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Sammandrag
Den här rapporten är en uppföljning av 43 projekt som
fått bidrag av Arvsfonden under perioden 1994–2009.
Mottagare av anslagen är föreningar och ideella
organisationer som är bildade på etnisk grund, s.k.
invandrarföreningar. Sammanlagt har de fått mer än
41 miljoner kronor. De flesta projekt är treåriga, men
det finns projekt som bara pågått under ett år. Följande
etniska grupperingar är representerade bland projekten:
afrosvenskar, araber, assyrier/syrianer, bosnier, iranier,
irakier, kroater, kurder och sverigefinnar. Dessutom har
Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige
(SIOS) fått bidrag för 8 av de 43 projekten. Projekten
uppvisar stor variation, och har ofta flera syften. Men
med en klassificering av projekten efter huvudsyftet
finner vi att ungefär en tredjedel av projekten är
inriktade på integrationsfrågor, en tredjedel på
identitets- och kulturfrågor och en tredjedel på
förstärkning av den etniska gruppens egenmakt
(”empowerment”). I flera projekt går dessa syften ihop
Den teoretiska utgångspunkten för den här
uppföljningen är teorier om integration som formulerats
av John Berry och Milton Gordon. Pierre Bourdieus
arbeten om sociala fält och kapitalbegreppet har
också använts. Vi har studerat den dokumentation om
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projekten som finns i Arvsfondens arkiv, framför allt
ansökningar och årliga redovisningar. Genomgången
har kompletterats med intervjuer med företrädare
för projektet eller den aktuella organisationen, ibland
genom telefonintervjuer. En viktig källa till information
är organisationernas webbplatser, framför allt när det
gäller att få grepp om de spår som ett projekt kan ha
lämnat efter avslutad verksamhet.
Vi konstaterar att god projektekonomi är en
viktig förutsättning för att projekt ska kunna nå sina
mål och avsätta spår i Arvsfondens mening. Men
viktigt är också något som vi vill kalla organisatorisk
effektivitet och som har att göra med den aktuella
föreningens sätt att fungera – organisationskultur,
ledarskap, medlemsengagemang och flexibilitet (alltså
organisationskapital). Vi kan också konstatera att
föreningarna som har genomfört projekten i den här
omgången, kanske med några få undantag, har verkat
aktivt för att främja integration i det svenska samhället.
De utgör en viktig del av civilsamhället och har i
åtskilliga fall kunnat fånga upp frågor som hamnar
mellan olika myndigheters stolar. De vitaliserar kort
sagt demokratin.

2

Förord
Den här rapporten redovisar vår granskning av projekt
som fått bidrag från Arvsfonden under perioden 1994–
2009. Charles Westin har varit projektledare. Niklas
Westin har ansvarat för datainsamling och analys. Vi
ansvarar båda för texterna i rapporten.
I texten förekommer två slags referenser.
Hänvisningar till den dokumentation som finns
arkiverad på Arvsfonden, liksom till intervjuer som
har gjorts med föreningsföreträdare, återges i fotnoter.
Referenser till allmänvetenskaplig litteratur som
åberopas i texten återfinns i referenslistan på rapportens
sista sida.
Vi vill tacka Arvsfonden för förtroendet att
genomföra den här uppföljningen och särskilt Annica
Thomas för hjälp och stöd under arbetets gång. Vi vill
också tacka alla de representanter för olika föreningar
som vi har varit i kontakt med och som generöst delgett
oss sina erfarenheter.
Stockholm den 31 januari 2010
Niklas Westin Charles Westin
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1. BAKGRUND

Inledning

Den här rapporten presenterar en uppföljning av 43
projekt som fått bidrag av Arvsfonden under perioden
1994–2009. Mottagare är ideella föreningar och
organisationer som i de här fallen är bildade på etnisk
grund.
Projekten som har fått bidrag uppvisar stor variation.
Många projekt har en klar inriktning mot integration,
t.ex. genom att bekämpa främlingsfientlighet
och rasism eller genom att fokusera på särskilda
integrationsfrågor för flickor och unga kvinnor. Några
projekt är inriktade mot att skapa förutsättningar för
dialog mellan personer som tillhör den egna gruppen
och majoritetssvenskar. Andra projekt är inriktade på
identitets- och kulturfrågor, medan en tredje grupp har
som huvudinriktning att stärka målgruppens egenmakt
(empowerment). Om vi i stället grupperar projekten
efter målgrupper finner vi att åtskilliga projekt tar
upp ungdomsfrågor, familjen och värderingskonflikter
mellan hemmet och samhället. Flickors situation
uppmärksammas särskilt av flera projekt. Flera
projekt har speciellt fokus på funktionshinder, och de
särskilda integrationsproblem som är förenade med
risken för ett dubbelt utanförskap om man både är
fysiskt funktionshindrad och har utländsk bakgrund.
Sammanlagt har organisationerna fått mer än 41
miljoner i bidrag, varav drygt 20 miljoner har gått till
Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige
(SIOS).

Teoretiska perspektiv
på integration

Integrationsfrågor har debatterats intensivt under
många år. En märklig omständighet är att i alla
internationella jämförelser, och särskilt jämförelser
som görs mellan EU:s medlemsstater, ser Sverige
ut att vara det land som lyckats allra bäst med sin
integrationspolitik. Denna bild rimmar emellertid
ganska dåligt med synpunkter som framförs av
organisationer, forskare och opinionsbildare.
Förklaringen kan vara att många av de
internationellt jämförande studierna belyser
lagstiftning, regelverk och målsättningar snarare än
faktiska levnadsförhållanden. På pappret visar Sverige
upp en ambitiös politik för att integrera nyanlända
immigranter och flyktingar i samhällslivet. Problemet
är att i praktiken fungerar det inte så bra som det var
tänkt. Sociala indikatorer som försörjning genom eget
Föreningsvägen till integration

arbete, boendeförhållanden, barnens skolgång och
hälsa pekar mot ett socialt utanförskap som är betydligt
större för personer med utländsk bakgrund än för
personer med svensk bakgrund (högre arbetslöshet,
boende i segregerade områden, flera avhopp
procentuellt sett från skolan och sämre allmänhälsa).
Antingen är förhållandena för personer med
utländsk bakgrund ännu sämre i jämförbara länder
än vad de är i Sverige, eller också använder sig de
internationellt jämförande studierna av metoder som
inte fångar de verkliga integrationsförhållandena
tillräckligt väl. Vår slutsats är att Sverige har goda
ambitioner men att det brister i tillämpningen.
En sak som forskning i Sverige har visat är att
etniska föreningar, dvs. intresseföreningar bildade
på etnisk grund, har stor eller mycket stor betydelse
för att främja integrationen av personer med
utländsk bakgrund i det svenska samhället. Flera
doktorsavhandlingar som kommit fram under senare år
visar på detta (Emami 2003; Rodrigo Blomqvist 2005;
Aytar 2007).
Ett helt annan slags integrationsforskning
utgår från individens eget förhållningssätt. Om
organisationsforskning om integration har bedrivits av
sociologer och statsvetare har detta senare perspektiv
drivits av socialpsykologer.
Ett teoretiskt perspektiv som har utvecklats av
socialpsykologen John Berry har uppmärksammats i
Sverige. Berrys modell som presenteras i boken Crosscultural psychology. Research and applications (Berry
et al. 1992) beskrivs enklast med en fyrfältstabell.
Det bakomliggande antagandet är att personer som
har invandrat till ett land förr eller senare måste ta
ställning till hur de förhåller sig till den kultur och
de värderingar som värdlandet står för, och hur de
förhåller sig till den kultur och de värderingar som de
har med sig i bagaget från hemlandet. Berry urskiljer
fyra möjligheter som han benämner assimilation,
integration, separation och marginalisering.
Tabell 1. Berrys ackulturationsmodell
Acceptera svensk ”kultur”
Behålla ursprungslandets
”kultur”

Ja

Nej

Ja

Integration

Separation

Nej

Assimilation

Marginalisering
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Den här enkla modellen har visat sig fungera mycket
bra i empiriska undersökningar. Människor tycks
tänka just i termer av att acceptera eller behålla
värderingar och kulturella uttryck. Inte minst viktigt:
Berrys studier har visat att olika förhållningssätt kan
råda inom familjen mellan olika generationer, något
som i hög grad är relevant för vår uppföljning här.
Integration enligt denna modell innebär att man i
den offentliga sfären (i skolan, på arbetsmarknaden)
accepterar och tar till sig de värderingar som gäller i
det svenska samhället (exempelvis jämställdhet mellan
könen), samtidigt som man i den privata sfären (inom
familjelivet, den snäva vänkretsen och kanske även den
egna ”etniska” organisationen) håller fast vid den egna
kulturens förhållningssätt, t.ex. i frågor om könsroller.
Kritik kan riktas mot Berrys modell för att den
målar upp en statisk bild av ackulturation1 och att den
är individinriktad. Men den har visat sig användbar
i den här uppföljningen just på grund av att den
illustrerar hur människor tänker om sin identitet när de
ställs inför situationer där värderingar krockar.
En klassisk teori om integration formulerades
av den amerikanske sociologen Milton Gordon i
boken Assimilation in American Life från 1964.
Den gör gällande att integration handlar om
människors delaktighet och deltagande inom olika
samhällsdomäner. Till skillnad från Berry anlägger
Gordon ett tydligare processperspektiv. Personer som
anländer till ett samhälle genom invandring kommer
först att bli delaktiga i ekonomin (de behöver handla
mat och det allra nödvändigaste för att överleva). Det
innebär att de behöver inkomster. I det klassiska
amerikanska scenariot kommer människor snart
in på arbetsmarknaden, den öppna (formella) eller
den informella (svarta). Så var det även i Sverige
på 1960-talet. I dag är inträdet på arbetsmarknaden
betydligt svårare för nyanlända invandrare, men i
princip inlemmas barn i skolan redan från första
dagen i Sverige. Gordon urskiljer flera steg i den
här processen. Ett viktigt steg är att ta del av det
institutionella livet i majoritetssamhället genom att bli
medlem i organisationer och föreningar. Här skulle vi
kunna tänka oss att medlemskap i etniska föreningar
kan leda till att fler blir delaktiga i majoritetssamhällets
institutioner, organisationer och föreningar.
Ytterligare ett steg på vägen mot assimilation
handlar om att man flyttar till sådana bostadsområden
som först är tillgängliga eller som man blivit
anvisad, och de sociala förbindelser och vänskaper
1

Ackulturation betyder kulturpåverkan. Ordet betecknar en kulturell
förändringsprocess som uppstår i mötet mellan samhällen med
olika kulturella traditioner. Det är ett centralt begrepp inom
socialantropologi (Se Nationalencyklopedin, band 1, s. 36).
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som kan utvecklas med personer som tillhör
majoritetsbefolkningen. Ett viktigt steg i integrationsoch assimilationsprocessen handlar om deltagande i
det politiska livet. Ett avgörande beslut handlar om att
byta medborgarskap genom att ansöka om det, med
den rösträtt till det nationella parlamentet som det ger.
Enligt Gordon utmynnar assimilationsprocessen i en
situation där ursprungskultur och etnicitet inte längre
är något hinder för familjebildning och partnerval.
När det stadiet har uppnåtts menar Gordon att
assimilationsprocessen har fullbordats. Gordons poäng
är att integration är en del av en process vars mål är
assimilation.
Den betydelse som Gordon tillskriver föreningslivet
för integration gör att hans modell är intressant i det
här sammanhanget. Föreningen på lokal nivå, och de
stora intresseorganisationerna på nationell nivå, är
sedan tidigt 1900-tal en central del av den svenska
välfärdsregimen och en viktig förutsättning för den
svenska demokratin. Intressanta frågor behöver ställas
om hur organisationer på etnisk grund passar in i det
svenska systemet.
Varken Berrys socialpsykologiska eller Gordons
sociologiska modell belyser uttryckligen de
maktförhållanden som integrationsfrågan i grund
och botten handlar om. Därför vill vi komplettera
med ett teoretiskt perspektiv som fokuserar på
maktdimensioner (se bl.a. Ng 1980; Petersson 1987).
Enligt en första dimension är makt en fråga om
beslutsprocesser som äger rum i vedertagna politiska
fora och på de offentliga diskussionsarenorna.
Samhällsmakten handlar i allt väsentligt om
regeringens, riksdagens, storfinansens och de stora
intresseorganisationernas förehavanden. Den tredje
statsmakten – pressen och medierna – kan också
räknas in här.
Den andra maktdimensionen problematiserar det
här perspektivet. Man kan inte uteslutande resonera
om makt som beslutsprocesser inom det etablerade
politiska systemet. Maktanalysen måste också beakta
politisk inaktivitet, särskilt hos missgynnade och
underprivilegierade grupper i samhället. Enligt detta
synsätt omfattar maktfrågor också det faktum att vissa
frågor inte kommer upp på den officiella politiska
dagordningen. Det här perspektivet är av stort intresse.
I vilken utsträckning kan de organisationer som har fått
bidrag av Arvsfonden identifiera ”dolda” maktfrågor,
och hur lyckas de med att föra ut dem så att de kommer
upp på den politiska dagordningen?
En tredje maktdimension innebär ytterligare en
problematisering. Makt handlar inte bara om frågor
och icke-frågor på den politiska dagordningen.
Makt handlar också om makthavarnas möjligheter
6

att påverka själva föreställningarna om samhället,
det politiska systemet och den egna tillvaron hos
de människor som är föremål för maktutövningen.
Maktens tredje dimension rör indoktrinering och
socialisation, och detta är också en viktig fråga
för uppföljningen. Organisationerna intar något
av en mellanställning mellan medlemmarna och
majoritetssamhället. Den här ställningen kan
innebära att organisationen ibland ställs inför svåra
vägval.
Fungerar de aktuella organisationerna som
företrädare för människor i utanförskap? Eller
fungerar organisationerna i vissa avseenden som
socialisationsagenter för det svenska storsamhället?
Organisationens interna maktbas handlar till mycket
stor del om förtroende. Vilket förtroende har
organisationerna lyckats bygga upp hos olika parter?
Sociologen Max Weber formulerade saken så här:
”Makt är sannolikheten att en aktör inom en social
relation kommer att vara i en position som möjliggör ett
genomförande av hans vilja trots motstånd”.
Ett avgörande perspektiv för den här
uppföljningen handlar om i vilken utsträckning som
organisationerna som fått ekonomiskt bidrag från
Arvsfonden skapar förutsättningar för att stärka
egenmakten hos de medlemmar eller brukare som
organisationen vänder sig till.
Slutligen refererar vi till några aspekter av
Pierre Bourdieus arbete kring sociala fält och
kapital (Bourdieu 1977; 1986; Bourdieu & Passeron
1990). Bourdieu menar i likhet med Weber att
sociologisk analys inte kan inskränka sig till
studier av klass och ideologi. Bourdieu lyfter
fram betydelsen av kultur och utbildning som
centrala för samhällelig reproduktion i kontrast
till den ekonomiska vetenskapens fokusering på
samhällelig produktion. Han vidgar till exempel
kapitalbegreppet till att omfatta även kulturella,
sociala och organisatoriska tillgångar, och egentligen
kunskap om hur dessa tillgångar kan användas för
att berika individ och samhälle. Bourdieu definierar
ett fält som ett strukturerat socialt rum med sina
egna regelsystem, dominansförhållanden och
vedertagna föreställningar. Sådana fält har en relativ
självständighet i förhållande till den övergripande
sociala strukturen. Bourdieu menar att konsterna,
utbildningssystemet, politiken, rättssystemet och
ekonomin är sådana fält. Användbarheten av
Bourdieus fältteori är att den förklarar individens
handlande i relation till den position andra intar.
Individens position i fältet bestäms av ”krafter” som
individen möter (ställs inför) som både kan komma
inifrån (motivation) och utifrån. Fältteorins främsta
Föreningsvägen till integration

betydelse är att den sammanför och tillhandahåller
kunskap från olika områden (konsterna, rättssystemet,
utbildningssystemet etc.) som sociolog analys
vanligen inte beaktar.

Arvsfondens frågor och
uppföljningens genomförande

Arvsfonden är intresserad av följande frågor:
•• Vilka spår lämnar Arvsfondens pengar – och under
vilka betingelser lämnar projekten spår? Vad lever
kvar i dag och på vilket sätt?
•• Vilka framkomliga vägar och vilka hinder stöter
projekten på i sitt arbete?
•• Hur upplever de som deltar i projekten de insatser
som görs?
•• Hur många personer har varit verksamma eller deltagit i den aktuella verksamheten?
•• Vilka kostnadsbesparingar kan göras med hjälp av
erfarenheter från projekten?
Vi försöker besvara de här frågorna i utredningen, men
vi vill också belysa vilken betydelse projekten får i
ett integrationspolitiskt maktperspektiv. Det leder till
ytterligare frågor:
•• Vilka är det som organiserar sig, varför och hur?
•• Vilka når man och vilka når man inte?
•• Hur samverkar man med andra organisationer och
med offentlig sektor?
Arbetet har lagts upp så att vi har hämtat vissa
basfakta för samtliga 43 projekt, framför allt genom
analys av befintlig dokumentation på Arvsfonden
(ansökningar, sammanställningar av verksamheten
och redovisningar). Tidigare erfarenheter har
visat att det kan vara svårt att samla in material
med en enkät på grund av stort bortfall. Jenny
Malmstens utvärdering av Arm i arm-programmet,
som Arvsfonden finansierade, visade att inte alla
organisationer som fått bidrag i den satsningen
besvarade den enkät som hon skickade ut (Malmsten
2008). Därför har vi hämtat kompletterande
information genom intervjuer på plats (ibland
telefonintervjuer). Det kan till exempel handla om att
komplettera den insända skriftliga informationen.
För våra frågor till projekten har vi valt att utgå
från en modell som Johan Asplund beskriver i boken
Socialpsykologiska studier, som publicerades 1979.
Det är en modell som utvecklats av den amerikanske
litteraturkritikern Kenneth Burke. Burke använde
sin modell för att analysera den litterära skildringen
av mänskliga motiv. Burke beskriver sin modell i
inledningskapitlet till sin bok A Grammar of Motives
(1969). Asplund menar att Burkes modell är ett mycket
7

användbart redskap för socialpsykologisk analys av
handlingar. Men Burkes modell kan också vara till
hjälp vid uppföljning av det slags projekt som det här
är fråga om.
Tabell 2: Analytiskt schema över centrala frågor till
projekten baserad på Burke/Asplund.

Burkes
kategorier

Frågor

Frågor till
projekten

Omsatt i
uppföljning

Handling

VAD

Vad ska göras?

Projektet i sig

Scen

VAR

Var ska det
göras?

Plats: hemma,
föreningslokaler,
skolor, liknande

Aktör

VEM

a. Vilka ska göra
det?
b. Vem ska nås?

a. Den sökande
organisationen.
b. Målgrupper

Medel

HUR

Hur ska det
göras? Med vad
ska det göras?

Metoder, instrument

Syfte

VARFÖR

Vad ska uppnås?

Egenmakt, insikt,
kunskap etc.

I korthet menar Burke att fem frågor, kopplade till fem
begrepp, behövs för att analysera motiv och handlingar.
Frågorna är vad, var, vem/vilka, hur och varför. Dessa
frågor är knutna till begreppen handling, scen, aktör,
medel och syfte. Begreppen kan paras ihop i olika
kombinationer. Om exempelvis handlingen belyses
utifrån scenen (platsen där handlingen utförs) förstår vi
den delvis på ett annat sätt än om handlingen belyses
utifrån syftet. Scenen lägger vissa restriktioner på
handlingen som syftet inte beaktar. Om handlingen
belyses utifrån bidragen kan andra begränsningar – och
möjligheter – lyftas fram. Vi ska inte fördjupa oss i
den Burkska modellen eller i Asplunds uttolkning av
den. Tabellen fungerar som en guide för vår analys, och
anger vissa huvudinriktningar. De faktiska frågorna
som sedan ska ställas måste utformas efter en mera
fullständig genomgång av de 43 projekten. Den här
modellen fungerar egentligen som en slags checklista
så att vi får en liknande information från projekten som
kan ha väldigt olika upplägg, syften och målgrupper.
Arvsfonden har förslagit en klassificering av
projekten kategorier. Den har varit till hjälp. Den
första kategorin omfattar projekt som inte lämnar
några spår efter sig. Här finns till exempel projekt som
inte nått ut till den målgrupp man tänkt sig, som bytt
personal eller som inte fått till det samarbete med andra
organisationer som varit avgörande för att projektet
skulle kunna genomföras enligt den ursprungliga
planen. Den andra kategorin omfattar de projekt som
Föreningsvägen till integration

genomfört verksamheten som planerat. Man har gjort
precis det som stod i projektplanen. Dessa projekt har
inte runnit ut i sanden men inte heller lämnat synliga
spår i det fortsatta arbetet. Det är svårt att avgöra om
erfarenheterna levt vidare. Även om de aktiviteter som
genomförts inte längre lever kvar kan de ha varit av
stor vikt för de delaktiga. Den tredje kategorin omfattar
projekt där det framgår att verksamheten som initierades
lever vidare. Detta är den bredaste kategorin. Projektet
har exempelvis tagit fram en metod eller handlingsplan
som nu används i organisationen eller i kommunen.
Erfarenheterna tas tillvara, men det kan vara svårt att
få en uppfattning i vilken utsträckning. Den fjärde och
sista kategorin omfattar de projekt som lever vidare. Den
initierade verksamheten finansieras nu av organisationen
själv, har helt eller delvis tagits över av exempelvis en
kommun eller finansieras med statliga bidrag.
I uppföljningen ingår 43 sinsemellan väldigt olika
projekt. Sammantaget sträcker de sig över femton år.
Några projekt påbörjades redan 1994 medan andra
fortfarande pågår. De har pågått mellan ett och tre år2,
vilket med få undantagsfall är det maximala antalet
år som ett projekt kan få bidrag från Arvsfonden.
Storleken på bidragen skiljer sig mycket, mellan
40 000 kronor och 7 650 000 kronor. Framför allt har
projekten haft väldigt olika inriktningar, verksamheter
och syften, men till detta får vi återkomma.
Vi har noggrant gått igenom ansökningar och
årliga rapporteringar från projekten till Arvsfonden
för samtliga projekt. Däremot har det inte varit
möjligt att lika noggrant närläsa andra delar av den
totala dokumentationen som finns på Arvsfonden
som omfattar böcker, rapporter, broschyrer, filmer,
ljudinspelningar m.m. som projekten har producerat.
Det var inte möjligt att göra det inom ramen för den
tid som stod till vårt förfogande. Vi har dock studerat
denna dokumentation för de projekt som får en
närmare beskrivning längre fram.
Med Arvsfondens frågor i bakhuvudet har vi läst
och antecknat. Under läsningens gång har frågor
dykt upp. Efter hand har tankar infunnit sig om hur
det kanske kan hänga ihop och vad som kan vara
viktigt att följa upp. Då har vi fått gå tillbaka och ta
om för projekt som vi redan gått igenom en gång. Så
småningom framträder vissa mönster.

