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SAMMANFATTNING

Det övergripande syftet med den här studien är att 
undersöka vilka spår Arvsfondens satsning Vi Deltar! 
har lämnat i de sociala kontexter där projekten har 
bedrivits och hos de grupper och individer som har 
omfattats. Målet är vidare att analysera de hinder och 
framkomliga vägar som projekten mött och funnit. 
Satsningen riktar sig till unga som upplever ett socialt 
och/eller ekonomiskt, och därmed demokratiskt, 
utanförskap. Detta ska motverkas genom skapandet 
av nya mötesplatser och nya metoder för dialog och 
samtal om demokrati, delaktighet och mänskliga 
rättigheter. Viktiga målgrupper för satsningen 
är unga som vanligtvis inte är föreningsaktiva 
eller deltar i den demokratiska processen. I detta 
sammanfattande kapitel presenteras i komprimerad 
form de nyckelpoänger som diskuteras mer ingående 
i rapporten som helhet. Sammantaget besvarar detta 
frågan om under vilka betingelser det stöd som 
Arvsfonden har gett lämnar spår och omformar unga 
projektdeltagares sociala verklighet. 

Projektkategorier
75 beviljade projekt ingår i studien (varav 52 har 
avslutats när denna rapport skrivs). De har indelats i 
fem kategorier: Skola, Kreativitet, Funktionshinder, 
Mötesplatser och Integration. Majoriteten av 
SURMHNWHQ�¿QQV�L�V|GUD�6YHULJH�RFK�IUDPI|U�DOOW�L�
storstadsregionerna. I norra Sverige dominerar projekt 
med huvudsyfte Mötesplatser och Kreativitet, medan 
fördelningen i södra Sverige är jämnare. Förutom 
HQ�VNLOOQDG�L�I|UGHOQLQJHQ�QRUU�V|GHU��¿QQV�GHW�HQ�
tyngdpunkt i Malmö med omnejd.

Utanförskapsområden och etnicitet
De grupper som, enligt den sammantagna diskurs som 
präglar projektens dokumentationer, behöver stärka 
sitt deltagande är ungdomar som lever i tillskrivet eller 
upplevt utanförskap, där tillgänglighet är ett centralt 
problem. Projekten handlar i mångt och mycket om 
unga med utländsk bakgrund där utanförskapsområden 
är i fokus.

Funktionshinder
Förutom unga i utanförskapsområden pekas unga 
med funktionshinder ut som en grupp som behöver 
stärka sitt deltagande för att få tillgänglighet till 
majoritetssamhället, både fysiskt och psykiskt. Det 
¿QQV�lYHQ�SURMHNW�VRP�lU�PHU�DOOPlQQD�RFK�ULNWDU�VLJ�
till alla ungdomar.

Ett vidgat demokratibegrepp
Många projekt vidgar deltagar- och 
demokratibegreppet och menar att den representativa 
demokratin inte räcker till. Val är viktiga eftersom 
det är då man formellt kan påverka. Emellertid ligger 
tyngdpunkten på deltagande demokrati för att visa 
vad politik kan vara. Projekten framhåller också att 
deltagande kan ha olika form och aktivitetsgrad och 
att det är deltagandet i sig som är viktigt för att få 
nya erfarenheter och kunskaper. Vi Deltar! breddar 
ungas förståelse för vad politik är och av hur man kan 
påverka på andra sätt än genom partipolitiskt arbete 
och deltagande i val. 

Resursstyrka och utbildning
Det största hindret som uppmärksammats i projekten 
handlar om ungas resursstyrka, där man menar att 
unga inte har införskaffat tillräckligt mycket kunskap 
om samhället för att ha en god överblick över sina 
rättigheter och möjligheter. Ett annat hinder är även 
att vuxna inte har tillräcklig kunskap om unga för att 
kunna tillgodose deras behov. För att komma tillrätta 
med problemen har projekten ett fokus på olika former 
av utbildning.

