerställa att arbetet kan överleva, under och efter projekttiden. Det finns 
flera olika faktorer som påverkar vilka projekt som kan överleva och ha en framtid. 

Ramar och finansiering 
I arbetet med APPropå rasism har projektet troligen varit mer eller mindre tvunget att dra vissa 
gränser för när och hur målgruppen skulle vara delaktiga. Det skulle inte finnas tid och resurser till att 
arbeta på annat sätt. Projektets ramar, finansiella och andra, påverkar alltså möjligheterna till 
delaktighet, men också projektens kunskaps- och erfarenhetsspridning och överlevnad. 

När Birgitta i New Connexion säger att det endast handlar om en sak, pengar, är det dessa ramar som 
hon syftar på. Det saknas ett system för att stötta projekt och organisationer som i någon form 
lyckas. Kraven från finansiärer på att projekten ska vara nytänkande och utvecklande bidrar till detta. 
Det påverkar både möjligheten till överlevnad och risken för en projektrundgång (Herz 2016d). Ett 
möjligt sätt att lösa detta på för en del organisationer är att sälja exempelvis utbildningar eller 
liknande till kommunen, skolan eller andra myndigheter som har medel till förfogande, men som vi 
redan har varit inne på kan det finnas risker med att civilsamhället blandas ihop med myndigheter 
och den offentligt finansierade välfärden. Detta leder till att organisationerna tvingas uppfinna hjulet 
på nytt eftersom enda sättet är att få nya projektmedel är att vara nyskapande eller att utveckla 
arbetet i någon riktning.  

Att använda ”rätt språk” 
Det språk som används och de teorier som är gångbara på denna projektmarknad påverkar också 
möjligheten till överlevnad (jag återkommer till detta nedan). Att använda ”fel” begrepp eller teorier 
i exempelvis ansökningar kan leda till avslag på ansökningar, att samarbeten bryts eller inte ens 
inleds, eller att pågående finansiering upphör (jfr. Krause 2014). Därför anpassar en del 
organisationer sina verksamheter till de begrepp och kategorier som det för närvarande finns en 
politisk konsensus kring och medel för att civilsamhället bör arbeta med.  

Status och rykte 
Det finns konkurrens om medlen på denna projektmarknad men att säkra sin överlevnad handlar inte 
bara om pengar. Birgitta i New Connection lyfter fram även ”den antirasistiska branschen”. Hon 
syftar på att organisationer och projekt som arbetar inom den branschen har en viss status och 
konkurrerar om resurser, deltagare och anseende (Krause 2014). Ett annat verktyg för överlevnad är 
ryktet utanför den interna projektbranschen. Människor behöver känna till och ha förtroende för 
organisationen eller projektet och vad det arbetar med. Att vara välkänd skapar ett erkännande på 
projektmarknaden som kan ge vissa fördelar, såsom framtida medel och deltagare. Det är detta en 
del av projekten är inne på när de talar om Fryshusets ställning. 

Kategorisering och förankring 
En annan aspekt, som tas upp av Frysbox, är vikten av klassificering, det vill säga hur andra 
kategoriserar och förstår projektet. I Frysbox fall handlade det om huruvida projektet skulle ses som 
ett idrottsprojekt eller som ett socialt projekt. Sådan kategorisering kan påverka vilka medel som 
finns tillgängliga, vilket stöd som finns att få men också hur man ska marknadsföra ett projekt. Här 
handlar det om att paketera projektet ”rätt” för att kunna få tillgång till resurser och deltagare. 

Förankringen av ett projekt hos målgrupper, deltagare, samarbetspartner och finansiärer spelar 
också in i överlevnaden. Här finns en inbyggd utmaning, eftersom projekten tolkar vad det innebär 
att ta tillvara och sprida kunskap och erfarenheter på olika sätt. En del har arbetat med 



138 
 

kunskapsspridning, exempelvis genom att ge ut en bok, andra med att sprida projektets arbete 
geografiskt eller öka projektets upptagningsområde. Att bredda ett projekt till exempelvis fler skolor, 
fler kommuner, fler organisationer, fler samarbetspartner, kan å ena sidan innebära att projektet och 
organisationen får mer uppmärksamhet men det kan också innebära att en upparbetad lokal 
förankring förloras. I tidigare utvärderingar har vi sett hur den personliga kontakten, eller 
personbundenheten, som finns både bland organisationer och hos deras samarbetspartner är väldigt 
viktigt för överlevnaden och för att projektarbetet ska fungera (Herz 2016b; Pérez & Herz 2014). I 
takt med att projekt får ett allt större spridningsområde kan dessa kontakter vara svåra att bibehålla.  

Mätbara resultat 
Slutligen finns det en utmaning i att försöka övertyga eventuella uppdragsgivare eller finansiärer om 
att projektet ger resultat. Det krävs legitimitet. Det är tydligt att det pågår en utveckling mot att 
civilsamhället anammar verktyg och ett språk som är hämtat från den offentliga sektorn. Flera av 
projekten är på olika sätt inne på detta och många arbetar med att försöka säkerställa att det arbete 
som läggs ner dokumenteras och framställs på ett sätt som att det finns evidens. De två tydligaste 
exemplen på detta i den här rapporten är användandet av IC Thinking och Community Early Warning  
System (CEWS). Båda anspelar tydligt på en vetenskaplighet. Det är intressant hur organisationerna i 
och med implementeringen av dessa verktyg i de egna projekten också tycks bli en talesperson för 
verktygen, exempelvis när de erbjuder utbildningar till myndigheter och organisationer i IC Thinking 
eller CEWS. Även om det är långt från alla som använder så pass tydliga verktyg återkommer frågan 
om mätbarhet, och vikten av att kunna bevisa att det arbete som genomförs har effekt. Pernilla på 
Frysbox pekar exempelvis på utmaningen ”att mäta, att verkligen kunna få fram en […] effektiv 
mätmetod och då verkligen få fram den förändringsprocessen vi gör”. Behovet av att kunna mäta det 
som görs, för att på så sätt bevisa värdet och få legitimitet, kan tolkas som en anpassning till den 
offentligt finansierade välfärden men kan också ses som en naturlig utveckling av vad Jonna 
Bornemark kallar för ett ”mätbarhetssamhälle” (Bornemark 2018), ett samhälle som värderar det 
mätbara. 

Projektens överlevnad och framtid baseras alltså på en rad olika faktorer. Det kan också handla om 
att sprickor uppstår mellan projekt och organisationer, om att viktiga nyckelpersoner slutar, antingen 
i den egna organisationen eller hos andra samarbetspartner. Det handlar om möjligheterna att få 
fortsatta medel för sin verksamhet och om att balansera vikten av att nå ut med att inte sprida för 
mycket för att då riskera att förlora kompetens, samarbetspartner och projektets egen styrka och 
förankring. Att driva ett projekt är i sig ett sårbart projekt.  