Projektansökan

Ett första mönster börjar framträda vid läsning av
projektansökningarna. Projektdokumentationen

2

Med undantag för Hodi! eller Afrikaner med funktionshinder
(2004/081) som genomförde en förstudie och därmed kan sägas ha
pågått i fyra år.
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formas av de ramar och krav som ställs för att få
bidrag från Arvsfonden. Organisationer och föreningar
söker projektbidrag för ett år i taget. Bidrag beviljas
maximalt för tre år utom i vissa undantagsfall. Redan i
ansökningsfasen fogas projekten in i det ramverk som
omfattas av lagen3 och förordningen4 om Allmänna
arvsfonden liksom av Arvsfondens tolkning och
tillämpning av lagen och förordningen.
Den organisationen som söker bidrag ska skicka in en
skriftlig ansökan som beskriver målen och den planerade
verksamheten, tid och plats för genomförande samt
en ekonomisk kalkyl. Dessutom ska ansökan omfatta
en plan för projektets fortlevnad. En förhoppning från
Arvsfondens sida är att projekten ska lämna spår efter sig,
dvs. få efterverkningar även efter det att projekten inte
längre är berättigade till Arvsfondsbidrag. Därför ska
projekten redan inledningsvis ha en plan för hur detta
ska kunna uppnås.
Ansökningen måste vidare innehålla en
beskrivning av hur projektet dokumenteras liksom
hur erfarenheterna ska kunna tas tillvara och spridas.
Målet med Arvsfondens verksamhet är att de projekt
som får bidrag ska kunna bidra till ökad förståelse
och kunskap. Förståelsen ska öka för målgruppernas
villkor och kunskapen ska öka om vilka metoder och
tillvägagångssätt som kan tänkas förbättra deras och
andras villkor. Med tanke på detta kan Arvsfondens
verksamhet betraktas som en pågående process där
det samlade och ständigt växande kunskapsstoffet ger
framtida projekt en gynnsammare utgångspunkt.
Enligt sjätte paragrafen i förordningen om
Allmänna arvsfonden stadgas att bidrag ska lämnas
till verksamhet som är nyskapande och utvecklande.
Omsatt i praktiken innebär det för den sökande
föreningen att ansökningen förväntas innehålla
en beskrivning av på vilket sätt som projektet kan
betraktas som nyskapande. Tanken är naturligtvis
inte att den sökande organisationen ska kunna
bedöma det nyskapande inslaget i verksamhetsplanen
rent objektivt, det är Arvsfondens uppgift, men den
sökande organisationen ska förmås reflektera över
projektets nyskapande potential. Det här ligger till
grund för Arvsfondens beslut. I viss mån kan kravet på
nyskapande inslag förefalla något paradoxalt. Varför
måste projekten nödvändigtvis vara nyskapande och
utvecklande i stället för att bygga på beprövade metoder
som har visat sig fungera? Som vi förstår saken ska
den nyskapande komponenten i projektverksamheten
inte tolkas alltför bokstavligt. Det rör sig snarare om
att projektets inriktning måste skilja sig från den
sökande föreningens ordinarie verksamhet än att det
3
4

SFS 1994:243.
SFS 2004:484.

Föreningsvägen till integration

ska betraktas som väsensskilt från tidigare genomförda
projekt som har fått bidrag från Arvsfonden.
Arvsfonden lyfter gärna fram att man arbetar med
ett målgruppsorienterat perspektiv, vilket genomsyrar
såväl ansökningar och redovisningar som den här
rapporten. Empowerment som är svåröversatt men
betyder ungefär ”att främja egenmakt” är ett begrepp
som återkommer ideligen i projektdokumentationen.
Innebörden är att individer och grupper själva ska
ha möjlighet att påverka sina livsvillkor. Det tar sig
utryck i sammanhanget genom att projekten bedöms
utifrån i vilken mån målgrupperna själva är med i
planeringen och genomförandet av projekten, den så
kallade brukardelaktigheten. Redan i ansökningsfasen
bör man vara på det klara med hur man tänkt nå
ut till målgruppen, hur många som förväntas delta
och på vilket sätt det är tänkt att de ska delta i
projektverksamheten. Projekten ska inte i första
hand vara till för målgrupperna utan genomföras
tillsammans med dem.
Den sökande organisationen ska också till
sin ansökan bifoga föreningens stadgar och det
senaste årets verksamhetsberättelse. Utöver det
består projektdokumentationen i vissa fall av
e-postkorrespondens mellan Arvsfonden och
projektledningen.
Beskrivningen ovan skildrar en idealtypisk
projektansökan. Därmed är inte sagt att samtliga
projektansökningar innehåller det ovan beskrivna
materialet eller att allt tillgängligt material bedöms
som lika viktigt. För uppföljningens syften har störst
vikt lagts vid själva de skriftliga ansökningarna medan
föreningsstadgar, verksamhetsberättelser och de
ekonomiska kalkylerna bedömts som mindre viktiga.
I arbetets inledande skede ägnades mycket tid vid
kopiatorn. Genomgången av dokumentationen har skett
i Arvsfondens lokaler på Brunkebergstorg och det
material som bedömts som viktigast har kopierats.

Projektredovisningar

Arvsfondens verksamhet är organiserad årsvis. Efter
varje år som verksamhet genomförts måste den
projektansvariga föreningen skicka in en skriftlig
rapport som beskriver projektarbetet och en ekonomisk
redovisning styrkt av auktoriserad revisor. I samband med
detta skickas ofta en ansökan om vidare projektbidrag in
till Arvsfonden. Med de godkända redovisningarna som
underlag fattar sedan Arvsfondsdelegationen beslut om
eventuellt fortsatt bidrag.
Även de skriftliga rapporterna följer i hög grad en
given mall (som mottagarna har möjlighet att ladda ner
från Arvsfondens webbplats). I redovisningen beskrivs
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bakgrunden till projektet, hur väl man uppnått sina mål,
hur man gått tillväga, vilka eventuella hinder man stött
på liksom vilka positiva erfarenheter man förvärvat.
Ett ansenligt utrymme i rapporterna handlar om
målgrupperna. Arvsfonden ser gärna att redovisningen
omfattar målgruppens antal och sammansättning, hur
man nått målgruppen, på vilket sätt den varit delaktig
i genomförandet av projektet och hur målgruppen
upplevt projektet. Brukardelaktigheten och hur man
uppnår sådan blir följaktligen även ett viktigt inslag i
uuppföljningen av projekten.
Arvsfonden uppmuntrar dessutom de
projektansvariga att till sina redovisningar bifoga allt
material om projekten som kan vara av intresse. I
projektdokumentationen återfinns därför sådant som
fotografier, videoklipp, böcker, broschyrer, affischer,
medlemstidningar och tidningsartiklar, inspelade
radioprogram och länkar till webbplatser. Omfattningen
av det bifogade materialet liksom utförligheten i de
skriftliga ansökningarna och redovisningarna skiftar
avsevärt från projekt till projekt. Redovisningarna
tenderar att bli innehållsrikare ju närmare i tiden
projektet är genomfört. Vilket material som bedömts
som viktigt skiftar från fall till fall utifrån syften och
målsättningar med projekten. I vissa fall är de målen
med ett projekt att framställa en informationsbroschyr
eller att genomföra en kartläggning som redovisas
i en bok och då blir det naturligtvis viktigt att ta
del av slutprodukten. Generellt har mindre vikt
lagts vid sådant som fotografier, videoklipp och
inspelade radioprogram även om de fyller den
funktionen att de gjort projekten mer levande för oss
som utredare. Många projekt har haft det uttalade
målet att sammanställa informationsmaterial på
ett annat språk än svenska. I de allra flesta fall har
vi kunnat ta del av sådant material genom att den
skriftliga projektredovisningen samtidigt beskrivit
informationsmaterialet, eller så har vi kunnat få det
beskrivet vid senare samtal med de projektansvariga.
Av den inskickade dokumentationen till Arvsfonden har
vi bedömt de skriftliga redovisningarna som de allra
viktigaste.

Webbplatser och Internet

I och med Internets utveckling har allt fler
organisationer börjat använda sig av egna
webbplatser. Detta har visat sig vara en mycket viktig
informationskälla. Även webben i stort visade sig
användbar. För att få en uppfattning om spridning och
fortlevnad av ett projekt kan en enkel Google-sökning
ge en hel del information som inte alltid är möjlig att
få genom dokument och samtal. Webbplatser kan fylla
Föreningsvägen till integration

en liknande funktion. Det blir intressant att se vilken
information om projektet som finns tillgänglig på
föreningens webbplats, för att värdera spridningen av en
projektverksamhet, dvs. hur många personer som nås av
verksamheten. Webbplatsen kan också ge information
om projektets resultat. Om ett projekt utmynnade i en
broschyr eller kartläggning, finns den i så fall upplagd
för nedladdning? Om projektet fortfarande pågår,
vilken information finns om planerade aktiviteter?
Webbplatserna kan ge en mera okonventionell
bild av föreningen. Verksamhetsberättelser och
föreningsstadgar vilka många gånger är skrivna på
ett stelt och byråkratiskt språk blir inte lika levande.
Genom webbplatserna får man inblick i hur föreningen
är organiserad, dess historia och utveckling och vad
som står på dagordningen. Webbplatserna kan också
ge information om projektens fortlevnad. Arbetar man
fortfarande med de frågor som projektet berörde och i
så fall på vilket sätt?
Alla föreningar som omfattas av den här
uppföljningen har naturligtvis inte egna webbplatser.
För att bygga och underhålla en webbplats krävs mycket
ideellt arbete eller ekonomiska resurser. Föreningarna
står olika rustade inför ett sådant arbete. Värt att
poängtera är att en eventuell webbplats på inget sätt
är ett mått på hur väl ett projekt har fallit ut (såvida
det inte varit en av projektens specifika målsättningar).
För uppföljningens syften används de enbart som en
informationskälla. Saknas en webbplats får man söka
information på annat håll.

Intervjuer och samtal

Mycket information om projekten har vi fått
genom intervjuer och samtal. Innan vi kom igång
med intervjuerna var vi inte helt på det klara med
vilken information vi sökte. Arvsfondens uppdrag
liksom projektdokumentationen styr till en början
intervjuerna och efterhand växer en samlad bild om
projektverksamhetens villkor fram. Denna formar
nästkommande intervjuer. En informants erfarenheter
blir intressant att jämföra med en annans.
Teman i intervjuerna kretsar i mångt och mycket
kring samma frågor som projektredovisningarna
belyser. Intervjuerna hjälper till att göra bilden mer
nyanserad och fyller nya uppgifter i kunskapsluckor.
Några frågor som ofta ställdes under intervjuerna:
•• Hur nådde man målgruppen och på vilket sätt var
den med i att utforma och genomföra projektet?
•• Vilka samarbetspartner deltog och hur har samarbetet fungerat?
•• Vilka svårigheter stötte man på inom projektet och
vad hade man gjort annorlunda i efterhand?
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•• Hur har arbetet fortskridit sedan projektet avslutades?
•• Förändrades målen under tiden som projektet
pågick och i så fall varför?
•• Hur gick man tillväga för att sprida resultaten och
erfarenheterna som projektet bidragit med?
•• Hur har kontakten med Arvsfonden fungerat?
Utöver dessa allmänna frågor formades andra frågor
av projektens specifika syften och målsättningar.
Intervjuerna har som regel varat en till två timmar och
de har spelats in med hjälp av en diktafon. I första
hand har vi vänt oss till de projektansvariga eller till de
kontaktpersoner som uppgetts till Arvsfonden. Om vi
inte har kunnat nå dem, har vi vänt oss till föreningen
för att få hjälp att komma i kontakt med de personer
som kan tänkas ha svar på våra frågor.
För att komma igång med intervjuerna började vi
med att ta kontakt med de projekt som fortfarande
pågår. Tanken var att de borde vara lättast att få
kontakt med. Samtidigt var vi rädda att det inte alltid
skulle vara möjligt att komma i kontakt med personer
som varit engagerade i de äldre projekten. Det var en
farhåga som visade sig vara obefogad. Responsen har
överlag varit god och det har oftast varit enkelt att
komma överens om en tid för intervju. Men det har haft
betydelse hur länge sedan projekten genomfördes. Vårt
arbete har sett lite olika ut beroende på när projektet
bedrevs. Låt oss för enkelhetens skull kategorisera de
43 projekten utifrån en tredelad tidsindelning: pågående
eller nyligen avslutade projekt, projekt som avslutats
någon gång under de senaste sju åren och projekt
avslutade för mer än sju år sedan.
Den första kategorin består av 13 öppna projekt
(och projekt som avslutats under det att uppföljningen
pågått). När det gäller de pågående projekten är
gensvaret av naturliga skäl hundraprocentigt, eftersom
man har en pågående kontakt med Arvsfonden. För
uppföljningens vidkommande utmärker sig de här
projekten å ena sidan av att det inte blir fråga om någon
egentlig uppföljning (utan snarare en bedömning av
deras fortlevnadspotential), å andra sidan av att det är
möjligt att följa projektarbetets utveckling, villkor och
vardagliga mödor på nära håll.
En andra kategori består av de projekt som avslutats
inte alltför länge sedan. Även här har det oftast varit
möjligt att få kontakt med de personer som varit
engagerade i projekten. Informanterna minns projekten
om än inte alltid i detalj. När det gäller projekten i den
här kategorin är det särskilt intressant att få reda på
hur man arbetat vidare efter det att man inte längre
varit berättigade till Arvsfondsbidrag. Intervjuerna
inriktas också mycket på vilka erfarenheter man har av
Föreningsvägen till integration

projektarbetet och vad man skulle ha gjort annorlunda
i efterhand. Ett annat intressant tema handlar om hur
man upplevt kontakten med Arvsfonden, huruvida man
kan tänka sig att söka projektbidrag från Arvsfonden
igen och om det i så fall finns sådana planer.
Den tredje kategorin består av de allra äldsta
projekten. Uppföljningen sträcker sig tillbaka så långt
som till 1994, och ju längre tillbaka i tiden projekten
bedrevs, desto svårare blir det att komma i kontakt
med personer som var delaktiga. I somliga fall har
de flyttat utomlands och i andra fall har de gått bort.
Framför allt så är de inte alltid längre aktiva inom den
ansvariga föreningen och har därför svårt att svara
på hur arbetet fortskridit efter projektets slut. Detta
gäller i hög grad ungdomsföreningar där grundtanken
är att man med tiden ska släppa sitt engagemang och
låta yngre förmågor ta över rodret. Som utredare bör
man reflektera över vilken information man söker
och kan tänkas nå. Även om man får kontakt med
de människor som varit delaktiga och även om de
fortfarande är aktiva inom organisationen minns de
knappast projektet i detalj. När det kommer till de
äldsta projekten har uppföljningens fokus därför skiftat
från delaktiga personer till projektansvariga föreningar.
Hur arbetar föreningen med de frågor som projektet
berörde? Hur har föreningen utvecklats sedan projektet
avslutades?
Kontentan av ovan förda resonemang är att
projekten inte angripits på samma sätt eller kan
bedömas utifrån samma måttstock. För att nå resultat
och sprida ringar på vattnet krävs ofta tid. Att bedöma
effekten av ett projekt kan vara svårt bara ett år efter
projektavslut. Ett par år senare kan det visa sig att
utvecklingen tagit fart och att projektet varit avgörande
för att möjliggöra detta.
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2. ÖVERGRIPANDE RESULTAT
OCH DISKUSSION

Inledning

I det här kapitlet och i nästa kapitel presenteras
resultat från vår uppföljning. Vilka är då
resultaten och vad ska vi uppfatta som resultat av
uppföljningen? Låt oss börja med några exempel.
Ett resultat är en sammanställning av de spår som
projekten har lämnat efter sig. Ett annat resultat
består i en sammanställning av hur många personer
som har nåtts av verksamheten i fråga. Eftersom
varje projekt har rapporterat dessa uppgifter i
redogörelser till Arvsfonden är det en enkel uppgift
att sammanställa uppgifterna från redovisningarna.
Problemet är att de spår som ett projekt har lämnat
efter sig, och det antal personer som har nåtts av
verksamheten, förändras över tid. För de äldre
projekten kan mycket ha hänt efter det att det den
sista redovisningen lämnades in som är av relevans
för de här två frågorna.
En annan typ av möjliga resultat handlar om bedömningar. Arvsfondens vill emellertid inte att redovisningen innehåller sådana resultat från uppföljningen
som kan uppfattas som värdering av projekt. Av samma
skäl redovisas inte en klassificering av projekten i de
fyra kategorier som Arvsfonden utvecklat då också
detta kan ses som en värdering av projekten.
Arvsfonden är framför allt intresserad av att uppföljningen ska ta fram kunskap om de problem och hinder
som projekten möter när de ska genomföras, men också
av de möjligheter som projektmedlen ger och vad dessa
möjligheter kan leda fram till. Den här typen av ”resultat” är inte emellertid alltid direkt synliga i inlämnade
årsredovisningar eller annan dokumentation utan de
är snarare frukten av en problematiserande analys och
diskussion där hela det samlade materialet ingår. Den
diskussionen förs i nästa kapitel.
I det här kapitlet presenteras mera handfasta och
övergripande resultat i form av en tabell (se bilaga)
över samtliga 43 projekt där olika uppgifter om
projekten har sammanställts. Med utgångspunkt
i den här tabellen beskrivs och diskuteras sedan
projekten sorterade till exempel efter startår, syften
och orientering. Åtta av de 43 projekten har drivits
av SIOS (Samarbetsorgan för etniska organisationer i
Sverige). SIOS är en sammanslutning av organisationer,
och verkar därför inte på riktigt samma villkor som
andra sökande organisationer och föreningar. I frågor
där detta förhållande inte har betydelse har SIOS
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inkluderats, men i frågor där detta kan ha betydelse har
vi behandlat SIOS-projekten separat.

Etnicitet och organisationer

Eftersom etnicitet var en av utgångspunkterna för projektansökningarna studerar vi först den indelningsgrunden. Arvsfonden är intresserad av att följa upp projekt
genomförda av organisationer bildade på etnisk grund
därför att de i förhållande till andra sökande organisationer är relativt få. Av dem som söker är det förhållandevis
många som har fått avslag. Arvsfonden vill ta till vara
den kunskap som organisationer som genomfört projekt
har gjort för att sprida information till andra organisationer. Till antalet är de sökande etniska organisationerna
28. Förutom SIOS bär organisationernas namn i de flesta
fall referens till det som kan se ut som en etnisk eller
nationell kategorisering. Men i två fall är detta definitivt
inte fallet. Kategoriseringarna afrosvenskar och svenskaraber omfattar ett stort antal nationella och etniska
grupper. I fallet med syrianer talar vi snarare om en
religionsidentitet än om en etnisk identitet. Låt oss ändå
för enkelhetens skull här tala om föreningar som är bildade på någon sorts etnisk grund av personer bosatta och
verksamma i Sverige med bakgrund i Kurdistan, Iran,
Irak, Finland, Turkiet, den arabiska världen, Kroatien,
Bosnien och Afrika. Assyrier och syrianer har bakgrund
i Turkiet, Syrien, Libanon och Irak. Flera organisationer anger en referens till Sverige eller har beteckningen
”Sverige” eller ”svensk” i sitt namn för att markera hemhörigheten i Sverige, t.ex. Sverigefinska synskadeförbundet, Svensk-turkiskadistriktsorganisationen, Svenskturkiska kulturföreningen, Svensk-arabiska vänskapsföreningen och Afrosvenskarnas riksförbund. Den etniska
referensen är med andra ord långtifrån självklar. Namnet
Afrosvenskarnas riksförbund antyder att förbundet och
dess medlemmar vill uppfattas som svenskar, sve nskar
med afrikansk bakgrund.
En kategorisering utifrån etnisk eller nationell
identitet förefaller vara tydligare och mera självklar för
de organisationer som bildats av kurder i Sverige och
assyrier/syrianer i Sverige.

Tid och avtryck

Ett förhållande som direkt kan påverka hur
verksamheten ter sig i efterhand har att göra med
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startåret för projekten. För projekt som alltjämt
pågår är det svårt att säga något om eventuella spår
som projektet kan ha avsatt. För tidiga projekt är
problemet det omvända. Det kan ha gått så många år
sedan projektet avslutades att eventuella avtryck som
har gjorts i organisationens verksamhet också måste
tillskrivas ett antal andra faktorer och förhållanden
som ägt rum samtidigt eller senare.
Tabell 4 Projekt sorterade efter startår
(här inklusive SIOS-projekten.