Nya former för lärande
Insikten att kulturellt görande och skapande kan leda 
till effektivt och positivt lärande präglar en rad av 
projekten inom satsningen. Fokuseringen på kulturella 
uttrycksformer kan vara en framkomlig väg för att 
bedriva demokratiarbete på sätt som gör det attraktivt 
I|U�XQJGRPDU��5DGLR��NRQVW��¿OP�RFK�WHDWHU�EHWUDNWDV�
som medier för att föra ut viktig kunskap på ett 
spännande och roligt sätt – man ”smyger in” det som 
ska läras ut. 

Makt och identitet
Projekten belyser de osynliga maktstrukturer som 
¿QQV�RFK�YLOO�LIUnJDVlWWD�QRUPHU��EnGH�KRV�XQJD��YX[QD�
och samhället i stort. Bland projekten kan man se att 
begreppet makt är mångfacetterat (formell makt; makt 
att påverka sin vardag; maktmedel etc.). Projekten 
försöker skapa förståelse för den egna identiteten 
och enskilda personers roll i samhället som helhet. 
Att förstå sina identiteter gör att man kan synliggöra 
olika maktstrukturer och på ett annat sätt förstå och 
motarbeta de normer som gör att människor tilldelas 
olika mycket makt beroende på deras inre och yttre 
attribut.
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Att skapa mötesplatser
Ett viktigt sätt att minska utanförskapet och öka 
kunskapen är att skapa mötesplatser där de som lever 
i ett utanförskap kan mötas och diskutera frågor som 
identitet och värderingar.

Metoder som gör avtryck
För att möta unga på deras villkor har de olika 
projekten utvecklat olika metoder för att få så många 
som möjligt att skapa ett långsiktigt engagemang. 
9LVVD�DQYlQGHU�VLJ�DY�UDGLR��¿OP��NRQVW�HOOHU�VSRUW�I|U�
att få igång diskussioner om demokrati, mänskliga 
UlWWLJKHWHU�RFK�SROLWLN��0HQ�GHW�¿QQV�lYHQ�SURMHNW�
som mer konkret riktar in sig på den politiska delen 
av demokrati och lär ut hur Sverige styrs, vad man 
gör i riksdag och regering och hur man påverkar i 
kommunerna. En vanlig idé är att unga ska leda unga, 
men även vikten av att få erfarenheter från arbete i 
styrelser och organisationer belyses i många projekt. 
Detta kan ge en förståelse för samhället och dess 
institutioner, vilket i sin tur kan minska ett upplevt 
utanförskap. Genom att använda sig av nya idéer 
eller metoder visar många av projekten en ny väg 
I|U�DWW�LQNOXGHUD�ÀHU�L�VDPKlOOHW��1nJRW�VRP�YLVDW�VLJ�
vara väldigt effektivt i projekten är att använda sig 
av görande och skapande. Det är när projekten visar 
ungdomarna något nytt, ger dem nya verktyg eller 
färdigheter, som ungdomarna kommer tillbaka.

Organisk organisationsform
Tankar om nya organisationsformer förekommer 
ofta där man ser att unga ofta inte har tid med ännu 
en aktivitet på kvällstid då de redan har mycket att 
göra, vilket gör att en organisk organisationsform 
har på så sätt växt fram i många av projekten. 
Projektledarna poängterar att det är viktigt att fritiden 
inte ser ut som skolan. Man bör undvika för många 
fasta mötespunkter och en ´lärare – elev´ situation, 
där eleven bara ska lyssna och ta in information. 
Interaktionen är viktig. Organisatoriska svårigheter, 
exempelvis kommunikationsproblem, har förekommit 
såväl inom projekt som med andra samarbetspartners. 
Många projekt har upplevt att skola, kommun och 
traditionella organisationer har varit problematiska att 
samarbeta med.