Medier, hat och hot 
Det finns en gemensam nämnare mellan alla projekten i studien, oavsett om de arbetar med rasism, 
utanförskap, eller extremism. Alla projekten arbetar med ämnen som är omdiskuterade, 
omdebatterade och är i den politiska, sociala och mediala hetluften. Detta gör att projekten riskerar 
att exponeras och exploateras på olika sätt, för olika politiska syften. Både projektmedarbetare och 
deltagare kan utsättas för stora risker. 

Flera av projekten vittnar om ett hårt tryck från medier, andra vittnar om att de eller andra i eller 
kring projektet hotats. För många innebär spridningen av erfarenheter och kunskaper från projektet 
extra arbete och höga krav på medvetenhet om de risker som informationsspridningen innebär. 
Projekten arbetar också med frågor som är svåra för deltagarna som projekten riktar sig till. De har 
många gånger svåra livserfarenheter eller har själva utsatts för hot och hat. De står kanske själva 
inför stora vägval i livet. När deltagarna och deras erfarenheter, behov och rättigheter kränks innebär 
det en prövning för dem som arbetar med deltagarna, och de arbetar dessutom många gånger mer 
eller mindre på frivillig basis.  
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I tidigare rapporter har jag lyft behovet av stödinsatser för civilsamhället. Exempelvis skulle 
professionell handledning för projektmedarbetare (se Herz 2016b) kunna vara en hjälp för att 
bearbeta och hitta strategier för att hantera svåra frågor och livsöden. I den här rapporten skulle jag 
vilja lägga till att det behövs en stödstruktur för att förbereda civilsamhället på det mediala tryck som 
kan följa av att arbeta med politiskt känsliga uppgifter. Det behövs också former för att fånga upp de 
erfarenheter av hat och hot som många inom dessa projekt bär med sig. 

Projektmarknadens nivåer 
I följande två avsnitt breddar jag perspektiven en del och tillåter mig göra en del utsvävningar. Jag tar 
upp hur projekten närmar sig sina respektive arbetsområden och hur det sker inom ramen för en 
projektmarknad. Jag inleder med att beskriva projektmarknadens nivåer och tittar sedan närmare på 
projektens olika utgångspunkter, mål och resultat samt hur detta tar sig uttryck i det praktiska 
arbetet. 

Projektmarknad handlar om att projekt inte enbart kan ses som ett medel för att nå ett mål utan att 
det samtidigt finns bakomliggande effekter av att bedriva projekt, särskilt sociala projekt. Ett sätt att 
tydliggöra dessa processer är att tala i termer av en projektmarknad där det finns ett antal aktörer – 
finansiärer, utförare och mottagare. Alla tre är deltagare i projektet. De påverkar projektet och de 
konkurrerar om resurser (Krause 2014). Denna projektmarknad utgör en ram för de diskussioner som 
mer konkret kommer att handla om projektens arbete. 

Finansiären 
I de här projekten är Arvsfonden finansiär. Inom ramen för projektmarknaden är Arvsfonden en 
finansiär av många som konkurrerar om projekt och deltagare. Det innebär att de ramar och de 
incitament som skapas av Arvsfonden får konkreta effekter för de projekt som bedrivs av 
civilsamhället, för civilsamhället självt och för de människor som på olika sätt kommer i kontakt med 
projekten och organisationerna. I denna rapport har vi kunnat se ett antal exempel på detta. Det kan 
exempelvis vara när Arvsfonden av olika skäl påverkar projekten i en viss riktning.  

Tryggare uppväxt i Sverige är ett exempel. Arvsfonden ifrågasatte varför projektet riktade in sig på 
föräldrar eftersom föräldrar inte är en målgrupp för Arvsfonden. Ett annat ännu tydligare exempel är 
att Ung utan pung från början hade tänkt sig en bredare ingång på projektet än extremism men 
responsen från Arvsfonden fick projektet att fokusera på extremism. Här syns tydligt hur 
projektarbetet betyder mer än ett medel mot ett mål, och hur det därför även innehåller specifika 
kunskapsanspråk (exempelvis om extremism). Arvsfondens målgrupper och dess egen organisation 
kan alltså på olika sätt påverka riktningen på projekt och förutsättningarna för dem. Detta blir 
naturligtvis särskilt tydligt genom de riktlinjer och regler som ramar in det finansiella stödet.  

Utföraren 
Den andra nivån är utföraren av projektet, det vill säga den organisation som står bakom projektet. 
Ibland är denna nära relaterad till projektet, andra gånger inte. Organisationerna agerar på en 
projektmarknad där de konkurrerar om resurser, deltagare och frivilligarbetare. För många 
organisationer är projektmedel den enda eller en av få långvariga inkomstkällor. Det innebär att 
organisationerna behöver skapa projekt för att överleva och för att kunna fortsätta sitt arbete. Det 
gör att projekt kan initieras av olika skäl, exempelvis för att ett behov finns hos de egna 
medlemmarna vilket bland annat Navigator är ett exempel på. Men projekt kan också initieras för att 
organisationerna ska kunna överleva. Det kan exempelvis vara fallet när mer eller mindre riktade 
medel utlyses eller om en fråga får stor uppmärksamhet medialt och politiskt, och en organisation av 
den anledningen väljer att anpassa sitt pågående arbete efter de förutsättningarna.  
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Deltagarna 
Slutligen handlar det om deltagarna. Deltagarna ingår på olika sätt i denna projektlogik, både som 
resurser i termer av deltagare och som resurser i termer av arbetskraft. Deltagarna ger sin tid, sina liv 
och sina berättelser till projekten, många gånger utför de också ett mer traditionellt (löne-)arbete för 
projekten eller organisationerna. Ett konkret exempel på hur deltagarna blir resurser för projekt och 
organisation är de ungdomar som bidrar med sina erfarenheter till Teskedsorderns APPropå rasism.  

Paketera och presentera projekten för projektmarknaden 
Konkurrensen på projektmarknaden kräver att projekten paketeras på rätt sätt (Krause 2014). 
Peaceworks menar att de inte har anammat ett språkbruk som är gångbart på denna marknad. Det är 
enligt dem svårare att få medel om projekten paketeras och marknadsförs med begrepp som 
kolonialitet än om de i stället paketeras som toleransprojekt.  

”Rätt” paketering och språkbruk ger konkurrensfördelar på projektmarknaden. Även om en 
organisation har lång erfarenhet av till exempel demokratiarbete eller (social-)pedagogiskt arbete 
krävs det att detta arbete anpassas efter de begrepp som för närvarande är gångbara på 
projektmarknaden. Flera faktorer bidrar till detta: konkurrensen mellan organisationer om medel, 
projektens specifika karaktär som skapas av finansiärer och samhällets organisering av exempelvis 
välfärden och kravet att projekten ska vara nytänkande. Det är helt enkelt svårare som organisation 
inom civilsamhället att få medel för ett fortsatt arbete som bygger på goda resultat än att få medel 
för ett nyformulerat projekt. Projektet behöver inte alltid vara nytt, men bör inom ramen för denna 
logik åtminstone vara formulerat på ett sätt så att det framstår som nytt.  