Startår

Antal
projekt

Spår idag

Inga tydliga spår

1994–1998

11

9

2

1999–2003

16

7

9

2004–2008

16

7

4

Pågående

5

Det finns klara skillnader mellan projekten under
olika femårsperioder. De projekt som startades
perioden 1994–1998 har efterlämnat fler spår eller
i varje fall tydligare spår än projekt som startade
senare. En möjlig förklaring skulle kunna vara att
det har gått så lång tid att de avtryck som projekten
har fått har hunnit sätta sig ordentligt. Avtryck, eller
tydliga spår på fortsatt (eller modifierad) verksamhet
som kommit igång med projektet, är en av de effekter
som Arvsfonden är intresserad av att få belyst. Projekt
som startades under perioden 1999–2003 har inte
lika tydligt lämnat spår efter sig. Ganska lång tid
har gått sedan projekten som tillhör mellankategorin
avslutades (mellan tre och åtta år), vilket innebär att
även dessa projekt får anses ha fått nödvändig tid
att avsätta spår. Den tredje perioden omfattar flera
projekt som fortfarande pågår. För pågående projekt
kan vi inte avgöra om avtryck kommer att leva kvar.
Vilka avtryck har då projekten avsatt?
Ett projekt kan lämna flera olika spår av
verksamheten efter sig. Vissa materiella spår har
större beständighet än andra. Flera projekt resulterar
i publikationer av skilda slag – böcker, rapporter
och broschyrer. Böcker har större beständighet
än broschyrer som slängs efter någon tid. En bok
utgiven på svenska ska alltid finnas på Kungliga
Biblioteket i Stockholm. I några fall har böcker som
kommit från projekt använts som kurslitteratur på
universitet och högskolor, vilket får anses vara ett
viktigt avtryck. Flera projekt beskriver sin verksamhet
och sina resultat på webbplatser. Det ligger i sakens
natur att texter som läggs ut på webbplatsen byts
ut och innehållet uppdateras. Här är det en aktiv
fungerande webbplats som tar upp frågor relaterade
till projektverksamheten som får räknas som ett
Föreningsvägen till integration

spår efter projektet, inte de texter som har lagts ut
på webbplatsen som byts ut med jämna mellanrum.
Bland de viktigaste och intressantaste resultaten hör
stödskola och specialutbildning för lärare som ska
arbeta med funktionshindrade barn med utländsk
bakgrund. Projektet har identifierat ett behov som
samhället (den offentliga sektorn) inte har kunnat
täcka tidigare. Flera föreningar rapporterar att deras
projekt har lett till ett ökat antal medlemmar, att
lokalföreningar har bildats eller att medlemmar
aktiverats. Några rapporterar att de påverkat attityder
hos medlemmar och målgrupper. Ett spår som
också bör nämnas är att projektverksamheten ofta
har lett till att informella (men ibland även mera
formaliserade) nätverk har bildats. Samtidigt har en
tredjedel av samtliga projekt (med SIOS-projekten
inräknade) faktiskt inte rapporterar resultat som vi
anser är avtryck eller spår i Arvsfondens mening.
En annan av Arvsfondens frågor handlar om
hur många personer som nåtts av verksamheten.
Bedömningen måste relateras till det mål som projektet
har satt upp. Siktar man till att aktivera trettio
funktionshindrade kurdiska ungdomar, och detta är
vad man uppnår, så är detta resultat helt jämförbart
med ett annat projekt som enligt det uppsatta målet har
aktiverat 120 funktionshindrade vuxna kurder.
Tabell 5. Uppskattat antal personer som nåtts genom projektverksamheten (exklusive SIOS).
Antal personer som nåtts

Antal projekt

1–40

14

41–150

13

Fler än 150

7

Oklart

1

Syften och tillvägagångssätt

Låt oss ställa samman formuleringar kring projektens
syften. Man vill arbeta med följande frågor som listas i
tabell 6.

Tabell 6. Lista över syften som anges i 35 projekt
(exklusive SIOS).
Syften, varför
Egenmaktsprojekt
Egenmakt
Att informera
Nå insikt, kunskap,
medvetenhet

Ant.
8

Syften, varför
Integrationsprojekt
Främja integration,
skapa dialog

Ant.
6

3

Motverka fördomar
och rasism

5

3

Bryta social isolering,
skapa mötesplatser

2

13

Lyfta kvinnofrågor

2

Stärka barns
självbestämmande

2

Motivera till studier

1

Identitetsprojekt
Stödja identitet

8

Förebygga våld

4

Motarbeta hedersrelaterat våld

2

Motverka
generationsklyftor

1

Förbättra kunskaper
i svenska

1

Övriga projekt
Motverka stress

1

Utöka verksamheten

1

maktfrågor – egenmakt – har efterlämnat fler spår än
de två andra huvudkategorierna. En tolkning skulle
kunna vara att identitets- och integrationsfrågor, som
ju delvis handlar om att rannsaka föreställningar och
förhållningssätt inom den egna kulturen, är svårare
att ”sälja” än verksamheter som är inriktade på att
stärka de egna medlemmarnas eller den egna gruppens
egenmakt. Men vi ska inte hårdra den tolkningen,
eftersom egenmakt i ett antal projekt också handlar om
integrationsarbete och identitetsfrågor.
Hur har man då gått tillväga? I tabell 8 återger vi en
lista över arbetsmetoder och tillvägagångssätt.
Tabell 8. Tillvägagångssätt.

Flera projekt anger mer än ett syfte. Därför
överstiger summan här antalet projekt. I stora drag
kan listan sorteras efter fyra huvudområden. Ett
antal projekt syftar till att stärka medlemmarnas
eller den etniska gruppens egenmakt (empowerment).
Det kan t.ex. handla om att nå insikt, kunskap och
medvetenhet eller att motivera till studier. Flera
projekt har fokus på frågor om identitet, att stödja
eller utveckla både kollektiv och personlig identitet
i kulturella termer. Här kan det handla om att
motarbeta hedersrelaterat våld, och ett projekt har
sin inriktning på att motarbeta manlig omskärelse.
En tredje huvudkategori av projekt arbetar med
frågor om integration i det svenska samhället. Det
kan innebära att arbeta för att förbättra kunskaperna
i svenska, att bryta social isolering och att motverka
fördomar och rasism, både bland svenskar och inom
den egna gruppen. Slutligen finns det ett litet fåtal
projekt som inte kan inordnas i någon av dessa tre
huvudkategorier. Om vi så att säga tvingar fram
ett huvudsyfte för varje projekt får vi följande
fördelning:
Tabell 7 Projekt sorterade efter huvudsakligt syfte
(inklusive SIOS).

Huvudsyfte

Antal
projekt

Spår idag

Inga tydliga
spår
Pågående

Egenmakt

17

10

4

3

Stärka
identitet

11

3

6

2

Integration

13

7

6

Andra

2

Projekten som huvudsakligen är inriktade på att arbeta
med frågor om medlemmarnas eller den egna gruppens
Föreningsvägen till integration

Tillvägagångssätt,
metoder

Seminarier, föreläsningar, konferens

Antal

12

Tillvägagångssätt,
metoder

Antal

Utforma webbplats,
annan IT

5

Utbildning, anordna
kurs

8

Metodutveckling,
åtgärder

5

Gemensamma aktiviteter, läger

8

Annan informationsförmedling

4

Samtal, samvaro,
diskussioner

7

Kreativa verkstäder,
teater

4

Närradioprogram,
opinionsbildning

7

Framställa broschyrer

3

Kartläggning,
telefonintervjuer

6

Läxhjälp, nattvandring

3

Kontaktnät,
bygga lokal

5

Projekten har arbetat på många olika sätt, och
ofta kombineras till exempel kartläggande inslag
med informationsförmedlande eller organiserande
inslag. Under uppföljningsarbetet har vi identifierat
några huvudsakliga inriktningar (se nästa kapitel).
Projekt som är uppsökande arbetar ofta med att
skapa gemensamma aktiviteter av olika slag. Det
kan t.ex. handla om idrott eller teaterverksamhet
(både att utveckla egen teaterverksamhet och gå på
teater). Andra projekt har en tydligare inriktning
på att informera, upplysa och sprida kunskap bland
medlemmar och de som anses tillhöra den egna
målgruppen, exempelvis om rättigheter eller som i ett
exempel om faran med narkotika. Åter andra projekt
är huvudsakligen inriktade på att utveckla den egna
organisationen genom att rekrytera medlemmar,
utveckla nätverk och organisationsformer. Slutligen
har vi en grupp projekt som kartlägger förhållanden
inom vilka organisationen verkar för att utveckla
metoder och arbetsformer.
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Tabell 9. Indelning av projekten efter huvudsakligt
tillvägagångssätt (inklusive SIOS).
Huvudsakligt tillvägagångssätt

Antal
projekt

Spår idag

Inga
tydliga
spår

Uppsökande

13

7

6

Informerande

11

6

3

2

Nätverksskapande och
organiserande

11

6

3

2

Kartläggande
och metodutvecklande

8

5

2

1

Pågående

Någon mera påtaglig skillnad i frågan om fortsatt
verksamhet kan vi inte se här med hänsyn till de
huvudsakliga tillvägagångssätt som har använts. Det
är bara de projekt som i första hand är inriktade på att
utveckla den egna organisationen och nätverken där
fortsatt verksamhet av självklara skäl obestridligen
lever kvar. Det ligger i sakens natur att projekt som är
inriktade på att påverka en vidare omgivning kan möta
fler hinder och mer oväntade svårigheter än projekt som
vill utveckla den egna organisationen eller aktivera de
egna medlemmarna.

Orientering och målgrupper

En distinktion kan göras mellan inåtvända och
utåtvända projekt. Ett inåtvänt projekt riktar in sin
verksamhet mot de egna medlemmarna, alltså de
personer och grupper som redan är medlemmar av
organisationen. Det kan handla om att organisera
gemensamma aktiviteter för att stärka sammanhållning
inom organisationen. Ett utåtvänt projekt vill på
olika sätt påverka eller bearbeta en omgivande
värld, antingen inom den egna etniska/nationella
gruppen (utåtvänt i en något snävare mening),
dvs. den potentiella rekryteringsbasen, eller det
majoritetssamhälle inom vilket man lever och verkar
(utåtvänt i en vidare mening).
Tabell 10. Projektens orientering (exklusive SIOS)
Projektets orientering

Antal projekt

Inåtvänd

6

Utåtvänd mot rekryteringsbasen

21

Utåtvänd mot samhället

8

Projekt som med sin verksamhet riktar sig utanför den
egna medlemskadern och organisationen skiljer sig på
ett markant sätt från de inåtvända projekten. De flesta
Föreningsvägen till integration

projekt som vänder sig till den egna målgruppen, som
alltså inte är medlemmar av organisationen, är de
projekt som på något sätt har ett tydligare driv. Det kan
ha att göra med motivation och positiva förväntningar.
De inåtvända projekten intar en till synes mer defensiv
hållning, och det kan vara så att projekten har dragits
igång för att stärka en organisation som kan vara
kritiserad eller ifrågasatt av medlemmarna. De
utåtvända projekten tycks alltså ha en mer offensiv
karaktär. Lyckas man nå den egna målgruppen, och
känna att man kan göra skillnad, kan det leda till en
positiv spiral av vidgade satsningar.
Vilka är då de viktiga målgrupperna?
Tabell 11. Projekten sorterade efter målgrupper
(exklusive SIOS)
Målgrupper

Antal projekt

Funktionshindrade

7

Barn och ungdomar

21

Kvinnor och flickor

5

Pojkar

3

Flera projekt har funktionshindrade som tillhör den
egna etniska gruppen som målgrupp. Vi har i dessa
fall kategoriserat de här projekten så att de är inriktade
mot funktionshinder. Kategorin barn och ungdomar
omfattar alla andra projekt som rör andra frågor än
funktionshindrades situation. Några få projekt är
specifikt inriktade på kvinnofrågor, och har kvinnor
och flickor som målgrupp. Tre projekt har särskild
inriktning på frågor som rör pojkar. Någon större
skillnad i fråga om avtryck och spår finns inte.
Åtta projekt har genomförts av Samarbetsorgan
för invandrarorganisationer i Sverige (SIOS). I nästa
kapitel där vi behandlar olika teman för projekten
beskrivs flera av SIOS projekt relativt ingående. Låt
oss här konstatera att av de åtta projekt som har fått de
största projektbidragen har SIOS varit mottagare i sex
fall, alla med en budget större än 2 miljoner. Det första
projektet som SIOS fick bidrag för (och som beskrivs i
nästa kapitel) får betraktas som banbrytande på sitt sätt.
Det handlade om att utveckla samarbetsformer mellan
handikapporganisationer och etniska organisationer
anslutna till SIOS. Projektet startades 1994 och tillhör
på så sätt den första generationen projekt som ingår i
den här uppföljningen.
Det här projektet har definitivt lämnat avtryck efter
sig, inte minst i form av efterföljande projekt som också
genomförts av SIOS. Det är däremot svårt att uppskatta
hur många personer som har nåtts av verksamheten.
Eftersom SIOS är ett förbund av föreningar, kan vi
inte på samma sätt som med enskilda föreningar som
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genomför en verksamhet uppskatta antalet personer
som nåtts.
Ett intryck som vi har fått är att SIOS har tillägnat
sig en projektform (eller kanske projektformel) utifrån
det första projektet, som sedan har varierats i senare
projekt. SIOS-projekten har vissa påtagliga likheter
i uppläggning och redovisning. En och samma
projektledare har ansvarat för flertalet SIOS-projekt.
Det här kan ses på olika sätt. Att intersektionellt
arbete har utvecklats av SIOS är till gagn för många
människor vars livssituation genom arbetet har fått
uppmärksamhet.5 SIOS verkar ha funnit en nisch och
ett arbetssätt, som med relativt små variationer har
kunnat generera bidrag till nya projekt. Frågan bör
kanske ställas kring vad som egentligen är nyskapande
med flera av de senare SIOS-projekten

Betydelsen av goda resurser

Goda resurser betyder mycket, vilket kan tyckas vara
en truism och högst trivialt påstående. Icke desto
mindre är det kring frågor om ekonomi som många
projektledare resonerar när vi talar med dem. Med
god ekonomi är det lättare att hålla verksamheten
igång. Projekt med god ekonomi kan avlöna någon för
att hålla administrationen i ordning i förhållande till
Arvsfonden, i förhållande till Skattemyndigheten och
inte minst i förhållande till målgrupper och avnämare.
Men föreningar och organisationer som har fått mindre
resurser kan självfallet också genomföra en verksamhet.
För projekt med mindre bidrag handlar det då ofta om
en gränsdragning mellan oavlönat arbete och avlönat
arbete, mellan frivillighet och professionalism, och
mellan ambitioner och nödvändig administration.
Enskilda föredragshållare, debattledare och konsulter
kan behövas för att locka publik till ett föredrag eller
en seminarieserie. Om sådana personer rekryteras
utanför den egna organisationen måste man räkna
med kostnader i form av arvode, reseersättningar och
liknande. Skattemyndigheten kräver redovisning varje
månad. Skattemyndigheten fordrar, kan man säga, en
professionell hantering. Inkommer man för sent kan
det bli straffavgift. När denna administration, liksom
årliga redovisningar till Arvsfonden, sköts av avlönad
personal blir det lättare för samhället att ställa krav på
redovisningarna. När administrationen måste skötas av
oavlönade krafter inom föreningen kan arbetsbördan på
en enskild person bli stor. Om den sökande föreningen
inte har lyckats få budgeten att hålla utan måste
5

förlita sig på oavlönat arbete, kan det bli problem med
kontinuitet och ordning.
Relationen mellan Arvsfonden och en förening som
söker bidrag för att genomföra ett projekt kan ses som
en ömsesidig läroprocess. Arvsfonden får efterhand en
uppfattning om den aktuella organisationens kapacitet
och intresseinriktning, och organisationen lär sig att
anpassa sin projektverksamhet efter de förutsättningar
som Arvsfonden ger. SIOS har lärt sig att hantera den
situationen, liksom även Afrosvenskarnas riksförbund.
Den senare organisationen är den som har fått det
enskilt största projektbidraget.
Vår hypotes är att en viktig faktor för projekt är
en slags organisatorisk effektivitet, som inte är en
direkt funktion av ekonomiska resurser (ekonomiskt
kapital) utan som snarare handlar om sådant som
organisationskultur, organisationsdemokrati, ledning,
auktoritet, medlemsengagemang, anpassningsförmåga
och flexibilitet (organisationskapital). I nästa kapitel ska
vi belysa några aspekter av det som vi här har kallat
organisatorisk effektivitet.

Begreppet intersektionalitet riktar in sig på skärningspunkten mellan
olika samhälleliga maktordningar som baseras på genus, etnicitet,
nationalitet, sexualitet, klass osv. Termen formulerades av Kimberlé
Williams Crenshaw (1989).

Föreningsvägen till integration

16

3. PROBLEMATISERING

Inledning

I det här kapitlet söker vi problematisera olika
förhållanden som vi stött på i vår genomgång av
projektdokumentationen. Det handlar om tematiska
områden som vi blivit varse vid genomgång av material
eller, som i åtskilliga fall, intervjuade projektledare har
tagit upp med oss. Här ska vi inte bedöma projekten
eller värdera projekten utan belysa vissa faktiska
omständigheter kring projektens genomförande. Vi
försöker belysa svårigheter och hinder men också
möjligheter. Vi vill också belysa förhållanden som
ligger utanför den dokumentation som inlämnas för
varje enskilt projekt, men som framträder när olika
projekt från en och samma organisation ställs bredvid
varandra. Det kan till exempel handla om hur en
projektidé med ett särskilt syfte kan modifieras och
varieras i senare projekt från samma organisation;
syften som följer på varandra och projekt som hakar i
varandra tidsmässigt.
Något mer än 75 procent av projekten (33 projekt
av 43) riktar sig till barn och ungdomar. Flertalet av
de projekt som vi beskriver närmare rör barn och
ungdomar, och i flera fall även deras föräldrar. Flera
av de här 33 projekten riktar sin verksamhet till barn
och ungdomar med funktionshinder. Dessa projekt
aktualiserar alltså intersektionen mellan ålderskategori,
funktionshinder och etnicitet. Vi har inte skrivit något
särskilt avsnitt om just barn och ungdomar av det skälet
att flertalet projekt handlar om barn och ungdomar,
och dessa frågor blir belysta ändå. Men vi försöker
problematisera det förhållandet att projekt som riktar
sig till barn och ungdomar inte bara måste nå barnen
och ungdomarna utan självklart också deras föräldrar. I
de här projektens perspektiv rör det sig om man så vill
”dubbla målgrupper”.
Likheter mellan projekt i vissa avseenden blir
synliga därför att projekten uppvisar olikheter i andra
avseenden. Frågan om likhet och olikhet ligger till
grund för all kategorisering, och kategorisering är
grunden för all erfarenhetsmässig kunskap. Det kan
låta trivialt men frågan om kategorisering som grund
för kunskap har filosofer funderat över sedan Platon
och Aristoteles.

Funktionshinder och etnicitet

Ett sätt att kategorisera projekten är utifrån målgrupp.
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Arvsfonden beviljar bidrag till ideell verksamhet till
gagn för barn, ungdomar och funktionshindrade. I det
här avsnittet behandlas projekt för funktionshindrade
som alltså i några fall rör funktionshindrade barn.
Av de 43 projekten som ingår i uppföljningen
riktar sig 13 specifikt till funktionshindrade. Av de
här projekten är det äldsta projektet (i den meningen
att det fick bidrag tidigast) Samarbete invandrar- och
handikapporganisationer i stödet till invandrarelever
med funktionshinder (fortsättningsvis kallat
samarbetsprojektet). Projektet drevs av Samarbetsorgan
för invandrarorganisationer i Sverige (SIOS). En
redovisning av det här projektet får inleda kapitlet och
den diskussion som följer.
•• Projektet var omfattande och hade flera mål:
•• att informera och stödja familjer med funktionshindrade barn om rättigheter och samhällets stödatt
samla in statistik om målgruppen
•• att ta initiativ till och uppmuntra bildandet av kommittéer för funktionshindrade inom invandrarföreningarna
•• att bilda nätverk av berörda parter och utveckla
modeller för samarbete mellan handikapprörelsen
och etniska organisationer
Måluppfyllelsen får bedömas som god. Under de
tre år som projektet pågick genomfördes många
insatser med gott resultat. Statistik samlades in och
bearbetades och informationsmöten för familjer och
funktionshindrade anordnades. Vidare bidrog projektet
bland annat till att några invandrarföreningar för
funktionshindrade bildades och att fortbildningsinsatser
för hemspråkslärare och personal inom habiliteringen
bedrevs.
Slutrapporten6 är informativt skriven i det att
den utöver att redovisa genomförda aktiviteter också
målar upp en bild av problem med organiseringen
kring frågor som rör såväl funktionshinder som
etnicitet. På så sätt fungerar rapporten inte enbart
som en slutredovisning av det genomförda projektet
utan även, eller kanske i första hand, som ett
informationsmaterial och som en modell för hur arbete
med funktionshindrade med annan etnisk bakgrund än
svensk kan bedrivas.
Sina meriter till trots beskrivs inte projektet odelat
6
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som en framgångssaga. Vi får genom rapporten veta
att det var svårt att nå målgruppen och även om
man la grunden till ett nätverk för invandrare med
funktionshinder (NIF) har vi genom intervjuer förstått
att det inte längre består. Rapportförfattaren skriver:
”Hur samarbetet mellan invandrar- och
handikapporganisationer kommer att se ut är
en öppen fråga. Under projektets gång har vi
försökt dra igång ett sådant arbete, men inledda
kontakter har inte fortsatt.”7
Citatet är drygt tio år gammalt. Kontakterna som knöts
har upprätthållits även om det inte var klart att detta
skulle göras vid tiden för rapportskrivandet. Dessutom
vill vi mena att ett nätverk faktiskt har bildats om
än inte i sin ursprungliga form. Till detta får vi
återkomma.
Projektet hade som synes flera mål. Det första målet
kan betecknas som uppsökande och informerande.
Det andra målet fyller en kartläggande funktion
medan de två sista kan kategoriseras utifrån deras
nätverksbyggande eller organiserande intentioner.
I det sista målet nämns också att projektet har en
metodutvecklande ambition. Det visar sig att flera
projekt som ingår i i den här uppföljningen låter sig
sorteras efter de här kategorierna (alltså uppsökande,
informerande, nätverksbyggande, kartläggande,
organiserande och metodutvecklande). Somliga
projekt är mer renodlat ute efter att genomföra
ett av dessa mål medan andra, som nyss nämnda
projekt, härbärgerar flera syften av olika natur.
Utöver de organisationsinriktade projekten enligt
vår kategorisering har vi andra projekt som är mer
verksamhetsinriktade. Det kan då till exempel röra sig
om att utveckla en dagverksamhet tillsammans med
målgruppen.

konstatera att det framkom uppgifter som inte tidigare
fanns tillgängliga i offentlig statistik, och bakom
siffrorna dolde sig en tidigare på många sätt bortglömd
grupp i samhället. Samarbetsprojektets kartläggning
var heller inte bara sifferexercis. I slutrapporten
levandegör författaren vad det innebär att komma till
ett nytt land som funktionshindrad och beskriver på
vilket sätt olika syn på handikapp kan få konsekvenser
för den enskilde individen.
”Synen på handikapp har genomgått stora
förändringar de senaste decennierna i Sverige
och i andra länder. Tidigare betraktades
handikapp som en egenskap hos individen. Nu
ser man handikapp som följden av att individens
funktionsnedsättning och de krav som miljön
ställer på individen inte överensstämmer
… I en del länder har man dock kvar den
individrelaterade handikappsynen.”8

Samarbetsprojektets kartläggning syftade till att
undersöka hur stora av de potentiella målgrupperna
funktionshindrade med utländsk bakgrund respektive
invandrarelever med funktionshinder kan vara genom
en analys av befintlig statistik. Vidare genomfördes en
egen datainsamling om elever med invandrarbakgrund
i särskolan som visade att antalet elever berättigade
till modersmålsundervisning var många gånger
större än det antal som faktiskt deltog i sådan
undervisning. Vi ska inte här redovisa alla de resultat
som kartläggningen ledde till. Vi nöjer oss med att