Individers roll
,�ÀHUD�DY�SURMHNWHQ�KDU�HOGVMlODU�RFK�NDULVPDWLVND�
ledargestalter spelat en viktig roll. Att ha mentorer 
och människor att samarbeta med är viktigt för att 
få hjälp, för att komma på nya idéer och för att orka 
fortsätta engagera sig. Många projekt uttrycker att 
man, förutom en bra metod, även behöver kompetenta 

ledare med ett lösningsfokus. Projektledarna får 
ofta en mycket viktig roll i relation till ungdomarna. 
Projektledaren som individ tycks ha en stor betydelse. 
Verksamheterna verkar i stor utsträckning också 
påverkas, såväl av dessa enskilda individer som av 
GHUDV�VSHFL¿ND�LQWUHVVHQ�RFK�NRPSHWHQVHU��bYHQ�RP�
aktiviteterna och projektverksamheten i sig är viktig 
tycks den enskilda projekt- eller aktivitetsledaren ha 
HQ�VWRU�EHW\GHOVH�I|U�YHP�VRP�VND�NXQQD�LGHQWL¿HUD�VLJ�
och känna sig välkommen som deltagare i ett projekt. 
Liksom för vilka spår detta projekt slutligen lämnar.

Att nå ut
Vissa projekt har haft svårt att locka deltagare. Bland 
projekt som inte har haft svårt att hitta deltagare 
har man däremot ofta kämpat med att få kontinuitet 
i verksamheten. Majoriteten av projekten tycks på 
ett eller annat sätt ha nått ut till sin målgrupp, även 
om det har funnits vissa svårigheter. För att nå ut 
till ungdomarna har projekten använt sig av mässor, 
events med musik, sociala medier, kommunens 
XQJGRPVYHUNVDPKHW��DI¿VFKHU�VDPW�LQIRUPDWLRQ�L�
skolan. I rekryteringen av ungdomar till projekten har 
det visat sig att de personliga mötena fungerat bäst. 
En sammanhållen målgrupp förenklar rekryteringen 
till projekt, eftersom budskapet då sprids snabbare 
och man på så sätt har därigenom kunnat nå ut till 
ungdomarna snabbare. Förutom nära kontakter inom 
PnOJUXSSHQ�¿QQV�GHW�I|UGHODU�PHG�DWW�KD�HWW�VWRUW�
nätverk runt om i landet. Detta hjälper projektledarna 
att hitta rätt personer att arbeta med på skolor och i 
föreningar, vilket gör det enklare att engagera unga 
DWW�GHOWD�L�SURMHNWHW��1lWYHUN�XQGHUOlWWDU�lYHQ�QlU�
projekten letar efter samarbetspartners. Projekt som 
inte haft samma kontaktnät har följaktligen haft 
svårare att få tag på bra samarbetsparters, vilket i 
sin tur har lett till att det varit svårt att nå ut med 
information till både personal och ungdomar. Vissa 
SURMHNWOHGDUH�IUDPKnOOHU�DWW�GHW�¿QQV�HQ�VWRU�VNHSVLV�
gentemot projekt som försöker verka i utsatta områden 
och menar att invånarna bara ser ännu ett projekt 
“uppifrån” som vill komma och säga åt dem hur de ska 
leva. Detta gör att rekryteringen av deltagare blir svår 
och att olika ledargestalter i föreningar och samfund 
fungerar som ”gatekeepers”.

Vilka når man? 
Många projekt och aktiviteter konkurrerar om 
XQJGRPDUQD��1lU�YL�KDU�EHV|NW�SURMHNW�L�HQ�RFK�VDPPD�
stad har vi också fått intrycket av att det i vissa fall 
lU�VDPPD�XQJGRPDU�VRP�lU�LQYROYHUDGH�L�ÀHUD�ROLND�
projekt. Eventuellt innebär detta att projekten inte når 
de allra mest utsatta ungdomarna, utan sådana som 
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redan har tillgång till vissa plattformar. Svårigheterna 
med att nå ut till tjejer med invandrarbakgrund 
lU�RFNVn�QnJRW�VRP�ÀHUD�DY�SURMHNWHQ�SnWDODU�VRP�
ett hinder för verksamheten. Vissa nämner i det 
sammanhanget Arvsfondens åldersgränser som ett 
problem, då de gärna vill kunna inkludera personer 
som lämnat ungdomstiden.