En viktig del av paketeringen, som bland annat Peaceworks är inne på, har att göra med hur 
projekten ramas in, det vill säga vilka begrepp projekten använder för att beskriva sitt arbete eller 
hur de ser på ett specifikt problemområde. Hur ett projekt tar sig an problemet, vilka begrepp och 
teorier de använder och hur problembeskrivningen skrivs fram påverkar i allra högsta grad hur 
projekten tar sig uttryck, vilket arbete de kan genomföra och om projektens resultat överlever. I 
nästa avsnitt kommer jag därför titta närmare på de olika projektens sätt att arbeta med rapportens 
teman: extremism, rasism och utanförskap. 

Olika utgångspunkter – olika mål, olika resultat… 
Projekten använder olika begrepp, teorier och utgångspunkter för sin verksamhet. Vissa, som 
Peaceworks, utgår från antirasistiska begrepp och teori. Andra projekt talar om interreligiöst arbete 
medan ytterligare någon har anammat begrepp som radikaliseringsprocessen eller utanförskap. 
Samtidigt är det viktigt att poängtera att flera projekt rör sig mellan dessa teoretiska och 
metodologiska utgångspunkter, samt att några projekt är svårplacerade.  

Jag har trots det valt att dela upp detta avsnitt genom att tala om fem olika utgångspunkter för 
projektens teorier och begrepp: interreligiös pedagogik, tolerans, antirasism, våldsbejakande 
extremism och radikalisering, samt integration och socialt arbete. Inledningsvis kommer jag att kort 
introducera dem var för sig innan jag diskuterar dem i relation till det konkreta arbetet i de olika 
projekten. Syftet med detta är att peka på att alla utgångspunkter bär på utmaningar och att olika 
utgångspunkter därför kan påverka hur projekten formulerar bland annat problemområde, mål och 
delaktighet. Det är alltså ett problematiserande avsnitt. 

Projekt med interreligiös pedagogik och dialog 
Religion tolkas ofta som en konfliktyta i offentliga debatter och politiska samtal, och inte som en 
resurs för demokratiska samtal och möten (Yablon 2010). Trots denna dominerande bild av religion 
har så kallade interreligiösa möten mellan unga med olika trosuppfattningar använts på en rad olika 
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sätt världen över, både pedagogiskt och för att skapa dialog och gynna vad som sägs vara 
demokratiska värden såsom pluralism. En del av dessa insatser har pekat på goda resultat. Till 
exempel har interreligiösa metoder använts för att bidra till att skapa fred i konfliktområden (Yablon 
2010) eller för att skapa ”demokratisk potential” (Liljestrand 2018).  

En del forskning på interreligiösa metoder och projekt har pekat på deras begränsningar. En sådan 
uppenbar begränsning är att det kan finnas yttre fysiska, spatiala och socio-ekonomiska hinder som 
kan påverka möjligheterna till dialog och mötesplatser (Liljestrand 2018). Sverige har exempelvis 
starkt segregerade städer där möjligheter till boende och arbete i allt högre utsträckning skiktas 
beroende på faktorer som fattigdom och sociala konstruktioner av ras, religion och ursprung (se till 
exempel Wolgast et al. 2018; Therborn 2018). Det kan därför innebära svårigheter att skapa 
mötesplatser för och fruktbara möten med unga med olika religiös övertygelse eller med olika 
religiösa intressen, svårigheter som inte fångas upp av de frågor som ryms i det interreligiösa mötet 
eller samtalet. Kritikerna menar att interreligiöst arbete därför måste omfatta arbetssätt som kan 
hantera socio-ekonomiska olikheter. Andra studier har pekat på att ungdomar som ingått i liknande 
projekt i första hand väljer att delta för gemenskapens och vänskapens skull, snarare än för religiösa 
intressen (Salera 2012). Det behöver naturligtvis inte vara ett problem, men frågan som uppstår är 
om liknande projekt som inte uttalat ägnar sig åt interreligiösa metoder kan uppnå samma resultat 
om de verksamma komponenterna är gemenskapen snarare än det interreligiösa inslaget? 

I den här utvärderingen ingår åtminstone tre projekt som i någon form arbetar med eller bygger 
vidare på projekt som utgår från interreligiös pedagogik och dialog. Dels rör det Tillsammans för 
Sverige, dels det projekt som bygger vidare på Tillsammans för Sverige, Pluralism- och 
dialoginstitutet, samt Interreligiöst skolprojekt. 

Toleransprojekt 
Toleransbegreppet har i omgångar varit populärt, särskilt i arbetet mot rasism och mot högerextrema 
grupper, men också i arbetet mot heteronormativitet och sexism och i arbetet för att stärka 
urbefolkningars rättigheter runt om i världen. Det så kallade Toleransprojektet är en stor 
inspirationskälla för många projekt, organisationer och kommuner i Sverige som vill arbeta mot 
rasism och fördomar. Toleransprojektet var till en början ett pedagogiskt projekt i Kungälvs kommun 
med syfte att försöka bemöta nazistiska kränkningar i skolmiljön. Vissa av projekten i denna studie 
nämner uttryckligen det arbetet eller personer förknippade med det arbetet som förebilder. Emma 
som arbetar med Interreligiöst skolprojekt pekar exempelvis på hur Toleransprojektet har inspirerat 
deras projektarbete. 

Men toleransbegreppet och Toleransprojektet väcker också andra reaktioner. Negin på Pluralism och 
dialoginstitutet är noga med att påpeka att de inte arbetar med tolerans på grund av begreppets 
beskaffenhet. Detta visar hur olika projekten och organisationerna kan välja att närma sig sitt 
arbetsområde. Det visar också hur svårplacerade projekten kan vara och hur omdiskuterat 
toleransbegreppet är. Vi ska återkomma till denna diskussion, men först lite bakgrund till arbetet 
med tolerans och toleransprojektet. 

[Fokus ligger på de] drivkrafter [som ligger] bakom intolerant beteende, för att därefter 
kunna möta eleven i en undervisningsmodell som bygger på historiska berättelser och 
dialog samt varje persons rätt att uttrycka sin mening (Toleransprojektet, 2013). 