Den individrelaterade handikappsynen blir
problematisk när handikappet ses som något
oföränderligt och som familjens ensak, eftersom
familjen och den funktionshindrade individen
därigenom har en benägenhet att isolera sig och inte
alltid ser värdet av tillgängliga habiliteringsinsatser.
Detta tillsammans med det skambeläggande av
handikapp som förekommer inom vissa grupper
är ett återkommande tema i de projekt som ingår
i uppföljningen. Det är också en av de viktigaste
förklaringarna till varför det ofta är svårt att nå ut till
målgruppen.
En kartläggning av ett annat slag genomfördes
inom projektet Situationen för kurdiska barn/
ungdomar med funktionshinder och deras föräldrar
i Stockholm som bedrevs av Institutet för kurder med
funktionshinder i Sverige. Det vittnar om liknande
erfarenheter. Syftet med projektet var, precis som
namnet antyder, att söka kunskap om och förståelse för
de kurdiska funktionshindrade barnens situation och
deras föräldrars erfarenheter av det svenska samhället.
Metoden var en annan än den som samarbetsprojektet
tillämpade. Kunskap fick man i första hand genom
djupintervjuer med de berörda som senare resulterade
i rapporten Dörren ska vara öppen för alla. I den
är det familjernas egna historier som står i centrum.
Projektledaren berättar att det till en början gick
trögt att få tag på informanter villiga att ställa upp
för intervju, varför man fick ansöka om förlängning
av projekttiden. Det tog tid att skapa förtroende,
eftersom många vidtalade befarade att anonymiteten

7
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inte skulle upprätthållas. Därtill upplevdes ämnet för
intervjuerna som mycket känsligt och några familjer
valde efter hand att hoppa av projektet. Till slut ställde
tio familjer och sju ungdomar upp, och i boken får vi
ta del av deras upplevelser av mötet med de svenska
myndigheterna och den svenska vårdapparaten.
Centrala teman är känslan av att vara diskriminerad,
liksom språkbarriärer och avsaknaden av lättillgänglig
information. Vidare lyfter författaren fram bristen
på samordning mellan berörda myndigheter och
organisationer, vilket leder till att de funktionshindrade
ofta ”hamnar mellan stolarna” då inget samhällsorgan
anser sig ansvarig för ärendet ifråga. Rapporten utmynnar
i ett antal olika förslag på förbättringar som kan
genomföras, däribland finns en tanke på att inrätta ett
centrum för information på andra språk än svenska som
riktar sig till funktionshindrade med utländsk bakgrund. I
ett inledande skede av projektet ville man även intervjua
personer från de myndigheter som kommer i kontakt
med målgruppen, men det blev inte av i och med att tiden
blev knapp. Projektledaren skriver att det troligen har
inneburit att bilden som förmedlas i rapporten är något
ensidig. Å andra sidan vidgar författaren perspektivet
genom sina kommentarer och sin analys. Parallellt med
den diskriminering som existerar i samhället finns ibland
även orealistiska förväntningar på vilket stöd som finns
att tillgå. I likhet med samarbetsprojektet diskuteras också
kulturella problem som skambeläggandet av handikapp,
och tendensen att dölja sitt funktionshinder och isolera
sina funktionshindrade barn.
Arvsfonden kan ge bidrag till en förstudie innan
projektets ordinarie verksamhet påbörjas. Sådana
förstudier resulterar som regel i en rapport och en
utvärdering som tillsammans skickas in till Arvsfonden.
Förstudien syftar till att utforska villkoren för ett projekt
genom att sondera kunskapsterrängen och ta del av hur
andra verksamheter tidigare har arbetat med liknande
frågor. I förstudien ingår ofta en behovsinventering för
att få en uppfattning om projektidén är efterfrågad och
möjlig att förankra hos målgruppen. Förstudien blir på
så sätt en förberedande fas där kontakter knyts med
målgruppen och eventuella samarbetspartner. Ett annat
viktigt inslag är metodutveckling. Det handlar om att
redan i förväg ta reda på vilka tillvägagångssätt som är
lämpliga när projektet ska förverkligas. Rapporten och
utvärderingen av förstudien används så småningom som
underlag i Arvsfondens bedömning av projektansökan.
Afrosvenskarnas riksförbund genomförde inför
sitt projekt Hodi! en förstudie som resulterade i
rapporten Förlorare i välfärdssamhället – Afrikaner
med funktionshinder. Upplägget av undersökningen
påminner på många sätt om den nyss nämnda kurdiska
kartläggningen, eftersom resultatet i huvudsak består
Föreningsvägen till integration

av intervjuer med målgruppen och representanter från
myndigheter som socialtjänsten och Arbetsförmedlingen
Rehab. Det är ingen slump att djupintervjuer med
målgruppen är en så pass vanligt förekommande metod
i de kartläggande projekten. Det finns två anledningar
till det. För det första är en viktig måttstock för
Arvsfondens bedömning frågan om ett projekt lyckas
involvera målgruppen i planering och genomförande
av projektet. För det andra ska projektpengar inte
fördelas till renodlad forskning. Undersökningarna
genomförs överlag för att finna en praktisk tillämpning.
Det här gällde även för Afrosvenskarnas förstudie vars
övergripande syfte var att
”genom kartläggning av den sociala situationen
för afrikanska funktionshindrade – problem,
hinder och möjligheter - identifiera möjliga
strategier att hjälpa målgruppen att tillvarata
sina rättigheter och vinna ökad anknytning till
föreningslivet och till samhället.”9
Utifrån informanternas berättelser urskiljer man ett
antal faktorer som påverkar de funktionshindrade
afrikanernas integration i det svenska samhället, som
migration, funktionshinder, kön, resurser, nätverk,
diskriminering och möte med den svenska välfärden.
Dessa sju faktorer används sedan för att måla
upp en sammansatt bild av den verklighet som de
funktionshindrade afrikanerna möter. Författarna vänder
sig mot alltför generaliserande resonemang där kulturen
används som förklaringsvariabel. I stället betonas att
de angivna förklaringsfaktorerna alla kan förstås som
exempel på strukturell diskriminering i dess olika
former. Man beskriver hur personer med tidsbegränsade
uppehållstillstånd hålls utanför rehabilitering och
arbetsmarknad och därigenom passiviseras och
handikappas först när de kommer till Sverige.
Språkförbistring och avsaknaden av lättillgänglig och
relevant information präglar de funktionshindrades
möte med det svenska välfärdssamhället. Handläggarna
förväntar sig ofta att den funktionshindrade är
välinformerad om sina rättigheter och själv påtalar sina
behov. När så inte sker står den funktionshindrade ofta
utan det stöd som han eller hon är berättigad till. Även
handikapprörelsen och invandrarorganisationerna har
misslyckats med att integrera de funktionshindrade
afrikanerna i sina verksamheter. Detta var något som det
senare projektet Hodi! hade för avsikt att förändra.
SIOS har genomfört ytterligare några projekt
med kartläggande ambitioner. Nämnas kan Vuxna i
behov av särskilt stöd inom andraspråksundervisning
9
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som påbörjades 2006. Satsningen var dubbel. Den
bestod dels av en kompetensutvecklingsinsats,
dels av en informationsinsats riktad till berörda
myndigheter för att få igång en förändringsprocess
inom andraspråksundervisningen. I det här stycket
fokuseras den förstnämnda. Målet var att ”bidra till
en större förståelse för situationen för vuxna med
funktionsnedsättningar och/eller posttraumatiska
stressyndrom inom andraspråksundervisning.”10 Man
ville uppnå målet genom kompetensutvecklingsinsatser
för dem som i sitt arbete kommer i kontakt med
målgruppen, d.v.s. lärare och skolledare samt personal
från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
socialtjänsten och flyktingmottagningen. Notera att den
primära målgruppen således var lärare och tjänstemän
snarare än de funktionshindrade, som nås av insatsen
mer indirekt. En av åtgärderna var att anordna
utbildningskurser för lärare om funktionshinder och
språkinlärning. Kurserna visade sig vara så populära
att alla intresserade inte kunde delta.
En annan åtgärd var framtagandet av
kompetensutvecklingsmaterial som resulterade
i rapporten På väg in. Den kan ses som en
handbok, tänkt som vägledning åt de nyss nämnda
yrkeskategorierna, och en kartläggning av situationen
för de studerande i behov av särskilt stöd. Empirin
utgjordes av intervjuer med lärare, kuratorer,
socialsekreterare, handläggare och de studerande
själva. Vidare genomfördes en enkätundersökning
riktad till de sfi-ansvariga inom kommunerna i avsikt
att fastställa de behov som studenterna på sfi-kurserna
har. Boken täcker många områden och mellan kapitlen
får vi höra de funktionsnedsattas egna berättelser
och erfarenheter. Ett kapitel redogör för det regelverk
som styr flyktingmottagningen och undervisningen i
svenska som andraspråk. Ett annat påtalar behovet av
ökad samordning mellan berörda myndigheter. Läsaren
får ta del av hur olika funktionshinder påverkar
studiesituationen men också vilka gemensamma
behov som kan urskiljas oavsett funktionshinder. I ett
kort avslutande kapitel listas ett antal punkter som de
yrkesverksamma bör finna ett värde i att beakta för att
förbättra bemötandet och undervisningen. Det handlar
om att se till den enskildes möjligheter, behov och
förutsättningar och reflektera över hur verksamheten
kan utvecklas för att bättre hantera frågor som rör
funktionsnedsättning och etnicitet.
Sammantaget fyller de kartläggande projekten
viktiga kunskapsluckor. Många projektledare påtalar
bristen på kunskap och forskning inom området. Den
akademiska litteratur som används inom projekten
10
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hämtas från migrationsforskning, socialantropologi,
sociologi, pedagogik och statsvetenskap. Få studier
handlar enbart om funktionshinder och etnicitet.
Författarna till Förlorare i välfärdssamhället skriver:
”Litteraturen vi studerade behandlar dels enskilda
forskningsområden såsom funktionshinder, kultur
och etnicitet, dels fenomenet migration parat med
funktionshinder. Den sistnämnda litteraturen var
förhållandevis ovetenskaplig och byggde ofta på
beskrivningar av enskilda fall. En förklaring kan vara
att forskningsområdet ännu är relativt orört, vilket
begränsade urvalet.”11
Författarna påpekar dock att syftet med rapporten
inte i första hand har varit att tillgodose denna brist
på forskning. Liksom de flesta av de kartläggande
projekten vänder man sig till en annan publik än den
akademiska. Det kan som i andraspråksprojektet vara
tjänstemän och lärare eller, som oftast, målgruppen
själv och de som bedriver liknande projekt:
”Forskarna använde dock förhållandevis lite
litteratur eftersom de inte ville skriva en alltför
akademisk rapport … Det som de ansåg viktigt
var att skriva så att så många som möjligt kan ta
till sig av studiens resultat och att lyfta fram de
enskilda personernas berättelser.”12
Universitet och högskolor har likafullt visat sitt
intresse för de kartläggande projektens studier. Enligt
intervju med projektledarna har såväl Dörren ska
vara öppen för alla som några av SIOS rapporter
kommit att användas som kurslitteratur på universitet
och högskolor. Åtgången har överlag varit stor och de
tryckta exemplaren har ibland tagit slut. Att sprida
resultaten av sina studier upplevs sällan som någon
svårighet för de här projekten, i synnerhet inte om
rapporterna är gratis. Det vanliga förfaringssättet är att
rapporten skickas till de organisationer som kan tänkas
vara intresserade och att de delas ut vid konferenser och
seminarier. En projektledare vid SIOS påpekar att det
inte alltid är lönt att trycka rapporterna på nytt eftersom
delar av innehållet kan ha blivit inaktuellt. Samtidigt
är det för det mesta möjligt att ta del av rapporterna på
föreningarnas webbplatser.

Nätverksbyggande och
organiserande projekt

Samarbetsprojektet hade som ett av sina mål att
finna vägar till ett ökat samarbete mellan etniska
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föreningar och handikapporganisationer. När projektet
var på väg att avslutas kände projektledningen att de
kontakter som såtts inte riktigt slagit rot. Det Nätverk
för invandrare med funktionshinder som grundades
hade även det svårt att överleva en längre tid. Flera
projekt har haft liknande syften. Det alltjämt pågående
projektet Samsol påminner på många sätt om det
tidigare samarbetsprojektet. Även för detta projekt står
SIOS som huvudman och det bygger i sin tur på det
tidigare projektet Förenta Nationernas standardregler
i ett mångkulturellt samhälle (hädanefter kallat FNprojektet).
FN-projektet hade till en början ett kartläggande
syfte, men eftersom man råkade in i svårlösta
statistiska komplikationer omprioriterades projektets
mål till att i huvudsak inriktas på att informera om
funktionshinder och att organisera personer med
funktionshinder bosatta i Rinkeby. Bakgrunden
till projektet var ett konstaterat lågt deltagande i
handikapporganisationer bland funktionshindrade med
annan etnisk bakgrund än svensk, liksom bristande
kunskaper om handikappfrågor inom de etniska
organisationerna. FN-projektet i Rinkeby, menade
projektledningen, kunde därför ses som ett pilotprojekt
där förhoppningen var att utveckla metoder tillämpbara
på andra områden. För informationsinsatserna valdes
en upplevelsebaserad kunskapsförmedling. Det
innebar en inriktning mot kulturarrangemang genom
vilka man ville åstadkomma möten mellan boende i
Rinkeby och representanter från handikapprörelsen.
Projektledningen fann att kultur och idrott
avdramatiserar frågan om funktionshinder och
övervinner språkliga, kulturella och sociala barriärer
på ett sätt som teoretiska resonemang inte alltid lyckas
med.13 Detta är ett intressant metodval och något vi
återkommer till senare. Målet att organisera personer
med funktionshinder resulterade i bildandet av Rinkeby
handikappförening.
Och det är här Samsol tar vid. Till en början
hade projektet just namnet Utveckling av Rinkeby
handikappförening, eftersom ett övergripande
syfte inledningsvis var att utveckla föreningen som
upplevdes som svag och bara existerade på papperet.
Projektets mål var:
•• att i samverkan med handikapprörelsen i Stockholms stad utveckla en öppen organisationsform som
kan användas för olika former av medlemskap och
samverkansformer
•• att utveckla metoder för att bryta det utanförskap
som många av de personer med funktionsnedsättningar som är bosatta i Rinkeby har (metoderna
13
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skulle kunna tillämpas i andra liknande mångkulturella områden)
•• att förmedla information och kunskap om handikappolitiken.
Målen skiljer sig inte nämnvärt från de mål som
sattes upp inom FN-projektet och även metodvalen
grundar sig i de erfarenheter som man fick därifrån.
Man ville engagera målgruppen i handikapprörelsen
genom uppsökande verksamhet, kulturevenemang,
kurser, seminarier samt etableringar av någon form av
fadderverksamhet.
Det här avsnittet kommer i första hand uppehålla
sig vid hur man gick tillväga för att finna en lämplig
organisationsform med potential att leva vidare. Inför
projektet var valet av organisationsform en öppen fråga:
”Organiseringen av de personer med
funktionshinder som är bosatta i Rinkeby är
en stor utmaning … En stor fråga är hur man
ska hantera de olika språk och funktionshinder
som förekommer i Rinkeby. Ska man satsa på
ett gemensamt språk, svenskan, och använda
tolk? Eller ska man försöka bilda språkgrupper
oavsett funktionshinder. Hur ska man göra med
organiseringen av barn respektive vuxna? ”14
Det första året ägnades åt förberedelser och
kontaktskapande, och en lokal anskaffades. Inledda
kontakter resulterade i att ett digert nätverk började ta
form som bland andra innefattande en föräldragrupp för
barn med funktionshinder i Rinkeby, HSO Stockholm
stad, ett par somaliska föreningar, en turkisk förening,
SIOS medlemsföreningar, antidiskrimineringsbyrån,
funktionshinderombudsmannen, Rinkeby handikappråd
och Rinkeby stadsdelsnämnd. Men i den första
årsrapporten konstateras att det ännu är oklart hur
Rinkeby handikappförening ska organiseras. Tanken
föds där att det just är det framväxande nätverket som
kommer vara organisationsformen, men dörren hålls
öppen.15
Delmål för det andra året var att slutgiltigt
avgöra organisationsform och utvidga nätverket.
Flera nya ”medlemmar” tillkom, däribland några
iranska föreningar, några kurdiska föreningar och
Afrosvenskarnas riksförbund. Därtill fördjupas
kontakterna med De handikappades riksförbund och
ett antal handikapporganisationer. Projektledningen gör
under det andra året den viktiga iakttagelsen att
14
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”språket kan betraktas som den minsta
gemensamma nämnaren som förenar
människor och som skapar en känsla av
trygghet för många… Istället för att skapa nya
föreningar och organisationer har det visat sig
effektivare att implementera frågor angående
funktionsnedsättning i de befintliga etniska
organisationerna, vilka flera redan arbetar med
dessa frågor på olika sätt.”16
Ett sista försök att få liv i Rinkeby handikappförening
gjordes i och med ett sammankallat årsmöte
med avsikten att besluta om stadgar och
styrelsesammansättning. Eftersom bara tre
personer närvarade fann man ingen anledning att
fortsätta verksamheten. Problematiken grundar sig
i organisationens marginella ställning i samhället,
där den varken hör hemma i handikapprörelsen eller
de etniska organisationerna. Inte heller Samsols
lokal visade sig bli någon naturlig samlingspunkt för
människor med funktionsnedsättning i närområdet.
Under det andra året blev det således uppenbart för
projektledningen att den enda vägen framåt var genom
de etniska föreningarna där språket utgör en viktig
sammanhållande faktor.
Inför det tredje året stod det således klart att det
är nätverket som man ska bygga vidare på. Målet för
det sista året var därför att etablera nätverket genom
att intensifiera samverkan mellan dess medlemmar.
Vidare formulerades en verksamhetsplan för tiden efter
projektet med ambitionen att de anslutna föreningarna
tar över verksamheten. En tanke man har är att ABF
ska ta en del av den samordnande funktion som
Samsol i dag fyller. Samsol har under de tre åren efter
hand släppt på den lokala förankringen runt Järvafältet för att i stället försöka få igång ett fungerande
nätverk för funktionshindrade med annan än svensk
etnisk bakgrund i hela Stor-Stockholm. Projektet
visar på svårigheterna att etablera en förening där
människor med olika funktionshinder och etnicitet är
representerade och där den geografiska belägenheten är
det som är förenande.
Det nätverk som Samsol söker ge varaktig vitalitet
kan ses i ett vidare sammanhang. Flera projekt och
organisationer som ingår i uppföljningen utgör på
sätt och vis redan ett nätverk om än i en lös och
odefinierad form. Med tiden har kontakten blivit bättre
mellan de föreningar och människor som arbetar
med funktionshinder och etnicitet. I sammanhanget
kan samarbetsprojektet som startades redan 1994 ses
som startskottet för denna utveckling och Samsol är
16

Projektredovisning år 2, s. 3, 2005/222.

Föreningsvägen till integration

där vi står i dag femton år senare. SIOS är en viktig
knutpunkt i nätverket, Arvsfonden en annan.
Enligt många av de personer som intervjuats har
Arvsfondens projektbidrag, vid sidan av allt det ideella
arbete som utförs, varit helt avgörande för att få igång
och hålla liv i arbetet och nätverket. Och det kommer
att så vara även i fortsättningen. De femton år som gått
vittnar nämligen även om de svårigheter som finns
att finna finansiella resurser på annat håll. Att säga
att arvsfondsbidrag har varit, är och kommer att vara
avgörande betyder ju att man faktiskt är beroende av
Arvsfondsbidrag för att driva arbetet vidare. Därmed
finns risken att det skapas hierarkier och vissa aktörer
är något som kan liknas vid mellanhänder. Kanske sker
det på bekostnad av andra aktörers medverkan.
Intervjuer har vidare gett vid handen att det inte
enbart är en fråga om samarbete aktörerna emellan
utan även att ett mått av konkurrens kan urskiljas.
Bourdieus fältteori kan användas för att belysa detta
förhållande. Summariskt beskriver fältteorin samhället
som indelat i olika fält som sinsemellan konkurrerar
om samhällets resurser. På så sätt har aktörerna inom
ett fält ett gemensamt intresse men de konkurrerar
också inbördes om dessa resurser och söker dominans
inom fältet. Arvsfondsbidrag kan sägas ha bidragit till
framväxten av ett nytt fält bestående av de aktörer som
arbetar med frågor om funktionshinder och etnicitet.
Att en konkurrenssituation uppstår kan tyckas något
märkligt, eftersom de ekonomiska resurser som finns
till förfogande inte är strikt begränsade. Konkurrensen
bottnar troligen i en vilja att muta in frågan som sin
egen och befästa sin organisation som den främsta
aktören inom området. Konkurrensen manifesterade sig
för mig under intervjuerna när informanterna ombads
beskriva sin relation till andra Arvsfondsprojekt och
organisationer som arbetade med liknande frågor. En
hel del kritik ventilerades men även beröm.
Projekten inriktade på funktionshinder och
etnicitet belyser svårigheten att omfatta ett
intersektionellt perspektiv i vårt samhälle, att tänka
två saker samtidigt.17 Människor kan vara eftersatta
i välfärdssamhället på flera olika grunder. På ett
märkvärdigt sätt synes välfärdssamhällets institutioner
liksom de tongivande politiska intresseorganisationerna
fortfarande se endimensionellt på frågor om eftersatthet
eller utsatthet. Här spelar Arvsfonden en utomordentligt
17

Detta förhållande belyses av att vi i Sverige har flera begrepp för
jämlikhetsfrågor – jämställdhet som specifikt rör jämlikhet mellan
män och kvinnor, mångfald som rör jämlikhet mellan personer med
svensk respektive utländsk bakgrund, samt det allmänna begreppet
jämlikhet i alla andra fall där skillnader i villkor och förutsättningar
mellan olika grupper och kategorier kan råda (ålder, klass, funktion,
sexualitet). Diskrimineringslagstiftningen i fråga om kön skiljer sig
exempelvis från den som gäller etnicitet.
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viktig roll att ge organisationer som lyfter frågor om
intersektionalitet möjligheter till ekonomiskt bidrag för
projekt som annars lätt faller mellan stolarna

roll som familjeöverhuvud i det nya landet.
Denna faktor är särskilt relevant när man
kommer från länder där det traditionellt är
fadern som ansvarar för familjens försörjning.
Tonårsproblem och generationsklyftor är något
som utpekas som särskilt angeläget av några
förbund.”19