Sociala medier
Många projekt lyfter ungas kunskaper när det gäller 
digitala redskap och lär ut hur man kan påverka genom 
kanaler som Twitter, bloggar och Facebook. 

Att hinna
Projekten pågår under en begränsad tidsperiod. Detta 
gör att många av projektledarna känner sig stressade 
för att de vill nå ut till så många ungdomar som möjligt 
under den anslagna tiden. Tidsbrist uppfattas som ett 
tydligt problem på många olika nivåer och har skapat 
RUR�L�ÀHUD�SURMHNW��

Att hålla fast vid idén
Förändringar under projekttidens gång genomsyrar 
många projekt. I dessa fall handlar det om att de 
ursprungliga idéerna inte fungerar så bra i praktiken. 
Detta kan bero på att den tänkta målgruppen inte 
vill eller kan ta del av verksamheten, eller att de 
planerade aktiviteterna inte är tillräckligt attraktiva 
för ungdomar. Samtliga projekt försöker dock i mesta 
möjliga mån hålla fast vid de ursprungliga tankarna 
och målsättningarna och strävar på så sätt efter att 
legitimera sin fortsatta verksamhet.

Att göra avtryck
De avslutade projekten har, för att se om de uppnått 
sina mål, utfört olika typer av utvärderingar av 
YHUNVDPKHWHQ��'H�UHÀHNWHUDU�|YHU�KXU�GHW�KDU�JnWW�RFK�
vilka eventuella spår som projekten lämnar. Projektens 
mål skiljer sig åt och vissa mål är kvantitativa och 
lättare att mäta. Exempel på sådana är antal deltagare, 
produktion av material (böcker, utställningar) och 
antal deltagare som fortsätter att engagera sig i 
politik och i föreningar efter projektets slut. De 
effekter som de ansvariga för projekten ser handlar 
i huvudsak om ”personliga spår” och spridning av 
metoder och material. Med personliga spår menar 
projektledarna de kunskaper, insikter och förståelser 
som deltagarna fått med sig under projektets gång. 
De personliga spåren ses som de mest värdefulla 
eftersom deltagarna genom dessa får nya perspektiv, 
ett demokratiskt förhållningssätt och verktyg för att 
förändra sin vardag. Förutom de personliga spåren, får 
de även med sig en aktivare fritid och kunskap om hur 

föreningar styrs. Projektledarna ser att projekten för 
unga genererar positiva effekter för det närliggande 
samhället, då aktioner och mötesplatser exempelvis ger 
ett tryggare område.

Att leva kvar
Huvuddelen av de projekt som har lyckats bra 
och lever vidare verkar redan från början ha haft 
erfarenhet från tidigare projekt, kontaktnät, mentorer 
och samarbetspartners. De har genom sina kontakter 
kunnat lansera sitt projekt på ett bra sätt och på så 
sätt nått ut till ungdomar som kontinuerligt vill delta 
i deras verksamhet. Det kan handla om att ha ett 
bra samarbete med en kommun, fritidsgård, skola 
eller idrottsförening. Projektledarna har genom 
dessa kontakter kunnat söka stöd, uppmuntran och 
motivation att hitta nya vägar att utveckla sina projekt. 
En annan faktor är tidigare erfarenheter av att arbeta 
med ungdomar i projekt. Många projekt poängterar 
DWW�GHW�NUlYV�HQ�ÀH[LELOLWHW�EnGH�QlU�GHW�JlOOHU�LGpQ�RFK�
utförandet för att få så bra slutresultat som möjligt. 
bYHQ�HUIDUHQKHW�DY�DGPLQLVWUDWLYD�XSSJLIWHU�VnVRP�
rapportskrivning och ekonomi verkar ha påverkat 
projekten. Detta har tagit upp mycket tid i de fall då 
sådan erfarenhet saknats. 