Toleransprojektet betonar mötet med eleven, att använda dialog och att ge eleven rätt att få 
uttrycka sin mening. Att få uttrycka sin mening handlar inte om rätten att få kränka vem man vill. I 
stället ska det tolkas som att lära sig att ”hantera konflikter” i stället för att ”ignorera” dem eller att 
”trycka ner” dem (Mattsson & Hermansson Adler 2012). 
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Rent konkret bedrevs arbetet inom Toleransprojektet i projektform, där ett antal elever fick 
erbjudande om att gå en kurs och delta i en exkursion (som av tradition har gått till Polen, men andra 
miljöer utesluts inte). Det betonades att det var viktigt att det blev en bra elevsammansättning och 
att det skulle vara frivilligt att delta. Till kursen knöts ett antal olika yrkesgrupper som alla skulle 
arbeta med kursens olika delar. Det kunde handla om att pedagoger arbetade med undervisning men 
att socialarbetare arbetade med stöd till individer och familjer. De olika kurstillfällena skulle spegla 
elevernas livsvärld och gick på olika sätt ut på att arbeta med etiska och moraliska spörsmål 
(Mattsson & Hermansson Adler 2008). Eleverna skulle utveckla sin förmåga att sakligt resonera och 
ta aktiv och välgrundad ställning för gemenskap och tolerans som ett sätt att motverka 
diskriminering och segregation (Mattsson & Hermansson Adler, 2012). Pedagogiken kretsade runt 
användandet av ”narrativ, progressiva värderingsövningar, samarbetsövningar och traditionell 
undervisning” (Segerstedtinstitutet 2018). 

Arbetssättet i Toleransprojektet beskrivs som ”beprövat och dess goda resultat i ett socioekonomiskt 
långsiktigt perspektiv är belagd med gedigen dokumentation” (Segerstedtinstitutet 2018). Samtidigt 
är idén inte ny. Tyskland har exempelvis en lång tradition av liknande arbetssätt inom socialt arbete 
med högerextrema ungdomar. Intressant nog har dessa antingen varit inriktade mot tolerans eller 
mot att konfrontera ungdomar med Tysklands historia. Båda dessa arbetssätt, som det finns drag av i 
Toleransprojektet, har visat sig ha begränsad effekt i arbetet mot högerextremism (Aluffi-Pentini & 
Lorenz 1996). 

Begreppet tolerans är också omdiskuterat, vilket Negin exemplifierar ovan. Wendy Brown (2006) 
pekar på att det aldrig funnits en enhetlig definition av tolerans utan att det plockats upp och 
använts för en rad olika syften runt om i världen. Det innebär att det kan innehålla olika politiska och 
intellektuella spår, samt även rikta sig till olika politiska frågor, grupper och agenter. Tolerans som 
det används av stater i mellanöstern och av stater i väst skiljer sig alltså åt på en rad punkter, menar 
Brown vidare. Det är därför viktigt att poängtera att den fortsatta texten tar sin utgångspunkt i hur 
begreppet formuleras, används och diskuteras i en svensk, europeisk kontext. 

Att tolerera handlar enligt Rainer Forst (Brown & Forst 2014) om att finna det rätta skälet (eller 
argumentet) som kan presenteras för andra när de behöver anpassa sig till normer eller regler som 
går emot vad de tycker är rätt och riktigt eller mot vad de tror på. Häri ligger också en stor del av 
kritiken mot begreppet. Herbert Marcuse (1969) var tidig med att kritisera begreppet för att tolerans 
kräver ett upprätthållande av sociala orättvisor och att det för kampen om rättvisa och jämlikhet 
krävs en intolerans mot tolerans. Ibland talas det därför också om toleransparadoxen, att det krävs 
intolerans mot dem som är intoleranta vilket i förlängningen innebär en auktoritär nolltolerans för 
att säkerställa möjligheten till tolerans (Di Blasi & Holzhey 2014). 

Tolerans förutsätter också vissa värden. Som Essed (1991) pekar på förutsätter begreppet att ”de 
dominerande” ska vara toleranta gentemot ”de andra”, de som domineras, vilket kräver och utgår 
från en god vilja hos dem som är befinner sig i maktposition. Den goda viljan för att bidra till ett 
tolerant samhälle blir här centralt. En utmaning som följer av detta är att även goda viljor som bekant 
kan bidra till att reproducera exempelvis rasism. Ett annat perspektiv på tolerans är att alla ska vara 
toleranta gentemot varandra, vilket i så fall bortser från ojämlikhet och olika maktrelationer. En 
effekt är att exempelvis klass och rasistiska strukturer riskerar att devalveras till att antingen handla 
om människors välvilja eller till att helt bortse från de strukturer som lett till att problemet de facto 
uppstått (Lorenz, 1996). Wendy Brown (2006; Brown & Forst 2014) menar att tolerans är ett de-
politiserande begrepp som bortser från det politiska sammanhang som skapar och upprätthåller 
exempelvis orättvisor såsom rasism. Tolerans utgår från en konfliktyta men maskerar den politik som 
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skapar konfliktytan från början (se också Sigurdson 2009). På så sätt reproduceras konflikten i 
toleransens namn. 

Mattias Gardell (2015) menar på samma sätt att tolerans förskjuter rasism till att handla om etik 
snarare än om politik, vilket passar dominerande politiska intressen väldigt väl. Att lära sig tolerans 
handlar exempelvis om att få individer att lära sig att stå ut med andras olikheter snarare än att få 
dem att bidra till jämlikhet eller solidaritet med andra. Det handlar om att se sig själva och andra som 
individer snarare än som bärare av effekter av exempelvis historiska, materiella och sociala orättvisor 
(Brown 2006). Det betyder att arbetet med tolerans och intolerans inte kan leda till social förändring. 
Kritikerna till konceptet menar att det därför snarare krävs ett fokus på de strukturer som bibehåller 
rasism och liknande strukturella ojämlikheter för att få till stånd social förändring (Aluffi-Pentini & 
Lorenz 1996; jfr. Brown 2006). 

I denna utvärdering är det framför allt Interreligiöst skolprojekt, New Connexion och Måste du va så 
extrem? som tagit intryck av tolerans och då särskilt Toleransprojektet. 

Antirasistiska projekt 
Denna kategori är möjligen något mer luddig än de tidigare två eftersom även interreligiösa projekt 
och toleransprojekt kan anses vara antirasistiska i någon form. Jag beskriver här därför i första hand 
de projekt som uttryckligen tar avstamp i teorier och begrepp hämtade från rasismforskning. Det är 
Demo, APPropå rasism och Låt stå, antirasism på schemat. Men det finns också andra projekt som 
delvis anammar antirasistiska begrepp och teorier. 

Att tala i termer av antirasism och antirasistiskt arbete som en homogen kategori är också 
problematiskt, eftersom olika insatser och projekt kan innehålla olika definitioner av rasism 
(Malmsten 2008), och en tolkning av antirasism skiljer sig därför från en annan. Projektet Låt stå, 
antirasism på schemat använder en postkolonial tolkning av rasism medan det i Unga mentorer och 
dialogmöten snarare handlar om den vardagsrasism som målgruppen själv upplever.  