Föräldrar som målgrupp

Ett tema som tidigt uppenbarade sig i genomgången
av materialet var att många projekt direkt eller
indirekt riktar sig till föräldrar som målgrupp. I de
projekt som riktar sig till yngre ungdomar och barn
är det naturligtvis viktigt att integrera föräldrarna i
verksamheten. Men något förvånande är det hur ofta
föräldrar nämns som en (eller den) grupp man vill
nå med information och riktade insatser. Några av
projekten har även upplevt motstånd från föräldrar som
gjort det svårt att uppnå de uppsatta målen.
SIOS bedrev i början av årtiondet projektet
Föräldrarollen i Sverige och olika länder. Dess
tredelade syfte var att diskutera olika syn på
barnuppfostran, informera medlemmarna om svensk
lagstiftning om våld mot kvinnor och barn, samt starta
en dialog om unga kvinnors situation. I huvudsak
skedde detta genom seminarier och utbildningsdagar
centralt och inom medlemsförbunden. Inom ramen
för projektet översattes Föräldraboken18 till elva språk
som sedan distribuerades till medlemsförbunden,
lokalföreningar och socialtjänsten. I slutrapporten
sammanfattas de slutsatser och frågor som
diskussionerna resulterade i. Där beskrivs hur
viktigt modersmålet är för barnens självbild och
relationen mellan barn och föräldrar. Likaså
erbjuder de etniska föreningarna en mötesplats över
generationsgränser, vilket har en positiv inverkan på
barnens identitetsutveckling och familjens förankring
i samhället. I rapporten diskuteras också vilka
prövningar för familjebanden som kan uppstå när en
familj emigrerar. Migrationsprocessen innebär ofta
att familjens sammansättning, liksom dess sociala
och ekonomiska förutsättningar förändras radikalt.
Många människor som tvingats fly sina hemländer
har traumatiska upplevelser som de bär på. Dessa
faktorer och känslan av att inte vara välorienterad i
det nya samhället skapar ibland en oro för barnens
välbefinnande som i sin tur kan leda till att föräldrarna
är överbeskyddande och isolerar familjen. Ett
annat tema som diskuterades inom förbunden var
ungdomarnas frigörelse från föräldrarna.
”Det finns förhållanden i det nya landet som
gör att familjer kan splittras. Det gäller barns
och ungdomars frigörelse från föräldrarna,
tonårsproblem och identitetskris samt mannens
18

Framtagen av den parlamentariska utredningen Kommittén mot
barnmisshandel.
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Projektet lyfte som synes upp angelägna frågor om
jämställdhet och föräldraskap till diskussion som
involverade ”både kvinnor och män”. Däremot
presenteras inte de eventuella åsikter ungdomar som
grupp har om föräldrarollen. Kanske var de inte alltid
så delaktiga i diskussionerna ute på medlemsförbunden.
De flesta projekt som riktar sig till föräldrar
som målgrupp gör det i påverkanssyfte. Genom att
informera, utbilda och påverka föräldrarna skapas
bättre förutsättningar för barn och ungdomar. Barn
och ungdomar får mycket av sin värdegrund och
sina åsikter, sin livsåskådning och sina drömmar
från föräldrarna. I många frågor anses den äldre
generationen i större behov av utbildning än den yngre.
Turkiska ungdomsförbundet ville med projektet
Utbildning – vägen till integration öka ungdomars
vilja att studera vidare. Det riktade sig i första hand
till ungdomar med turkisk bakgrund men även deras
föräldrar som har ett stort inflytande över barnens
skolgång. Inom projektet undersökte man varför
gruppen var underrepresenterad inom den högre
utbildningen. Undersökningen visade bland annat
att ungdomarna känner att de får bristande stöd
hemifrån och dubbla budskap om värdet av utbildning,
eftersom de förväntas göra ett snabbt inträde på
arbetsmarknaden. Undersökningen resulterade i ett
antal åtgärdsförslag som sedan genomfördes som
bildandet av stödskolor. I det här fallet handlade det
således om att integrera föräldrarna i arbetet för att
sprida ett bildningsideal.
Kurdiska ungdomsföreningen är representerad
med fyra projekt i uppföljningen. I åtminstone två av
dem är föräldrar en viktig målgrupp. Ett av projekten,
Ungdomsstress och det nya samhället, ville minska
stressen bland kurdiska ungdomar. I projektansökan
placeras uppkomsten av kurdiska ungdomars stress i
ett vidare sammanhang och den drabbar i synnerhet
unga kvinnor och flickor. Vi får veta att kurdiska flickor
och kvinnor tvingas avstå från aktiviteter, eftersom de
anses oförenliga med föräldrarnas värderingar. Det
händer att unga kvinnor förmås avsluta sina studier för
att ingå äktenskap.
19
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”Grundproblemet för dessa flickor handlar
oftast om uråldriga traditioner och seder som
medför att familjens heder beror på hur effektivt
kvinnors och flickors sexualitet kan kontrolleras.
Denna kvinnosyn finns numera företrädesvis
bland vissa individer och grupper med utländsk
bakgrund. Kurdiska grupper är en av dem.”20
I förlängningen var syftet med projektet således
att blottlägga och motverka den hederskultur som
drabbar kvinnor och flickor med kurdisk bakgrund.
Därmed riktade sig projektet inte enbart till
ungdomar utan även till deras föräldrar. Genom
informationsinsatser, föreläsningar och seminarier
ville man få igång en diskussion om föräldrarollens
samband med ungdomars hälsa. Dessutom inrättades
en telefonrådgivning dit ungdomar kunde vända sig
med frågor och söka bidrag.
Kurdiska ungdomsföreningens projekt Omskärelse
av pojkar – mellan kultur och mänskliga rättigheter som
nyligen avslutats hade liknande upplägg och ambitioner.
I ansökan beskrivs bakgrunden till projektet:
”Vi har i detta land en skyldighet, liksom alla
FN-stater som undertecknat MR, att bevaka
barns intressen som våra svagaste medborgare.
Vi ska skydda alla barn inom våra gränser och
även arbeta för att barn i världen utanför ska
få en rättvis tillvaro. Som det ser ut idag tvingas
flyktingbarn som kommer till vårt land att
fortsätta leva i förtryck och utan rättigheter. Att
man själv som förälder kanske blivit utsatt för
övergrepp rättfärdigar aldrig att traditionsenligt
föra dem vidare generation efter generation.
Många barn som utsatts för övergrepp mår
själva psykiskt dåligt och borde av samhället
erbjudas hjälp och stöd att bryta ett destruktivt
mönster istället för att erbjudas juridiska
möjligheter att föra det vidare till unga och
oförstörda barn.”21
Med det långsiktiga målet att minska antalet offer för
manlig omskärelse ville man med projektet påbörja ett
opinionsbildande och attitydförändrande arbete. Under
året genomfördes ett antal föreläsningar och seminarier.
De tog upp ämnen som konflikten mellan kultur, religion
och barnens rättigheter, innehållet i FN:s barnkonvention
och manlig omskärelse ur ett hälsoperspektiv. För att
få till stånd en förändring riktade sig projektet dels
20 Projektansökan Ungdomsstress och det nya samhället, s. 1.
21 Projektansökan Omskärelse av pojkar – mellan kultur och mänskliga
rättigheter, s. 1.
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till ungdomar som genom en ambassadörsutbildning
skulle kunna driva frågan vidare, dels till föräldrar
som egentligen var den primära målgruppen för
påverkansarbetet. I båda projekten använde man sig av
broschyrer, sin webbplats och kurdisk radio för att nå ut
med sitt budskap till en bredare publik.
De två projekten åskådliggör en eventuell
generationsklyfta mellan första generationens
invandrare och deras barn födda i Sverige. I termer
av Milton Gordons integrationsmodell (kapitel 1)
lever många invandrade föräldrar isolerat från det
svenska samhället. De är integrerade i ekonomin men
kanske inte så mycket mer än det, om de t.ex. arbetar
för städfirmor. Samtidigt går barnen i skola och har
betydligt mer kontakt med samhället. Med John Berry
(också kapitel 1) kan det utanförskap som drabbar
många invandrade personer på arbetsmarknaden sägas
lägga grund till strategin separation medan barn och
ungdomar i många fall snarare lever efter strategin
integration. De visar också hur arbete till gagn för
barn och ungdomar i många frågor måste adressera
föräldragenerationen för att nå resultat.
Det uppstår särskilda svårigheter att nå målgruppen
och därmed projektets mål när frågorna som behandlas
upplevs som känsliga och anses bryta mot kulturella
sedvänjor och religiösa förkunnelser. Framför allt
gäller det för insatser som vill öka jämställdhet och
handlingsutrymme för kvinnor och flickor och de projekt
som syftar uppnå en förändring i synen på sexualitet.
Att förändra attityder22 ville engagera turkiska
ungdomar i frågor om fördomar, diskriminering och
främlingsfientlighet och ta fram en handlingsplan för
hur föreningen kunde arbeta vidare med dessa frågor.
Målet var att tydliggöra turkiska ungdomars fördomar
gentemot andra grupper och främja dialog och
samarbete med andra ungdomar. I e-postkorrespondens
med en av deltagarna förklaras att
”vi stötte på fördomar och okunskap som
inte var medräknat. Den större delen var att
undersöka fördomarna och klyftorna mellan
invandrare och svenskar i tidig ålder. Vi märkte
att föräldrars okunskap och oengagemang oftast
avspeglade sig på barnens förhållning. Men fick
barnen leka själva i en omgivning utan vuxna så
försvann alla fördomar relativt snabbt”.

22 Projektet bedrevs av Turkiska ungdomars distriktsorganisation i
Stockholms län 2002–2003.
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I praktiken kom mycket av arbetet att inriktas på
fördomar gentemot homo-, bi- och transsexuella, vilket
beskrivs som angeläget eftersom det anses tabu att
diskutera HBT-frågor inom den turkiska gruppen. Det
visade sig svårt att nå resultat.
”Vi har fått väldigt många negativa reaktioner
från våra medlemmar, främst föräldrar till
barnen och ungdomarna. Vi har även haft det
svårt att komma i direkt kontakt med HBTungdomar med turkisk bakgrund. Den främsta
orsaken till det har varit ungdomars rädsla om
att exponeras offentligt och utsätta sig själv och
sin familj för en mycket obehaglig situation.”23
Det var till och med svårt att finna personer villiga att
ställa upp anonymt på intervju. Liknande svårigheter
mötte de aktiva inom Lika men ändå olika vars
överordnade syfte var att engagera unga kvinnor att
arbeta mot hederskultur och patriarkala strukturer som
legitimerar mannens makt över kvinnan. Målgruppen
var unga kvinnor som växte upp med ena foten i
en hederskultur och den andra i ett samhälle som
skiljer sig radikalt från deras uppväxtmiljö i hemmet.
I ansökan förklaras att fortsatt förtryck inte är en
lösning på deras situation, men inte heller ska de unga
kvinnorna behöva bryta med sina familjer. Inriktningen
för jämställdhetsarbetet måste vara att engagera
familjerna, överskida generationsklyftor, åstadkomma
attitydförändringar och bilda opinion. Framför allt
måste arbetet realiseras av kvinnor med en bakgrund
i de kulturer där hedersrelaterat våld existerar. Därför
organiserade man utbildning av unga kvinnor till
ambassadörer i arbetet mot hedersförtryck. I ett senare
skede skulle de själva föra frågan framåt genom att
sprida information, bilda opinion, utvidga nätverket och
rekrytera nya deltagare.
Ett viktigt moment var att involvera föräldrarna i
processen. Under första verksamhetsåret genomförde
man flera möten med föräldrar med avsikten att
beskriva och få bidrag för projektet. Några av
deltagarna hade dessvärre känt sig tvungna att sluta,
eftersom deras föräldrar inte tillät dem att delta.
En person med insyn i projektet berättar vid ett
samtal att arbetet med föräldrarna var mer krävande
än beräknat. Det visar sig att man fick gå försiktigt
tillväga och förklara att verksamheten är inriktad på
läxläsning, kulturella och sociala aktiviteter för de
unga kvinnorna. Med den problematiken i åtanke är det
naturligtvis svårt att förmå deltagarna att själva komma
ut och tala öppet om det hedersrelaterade förtrycket.
23 Projektredovisning Att förändra attityder, s. 6.
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”Flickorna vill gärna vara med i projektet
och tycker det är viktigt men de vill inte göra
föräldrarna ledsna. Dessutom rör projektet vid
många ’ömma tår’ – projektledaren har känt sig
direkt motarbetad och mycket ifrågasatt av en
del män.”24
Projektet söker trots motstånd bekämpa patriarkala
strukturer, kulturella skillnader och generationsklyftor.
Ända sedan förändringen av arvslagstiftningen och
tillkomsten av Arvsfonden 1928 har verksamheten
legitimerats genom sitt stöd till barn och ungdomar.
För åttio år sedan adresserades hjälpen barnhem och
enskilda familjer som levde under krassa ekonomiska
förhållanden.25 I dag är verksamheten inriktad på att
öka de ungas handlingsutrymme och förankring i
samhället. I granskningen av de 43 projekten uppenbarar
sig en generationsklyfta. Barnen och ungdomarnas
svårigheter att göra sig hörda och synas i samhället löper
som en röd tråd genom projektbeskrivningarna. Det
handlar om känslan av att inte tas på allvar utan i stället
misstänkliggöras. Många ungdomar anser tvärtom att
det är vuxenvärlden som sviker och att det är de äldre
som behöver förändra sina värderingar. Projektledaren
för Eleza26 sätter ord på problemet:
”Det kanske är föräldrarna man måste ge
sig på. Skolan behöver absolut arbeta med
värdegrundstänkande och framförallt lärarna.
För det är många av de här eleverna som har
hemska historier om hur de utsätts för rasism
av lärare. … Kontentan är ’en bakläxa för
vuxenvärlden’. För det är den som har svikit
totalt. De här ungdomarna, majoriteten tycker
att problemet är lärarna, problemet är polisen,
problemet är vuxenvärlden. Föräldrarna som
kör den här negativa cykeln – man är inte en
individ, man är bara en hudfärg.”27
Här fyller Arvsfondens verksamhet en viktig funktion
som en instans som uppmuntrar unga att ta egna
initiativ, själva skapa en verksamhet och därmed forma
sin framtid och i förlängningen kanske samhället i stort.

Att nå och involvera målgruppen

I såväl rapporter som intervjuer är det problem som
kanske oftast nämns svårigheten att komma i kontakt
24 Projektansökan för det andra året Lika men ändå olika, s. 5.
25 Roger Qvarsell & Annika Sandén, Arvspolitik och sociala frågor
– Allmänna Arvsfonden och ett samhälle i förändring, Linköpings
universitet 2008.
26 Se resultattabellen sid XX
27 Intervju med projektledningen för projektet Eleza.
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med målgruppen, alltså att engagera de människor
som projektet är tänkt att stödja och utgå ifrån. Varför
uppstår problemet och vilka olika strategier har
anammats för att komma runt det?
De projekt som inte rapporterar några problem
med att komma i kontakt med målgruppen arrangerar
i de flesta fall bara aktiviteter för organisationens
befintliga medlemmar. Dessa projekt kan klassificeras
som inåtriktade. Ett exempel på ett sådant projekt
är Insatser för handikappade kurder i Linköping
som drevs av Kurdiska handikappföreningen i
Linköping 2004. Syftet med projektet var att bryta
den isolering och det utanförskap som drabbar
många funktionshindrade med rötter i Kurdistan.
Föreningen anordnade ett antal föreläsningar under
”terminstid” och ett sommarläger med föredrag och
kulturella aktiviteter för sina medlemmar. De personer
som deltog var således delaktiga i projektet redan i
ansökningsfasen.
De projekt som har problem med uppslutningen
är ofta de som vi klassificerar som utåtriktade. De
riktar sig till personer som inte redan inledningsvis
är medlemmar av föreningen eller delaktiga i det
planerade projektet. I viss mån bottnar det här
dilemmat i själva ansökningsförfarandet. Arvsfonden
betonar vikten av att förankra projektet hos
målgruppen innan det påbörjas. Det är också ett viktigt
kriterium i Arvsfondens bedömning av om ett projekt
ska få bidrag eller inte. Som nämndes tidigare är det
dessutom möjligt för en förening att ansöka om bidrag
till en förstudie, där syftet kan vara att undersöka vilka
behov som finns och om den tänkta verksamheten
är efterfrågad. Inte desto mindre upplever många
projektledare att det är svårt att på förhand ha en klar
uppfattning om hur många personer som verkligen
kommer att delta i en planerad verksamhet. Att man
säger att man är intresserad av att medverka innebär
inte att man i slutändan faktiskt gör det. Samtidigt är
det svårt att lova för mycket innan man är på det klara
med att man kommer att få bidrag.
Kurdiska riksförbundet genomförde ett projekt28
med det primära syftet att informera funktionshindrade
kurder om sina rättigheter. I slutredovisningen skriver
riksförbundet:
”För oss var det jätte viktigt att hitta lämpliga
metoder för att kunna nå många handikappade
kurder i Sverige. Vi började med att skriva
brev och sprida information om att vi vill
komma i kontakt med handikappade kurder. Vi
28 Uppsökande verksamhet om hur handikappade kurder har det
i Sverige samt informationsverksamhet om handikappreformen:
1994/028.
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ansåg ganska snart att vi måste begränsa oss
med att arbeta för att komma i kontakt med
handikappade kurder inom Riksförbundet. Vi
skickade information genom medlemsföreningar
och i vissa fall även till de handikappade vars
adresser fanns hos oss. Vi såg med tiden att
arbetet för att nå kurderna var svårare än vi
hade föreställt oss. Många lovade att de skulle
prata med sina handikappade medlemmar,
bekanta lämna info om oss och skicka deras
adresser till oss. Men i praktiken funkade det
inte så bra.”29
Som vi ser så var avsikten till en början att
engagera funktionshindrade kurder även utanför
själva det kontaktnät som riksförbundet och dess
medlemsföreningar utgör. Det var en ambition som så
småningom övergavs. Citatet åskådliggör även att ett
visat intresse inte alltid omsätts i handling.
Projektet Ungdomsparlament mot våld som bedrevs
av Kurdiska SSU stötte också på hinder vad gäller
deltagande. Tanken var att bjuda in omkring 300
ungdomar som representerade olika gymnasieskolor,
ungdomsorganisationer och invandrarföreningar
under en helg för att diskutera hur man kan
motverka våld bland ungdomar. Det visade sig
emellertid svårgenomfört och projektet drog ut på
tiden. Anledningen var i första hand ett sviktande
deltagarantal. Projektledaren berättar vid ett samtal
att man också hade administrativa problem att hantera
anmälningarna varför konferensen fick skjutas fram
på obestämd tid. Ett tag umgicks projektledningen
med tanken att avveckla projektet. Efterhand fick
ledningen emellertid klart för sig att intresse för
projektet fanns och att problemen snarare berodde på
en illa vald tidpunkt och bristande förberedelser än
på ointresse för frågorna. Så småningom realiserades
ungdomsparlamentet och det lockade enligt
slutrapporten mellan 200 till 250 deltagare.
Exemplet visar hur svårt det kan vara för de
utåtriktade projekten att i förväg ha en någorlunda
säker uppfattning om uppslutningen kring ett projekt,
och att det inte alltid är möjligt att på förhand fast
förankra sin idé. I det här fallet riktade man sig till en
mycket bred målgrupp med företrädare för såväl skolor
som olika organisationer. Naturligtvis är det svårt att
lansera en sådan konferens, upprätta alla nödvändiga
kontakter och göra alla de förberedelser som krävs
för att förverkliga målen redan innan man beviljats
de nödvändiga ekonomiska medlen. Strategierna för
att lösa problemen varierar som synes. I det kurdiska
29 Dnr 96-0193-H.