De projekt som haft svårt att leva vidare har ofta 
haft organisatoriska problem, där samarbeten inte 
fungerat som det var tänkt och administrationen har 
varit svår och tagit upp för mycket tid. Detta verkar 
i många fall bero på att tidigare erfarenheter saknas 
RFK�I|OMDNWOLJHQ�¿QQV�LQWH�VDPPD�NRQWDNWQlW�RFK�
tillgång till mentorer att söka stöd och råd hos. Andra 
faktorer som har spelat in är ”olyckliga händelser”, som 
plötsliga bortfall av samarbetspartners, projektledare 
som varit tvungna att avbryta sitt engagemang, samt 
bortfall av deltagare av ofta okända anledningar. 
1nJUD�SURMHNW�KDU�lYHQ�KDIW�SUREOHP�PHG�DWW�UHNU\WHUD�
personal, speciellt om utgångspunkten varit att arbetet 
ska utföras ideellt.

Samarbetet med Arvsfonden
Vid genomförandet av projekten har projektledarna 
haft tillgång till en handledare för att få guidning. Man 
har kontinuerligt redovisat sitt arbete till Arvsfonden 
JHQRP�GHOUDSSRUWHU�RFK�VOXWUDSSRUWHU��bYHQ�HQ�
hemsida har funnits tillgänglig, där de pågående Vi 
Deltar! projekten delat med sig av sin verksamhet 
RFK�HUIDUHQKHWHU��'H�ÀHVWD�SURMHNWOHGDUQD�DQVHU�DWW�GH�
har fått det stöd de behöver från Arvsfonden och är 
mycket positiva till satsningen. Men de pekar även på 
möjliga förbättringar. En vanlig tanke handlar om att 
det är bra att ha erfarenhet från tidigare projekt när 
ett nytt påbörjas. Pappersarbetet har tagit mycket tid 
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ifrån själva projektet. Man önskar tydligare riktlinjer 
NULQJ�KXU�UDSSRUWHUQD�WLOO�$UYVIRQGHQ�VND�VH�XW��1nJUD�
projekt uttrycker även att det skulle vara bra att få stöd 
i det ekonomiska arbetet med budget, försäkringar 
och liknande, då detta är något som många inte jobbat 
PHG�WLGLJDUH��'HW�¿QQV�RFNVn�SURMHNW�VRP�NlQQHU�DWW�
ett långvarigare stöd skulle ha hjälpt dem ytterligare. 
Många projekt framhåller också att de känner att 
Arvsfonden har stort förtroende för deras arbete, vilket 
givetvis stärker dem oerhört.
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1. INLEDNING

 
Föreliggande rapport är resultatet av en utvärdering 
av Allmänna Arvsfondens satsning Vi Deltar!, som 
har genomförts vid Umeå Universitet under perioden 
2009–2012. Det övergripande syftet med studien var 
att undersöka vilka spår satsningen har lämnat i de 
sociala kontexter där projekten har bedrivits och hos 
de grupper och individer som har omfattats. Målet var 
vidare att analysera de hinder och framkomliga vägar 
som projekten mött och funnit. Tre typer av data har 
analyserats. För det första har en dokumentanalys av 
material från alla ingående projekt gjorts. För det andra 
har en enkätstudie gjorts för alla projekt. För det tredje 
KDU�HWQRJUD¿VNW�IlOWDUEHWH��LQWHUYMXHU�RFK�REVHUYDWLRQHU��
gjorts hos ett mindre antal projekt i syfte att samla in 
närmare information om de individer, grupper, miljöer 
RFK�YHUNVDPKHWHU�VRP�¿QQV�LQRP�UDPHQ�I|U�SURMHNWHQ��
Analyserna av de tre typerna av data kommer 
sammantagna att leda till att de genomgripande 
frågeställningar som angavs ovan kan belysas.