Även Paul Gilroy (2010) pekar på problemen med att definiera antirasism, men går längre i sin kritik. 
Han menar att antirasism trivialiserar svartas liv och reducerar deras liv till enbart en respons mot 
rasism. Han menar att detta särskilt blir fallet när rasism isoleras från sin sociala och politiska 
kontext, vilket han menar tenderar att bli fallet i det praktiska antirasistiska arbetet. Den här kritiken 
mot antirasism som begrepp och praktik gör att det finns anledning att skilja på olika former av 
antirasistiskt arbete. 

Heléne Lööw talade under 1980-talet om tre former av antirasism i Sverige (Lööw 1994) 

• en politiskt driven antirasism inom myndigheter och media 

• en folklig massmobilisering som ledde fram till antirasistiska intresseorganisationer  

• militanta antirasister.  

Men Jenny Malmsten (2008) studerar i sin avhandling organisationer som bedriver antirasistiska 
projektverksamheter, och konstaterar att de inte tycks passa in i de kategorier som Lööw 
identifierade på 1980-talet. Samma sak tycks gälla i denna studie. Det är svårt att hävda att 
organisationerna kan anses ingå i en folklig massmobilisering, inte heller är de särskilt militanta.  

Malmsten (2008) menar i stället att organisationerna och aktörerna i hennes studie ingår i en 
associationsdriven antirasism, och inte i en antirasistisk rörelse. Dessa organisationer arbetar i lösa 
nätverk tillsammans med målgrupper och har nära samarbete med staten genom finansiering (ofta 
projektstyrt och kortsiktigt). Detta är även fallet för de antirasistiska projekt som ingår i denna studie. 
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Arbetet saknar ofta tydliga rasistiska motståndare utan bedrivs i stället ofta strategiskt, 
medvetandehöjande eller dekonstruktivt: 

• Strategiska projekt arbetar för att stärka deltagarna i projektet. Detta finns det drag av både i 
APPropå rasism och i Låt stå, antirasism på schemat som båda arbetar för att stärka elever. 
Men det finns också drag av detta i ett projekt som Unga mentorer och dialogmöten som 
indirekt arbetar med frågor om bland annat rasism strategiskt. 

• Medvetandehöjande handlar om att sprida kunskap om rasism. Också detta finns det drag av 
i de tre nämnda projekten. I APPropå Rasism är detta väldigt tydligt i hur appen är upplagd. 
Här handlar det både om att skapa en medvetenhet om rasism, rasismens historia, olika 
former av rasism och effekter av rasism. Ett annat projekt har arbetat med detta tema inom 
sin egen organisation är Demo.  

• Att arbeta dekonstruktivt handlar om att arbeta med att plocka isär rasistiska diskurser. 
Detta förekommer i olika hög utsträckning som en del i de olika antirasistiska projektens 
arbete. 

För de projekt som ingår i denna studie finns det tydliga drag av det Malmsten kallar för 
associationsdriven antirasism. Projekten arbetar i nära samarbete med staten, vilket jag hävdar är ett 
resultat av projektmarknaden. Staten representeras av bland annat Arvsfonden och andra 
finansiärer, men det kan också vara myndigheter och polis. Men samarbetet med staten kan göra det 
svårt att utmana en del av de strukturer som projekten syftar till att arbeta för att förändra.  

De antirasistiska rörelserna utmanar den nationella självbilden av ett land utan rasism eller som 
åtminstone fördömer rasism (Jämte 2013). En associationsdriven antirasism riskerar att i stället 
reproducera denna självbild, på grund av sin nära samverkan med staten. Staten kan säga att allt görs 
för att motverka rasism samtidigt som den associationsdrivna projektburna antirasismen saknar 
verktyg för att utmana den strukturella, nationella rasismen.  

Detta kan jämföras med Sara Ahmed (2012). Hon diskuterar risken att mångfald tas som intäkt för att 
dölja institutionell rasism. Institutionaliseringen av mångfald kan paradoxalt leda till en konservering 
snarare än en utmaning (Ahmed 2012). På liknande sätt skulle finansiering av projekt mot rasism 
kunna innebära att den antirasistiska nationella självbilden som Jämte talar om kan leva vidare, 
eftersom projekten inte kan utmana de sociala och politiska delarna av rasism. Detta betyder inte att 
antirasistiska projekt inte kan eller vill förändra sociala och politiska aspekter av rasism, bara att det 
finns en inbyggd utmaning i att arbeta antirasistiskt på en projektmarknad och i nära anslutning till 
en statlig finansiär och till offentliga samarbetspartner. 

Projekt mot våldsbejakande extremism och radikalisering 
Ett antal av projekten arbetar uttalat mot våldsbejakande extremism. Dessa projekt är tydligt 
influerade av det nuvarande sociala och politiska läget, där begrepp, språkbruk, metoder och teorier 
ofta är relaterade till våldsbejakande extremism och radikalisering. Forskning har problematiserat 
och kritiserat de begrepp som används, exempelvis radikaliseringsprocess, och de skarpa 
gränsdragningar som ofta görs mellan det demokratiska och det icke-demokratiska. Begreppen har 
också populariserats i policydokument, av till exempel försvarshögskolor och tankesmedjor (jfr. 
Nilsson 2018; Flyghed et al. 2011; Herz 2016c; Kundnani 2012). De projekt i vår studie som använder 
begreppen nämner att de bland annat har influerats av Segerstedtinstitutet, Nationella samordnaren 
mot extremism och kommunala handlingsplaner, men de kan också bygga på konkreta erfarenheter 
av specifika organisationer som Al-Shabaab eller IS. Dessa projekt skulle alltså kunna delas in i två 
olika grupper:  
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• Målgruppsorienterade projekt som exempelvis Navigator, Unga mentorer och dialogmöten 
och Waano. De har initierats eftersom det fanns ett väldigt konkret behov hos de egna 
medlemmarna där barn hade rest till krigshärjade områden, och deras föräldrar inte har 
vetat vart de skulle vända sig. Det fanns inte heller forum för att diskutera frågor eller 
erfarenheter relaterade till detta ämne.  

• Projekt med samhällsperspektiv, där det tydligaste exemplet troligen är Safe Space. Det 
betyder inte att de inte har eller använder målgrupper i sitt arbete, men de arbetar utifrån 
ett problem med våldsbejakande extremism och radikalisering som identifierats politiskt. 
Samma sak gäller för exempelvis Måste du va så extrem?. De arbetar med unga, men 
problemet med våldsbejakande extremism eller radikalisering har identifierats och 
definierats från annat håll, i deras fall delvis från Arvsfonden.  

Våldsbejakande extremism och radikalisering ställs ofta mot ett demokratiskt samhälle. Ett 
demokratiskt samhälle antas därför inte innehålla extremism och radikalisering, och de ses därför 
som ett hot mot det demokratiska samhället. Med samma logik antas att ”demokratiarbete” kan 
användas för att förhindra extremism och radikalisering.  