26

projektet valde man att begränsa sin målgrupp och i det
senare fallet behövdes mer förberedelser och tid.
Inom afrosvenskarnas projekt Hodi! förstod de
ansvariga genom sin förstudie att det skulle bli svårt
att finna och involvera de människor som projektet
riktar sig till. Hodis övergripande syfte är att motverka
funktionshindrade afrikaners utanförskap i det
svenska samhället och öka deras handlingsutrymme.
Redan under planeringen delades därför projektet
upp i fyra faser: lokalisera, motivera, integrera och
egenmakt. Flera olika marknadsföringskanaler
utnyttjades som webbplatsen, foldrar, affischer och
montrar med varierande resultat. Ett antal personer
fick man kontakt med genom förstudien och andra
genom medlemsförbunden. Vid min intervju lyfter
projektledarna framför allt fram en aspekt som varit
avgörande för att involvera fler i projektet:
”Det som egentligen fungerat bäst hittills är att
vi hittade en person som var förankrad i en
lokal gemenskap. I Malmö bor väldigt mycket
somalier i Rosengård och Sofielund och där
har vi en kille som känner väldigt mycket
människor. Han har i dagens läge, efter andra
året, 40 personer som han jobbar med: barn,
kvinnor och män. Plus att inom den somaliska
världen, de sprider sig väldigt lätt så han har
fått kontakter ute i Växjö. Där är en grupp nu
som redan har startat en förening. Det är en
grupp på ungefär 16 personer. Sen är det lite
andra små grupper i andra städer som inte
är formerade än. Men där ser man att det var
väldigt viktigt att hitta en insider. Lyckas man
med det så börjar det rulla på.”30

Förmågan att vinna informanternas förtroende är
naturligtvis något som även visat sig aktuellt i det här
uppföljningsarbetet.
Flera personer som intervjuats beskriver svårigheten
i att komma i kontakt med och vinna förtroende
hos den somaliska gruppen som utgör närmare
hälften av alla afrosvenskar i Sverige i dag. Gruppen
funktionshindrade är jämförelsevis stor. Vid en
intervju med företrädare för projektet Samsol framgår
att somalierna är den grupp som är i störst behov
av stöd, men att de ofta är inställda på att återvända
hem inom en snar framtid. Det är svårt att tala om ett
föreningsliv i svensk bemärkelse, eftersom de har liten
erfarenhet av det och i första hand funderar på hur
man kan hjälpa sina nära i hemlandet. Företrädare för
projektet förklarar att man i kontakten med somalier
måste ha tålamod. Den konflikt som råder i hemlandet
är en konflikt som man tar med sig till Sverige.32 ”Att
du finner en dörrvakt som hjälper dig kan innebära
att andra dörrar stängs”. Projektledningen för Hodi!
har med tiden kommit underfund med att en viktig
ingångskälla går via somalisk TV i den öppna kanalen.
Ytterligare en försvårande omständighet vad
gäller förmågan att nå ut till målgruppen är den
konkurrens mellan föreningar som diskuterades
tidigare. Även här handlar det i slutändan om att skapa
förtroende.
”Det finns alltid också en stor skepsis mellan
föreningarna i sig. – Afrosvenskarna, vilka är
ni? – Vill ni åt våra medlemmar? Då får man
förklara att vi inte vill ta några utan att vi vill
tillföra något. Vi vill samarbeta med er. Det
finns olika sätt att jobba på. Vi föreslog att
de själva får tänka ut hur de vill jobba med
funktionshinder för det är egentligen inga som
gör det. Och sen kan vi stödja det finansiellt, ge
bakgrundsstöd i arbetet med dokumentering
och rapportering om de nu vill. Annars kan vi
också komma med en arbetsplan eller folk kan
integreras i vår verksamhet eller så kan vi flytta
ut vår verksamhet. Det finns alla möjligheter.”33

En insider kan liknas vid de dörrvakter som många
etnologer och socialantropologer upptäckt varit
avgörande för att lyckas med sina fältarbeten. William
Foote Whyte beskriver den här relationen i sitt arbete
Street Corner Society redan på fyrtiotalet.
”Whyte illustrerade i sin forskning på ett
mycket åskådligt sätt hur dörrvaktens roll kan
komma att bli mer besläktad med garanten för
forskarens ärliga uppsåt. ’Doc’, Whytes dörrvakt,
hade ingen formell rätt att bevilja eller vägra
tillträde; han utnyttjade sin ställning i gruppen
för att göra det möjligt för Whyte att komma i
kontakt med de aktuella unga männen, och han
uppträdde som en sponsor/garant så att det
kunde utvecklas en viss tillitsfull relation.”31
30 Intervju med projektledningen för projektet Hodi!
31 Martyn Denscombe, Forskningshandboken, s. 95.
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När det gäller ungdomsprojekten är utmaningen många
gånger att motivera och intressera snarare än att enbart
skapa förtroende. Men det är inte alla projekt som
tycker att det varit svårt. Inom projektet Revisit Africa
som bedrevs av afrosvenskarna i Göteborg visade sig
intresset för att delta vara större än förväntat vilket
innebar att antalet deltagare fick begränsas. Syftet med
projektet var att genom föreläsningar och seminarier
32
33

Intervju med projektledningen för projektet Samsol.
Intervju med projektledningen för projektet Hodi!
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öka kunskapen om Afrika med målet attbryta den
negativa bilden av kontinenten Afrika
•• stärka identiteten bland ungdomar med afrikansk
bakgrund
•• komma närmare kontinenten Afrika samt förstå
kolonialismens och dagens rasism.
Eftersom mycket av föreläsningsmaterialet förutsattes
vara för svårt för yngre personer och för att de äldre
ungdomarna inte skulle förlora intresset, beslutade man
att begränsa gruppen till ungdomar över 17 år gamla.
De ansvariga betonar att det var viktigt att deltagarna
inte skulle uppfatta projektet som ren skolundervisning,
utan som ett tillfälle att lära sig mer om Afrika på ett
lättsamt sätt.
”Hur ska vi lägga upp det här så att det inte
blir en undervisning där läraren enbart
undervisar? Då kanske vi ska ha föreläsningar
och studiecirklar. Urvalet, Afrika 52 länder,
var ska vi börja? Då begränsade vi det till
att hälften av föreläsningarna ska handla om
Afrika innan kolonialismen. Det vill säga antika
Egypten, morerna, swahilispråket. Någonting
positivt… Då tänkte vi att det blir en ingång till
ämnet. Vi pratar om antika Egypten och sen
blir det en diskussion... Och det som är så kul
är att diskussionerna kanske inte handlar om
antika Egypten utan det präglas väldigt mycket
av identitet. Det här är en grupp människor som
inte får möjlighet att reflektera över sin egen
identitet. De tillskrivs den… Det var den röda
tråden: identitet, rasism, diskriminering, hur jag
upplever mig själv i det svenska samhället.”
En bidragande orsak till att man ansåg sig vara
framgångsrik i rekryteringen av deltagare till
projektet förklarar de ansvariga med att de arbetar
med ungdomar till vardags. De hade därmed ingen
svårighet att komma i kontakt med målgruppen
samtidigt som de visste hur de skulle gå tillväga
för att motivera ungdomarna och strukturera
”undervisningen” på ett spännande sätt. Ett mål,
vid sidan av huvudprojektet som fick bidrag från
Arvsfonden, var att så småningom anordna en resa
till Afrika för deltagarna. Det är inte otänkbart
att det fungerade som en morot för att engagera
ungdomarna. En sådan resa har dock ännu inte
anordnats. Projektledarna tror att det hade behövts
en heltidsanställd för att hjälpa ungdomarna att finna
vägar till att samla in pengar för att täcka kostnader
utöver de som Arvsfonden gått med på. De ansvariga
för projektet lyfter också upp en aspekt som är
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avgörande i kontakten med ungdomarna, nämligen att
finnas till hands och att bistå med stöd och råd.
”Vi hade bra kontakt med ungdomarna, men för
att det ska bli en kontinuitet som är bra så är det
viktigt med någon som jobbar heltid i projektet
som ungdomarna kan ringa till. Vi fick ju frågor
som: - Jag går ut gymnasiet nu. Kan vi snacka
lite om vad jag ska göra nu? Så vi kom ju väldigt
nära de här ungdomarna.”
På frågan hur man skulle ha arbetat annorlunda med
projektet i dag pekar projektledaren på de möjligheter
som de nya alternativa medierna skapar.
”Idag skulle man utvecklat det här på ett helt
annat sätt genom att använda de alternativa
medierna. Alla har facebook och blogga är inte
heller svårt att göra idag. På youtube skulle man
kunna lägga upp föreläsningarna som de sen
kan skicka vidare via sina vänner. Man skulle nå
en helt annan publik än vad man kan göra när
man sitter i våra lokaler.”
Afrosvenskarnas projekt Eleza har som övergripande
syfte att använda det skrivna ordet för att synliggöra
de erfarenheter som personer med afrosvensk
bakgrund har av det svenska samhället och därigenom
stärka deras självuppfattning och identitet. Projektet
anordnade under det första året kurser i kreativt
skrivande med målet att vid årets slut publicera en
antologi. Under det andra verksamhetsåret arbetar man
för att tillsammans med Folkoperan och deltagarna
tonsätta några av antologins berättelser och sätta upp
en föreställning. Målgruppen består av ungdomar
med afrosvensk bakgrund uppdelade i två grupper, en
i Umeå och en i Stockholm. Liksom i Revisit Africa
understryks förmågan att skapa en nära kontakt med
deltagarna och inte i sin roll som projektledare agera
utifrån en lärarauktoritet eller verka som överkucku.
Ibland kan möjligen åldersskillnaden ställa till problem
när det gäller att främja ett gynnsamt samarbetsklimat:
”Det vi märkte av i början av kursen i Umeå
var att det var svårt för cirkelledaren att ’ta
över’ kursen då ungdomarna hade lärt känna
projektledaren i första hand. Det medförde
också förseningar i arbetet då det tog tid för
cirkelledaren att få ihop gruppen. En orsak var
att cirkelledaren var äldre och ungdomarna
hade svårt att knyta samma kontakt med honom.
Till hösten bestämde därför projektledaren att ta
in en yngre person som ändå jobbade på skolan.
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Detta då det blev klart att ungdomarna inte ville
öppna sig och skriva om privata saker för en
person som de inte kände till.”34
Projektledaren berättar i en intervju att det krävdes en
tämligen lång startsträcka att engagera ungdomarna
men med tiden växte intresset. I Umeå underlättades
rekryteringen genom att en person kopplades in
som redan hade en god relation med deltagarna. I
Stockholm kom målgruppen främst att utgöras av
ungdomar som nåddes genom förbundet (således ett
inåtriktat projekt). Projektledaren gör reflektionen att
det är betydligt svårare att engagera ”utomstående”
ungdomar i Stockholm än i Umeå, eftersom det finns
betydligt fler aktiviteter att välja mellan i Stockholm.
Men det fanns inför projektet med i planeringen att det
skulle ta tid att motivera ungdomarna
”Någonstans hade jag nog insikten att det här
ändå är ungdomar där några är skoltrötta och
vissa har kommit hit som flyktingar. Det kan
finnas sociala hinder och svenska språket är inte
så lätt för dem.”35
För att sporra ungdomarna fanns en morot i form
av praktikplatser på tv-kanalen MTV (som är
samarbetspartner i projektet).
”För att få de att känna att det här är ganska
hippt ändå. Först var det så här: - Nej skriva,
vadå? Det här är ändå hiphopungdomar som
hellre vill rappa.”
För att nå målgruppen krävs att man är engagerad,
påhittig och att projektet presenteras på ett sätt
som fångar målgruppens intresse. Det innebär att
man är i kontakt med den värld de lever i. Precis
som projektledaren för Revisit Africa förklarar
saken erbjuder Internet och de alternativa medierna
en enorm möjlighet att nå ungdomarna. Många
av föreningarna vars projekt ingår i den här
uppföljningen har en egen webbplats. Där presenteras
projekten och det finns tillgång till kontaktuppgifter.
Webbplatserna uppdateras ofta med bilder,
föreläsningsmaterial och rapporter. Däremot är det
inte uppenbart att webbplatserna alltid är så effektiva
i att involvera ytterligare personer i projekten. För att
nå nya deltagare kan nog sociala fora som Facebook
vara lämpligare. Det handlar om att där starta en
grupp och bjuda in människor via de nätverk som
dess medlemmar deltar i. På samma sätt kan man
34 Eleza – rapport för första verksamhetsåret sid. 2.
35 Intervju med projektledningen för projektet Eleza.
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nå en större publik genom att lägga upp videoklipp
på Youtube och texter på olika bloggforum än vad
som är möjligt genom föreningens webbplats. När det
gäller den äldre generationen som deltar i projekten
som riktar sig till funktionshindrade kan de olika
språkgruppernas lokal-tv och lokalradio vara den
rätta marknadsföringskanalen. Det har också visat sig
vikigt att komma i kontakt med personer som i sin
tur är väl förankrade i en gemenskap. De projekt som
lyckas bäst är oftast de som inför projektet planerar in
mycket tid till själva rekryteringsfasen.

Fortlevnad och uppföljning

Projekten som ingår i uppföljningen tenderar överlag
att nå de mål som eftersträvats. I många fall har även
mer åstadkommits än vad som till en början var tänkt.
Naturligtvis lyckas vissa projekt bättre än andra, men
samtidigt skiljer sig ambitionsnivåerna avsevärt åt. Som
vi redan varit inne på är det svårare för de utåtriktade
projekten att på förhand ha en klar uppfattning om
intresset för de planerade aktiviteterna och därmed
vilka mål som är rimliga att ställa upp. Vidare
råder en stor diskrepans i bidragstilldelning mellan
projekten. I vårt uppdrag ingår inte någon kvantitativ
effektivitetsgranskning där projektens prestationer
bedöms i relation till de ekonomiska resurser som
har stått till förfogande (däremot tas hänsyn till om
projekten endast fått begränsat bidrag från Arvsfonden).
Här ska vi inte i första hand besvara frågan om
projekten fullföljde sina syften utan vilka spår de
lämnat efter sig. Arvsfonden formulerar i riktlinjerna
för uppdraget följande fråga: Vilka spår lämnar
Arvsfondens pengar – och under vilka betingelser
lämnar pengarna spår?
Det finns fler omständigheter att beakta i ett
försök att ta reda på vilken inverkan bidraget från
Arvsfonden har haft. För det första står de ekonomiska
resurserna sällan i paritet med de ideella insatser
som hängivna personer bistår med inom ett projekt
och efter projektavslut. För det andra är tidsfaktorn
avgörande. Vårt arbete med att inhämta information
om projekten skiljer sig åt beroende på hur länge sedan
de genomfördes. När det gäller de öppna projekten
(och de som avslutats under tiden för vårt uppdrag) är
det inte möjligt att bedöma eventuell fortlevnad. Vad
gäller de äldsta projekten är det svårt att påvisa ett
kausalt samband mellan Arvsfondens bidrag och det
arbete som bedrivs i dag. Andra faktorer kan ha varit
mer avgörande för att få projektet att leva vidare och
sprida sig likt ringar på vattnet. I några fall har till
exempel en större del av de ekonomiska resurserna
kommit från annat håll än från Arvsfonden. Få projekt
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syftar till att etablera en verksamhet som låter sig
särskiljas från föreningens övriga aktiviteter och
själva dess existensberättigande, trots att projekten
från Arvsfondens sida på något sätt förväntas vara
nyskapande. I somliga fall arbetar man med stor
intensitet med de frågor som projektet syftade till att
föra upp på dagordningen, dock med fortsatt bidrag
från Arvsfonden i ett projekt under nytt namn. För att
åskådliggöra på vilket sätt Arvsfondens bidrag har
lämnat spår kommer vi nedan att ge några beskrivande
exempel.

Bidrag lämnas tidigt
i verksamhetens utveckling

Det är i ett inledande skede som en verksamhet
oftast har störst potential att växa. Sverigefinska
synskadadeförbundet bedrev under två år med start
1995 projektet Utvecklingsverksamhet för finsktalande
synskadade i Sverige. Projektets syfte var att utveckla
organisationen och engagera fler finsktalande
synskadade genom kartläggning, uppsökande
verksamhet och framtagande av relevant information
riktad till målgruppen. I ansökan får vi inget veta
om hur många personer man tänkte sig skulle nås av
insatserna. Däremot får vi veta att den uppsökande
verksamheten skulle ske på 10–15 orter. Utöver det
planerades fem regionala konferenser. Det var vad
som planerades inför det första året. Nu till det
som faktiskt gjordes. Nedan följer en komprimerad
beskrivning.
Medlemsantalet ökade med 150 procent och
antalet lokalföreningar fördubblades redan under det
första året. Två år efter start hade medlemsantalet ökat
från 90 till närmare 500 och antalet lokalföreningar
från ursprungliga 3 till närmare 20. Under de två
första åren hade 31 informationsmöten för synskadade
genomförts på 21 orter. Informationen beräknas ha
nått ut till cirka 11 000 personer (många personer
har säkerligen närvarat vid flera tillfällen). Sju olika
kurser anordnades för 360 synskadade personer
på tre orter. Lokala synskadeprojekt bedrevs på 10
orter. Inom projektet framställdes två foldrar som
trycktes i 15 000 exemplar och distribuerades till
samtliga syncentraler, 170 etniskt finska föreningar,
150 bibliotek samt finska församlingar, ambassader
och konsulat. En enkätundersökning gick ut till
200 finsktalande föreningar med frågor om i vilken
utsträckning synskadade deltar i verksamheten. Ett
hundratal föreningar svarade och var sedan med
och stödde projektet på olika sätt. Enkäten ledde
vidare till att 120 nya synskadade kunde knytas till
verksamheten. Genom riksradio, lokalradio, lokal-tv
och press har information om projektet nått många
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berörda och en bedömning ger vid handen att det
under projektperioden rapporterades i medier om
projektet vid cirka 60 tillfällen. Vidare producerades
en kassett i 4 500 exemplar.
”Kassettinformationen blev en stor succé,
framförallt bland gravt synskadade som inte
längre kan läsa svartvit text. Kassetterna
innehöll utöver faktainformation, kulturellt
inslag, musik m.m. En del synskadade
medverkade, bl.a. diktläsning m.m.”36
Uppenbarligen genomfördes fler aktiviteter inom
projektet än vad som till en början hade planerats
och genom uppfinningsrikedom informerades och
aktiverades (egenmakt) flera synskadade finsktalande.
Projektet inledde en febril aktivitet och målen anser vi
har uppnåtts med bred marginal. Vad gäller fortlevnad
fick vi vid ett samtal med en person som har god insyn
i verksamheten veta att föreningen i dag har cirka
900 medlemmar och omfattar 17 lokalföreningar.
Därmed har medlemsantalet ökat med ytterligare 80
procent sedan projektet avslutades (vilket är högst
relevant, eftersom det var en av projektets uttalade
mål). Personen vi talade med menar att Arvsfondens
bidrag definitivt fick stor effekt, eftersom det var vid
den tiden som man kom igång med verksamheten.
Organisationen bildades faktiskt bara något år
innan projektet startade. Vår informant bedömer
att målgruppen utgörs av ytterligare cirka 5 000
personer och att det därmed finns goda möjligheter
att växa ytterligare. Även föreningens aktiviteter har
ökat i omfattning sedan projektet bedrevs i mitten
av nittiotalet. En välstrukturerad, lättnavigerad och
informativ webbplats har konstruerats med information
på såväl finska som svenska (vilken i skrivande stund är
under ombyggnad men väl fungerande). Föreningen ger
ut en medlemstidning 6–8 gånger per år och anordnar
flera kurser i olika delar av landet som datakurser,
ledsagarkurser, punktskriftskurser, anhörigkurs, ”hjälp
till självhjälp” och kurser i föreningsteknik. Vidare
håller föreningen regelbundet i ”ögonseminarier” och
”rekreationsveckor” enligt deras webbplats.
Föreningen har haft ett senare projekt med
bidrag från Arvsfonden men vår bedömning är att
projektbidraget som man fick för det här första
projektet varit mycket avgörande för föreningens
gynnsamma utveckling. Projektet visar på hur
avgörande bidraget kan vara i början av en förenings
eller verksamhets utveckling. Vid senare skeden är
det ofta svårare att bedöma effekten av Arvsfondens
36
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ekonomiska bidrag. Utvecklingen är sällan lika påtaglig
som den var i det här fallet. Därför är Arvsfondens
krav att föreningen ska motivera på vilket sätt projektet
anses nyskapande mycket viktigt.

Det ideella arbetet och
behoven är avgörande

De äldsta projekten inom uppföljningen dateras till
mitten av nittiotalet. Med så många år på nacken
brukar det stå klart huruvida några spår står att finna.
Det är inte omöjligt att föreningen har upphört att
existera eller att kraftansamlingen kring de frågor
som projektet inriktades på dämpats med all tydlighet.
Det är samtidigt ett så pass långt tidsspann att arbetet
kan ha hunnit nå en helt ny dimension. Kurdistans
kvinnoförbund bedrev under ett år med start 1996
projektet Flickor i tonår. I den dokumentation om
projekten som finns tillgängligt på Arvsfonden är just
detta projekt inte särskilt iögonenfallande. Anledningen
till det är att dokumentationen är knapphändig, målen
blygsamma och att tillvägagångssättet påminner om
flera andra projekt. Men vad som utmärker detta
projekt är den brännande och viktiga fråga som
avhandlas. Liksom i många av de andra projekten
som ingår i uppföljningen är bakgrundsbilden den att
unga människor med rötter i en annan kultur än den
svenska lever i två skilda världar. Av den anledningen
riktar sig projektet, också likt många andra, inte enbart
till ungdomar utan även till deras föräldrar. I det här
fallet är målgruppen tonårsflickor och deras mammor. I
ansökan skriver man att syftet med projektet är att
”öka kunskapen hos kurdiska kvinnor om
andra kulturer och en större förståelse om det
svenska samhället och framförallt det svenska
familjelivet. Vi vet att många kurdiska mammor
låter sina söner gå ut på t.ex. fester, diskotek
o.s.v. men låter inte sina döttrar gå ut på fester
etc. och hälsa på sina svenska kompisar. Tyvärr
tillåter inte den kurdiska kulturen flickor att få
frihet när det gäller kärlek och samlevnad. Det
är tabu. Kurdiska mammor och flickor pratar
nästan aldrig om sex, samlevnad och kärlek.
Det är tabu, till skillnad för pojkarna som t.ex.
får ta med sig sina flickvänner till sina föräldrar.
Om en flicka skulle göra samma sak skulle det
bli katastrof… Projektet riktar sig främst till
kurdiska mammor och tonårsflickor, och då
framförallt till mammor/kvinnor som misstror
och missförstår den svenska kvinnans frihet och
ställning i samhället”. 37
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För att initiera en diskussion mellan flickorna och
deras mödrar anordnade föreningen en kurshelg
på folkhögskolan i Biskops-Arnö. Sammanlagt
60 kvinnor och flickor deltog i kursen, till vilken
föreläsare från PBU och Ceifo38 hade bjudits in.
Enligt programmet för kurshelgen skulle man bland
annat diskutera relationen mellan mor och dotter
liksom förändringar i den kurdiska familjerelationen
som sker när familjen bosätter sig i ett annat land. I
huvudsak var det denna kurshelg som bidrag från
Arvsfonden söktes för och evenemanget genomfördes
så som planerat. Det ekonomiska bidraget var
begränsat. Projektet beviljades endast 70 000 kronor,
som är ett av de mindre beloppen om man ser till
projekten som ingår i uppföljningen. Måluppfyllelsen
var hög. Men vad har hänt sedan dess? Till att
börja med kan vi konstatera att föreningen växt.
Föreningen bildades 1992, och vid tiden för projektet
hade förbundet omkring 500 medlemmar. Enligt
uppgift per telefon har antalet medlemmar växt till
cirka 3 000. Projektet är så pass gammalt att en
djupgående intervju om detaljer och erfarenheter
från projektet inte bedömdes som möjlig, och inte
heller särskilt relevant. Däremot är det intressant att
ta reda på hur föreningen arbetar med dessa frågor
i dag. I det här fallet är föreningen och de frågor
som projektet behandlade intimt sammanbundna.
I föreningens stadgar förklaras till exempel att
målet för föreningen är att bekämpa en patriarkal
kvinnosyn och att finna lösningar på de problem som
kurdiska kvinnor möter i det svenska samhället.
Efter det att Flickor i tonår avslutades har arbetet
fortsatt med ökad intensitet, bland annat i projektform.
Några projekt har haft bidrag från Arvsfonden men
även andra externa finansiärer har engagerats. Tanken
är nu inte att här redogöra för alla de verksamheter
som föreningen bedriver i dag, men låt oss nämna att
de inbegriper allt från konferenser, manifestationer
och rådgivning till läger och kulturaftnar. Ett projekt
med bidrag från Arvsfonden, men som inte ingår i
denna uppföljning, är Jämställdhet för pappor och
pojkar. I en redovisning beskriver man att arbetet
för att överbrygga generationsklyftor mellan mödrar
och döttrar behöver vidgas till att nå flickornas fäder
och bröder. Att en diskussion om mansrollen och
jämställdhet tillsammans med männen kommer igång
är oerhört viktigt i arbetet för att uppnå ökad frihet och
jämställdhet för de kurdiska kvinnorna.
Ett annat exempel är Kvinnohälsa och sexualitet
där kurdiska kvinnor informerades om hiv/aids och
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andra könssjukdomar. Det tämligen småskaliga
projektet som genomfördes 1996 har uppenbarligen
föranlett bredare satsningar och ett fördjupat arbete
i kampen för ökad jämställdhet och en öppnare
diskussion om kärlek och sexualitet. Vikten av det
ekonomiska bidrag som Flickor i tonår beviljades
kanske inte ska överdrivas. Naturligtvis är det de
engagerade kvinnornas ideella insatser som varit
avgörande för att få till stånd denna utveckling. Men
en av de ansvariga inom projektet betonar att projektet
bidrog till att stärka föreningen och att det var mycket
lärorikt, eftersom det lärde dem hur man söker bidrag,
planerar projekt och om hur föreningslivet fungerar i
stort. Eftersom det var det första projektet man sökte
bidrag för är det rimligt att bedöma det som en nog
så viktig del i de framsteg som har gjorts sedan dess.
Projektet inriktades på att lägga grunderna till och
stabilisera föreningens kärnverksamhet som därefter
har kunnat expandera. Den diskussion och verksamhet
som initierades står i dag på egna ben, även om nya
projekt med bidrag från Arvsfonden bedrivits under
senare år. Behovet av det arbete som föreningen
bedriver är påtagligt.