I detta första kapitel ges en introduktion till 
Allmänna Arvsfonden och Vi Deltar!. En genomgång 
J|UV�RFNVn�DY�ROLND�GH¿QLWLRQHU�DY�GHPRNUDWL�RFK�
deltagande, av deltagandets roll för samhällslivet, 
samt av ungas deltagande idag. Såväl den begreppsliga 
diskussionen som kontextualiseringen av deltagande 
fungerar som bakgrund till många av de analyser 
som följer i rapportens följande delar. Därefter ägnas 
kapitel 2 åt en analys av projektdokumentationen, 
med fokus på hur synen på deltagande och hinder för 
deltagande har formulerats i de olika projekten inom 
satsningen. Med utgångspunkt i detta fokuseras också 
närmare på vilka framkomliga vägar för att öka ungas 
GHOWDJDQGH�VRP�SURMHNWHQ�KDU�LGHQWL¿HUDW��

I kapitel 3 står enkätstudien i fokus. Genom denna 
söktes kunskap omkring mer övergripande mönster 
bland projekten med avseende på deras upplevelser 
av verksamhetens genomförande. Ett viktigt mål 
med enkätstudien har varit att få kunskap om hur 
projekten har arbetat med att nå ut till sina respektive 
målgrupper, och vilka strategier de har upplevt som 
särskilt framgångsrika i detta arbete. Ett annat mål 
för studien har varit att få information om vilka spår 
verksamheterna lämnat efter avslutad projekttid. I 
kapitel 4 behandlas sedan ett antal teman som i det 
HWQRJUD¿VND�IlOWDUEHWHW�KDU�IUDPWUlWW�VRP�FHQWUDOD�
för förståelsen av en rad processer som har präglat 
projekten inom satsningen. Slutligen, i kapitel 5, 
diskuteras resultaten av studien sammantaget och 
sätter in dessa i ett sociologiskt sammanhang. 

Allmänna Arvsfonden och satsningen 
Vi Deltar!
Allmänna arvsfonden är en statlig fond som bildades 
1928, då riksdagen beslutade att avskaffa arvsrätten 
för kusiner och avlägsnare släktingar. Den avlidnes 
tillgångar skulle istället tillfalla Arvsfonden som 
¿FN�L�XSSGUDJ�DWW�IUlPMD�EDUQ�RFK�XQJGRPDUV�YnUG�
och fostran, ett uppdrag som år 1969 utökades till att 
inkludera omsorg om handikappade. Genom åren har 
$UYVIRQGHQ�¿QDQVLHUDW�I|UHJnQJDUQD�WLOO�EDUQELGUDJHW��
studiestödet och mödravårdcentralerna. Andra 
organisationer som startade som Arvfondsprojekt är 
bland annat BRIS och elevombudsmannen.

Två statliga myndigheter har hand om 
Arvsfondsärenden. Dessa myndigheter är 
Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen, där 
Arvsfondsdelegationen beslutar vilka projekt som 
blir beviljade stöd och följer upp projekten, medan 
Kammarkollegiet företräder och förvaltar fonden, 
det vill säga betalar ut stöd till beviljade projekt. Till 
sin hjälp har Arvsfondsdelegationen ett kansli där det 
idag arbetar nio handläggare, vilka varje år behandlar 
cirka 1500–1600 ansökningar och av dessa beviljas 
cirka 450 projekt stöd. Vid bedömningar av projekt 
har kansliet möjlighet att inhämta synpunkter från 
Regeringskansliet, samt från referenspersoner på andra 
myndigheter och organisationer.