Detta är en kraftig förenkling av relationen mellan demokrati och våldsbejakande extremism och 
radikalisering (Sörbom & Wennerhag 2016). Trots det använder civilsamhället ofta socialt 
demokratiarbete i arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism (se Sivenbring 2016). 
Det är inte särskilt märkligt. De komponenter som brukar lyftas fram som fungerande i arbetet mot 
våldsbejakande extremism och radikalisering ingår ofta i ett brett inriktat socialpedagogiskt arbete – , 
vilket i sin tur har många likheter med det som av det som civilsamhället ofta kallar 
”demokratiarbete” (jfr. Herz 2016c). Det kan konkret handla om att arbeta mot sociala orättvisor och 
för att tillgodose sociala behov, exempelvis utbildning, arbete, bostad och trygghet, men ibland om 
att ”ge röst” åt någon. 

Problemet är att insatserna för att hantera dessa sociala utmaningar tenderar att riktas mot vissa 
grupper i samhället snarare än mot samhället självt. Som Per-Erik Nilsson (2018) pekar på riktas 
exempelvis insatser mot vissa utsatta eller ”icke-integrerade” grupper utan att klassfrågan nämns (se 
också Flyghed et al. 2011). Risken är då att insatser mot radikalisering uteslutande riktas mot vissa 
individer eller grupper som bjuds in för att delta i eller få utbildning om vad som ofta framställs som 
ett opolitiskt men demokratiskt samhälle. Nilsson (2018) menar att all interaktion som initieras av de 
”integrerade” med målgruppen de ”icke-integrerade” kan beskrivas som och tolkas som ett arbete 
mot radikalisering. Allt från direkt utpekande och stämplande insatser till läxläsning kan därför tolkas 
i termer av att vara en del av arbetet mot radikalisering.  

Projekt för integration och socialpedagogiskt arbete 
Det finns också projekt som inte riktigt passar in i den ovanstående uppdelningen mellan 
interreligiösa projekt, toleransprojekt, antirasistiska projekt och projekt mot våldsbejakande 
extremism. Naturligtvis finns det inga skarpa gränser mellan de olika kategorierna men dessa projekt 
skiljer sig trots det något från de andra. De har inte heller särskilt många likheter sinsemellan. 

Jag kategoriserar dem som projekt för integration och socialpedagogiskt arbete. I första hand handlar 
det om Tryggare uppväxt i Sverige, Kåken, FC Ibra och Frysbox. Tryggare uppväxt i Sverige handlar om 
integration och utanförskap och Frysbox, Kåken och FC Ibra om socialpedagogiskt arbete med 
ungdomar.  

Tryggare uppväxt har ett tydligt fokus på deltagarnas möjligheter att integreras i Sverige. Deras 
definition av integration innebär exempelvis förutsättningar att klara skolan eller att ha bra kontakt 
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med myndigheter och förstå myndigheternas arbete. Även om myndigheterna är engagerade i 
arbetet tycks mycket fokus hamna på deltagarna och inte särskilt mycket på strukturella 
förutsättningar för att deltagarna ska ”integreras” eller kunna lämna ett ”utanförskap”. Samtidigt har 
behovet uppmärksammats hos deltagarna och det är deras behov som styr verksamheten. 

Frysbox arbetar med relativt klassiskt socialpedagogiskt arbete där fysisk träning blandas med socialt 
engagemang för deltagarna. Projektet är framgångsrikt och har levt länge. Det är ett av de tydligaste 
exemplen på hur ett projekt lyckas attrahera och rekrytera ungdomar till en verksamhet. 
Verksamheten som sådan lockar dem och den ger dem också ett socialt sammanhang. Tränare och 
annan personal påverkar troligen i hög grad att projektet kan nå och fånga upp ungdomar. 
Ungdomshuset Kåken arbetade med att skapa en mötesplats för unga medan FC Ibra arbetade för att 
fånga upp ungdomar som kände misstro mot myndigheter och erbjöd dem arbete och utbildning. 
Alla dessa tre projekt arbetar därför i en socialpedagogisk tradition.  

… men liknande demokratiarbete? 
De olika utgångspunkterna, teorierna och begreppsapparaterna har alla sina respektive utmaningar, 
och påverkar projekten på olika plan. De antirasistiska projekten har det tydligaste samhällskritiska 
och samhällsförändrande perspektivet. Projekten för tolerans och interreligiös dialog saknar ett 
inbyggt samhällsförändrande perspektiv. Här handlar det i stället framför allt om tolerans, förståelse, 
dialog och åsikter. Även projekt mot våldsbejakande extremism och radikalisering skriver in sig i en 
samhällsbevarande diskurs, där det handlar om att skydda demokratin mot specifika hot. Dessa 
teorier och begrepp används för att skapa gränser för det som för närvarande ses som politiskt 
legitimt (Sörbom & Wennerhag 2016). Toleransprojekt, interreligiösa projekt och projekt mot 
våldsbejakande extremism kan därför få konsekvensen att insatserna individualiseras, att de riktas 
mot enskilda eller grupper av människor snarare än mot de strukturer som skapar förutsättningarna. 
En samhällskritisk ansats innebär att arbetet inte behöver rikta sig uteslutande mot individer och 
grupper, utan också kan rikta krav på förändring ”inåt” mot den egna organisationen, institutionen 
eller nationalstaten. 

Men en samhällskritisk ansats kan också utmana en politisk hegemoni så till den grad att det kan 
innebära svårigheter att få medel för verksamheten. Det är detta som Låt stå och Demo är inne på, 
att det kan innebära problem att använda ett språk som inte ger lika mycket pengar. Just dessa 
projekt har trots detta landat i slutsatsen att det är viktigt att behålla ett specifikt språkbruk, och till 
exempel tala om rasism och strukturella normer. Konkreta exempel på att detta har hänt är inte 
särskilt tydligt i denna rapport men det har uppmärksammats i tidigare studier (Herz 2016b). 

Trots att projekten har så pass olika utgångspunkter finns det förvånansvärt stora likheter i hur det 
konkreta arbetet ser ut. Jag har tre hypoteser för hur det kan hänga ihop:  

- Projektlogiken, det vill säga förutsättningarna för att överleva på en projektmarknad, kan 
leda till likriktning av projekten. Många har samma samarbetspartner, exempelvis skolan, de 
använder liknande insatser, exempelvis utbildning, workshoppar och ambassadörer eller 
mentorer, och de arbetar med kunskapsspridning på liknande vis, exempelvis genom 
utgivning av böcker och lärarmaterial.  

- Arbetet i projekten, oavsett teoretisk utgångspunkt, tycks ofta omvandlas till ett 
”demokratiarbete” som ställs mot det icke-önskvärda.  