Närhet till föreningens
kärnverksamhet

Arvsfondens pengar lämnar ofta tydligast spår när
bidraget ges tidigt i den tilltänkta verksamhetens
utveckling. En annan viktig aspekt är att projektet
ligger i nära anslutning till föreningens kärnverksamhet.
Av projekten som ingår i uppföljningen är det två som
specifikt inriktar sig på idrott för ungdomar. Det ena
projektet är Syriskortodoxa kyrkans ungdomsförbunds
projekt Tjejer i rörelse. Det andra är Assyriska
föreningens projekt Integration av invandrarbarn och
ungdomar med särskilda insatser för invandrarflickor.
Båda påminner om nyss nämnda projekt i det att
man riktar sig till tonårsflickor och samtidigt söker
åstadkomma en attitydförändring hos målgruppens
föräldrar. De två idrottsprojekten målar upp en
liknande bakgrundsproblematik. Syriskortodoxa
kyrkans ungdomsförbund skriver i sin ansökan: ”Vi har
funnit att flickor med invandrarbakgrund i många fall
känner en viss rädsla att engagera sig i olika former
av allmänna aktiviteter, vilket till viss del beror på
den äldre generationens syn på flickornas ställning i
samhället. Den äldre generationen försöker isolera
sig från det svenska samhället. De vill exempelvis att
en 10-åring ska vara hemma efter skolan och vill hon
umgås med vänner får hon göra det i skolan, efter
skolan skall man umgås med släkten.”39
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Assyriska föreningen skriver:
”Bristfällig kunskap om betydelsen av
fritidsverksamhet och idrottsutövandet hos
flertalet av invandrarföräldrar utgör ofta ett
hinder för invandrarbarn och framförallt
invandrarflickor att börja med eller vidare
fortsätta sina idrottsutövande.”40
Av de två idrottsprojekten är det främst Assyriska
föreningens projekt som lämnat tydliga spår. Projektets
syften inbegrep att stärka flickornas självbestämmande
över sin fritidsverksamhet och höja kunskapen hos
deras föräldrar om vikten av idrott. De konkreta
målen gick ut på att erbjuda flickorna kontinuerlig
idrottsverksamhet och utbilda ungdomar och föräldrar
till idrottsledare. Men målet att nå ut till 60 ungdomar
under projektperioden nåddes inte. Trots information till
medlemmar, annonser i lokala tidningar och utskick till
skolor om satsningen på flickidrott var responsen sval.
Framför allt hade man svårt att rekrytera spelare, vilket
bedömdes bero på att Assyriskas medlemmar ser fotboll
och annan idrott som manligt kodat. Projektledningen
bestod av 8 flickor och 3 pojkar mellan 12 och 17
år, och var aktiva i planering och genomförandet av
projektet. För att råda bot på problemet arrangerades
flera föreläsningar, seminarier och paneldebatter på
temat ”vikten av idrott för invandrarflickor”, vilket
gav ungdomarna en möjlighet att bemöta föräldrarnas
passiva inställning till deras engagemang i idrott och
politik. Vidare anordnades kulturella aktiviteter, som
dansuppvisning och teaterbesök, för att stärka gruppen.
Det visade sig mycket viktigt för att locka flickorna till
idrottsverksamheten. Under projektperioden startades ett
flicklag i fotboll som i regel bestod av 20 spelare mellan
7 och 12 år även om omsättningen på spelare periodvis
var hög. Under det andra året spelade laget seriespel.
Tjejer i rörelse syftade även det till att bryta
flickornas isolering och övertyga deras föräldrar
att motion och fritidsaktiviteter är avgörande för
att flickorna ska må bra. Därför ville man inom
projektet arrangera idrottsaktiviteter för flickor och
funktionshindrade i åldrarna 7-12 år. Som vi ser så
riktar sig verksamheten till samma ålderkategori och
även inom det här projektet upplevdes det svårt att nå ut
till målgruppen på grund av att
”den sociala kontrollen var stor, samt att
mammor var måna om vad andra tyckte och
tänkte om deras sätt att ’uppfostra ’ barnen
(flickorna) på. Vidare var det tydligt att många
40 Projektansökan år ett Integration av invandrarbarn och ungdomar
med särskild insats för invandrarflickor 1999/114.
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flickor var intresserade av att sporta men inte
ville vara den som initierade sådana aktiviteter,
på grund av ovannämnda.”41
Under projekttiden åkte deltagarna på ett antal läger
där de fick möjlighet att prova på olika idrotter. Vidare
besöktes flera dammatcher i olika idrotter för att
väcka intresse för flickidrott, och avdramatisera frågan.
Trots att det gick trögt till en början och misstron
från föräldrarna var stor, växte antalet deltagare så
småningom från 20 inledningsvis till uppemot 100
deltagare, varav 3 var funktionshindrade. Ett problem
blev i stället att få tillräckligt med träningstider i
sporthallarna. Även misstron från föräldrarna verkade
med tiden mildras och några mammor tog initiativ till
egna ”mammagrupper” som träffades och idrottade
regelbundet.
Likheterna mellan projekten är som sagt många.
Båda pågick i två år och de beviljades 360 000 (Tjejer
i rörelse) respektive 400 000 kronor (Integration av
invandrarbarn …) från Arvsfonden. Vi uppskattar
att Tjejer i rörelse nådde ut till ungefär tre gånger fler
personer än Assyriska föreningens projekt. Däremot
har det varit svårare att finna tydliga spår från
projektet. Vi har inte kunnat finna kontaktuppgifter
till de två projektledarna. I telefonsamtal med
ungdomsförbundet som bedrev projektet framkom
inte heller något, eftersom den person som vi talade
med var tämligen ny inom föreningen och inte kände
till projektet. I stället hänvisades vi till kyrkan som
i sin tur gav oss kontaktuppgifter till den person
som stod som kontaktperson för projektet (men som
sedermera lämnat ungdomsförbundet och därför inte
har inblick i deras verksamhet i dag). Däremot minns
hon att intresset från skolor och andra eventuella
samarbetspartner var svalt och att det därför var svårt
med återväxten efter att man hade avslutat projektet.
Hade en verksamhet fortfarande pågått menar hon
att hon borde hört talas om den. Av allt att döma blev
det uppenbarligen svårt att behålla den verksamhet
som etablerades under projektperioden. Därmed
är inte sagt att flera av de deltagande flickorna inte
fortsatt med sitt idrottande och i sin tur påverkat andra
flickor att komma igång. Men en idrottsverksamhet
i kyrkans ungdomsförbunds regi förefaller ha tynat
bort. Assyriska föreningen hade det än svårare att
under projektperioden nå ut till målgruppen men den
verksamhet som etablerades har å andra sidan bevarats
och växt i omfattning.
År 2004 separerade Assyriska Föreningen och
Assyriska FF. Assyriska Föreningen är i dag mer
41
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inriktad på kulturella aktiviteter medan Assyriska FF
är en renodlad fotbollsklubb. De har i dag 3 flicklag
och ett nytt yngre lag på gång. Ungefär vartannat
år startas ett nytt flicklag. En person vi talade med
vid kansliet anser att projektet på många sätt var
startskottet för tjejverksamheten. Attityderna hos
föräldrar tycks också ha förändrats i viss mån, men
han påpekar att det krävs fortsatt intensivt arbete med
rekrytering och attitydpåverkan. Att föreningen i dag
etablerat 3 flicklag ska naturligtvis sättas i relation
till antalet ungdomslag som är uppemot 60 stycken.
Den vi talade med menar att föreningen prioriterar
flickidrotten och att fokus ligger på att utveckla den,
men att fotbollen fortfarande av många anses som
ämnad för enbart pojkar och män vilket hindrar den
potentiella tillväxten. Assyriska föreningens projekt
har kunnat leva vidare och växa, antagligen mycket på
grund av att verksamheten införlivats med de resurser
och den kunskap som Assyriska FF besitter.
Vi har gett exempel på fortlevnaden inom några
projekt. Inte helt förvånande är att då bidraget ges
tidigt till en förening eller verksamhets utveckling så
är betydelsen av Arvsfondens pengar mest påtaglig
och märkbar. Därför framstår Arvsfondens krav
att den sökande föreningen beskriver projektets
nyskapande potential som motiverat och viktigt.
Samtidigt bör projektet inte inriktas på aktivteter som
ligger alltför långt ifrån föreningens kärnverksamhet.
Avståndet mellan föreningens kärnverksamhet och
projektets inriktning blev till exempel för stort
för den idrottsförening som bedrev ett projekt om
konsumentupplysning. På motsvarande sätt blev
avståndet mellan kärnverksamhet och projekt för stort
för det religiösa ungdomsförbund som sökte etablera
en idrottsverksamhet. Projektet Flickor i tonår visar
att vissa frågor är mer angelägna och behoven större
bland vissa grupper än andra. Trots begränsade
resurser, motstånd och förtryck lyckas föreningen med
bidrag från Arvsfonden etablera en verksamhet som
sedan växer mångdubbelt. Projektet med bidrag från
Arvsfonden resulterade i lärdomar om projektplanering,
genomförande och redovisning liksom föreningslivet
i stort. Utan de eldsjälar som engagerar sig ideellt och
Arvsfondens bidrag därtill skulle samhället stå utan
detta viktiga arbete.

Om betydelsen av effektiv
organisation

Vad är det som gör att vissa organisationer tycks ha
lättare att genomföra sina projekt medan andra stöter
på svårigheter av skilda slag? Goda resurser är viktiga
men inte hela förklaringen. Vissa föreningar som
arbetat med mindre bidrag har ändå genomfört sina
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projekt enligt planeringen och lämnat kunskapsspår.
Vi utgick från att detta sannolikt beror på att vissa
organisationer helt enkelt är effektivare än andra. I
det här kapitlet har vi belyst olika tematiska frågor
som uppföljningen aktualiserat. Dessa beskrivningar
belyser indirekt olika aspekter av vad som skulle kunna
identifieras som effektiv organisation. Låt oss här
sammanfatta dessa iakttagelser.
De projekt som når sina mål och gör avtryck i
verkligheten har varit väl förberedda. Förberedelserna
kan bestå i att en förstudie har genomförts där man
inventerat de behov som finns i den aktuella frågan,
eller så har föreningen gjort en kartläggning av
personer och grupper som kan vara deltagare i, brukare
eller avnämare av den planerade verksamheten i
fråga. Till det förberedande arbetet hör också att
knyta lämpliga kontakter med nyckelpersoner i andra
föreningar, i förvaltningar och i området. Det kan
t.ex. handla om att få tag på lokaler till rimlig hyra.
Viktigt är givetvis att fundera över vilka metoder som
kan vara lämpliga för att genomföra projektet, och att
flera olika möjligheter ska stå till buds om det visar
sig att den metod man först tänkt sig av olika skäl
visat sig vara mindre lyckad. Till den organisatoriska
effektiviteten hör en beredskap att ompröva planer
och en öppenhet för att hitta nya vägar. Organisatorisk
effektivitet innebär vidare att man reflekterar över sina
erfarenheter, sammanställer dem för att på så sätt föra
erfarenheterna vidare till framtida medlemmar och
framtida styrelser. Det handlar om att den kunskap
som utvecklas genom projektverksamheten finns kvar i
form av ett organisationskapital.
Ett annat viktigt inslag är att utveckla kompetens
hos projektledningen. I mån av tid och ekonomiska
ramar kan det på sikt löna sig att låta personer som
har nyckelfunktioner inom organisationen eller
projektet delta i kurser i effektivt styrelsearbete,
bokföring, redovisning med mera. När det gäller
organisatorisk effektivitet är det också viktigt att införa
aktuella åtgärder på rätt ställe – i rätt organisatoriskt
sammanhang och på rätt organisatorisk nivå. Det här
kan låta lite kryptiskt, men ett exempel kan kanske
vara klargörande. I frågor som rör personer med
funktionshinder som har invandrarbakgrund är det
vanligtvis effektivare att använda sig av befintliga
organisationer än att starta nya föreningar för att
tillvarata just denna grupps intressen. Detta illustreras
av flera SIOS-projekt. Det vill säga, det handlar om
att verka för samverkan mellan existerande föreningar
som har kompetens på sina respektive områden. Det
här leder över till frågor om att bygga upp nätverk och
att aktivt upprätthålla nätverk och de kontakter som
nätverken ger. En annan sak handlar om att hitta rätt
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personer för att genomföra arbetet – rätt person på
rätt plats, kort sagt. Av betydelse är också att de som
arbetar med projektet är hängivna uppgiften.
I denna senare fråga ligger förtroendeskapande
insatser och presentationer som en tung post. Det
handlar om att vinna deltagarnas och brukarnas
förtroende. Eftersom kvinnors situation är av
central betydelse i många projekt är ett viktigt
förtroendeskapande drag att också få med kvinnor
aktivt i lednings- och styrelsearbetet. Rätt ingång till
målgruppen har stor betydelse. Där kan personligt
engagemang vara helt avgörande när det gäller att nå
fram till målgruppen.
När det gäller själva arbetet i sig handlar
organisatorisk effektivitet om en förmåga och en vilja
att finna praktiska lösningar på praktiska problem.
Det finns många barriärer att övervinna – språkliga,
kulturella och sociala. Kreativitet och påhittighet
kan vara en stor organisatorisk tillgång, men än
viktigare är antagligen att göra rätt prioriteringar, t.ex.
att välja rätt medium för informationsförmedling.
För alla verksamheter får de beslut som fattas i
början större betydelse än beslut som tas i slutet av
verksamheten. Tidiga beslut lägger en grundstruktur
inom vilken sedan verksamheten utvecklas. Det
är alltså av stor betydelse att lägga ned tid och
energi på rekryteringsskedet. Arvsfonden stöder
inte föreningar eller organisationer för att driva sin
ordinarie verksamhet. De föreningar som får bidrag
av Arvsfonden får det för projekt som handlar om
någonting annat. En generell rekommendation är
emellertid att de projekt som föreningen driver ändå
bör ligga relativt nära föreningens kärnverksamhet för
att tillvarata organisationens kompetens.
Föreningar som inte har avsatt klara spår med sina
projekt har visat sig ha hastat över förberedelserna,
haft svårt med projektadministrationen och tappat
engagemanget när motgångar anmäler sig. När
projektarbetet så dragit ut på tiden har medlemmarna
tappat sitt intresse. Det hela utvecklas till en ond cirkel.
Engagemang är mycket viktigt, men ett projekt kan
inte drivas enbart genom hängivna medarbetare. Det
fordras tillräckliga resurser och en viss grundläggande
organisatorisk effektivitet – förberedelser, kontinuitet,
förnuftiga prioriteringar, kontakter och ett
förtroendeskapande förhållningssätt.

34

4. SLUTORD

I inledningskapitlet listade vi ett antal frågor som
Arvsfonden är intresserad av att få belysta genom
uppföljningen. Sammanlagt har Arvsfonden satsat mer
än 41 miljoner kronor på de projekt som ingår i den här
uppföljningen. En berättigad fråga är vad projekten har
lett till, dvs. vilka spår projekten lämnar efter sig. Har
Arvsfondens bidrag kunnat användas till verksamheter
som burit frukt, t.ex. i form av nya självfinansierande
verksamheter där ett samhälleligt behov finns? I
presentationer av Arvsfondens verksamhet brukar
framhållas att nydanande projekt som Arvsfonden
stött ekonomiskt ibland har varit så betydelsefulla
att de drivits vidare av andra aktörer och i några fall
övertagits av den offentliga sektorn. Färdtjänst är
ett paradexempel som kommuner tagit över. Något
liknande genomslag har inga av projekten fått som vi
har granskat. Vi konstaterar efter att ha gått igenom
alla 43 projekt att förhållandevis många projekt (15
projekt; se bilaga) inte har lämnat några spår efter sig.
Men de har efterlämnat erfarenheter och kunskaper.
Det måste vara tillåtet att ”misslyckas”. Det ligger
i sakens natur att ”nydanande” projekt kan misslyckas.
Siktar man på att göra någonting nytt, som inte har
prövats tidigare, är inte alla förutsättningarna kända
på förhand. Det innebär alltid en risk i att satsa på
”nydanande” idéer. Det viktiga, som vi ser saken, är att
både Arvsfonden och de aktuella organisationerna drar
lärdom av erfarenheterna. Det handlar om en process
där kunskap gradvis växer fram.
Även om bara enstaka projekt som vi har granskat
kan betraktas som genuint nydanande har mer än
hälften ändå lämnat spår efter sig. De mest konkreta
spåren är publikationer i pappersformat (rapporter,
sammanställningar, kursmaterial och handböcker av
varierande slag) och i elektroniska format. Sådana
avtryck är tillgängliga för oss när vi går igenom
dokumentationen från projekten. Ett annat slags spår
är nya projekt som grundar sig i erfarenheterna från
tidigare projekt. Om publikationer och webbplatser
i princip är tillgängliga för allmänheten, kan man
säga att nya projekt primärt bygger på spår (dvs.
kunskap) som finns hos enskilda medarbetare inom
den organisation som genomfört tidigare projekt. Det
handlar om kunskap om hur man söker pengar, hur
man vidgar sin verksamhet, hur man når nya grupper,
och hur man kan finansiera en vällovlig verksamhet.
SIOS många uppföljande projekt exemplifierar
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detta slags spår ganska väl. Ett tredje slags spår
handlar om medlemspåverkan – att organisationens
medlemmar aktiveras och påverkas till deltagande
i föreningsverksamheter, samt att nya medlemmar
rekryteras.
En andra huvudfråga handlar om vilka hinder som
projekten har mött. Det framgår av redogörelser och
intervjuer att allra svårast har varit att skaffa sig en
välgrundad uppfattning om hur man når sin tilltänkta
målgrupp. I en tid när samhället översköljs av budskap,
reklam och mediebrus från alla håll kan det vara svårt
för en förening att på mer eller mindre amatörmässiga
grunder nå fram och slå igenom med just sitt budskap.
Vidare kan det vara svårt att på förhand beräkna hur
mycket arbete som fordras för att genomföra ett projekt.
Om man arbetar utifrån en snäv budget redan från
början kan oförutsedda problem som dyker upp under
arbetets gång te sig som oöverstigliga hinder. Viktigt
är alltså att ha en realistisk uppfattning om de krav
som Arvsfonden och Skattemyndigheten har när det
gäller redovisning. I verksamheter som till väsentlig
del bygger på frivilligarbete händer det alltför ofta att
verksamheten blir beroende av ett litet fåtal ”eldsjälar”
som måste hålla igång det mesta. På så sätt blir
projekten sårbara.
Det som har kommit fram allt tydligare under
senare år är betydelsen av Internet och väl fungerande
webbplatser för informationsförmedling och för att
nå ut till medlemmar och målgrupper. Detta var inte
aktuellt när de tidigaste projekten i uppföljningen
startade i mitten av 1990-talet.
Hur de som deltar i projekten upplever de insatser
som görs varierar stort. Det är uppenbart att vissa
projekt har mött ett stort gensvar och fått mycket
uppskattning. Andra projekt har fått ett svalare
mottagande bland deltagarna. Föreningar som driver
projekt vid sidan av den ordinarie verksamheten
kan bli beroende av omfattande frivilliginsatser
om budgeten är alltför snävt tilltagen. Ett talande
exempel är en idrottsförening som drev ett projekt om
konsumentupplysning. För medlemmar som gärna
arbetade frivilligt med idrottsverksamhet (som ledare,
tränare och funktionärer) kändes det som en påtvingad
skyldighet att arbeta oavlönat med något helt annat som
de inte hade sökt sig till föreningen för.
Med tanke på att ganska många projekt har arbetat
med förhållandevis stora bidrag är det slående att
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antalet personer som direkt nås av verksamheterna
ändå är relativt få, i de flesta fall färre än 150 personer,
och många gånger betydligt färre än så. Det är svårt att
ha en klar uppfattning om hur många som nås indirekt
genom publikationer och webbplatser. Vi anser att
frågan är viktig och att satsade bidrag åtminstone bör
stå i någon rimlig proportion till effekterna. Det har
visat sig svårt att bedöma antalet personer som nåtts
eller berörts av verksamheten. Eftersom många av
projekten har karaktär av försöksverksamheter, är det
annat som bör ställas i centrum (framför allt kunskap
och insikt).
Exakt vilka kostnadsbesparingar som behövs
har vi ingen klar uppfattning om. En återkommande
rekommendation till sökande organisationer bör vara
att inte underskatta kostnaderna i tid och pengar för
det nödvändiga administrativa arbetet. En modell
som vi vill föreslå när det gäller potentiellt (mycket)
stora projekt är att först genomföra en förstudie för att
bekanta sig med den verklighet som föreningen vill
påverka, och få möjlighet att upparbeta kontakterna
med Arvsfonden samt att prova ut metoder. Med den
erfarenheten kan det sedan bli lättare att precisera
projektet i en fullständig ansökan. Täta kontakter med
Arvsfonden under arbetet med förstudien tror vi är
till gagn för båda parter. Här menar vi att Arvsfonden
utifrån sina perspektiv kan få inblick i vilka
kostnadsbesparingar som kan göras, och föreslå hur
medlen används effektivt.
De personer och grupper som organiserar sig i
de föreningar som söker bidrag från Arvsfonden
ser ut att vara personer och grupper som redan är
väl integrerade i det svenska samhället, som har
god kunskap i svenska samhällsförhållanden, som
behärskar svenska språket, och som tror på den svenska
välfärdsmodellen. Det förefaller i grund och botten
vara personer som står bakom de grundvärderingar
om demokrati, jämlikhet, jämställdhet och rättvisa
som en överväldigande majoritet av svenska folket står
bakom. En tolkning skulle kunna vara att många av
dem som engagerar sig i de här föreningarna är svenska
medborgare genom naturalisation.42 Föreningarna
som driver projekt med Arvsfondsbidrag når först och
främst sina egna medlemmar. De projekt som syftar
till det kan också nå personer som tillhör målgruppen
– rekryteringsbasen. Vår uppföljning visar att det är
svårt för föreningarna att nå grupper utanför denna
rekryteringsbas. Det är svårt att nå (etniska) svenskar
och andra invandrargrupper än den egna. För många
projekt som ingår i den här uppföljningen är ett syfte
42

Cirka hälften av de utrikes födda i Sverige är svenska medborgare
genom naturalisation (Statistisk årsbok 2008). Detta är en fråga som vi
skickar vidare till dem som ansvarar för en framtida uppföljning.
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att aktivera medlemmar och att främja medlemmarnas,
och i förlängningen, målgruppens egenmakt. Här
finns en intressant avvägning att fundera över. Om
projekten blir väldigt stora, arbetar med en mycket
stor budget, och får alltmer professionell karaktär med
avlönad kanslipersonal etc. kan det lätt bli så att målet
egenmakt förloras ur medlemmarnas sikte. Det här
rör frågan om styrning av verksamheten uppifrån eller
underifrån och frågan om avvägning mellan ideellt och
professionellt arbete. Vi har inget förslag till en lösning
men menar att frågan är viktig att uppmärksamma.
För vissa projekt är själva grundidén samverkan
och samarbete med andra organisationer. Det s.k.
samarbetsprojektet som drevs av SIOS får stå som
ett typiskt exempel på det. Men efter vad vi kan se
förekommer relativt lite samverkan med offentlig
sektor generellt (förutom med Arvsfonden). Däremot
förekommer betydligt mera samarbete med andra
ideella föreningar, t.ex. andra etniska föreningar och
studieförbund. Det är naturligtvis ett önskvärt krav
i den professionella världen att verka för samarbete
med olika parter. I den frivilligverksamhet som det i
stor utsträckning handlar om här blir samverkan och
kontakter med andra organisationer och myndigheter
en fråga om att prioritera tid och resurser. Om
sådana kontakter inte är till omedelbar nytta för
verksamheten finns nog risk att de prioriteras bort.
Under de femton år som har gått sedan de tidigaste
projekten startades har de sökande föreningarna
byggt upp en organisatorisk kompetens och kunskap
som på sikt kommer medlemmarna till godo. Den
här verksamheten främjar på sikt integrationen i det
svenska samhället. Detta är särskilt tydligt eftersom
en huvuddel av projekten har barn och ungdomar
som målgrupper. De etniska föreningar som söker
bidrag från Arvsfonden för att driva projekt för barn
och ungdomar och för funktionshindrade är redan
viktiga delar av civilsamhället i Sverige. Föreningarna
verkar för integration, kanske rentav i en radikalare
mening än enligt den definition som utvecklats av
socialpsykologen John Berry (kapitel 1). Han menar
att integration kännetecknas av en situation där
personer och familjer med invandrarbakgrund bejakar
majoritetskulturens värden och förhållningssätt i den
offentliga sfären (arbete, skola), men väljer att behålla
hemlandets förhållningssätt och traditioner i den
privata sfären (hemmet, vänkretsen, kulturföreningen).
De flesta föreningar som vi har granskat i den här
uppföljningen tycks arbeta aktivt för att också påverka
medlemmar och målgrupper i frågor som jämställdhet,
respekt för olikheter och förståelse för det svenska
samhällets grundvärderingar. I Berrys termer driver
vissa föreningar en verksamhet som ligger närmare
36

kulturell assimilation än integration.
De här föreningarna och organisationerna kan
fungera som steg på väg mot aktivt medlemskap även i
intresseföreningar i det svenska civilsamhället som inte
är bildade på etnisk grund, utan har som mål att bevaka
intressen hos personer oberoende av deras etniska
ursprung. Beskrivningen stämmer överens med den
integrationsmodell som formulerats av Milton Gordon
(kapitel 1). Nuvarande jämställdhetsministern Nyamko
Sabuni började sin politiska karriär som medlem av
Afrosvenskarnas riksförbund.
Den svenska politiska modellen bygger på att
demokratiska förhållningssätt ska genomsyra
samhällets alla politiska beslutsprocesser. De viktiga
övergripande maktfrågorna avhandlas av regering och
riksdag, men även den granskande tredje statsmakten,
medierna, kan räknas hit. Men maktanalyser handlar
också om de frågor som inte kommer upp på den
politiska dagordningen och som heller inte lyfts fram
av medierna utifrån sina principer om nyhetsvärdering.
Det handlar om många ”små” frågor som kan påverka
enskilda människors liv på helt avgörande sätt, t.ex.
regeltolkningar av Försäkringskassan eller a-kassan.
Föreningar och organisationer som söker bidrag från
Arvsfonden har därför en viktig uppgift att fylla. De
lyfter fram frågor som inte sällan hamnar mellan
olika myndigheters stolar. Dessa föreningar och
organisationer vitaliserar kort sagt demokratin.
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Bilaga
Resultattabell

ORGANISATION VAD
(aktör)
(projekt)

VAR
(plats)

VEM
(målgrupp)

HUR
(genomförande)

VARFÖR
(syfte, mål)

ANTAL

SPÅR IDAG

Kurdiska
riksförbundet

Uppsökande
verksamhet
1994/028;
100 000 kr

Linköping
och andra
orter

Kurder med
funktionshinder

Informera
funktionshindra
de medlemmar,
empowerment

C:a 200

Lokalförenin
gar fortfa
rande aktiva

Kurdiska riksförbundet

Kurdiska handi- Linköping
kappade 2000/042 och andra
410 000 kr
orter

Kurder med
funktionshinder

Anordna rikskon
ferens, sprida
information, när
radiosändningar,
trycka broschyr
Uppföljning av föregående projekt

empowerment

C:a 200

Lokalförenin
gar fortfa
rande aktiva

Anordna en konferens

Förebygga våld
bland ungdomar

200 – 250

Inga spår idag

Kurdiska SSU

Ungdomsparlament mot våld
1995/047
40 000 kr
Kurdistans kvinnoför Flickor i tonår
bund
1995/128
70 000 kr

Gustavsberg

Ungdomar

läger, kursgård,
Stockholm

Kurdiska
Samtal, diskussio
mammor och ner, samvaro
tonårsflickor utanför vardagen
kvinnor emellan

Lyfta kvinnofrågor, 60
nå insikt, medvetenhet, empowerment

Många lokal
föreningar,
avtabuering
av sexualitet

Kurdiska ung- Kvällskurser,
domar med
seminarier, radio
familjer
program, telefon
rådgivning
Kurdiska
Seminarier, föreläsungdomar
ningar, radioprogram

Upplysa och in51
formera om faran
med narkotika

Frågan aktuell

Kurdiska ungdoms
föreningen

Boken om narko- Göteborg
tika 2004/004
45 000 kr

Kurdiska ungdoms
föreningen

Ungdomsstress Göteborg
och det nya samhället 2005/098
53 000 kr

Kurdiska ungdoms
föreningen

Hand i hand mot Göteborg
främlingsfient
lighet 2006/012
265 000 kr

Ungdomar,
inte bara
kurdiska

Kurdiska ungdoms
föreningen

Omskärelse av
pojkar 2008/005
316 000 kr

Kurdiska
Upplysning genom
ungdomar och radioprogram, se
familjer
minarier, föreläs
ningar och hemsida
Funktionshin- Samvaro och semidrade kurder narier
(i Linköping)

Bilda opinion mot 50
omskärelse av
pojkar, minska
antalet offer
Bryta social iso- 120
lering

Bra informa
tion på hem
sidan

Gustavsberg

Funktionshin- Intervjuer
drade kurdiska
barn och ungdomar med
föräldrar

Erhålla kunskap
30
om situationen för
familjer tillhörande målgruppen

Bok (kurslit
teratur), ett
relativt inaktivt nätverk

Sundby
berg, Malmö,
Umeå, Göteborg

Funktionshindrade
medlemmar av
förbundet

Öka medveten
heten om
funktionshinder,
empowerment

Lokala han
dikappför
eningar

Kurdiska handi
kappföreningen i
Linköping

Insatser för handikappade kurder
i Linköping
2004/052
122 000 kr
Institutet för kurder Situationen för
med funktionshinder kurdiska barn och
ungdomar med
funktionshinder
2004/161
180 000 kr
Iranska riksförbundet Det är inte skamligt 2000/063
185 000 kr
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Göteborg

Linköping

Motverka stress
och genera
tionskonflikter
inom familjen

Sammanföra elever Motverka förfrån olika stadsdomar, främja
delar till gemenintegration
samma aktiviteter;
teater, radioprogram

Kartläggning,
utveckla lokal
föreningar och
kontaktnät

50

Stressbro
schyr på
föreningens
hemsida

35 elever;
400 på
konferens

Radioprogram
om främlings
fientlighet,
broschyr
sprids

oklart

Svårbedömt
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ORGANISATION VAD
(aktör)
(projekt)

VAR
(plats)

VEM
(målgrupp)

HUR
(genomförande)

Kulturella
ungdomsföreningen

IT-integrations Malmö
projekt 2004/012
300 000 kr

Iranska ungdo- Bygga upp ett
mar
ungdomsanpassat
IT-forum

Irakiska flyktingars
förbund

Leva tillsammans Mölndal,
2007/150
kommuner
735 000 kr
med många
irakier

Irakiska ungdomar

Sverigefinska syn
skadeförbundet

Utvecklingsverk Borås, 10-15 Finsktalande
samhet för finsk kommuner
synskadade,
särskilt barn
talande synskadade i Sverige
1995/068
600 000 kr

Turkiska riksförbundet KID-projektet
1997/075
100 000 kr

Sverigeturkiska flickor/kvinnor; pojkar/
män
Turkiska ungdoms
Utbildning: Vägen Stock-holm Sverigeturkiska ungdoförbundet
till integration
mar och deras
2000/035
1 155 000 kr
föräldrar
Svensk-turkiska
Dialog i stället
Västra
Sverigeturkisdistriktsorganisationen för monolog
GötalandGö- ka ungdomar
i Västra Götaland
2001/106
teborg
745 000 kr

Svensk-turkiska
kulturföreningen i
Rinkeby

Dubbelt mål för
Rinkebys ungdomar 2002/027
500 000 kr

Stockholm

Rinkeby

Ungdomar

VARFÖR
(syfte, mål)

Främja integra
tion för iranska
ungdomar

ANTAL

SPÅR IDAG

120, men
över
500 000
besök på
hemsidan

Fungerande
och välgjord
hemsida,
seminarier
och kulturella
aktiviteter

Utbilda ungdoms Främja samlev
70
ambassadörer,
naden mellan
skapa mötesplatser, irakier med olika
seminarier, föreläs- bakgrunder
ningar
Kartläggning
Aktivera finsk
500 medl.,
och uppsökande
talande syn
11 000 på
verksamhet,
skadade
möten
informationsmöten

Starta teatergrupp, Dra igång den
starta kreativa
anatoliska kul
verkstäder
turfestivalen
Kartlägga låga
utbildningstal, informera, åtgärda

Utbildning inom
journalistik, bygga
en webbtidning,
samarbete med
Rinkebyjournalen

Ökat antal
medlemmar,
flera lokal
föreningar,
flera alterna
tiva aktiviteter

114 ungdo Inga tydliga
mar
spår idag

Motivera Sverige- 500
turkiska ungdomar
att studera vidare,

Kartlägga orsaSkapa dialog melkerna till rasism
lan svenskar med
bland segregerade turkisk bakgrund
grupper, utveckla och andra grupper
metoder, ta fram
åtgärder

Pågående
projekt

200 ungdo
mar; i
enkät 400
 500; 25
aktiva i
mångfald
och dialog

Bryta negativa
50
mediebildn av området, lyfta fram
positiva sidor och
förebilder

Stödskolor,
utbildnings
seminarium
Fortsatta
aktiviteter
för att främja
integration
och motverka
fördomar

nej

Turkiska ungdomars Att förändra at- Skärholmen
distriktsorganisation tityder 2002/042
525 000 kr

Sverigeturkis- Seminarier, kontak Uppmuntra
50
ka ungdomar ter med RFSL och ungdomar att enscoutrörelsen
gagera sig i frågor
om fördomar och
rasism

Svårbedömt

Svensk-arabiska
vänskapsföreningen

Bojen 1999/019
172 000 kr

Svensk-arabiska
vänskapsföreningen

Ankaret 2001/059 Helsingborg
300 000 kr

Arabiska poj- Aktiviteter: dataut
kar i riskzonen bildning, studiebe
sök, idrott, video
kvällar, utflykter
Arabiska poj- Fotboll, videokväl
kar i riskzonen lar, läger, fester,
utflykter, föreläs
ningar
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Helsingborg

Stärka pojkarnas
identitet

C:a 30
pojkar

Tveksamt om
det finns

Stärka pojkarnas
identitet

C:a 20
pojkar

Tveksamt om
det finns
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ORGANISATION VAD
(aktör)
(projekt)

VAR
(plats)

VEM
(målgrupp)

Svensk-arabiska
vänskapsföreningen

New generation
2004/011
239 000 kr

Helsingborg

Arabiska poj- Läxhjälp, teater,
kar och flickor museibesök
i riskzonen

Stärka ungdo
C:a 35
marnas identi
ungdomar
tet som araber;
förbättra kunskap
i svenska och om
Sverige

Knappast
några spår
idag

Arabisktalande
kvinnoföreningen i
Växjö

Lika men ändå
olika 2007/153
724 000 kr

Växjö

Unga kvinnor
14-25 år

Motverka heC:a 20
dersrelaterat våld,
stärka unga kvinnors identitet

Alltjämt pågående

Kroatiska kultur och
idrottsföreningen
Croatia

Föreningslokal
1997/123
100 000 kr

Helsingborg

Sverigekroater, Bygga en förening- Utöka barn- och Då 330
särskilt barn slokal
ungdomsverksam
och ungdomar
heten

Bosniakiska ungdoms Trovärdiga unga
föreningen
framtids förebilder 1999/106
270 000 kr

Göteborg

Ungdomar
17-25 år med
bosniakisk
bakgrund

Bosna idrottsförening Bosna Info
2002/066
150 000 kr

Västra Göta- Ungdomar
land
med bosnisk
bakgrund

Att få ungdomar 10
aktiva och kritiska
i konsumentfrågor

Föreningen
aktiv idag
men inga
egentliga spår
av projektet

Assyriska föreningen

Integration av invandrarbarn och
ungdomar med
särskilda insatser
för invandrarflickor 1999/114
400 000 kr

Södertälje

Stärka barns
40 ung
självbestäm
domar
mande över
fritidsverksamhet,
höja föräldrars
kunskap om id
rotten

Flickverksam
heten inom
idrotten lever
kvar och har
utvecklats

Syrianska kultur
föreningen

Ungdom
1999/157
780 000 kr

Angered,
Hammar
kullen

Assyriska ungdoms
förbundet

Skapa förståelse Södertälje
mellan svenska
och assyriska ungdomar 1996/117
50 000 kr
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HUR
(genomförande)

Rekrytera och ut
bilda unga kvinnor
till ambassadörer
mot hedersrelate
rat våld, opinions
bildning, föreläs
ningar, debatter
och vidare rekrytering

Utbildning i själv
försvar, lagstiftning,
första hjälpen,
religion, psykologi. Nattvanding.
Samarbete med
polisen

Låta ungdomar
samla in informa
tion, redigera och
sprida informatio
nen via internet
och radio
Barn och ung Planering, annon
domar 5-25
sering, rekrytering
år inte bara
av ungdomar.
med assyrisk Idrottsaktiviteter,
bakgrund
föreläsningar, de
batter, kulturella
aktiviteter, som
marläger

VARFÖR
(syfte, mål)

Motverka främ
lingsfientlighet,
våld, fungera
som länk mellan
ungdomar och
myndigheter

Ungdomar av Förmå ungdomar Stävja ung
olika nationellt att idrotta, ledare domsbråk, stödja
ursprung
på skolbesök, inöverlevande
formera om droger, brandkatastrofen
fest, läger
Assyriska
Samla svenska och Möjliggöra möte
ungdomar
assyriska ungdomar mellan assyriska och svenska
på läger med fri
luftsliv, föreläsnin ungdomar, främja
gar, diskussioner
integration

ANTAL

20

SPÅR IDAG

Aktiv förening
med fram
gångsrikt
fotbollslag
Inga spår av
projektet

C:a 50
ungdomar

Inga uppen
bara spår idag

30 ung
domar

Ett kontaktnät skapades,
fortsatt inte
grationsar
bete
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ORGANISATION VAD
(aktör)
(projekt)

VAR
(plats)

VEM
(målgrupp)

HUR
(genomförande)

VARFÖR
(syfte, mål)

ANTAL

SPÅR IDAG

Syrisk-ortodoxa kyr Tjejer i rörelse
kans ungdomsförbund 2001/081
360 000 kr

Södertälje

Invandrarflickor, funktionshindrade
ungdomar
7-12 år, och
deras föräldrar

Läger för flickor
och mammor, pro
va på olika sporter,
föreläsningar om
droger etc.

Övertyga föräld
rar om vikten av
idrott för flickor
och funktions
hindrade för att
stärka barnens
självförtroende

120

Inga tydliga
spår av projektet idag

Afrosvenskarnas
ungdomsförbund

På tjejers villkor
– metoder att
stärka unga kvinnor 1998/004,
samt
På killars villkor
1998/004
280 000 kr

Läger i
Hassela för
kvinnor; läger
i Landskrona
för män

Unga afrosvenska kvinnor;
unga afrosvenska män

Genom helgläger
med föreläsningar,
och övningar dis
kutera kvinnligt,
manligt, jämställt,
stärka självförtro
ende

Öka andelen
kvinnliga med
lemmar med
förtroendeupp
drag; motarbeta
sexism, våld mot
kvinnor

40 delta
Jämställd
gare i båda hetsfrågor
projekten mycket
aktuella inom
förbundet,
hemsida, bok,
nätverk

Afrosvenskarnas
riksförbund

Kulturcirklar
Stockholm
bland barn och
unga afrosvenskar
i Stockholm
2003/089
1 000 000 kr

Barn 10-14 år
med afrikansk
bakgrund och
deras
föräldrar

Cirklar utifrån bar
önskemål, träning i
muntlig och skriftlig presentation,
teater, journalistisk
träning, streetdance

Att erbjuda barn
en värdefull
fritidssysselsätt
ning, engagera
föräldrar, ta upp
demokrati och
föreningsliv

300 barn,
60 familjer

Afrosvenskarnas
riksförbund

Aktivera afrikaner 80 (200)
med funktions
hinder, bryta
isolering

Alltjämt pågående

Afrosvenskarnas
riksförbund; lokalav
delning

Projekt Afrika
Stockholm, Afrikaner med Etablera lokala
ner med
Malmö, Växjö funktionshin- föreningar
funktionshinder –
der
Hodi! 2004/081
7 650 000 kr
Revisit Africa
Göteborg
Ungdomar
Föreläsningar, dis2007/018
med afrikansk kussioner, studie105 000 kr
bakgrund
cirkel

Förändra negativ
mediebild av
Afrika, stärka
identitet

Inga direkta
spår av fort
levnad

Afrosvenskarnas
riksförbund

Eleza 2007/144
2 255 000 kr

Umeå, Stock Afrosvenska
holm
ungdomar,
några asylsökande

Alltjämt pågående projekt

SIOS

Samarbete
invandrar- och
handikapp
organisationer
i stödet till
invandrar med
funktionshinder
1994/040
2 084 000
Tjejkonferens
1998/057
220 000 kr

Familjer med
funktionshindrade barn

Kartlägga, bilda
föreningar, fortbildning för hemspråkslärare m.fl.

Stärka afros35
venskars identitet,
synliggöra afro
svenskars erfarenheter i skrift och
musik
Informera om
oklart
rättigheter, bilda
nätverk, empowerment

Tonårsflickor
med svensk
och utländsk
bakgrund

Genomföra en
konferens

Stärka tonårs
30 aktiva;
flickors roll, mot- 300 delta
verka rasism
gare

Kvinnofrågor
drivs vidare av
SIOS kvinno
kommitté,
rapport

SIOS

Föreningsvägen till integration

Skrivarkurs, publicera en antologi, uppsättning på
Folkoperan

15 (30)

Efter projekt
tiden har
verksamheten
dalat

Fortsatta
projekt kring
funktionshind
rades situa
tion, bok
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ORGANISATION VAD
(aktör)
(projekt)

SIOS

SIOS

SIOS

VAR
(plats)

Vägar till arbete
för funktionshindrade med utländsk bakgrund
1998/057
2 558 000 kr
Förenta nationer- Rinkeby
nas standardregler i ett mångkulturellt samhälle
1999/049
1 790 000 kr
Polioskadade med
utländsk bakgrund 1999/159
2 140 000 kr

SIOS

Föräldrarollen i
Sverige och olika
länder 2000/095
3 866 000 kr

SIOS

Utveckling
av Rinkeby
handikappföre
ning  Samsol
2005/222
4 871 000 kr

SIOS

Vuxna i behov av
särskilt stöd inom
andraspråksundervisning
2006/027
3 055 000 kr

Föreningsvägen till integration

Rinkeby

VEM
(målgrupp)

HUR
(genomförande)

VARFÖR
(syfte, mål)

Funktionshindrade
med utländsk
bakgrund

Konferens med
flera medlems
förbund

Informera, på
verka attityder,
empowerment

Funktionshindrade och
andra boende
i Rinkeby

Kartläggning,
Upplevelsebase
rad kunskapsför
medling

Att informera om oklart
funktionshinder,
utveckla organisationen

Polioskadade
med utländsk
bakgrund

Konferens med
flera medlems
förbund

Informera, på
verka attityder,
empowerment

oklart

Fortsatta
projekt kring
funktionshind
rades situa
tion, bok

Föräldrar
med utländsk
bakgrund

oklart
Seminarier, utbild- Diskutera
ningsdagar
barnuppfostran,
informera om lagstiftning, diskutera
kvinnors situation

Översättning och
distribution
av Föräld
raboken till
ett antal språk

Boende i
Rinkeby, men
i Samsol,
boende med
funktionshinder i Storstockholm
Lärare och
tjänstemän,
vuxna funk
tionshindrade

Uppsökande verk
samhet, seminarier,
kulturevenemang,
nätverk

Utveckla en
oklart
öppen organ
isationsform, bryta
utanförskap, in
formera,
empowerment

Alltjämt pågående

Kompetensutvecklinginsatser
för lärare och
personal vid
Försäkringskassan
m.fl.

Öka förståelsen
för vuxna med
funktionshinder
inom andra
språksunder
visning

Handbok,
kurser för
lärare om
funktionshin
der och
språkinlärning

ANTAL

SPÅR IDAG

oklart

Fortsatta
projekt kring
funktions
hindrades
situation, bok

oklart
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