- Arbetet i de olika projekten tycks i huvudsak vara individualiserande eller inriktade på en 
specifik grupp av människor och inte inriktade på samhällsförändrande åtgärder eller på 
social mobilisering. Insatserna riktas i första hand mot individen eller gruppen och först i 
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andra hand mot samhället annat än då samhället ska ”lära sig” hantera vissa individer eller 
grupper. Det leder troligen till viss likriktning av det konkreta arbetet.   

Intressant nog går en liknande individualisering och likriktning av insatser även att finna inom 
välfärdsstaten i sin helhet, som successivt har gått mot en ökad individualisering av social utsatthet 
och social utestängning (Herz & Lalander 2018; Dahlstedt & Lalander 2018). Även civilsamhället har 
gått mot en ökad professionalisering och byråkratisering med ökade krav på större 
”vetenskaplighet”. I takt med det har civilsamhällets insatser och det offentligas insatser närmat sig 
varandra (Amnå, E., Czarniawska, B. & Marcusson 2013; Grafström et al. 2015; Herz 2016b; Hwang & 
Powell 2009; Kings 2011).  

Detta sätt att vetenskapliggöra arbete syns hos flera projekt i denna studie, som till exempel 
marknadsför sitt arbete med att de använder olika vetenskapligt granskade metoder (se Öhlund 
2016). Safe Space och Våra liv använder Community Early Warning System, Pluralism och 
dialoginstitutet använder IC Thinking och Låt stå betonar sitt samarbete med Mångkulturellt centrum 
och Uppsala universitet. Ett tecken på ett vetenskapliggörande som kan leda till en 
sammanblandning mellan civilsamhälle och offentliga aktörer.  

Professionaliseringen medför också en ökad byråkratisering som kan ta fokus från möjligheterna till 
opinionsbildning (Helmersson 2017). Frågan är om professionalisering, byråkratisering och 
vetenskaplighet även kan bidra till att den förskjutning mot individualisering som skett inom den 
offentliga välfärden också drabbar civilsamhället? Det här innebär en utmaning för civilsamhället. 
Civilsamhällets aktörer behöver både kunna navigera på en konkurrensutsatt projektmarknad som 
ställer krav både på nytänkande och effektivitet och samtidig bevara skiljelinjen mellan civilsamhället 
och det offentliga. Den skiljelinjen som många gånger lyfts fram som civilsamhällets styrka. 
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Avslutande diskussion 
Jag inledde denna rapport med att konstatera att projekten trots sina olikheter ofta landar i någon 
form av förebyggande och socialt demokratiserande arbete (se Sivenbring 2016). Oavsett om de 
arbetar med extremism, rasism eller utanförskap ser det dagliga arbetet i projekten alltså relativt lika 
ut. De arbetar med skolor, mötesplatser och utbildningar, men naturligtvis också för att målgrupper 
ska kunna göra sina röster hörda.  

I den här studien är det dock relativt få projekt som tydligt arbetar med att mobilisera en målgrupp 
för social och politisk förändring. Snarare tycks flera projekt närma sig den offentligt finansierade 
välfärden, till exempel genom att anamma språk, problemdefinitioner och verktyg (Öhlund 2016) och 
genom direkta samarbeten. Närmandet kan leda till en positiv styrningsprocess, till exempel att man 
är överens om problem (Malmsten 2008). Ett sådant närmande riskerar både att göra gränserna 
mellan civilsamhälle och myndigheter otydlig och att minska möjligheterna till politisk påverkan och 
till opinionsbildning (Harding 2012; Helmersson 2017; Herz 2016b).  

Delaktighet och det offentliga 
Civilsamhället förväntas ofta ha en nära relation till sina målgrupper och fungera som alternativ eller 
komplement till offentlig service och marknaden. Civilsamhället kan därigenom arbeta med 
opinionsbildning och politisk påverkan och föra upp målgruppers behov och rättigheter till en politisk 
nivå. (I inledningen utvecklar jag detta resonemang.). Målgruppernas relation till civilsamhället 
påverkas dock av relationen mellan civilsamhället och det offentliga, vilket i sin tur kan påverka 
målgruppernas möjligheter till delaktighet. För att exemplifiera denna diskussion kommer jag utgå 
från arbetet med extremism och radikalisering, men jag hade lika gärna kunnat välja arbetet mot 
rasism eller utanförskap. Eftersom extremism och radikalisering är omdiskuterat vill jag poängtera att 
jag ställer mig bakom arbete som kan bidra till att människor inte skadar sig själva och andra. 
Diskussionen handlar inte om att man ska genomföra ett arbete utan om hur man gör det, och hur 
man hanterar utmaningar med arbetet. 

Termerna extremism och radikalisering används särskilt politiskt och medialt för att beskriva 
ideologier, grupper eller individer som anses avvika från och hota den ”politiska mittpunkten”, en 
mittpunkt som dessutom hela tiden befinner sig i rörelse (Sörbom & Wennerhag 2016). Det gör att 
extremism och radikalisering ofta hänvisar till vissa specifika ideologier medan andra ideologier inte 
inramas på samma sätt. Det har också pekats på hur teorier om radikalisering individualiserar och 
avpolitiserar det sociala sammanhang människor befinner sig i. Begreppen är med andra ord 
omdiskuterade (se exempelvis Flyghed et al 2011; Heath-Kelly 2013; Kundnani 2012, 2015 m.fl.).  

När dessa begrepp och teorier förflyttas från en politisk och medial kontext till civilsamhällets arbete 
med sina målgrupper ser jag ett antal utmaningar för civilsamhället. Utmaningar som i förlängningen 
också påverkar i hur hög utsträckning målgrupperna kan eller tillåts vara delaktiga i arbetet: 

- Genom att anamma ett politiskt och medialt språkbruk riskerar man att peka ut människor 
eller grupper av människor, trots goda avsikter. Detta har att göra med att begreppen som 
används verkar individualiserande och enbart i relation till vissa ideologier. 

- Det finns utmaningar med att definiera målgrupper och presentera resultat när relationen 
mellan extremism och politisk mitt befinner sig i ständig rörelse.  

- Risken finns att målgruppens förtroende påverkas på grund av en allt för tät relation med det 
offentliga, det vill säga politiskt styrda organisationer, exempelvis genom att dela mål, 
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problemformulering och språk. Detta borde särskilt gälla i fall då målgruppen sedan tidigare 
saknar förtroende för offentliga myndigheter.  

- Civilsamhället riskerar att bli en del av den politiska mittens potentiella radikalisering (jfr. 
Sörbom & Wennerhag 2016), särskilt om ”demokratiarbetet” tenderar att bli en form av icke-
ideologisk bekännelsekultur (Weber, kommande). Mouffe (2005) beskriver detta som 
skillnaden mellan politisk – en artikulerad politisk konflikt, och politik – det som passar 
etablerade politiska organisationer. Demokratiarbetet riskerar helt enkelt att pressa undan 
det politiska i det dagliga arbetet om arbetet anpassas efter etablerade politiska 
institutioner.  

- Den begreppsliga och teoretiska oklarhet som begreppen extremism och radikalisering 
innebär kan, som Nilsson (2018) uttrycker det, leda till att nästan vad som helst kan sägas 
ingå i ett arbete mot radikalisering. Detta kan möjligen delvis förklara att så många projekt 
landar i en form av ”demokratiarbete”.  

En av projektledarna ger en annan möjlig förklaring. Hen menar att olika begrepp, som extremism 
och radikalisering, och olika uppfattningar om målgrupper ”pressas […] ner” från politiskt håll, via 
finansiärer och samarbetspartner, till civilsamhällets organisationer. Här finns en koppling till 
projektlogiken. Civilsamhället pressas in i en projektmarknad där organisationerna tvingas anpassa 
sig för sin överlevnad – de kan bara arbeta med projekt som det är möjligt att få medel för. Detta 
gäller alla finansiärer, inte bara Arvsfonden, och den politiska styrning som på olika sätt påverkar 
civilsamhällets villkor. Eftersom många organisationer i dag mer eller mindre lever på projektpengar 
och eftersom projekten samtidigt ska vara nyskapande är risken stor att de anpassar arbetet efter 
det för tillfället rådande politiska klimatet. 

Projektformen är ett specifikt policyinstrument som inbegriper särskilda kunskapsanspråk på de 
problem som adresseras (Fred 2018). Detta oavsett om projekten arbetar med frågor om 
segregation, rasism, extremism eller utanförskap. Anspråken styrs av en politisk rationalitet som 
innehåller olika policys, regler, mål och kriterier (Mc Glinn 2018). Denna rationalitet behöver 
organisationerna anpassa sig efter för att komma ifråga för projektmedel, men de behöver också 
kunna paketera sina projekt i enlighet med den politiska rationalitet som styr kunskapsanspråken (se 
Krause 2014).  

Konkurrensen och projektifieringen av civilsamhällets arbete för med sig en rad utmaningar, flera av 
dem parallella till när relationen till det offentliga suddas ut. Projektifieringen kan till exempel bidra 
till minskad möjlighet till politisk påverkan (Civos 2012). Projektifieringen och dess implicita och 
explicita styrning kan också vara en del av förklaringen till likriktigheten av arbetet i projekten. Det 
dagliga, befintliga arbetet i organisationerna anpassas för att passa in i den mall som 
projektifieringen innebär. 

Hur ska vi ta vara på civilsamhällets styrkor? 
Den stora utmaningen som följer av denna diskussion är hur civilsamhällets styrkor och arbete ska 
kunna tillvaratas inom ramen för kortsiktiga projekt inom politiskt definierade områden, oavsett hur 
man ställer sig till sakfrågorna som definitioner av begrepp. Civilsamhällets förväntas anpassa sitt 
arbete efter politiska krav samtidigt som de förväntas tillföra något som staten (i bred bemärkelse) 
ofta saknar, nämligen närhet till målgrupperna och lokal förankring. Men civilsamhällets 
organisationer riskerar att förlora denna förankring när de både anammar definitioner, mål och 
avgränsningar från politiskt håll och ingår i nära samarbete med exempelvis polis och socialtjänst. 
Samtidigt tvingas de positionera sig och paketera sitt arbete på en projektmarknad. Skillnaderna 
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mellan det offentliga och civilsamhället blir helt enkelt oklar om de arbetar på samma sätt, med 
samma språk, med samma målgrupper och med samma krav. Det riskerar därmed också att påverka 
relationen till deltagarna och deras möjligheter till delaktighet. 

Detta ska inte läsas som kritik mot enskilda organisationer eller projekt, snarare tvärtom. I den här 
studien har vi sett otaliga exempel på hur projekten trots motstridiga krav och svåra förhållanden 
lyckas bibehålla en relation till sina målgrupper. Flera av projekten har lyckats skapa en plats där 
målgrupperna kan göra sina röster hörda. Unga mentorer och dialogmöten är ett exempel där 
målgrupperna har en framträdande roll i projektets alla delar. Trots att de arbetar med en så pass 
politiskt känslig fråga som extremism och radikalisering är det tydligt att det är ungdomarnas behov 
som styr innehållet. Ungdomarna är verkligen delaktiga i planeringen och uppföljningen, och de får 
stöd för att själva arbeta vidare med frågorna. Det finns fler exempel på detta i rapporten. 

Många av projekten når sina mål, överlever och kan tillvarata erfarenheterna 
Trots de många utmaningar som finns tycks de flesta projekten nå sina mål. Låt stå, antirasism på 
schemat är ett sådant exempel, två andra är APPropå rasism och Måste du va så extrem?. De har haft 
höga mål och på kort tid (tre år är kort tid för socialt förändringsarbete) lyckats skapa appar, 
utbildningsmaterial och teaterföreställningar som kommer att leva kvar och påverka människor länge 
efter att projekten avslutats. Många fler projekt har lyckats väl, vilket vi till exempel ser på att många 
av projekten i studien har överlevt, och att få har lagt ner. Överlevnaden ser alltså överlag bra ut, sju 
av de projekt som hunnit avslutats lever vidare, fem har avslutats helt utan att leva vidare och sex av 
projekten pågår fortfarande. 

Projekten har också lyckats tillvarata och sprida erfarenheter och kunskaper, trots att det finns risker 
med att sprida erfarenheter och kunskaper från projekt som arbetar med politiskt känsliga frågor. 
Projekten har spritt kunskaper både nationellt och internationellt. De har skapat samarbeten som har 
gett ringar på vattnet. Flera vittnar om hur svårt detta kan vara, särskilt då det innebär en risk för hot 
och hat. Tillsammans för Sverige och Safe Space har till exempel utsatts, men har trots det fortsatt 
att sprida erfarenheter och kunskaper. 

Civilsamhället behövs 
Villkoren för civilsamhällets arbete är tuffa. Många arbetar frivilligt och ofta innebär arbetet att möta 
svåra livsöden utan stöd och hjälp. Samtidigt finns en yttre press på verksamheterna från politiker, 
medier och lokalsamhället. För att kunna hitta långsiktiga vägar till delaktighet krävs att 
civilsamhällets organisationer får möjlighet till långsiktig finansiering. De måste också balansera 
relationen mellan politisk styrning och målgruppens behov och rättigheter. Det krävs ett 
civilsamhälle som tillåts mobilisera sina målgrupper för att utöva opinion och på allvar ingå i det 
politiska samtalet. Då kan civilsamhällets styrkor tillvaratas och människors delaktighet stärkas. 
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