Idag delar Arvsfonden ut cirka 500 miljoner kronor 
till olika nyskapande och utvecklande projekt i landet 
som arbetar med barn, ungdomar och personer med 
funktionshinder. För att bli beviljade stöd måste 
PLQVW�HQ�DY�PnOJUXSSHUQD�¿QQDV�UHSUHVHQWHUDGH�
IUnQ�LQLWLHULQJ�WLOO�DYVOXW�RFK�GHW�VND�lYHQ�¿QQDV�PHG�
HQ�SODQ�I|U�KXU�SURMHNWHW�VND�IRUWVlWWD�¿QDQVLHUDV�
efter projekttidens slut. Under projekttiden besöks 
projekten och förra året besöktes var sjätte projekt 
av Arvsfondens kanslipersonal. Detta eftersom 
Arvfondsdelegationens uppgift även består av att 
granska och utvärdera projekten, för att ta vara på 
projektens kunskaper och erfarenheter. Förra året 
utvärderades ett hundratal Arvsfondsprojekt av 
oberoende forskare.

Allmänna arvsfondens satsning Vi deltar! riktar 
sig särskilt till unga mellan 12 och 25 år som upplever 
ett socialt och/eller ekonomiskt utanförskap. Målet 
med satsningen är att skapa bättre möjligheter för 
unga att påverka samhället och sina livssituationer. 
Ett ytterligare mål är att ge deltagarna djupare 
kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter. 
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Bakgrunden till satsningen är att ett socialt och/
eller ekonomiskt utanförskap också antas leda till 
ett demokratiskt utanförskap, vars yttersta uttryck 
VlJV�NXQQD�EOL�HQ�JUXQG�I|U�IUlPOLQJV¿HQWOLJKHW��
radikalisering eller annan extremism. De projekt 
VRP�$OOPlQQD�DUYVIRQGHQ�¿QDQVLHUDU�V\IWDU�WLOO�DWW�
bryta utanförskapet och öka delaktigheten. Detta ska 
ske genom skapandet av nya mötesplatser, genom att 
erbjuda unga människor arenor och genom att pröva 
nya metoder för dialog och samtal om demokrati, 
delaktighet och mänskliga rättigheter.

Viktiga målgrupper för satsningen är unga som 
vanligtvis inte är föreningsaktiva eller deltagande i 
den demokratiska processen, unga i stadsdelar med 
ett utbrett utanförskap, unga i glesbygd med ett utbrett 
utanförskap, unga med funktionsnedsättning och 
XQJD�VRP�Sn�QnJRW�DQQDW�VlWW�EH¿QQHU�VLJ�L�XWVDWWD�
VLWXDWLRQHU��bYHQ�RP�LQWH�DOOD�SURMHNW�I|UYlQWDV�
uppfylla alla mål samtidigt, så är det en övergripande 
strävan att de unga som har deltagit i något av 
projekten därefter ska uppleva att de har:
� verkliga möjligheter att påverka samhället och sin 

egen livssituation
� god förståelse och respekt för alla människors lika 

värde 
� och god kunskap om demokrati och mänskliga 

rättigheter. 

Satsningen pågår under perioden 2009 – 2012. I juni 
2012 hade 175 miljoner kronor fördelats och ytterligare 
20 projekt var under beredning. Projekten som 
erhållit stöd har stor bredd, allt från idrottsföreningar, 
etniska föreningar och handikappsorganisationer 
WLOO�RUJDQLVDWLRQHU�NRSSODGH�WLOO�VNRODQ��bYHQ�SURMHNW�
VRP�KDU�VWRUW�IRNXV�Sn�NRQVW�¿QQV�UHSUHVHQWHUDGH��
Ungefär var tredje förening har inte tidigare sökt 
och/eller beviljats medel från Arvsfonden. Vidare 
förefaller en del av föreningarna att ha tagit sig an nya 
arbetsområden i och med satsningen. Till exempel 
har idrotts- och kulturföreningar i Vi deltar-projekten 
arbetat med demokrati och delaktighetsfrågor för att 
öka ungas valdeltagande.

Om utvärderingen
Den utvärdering som presenteras i föreliggande 
rapport har utförts av en grupp forskare vid Umeå 
universitet på uppdrag av Allmänna Arvsfonden. 
Huvuddelen av arbetet med utvärderingen 2009–2012 
har utförts av Simon Lindgren och Ragnar Lundström, 
som båda är sociologer. Anna Johansson är etnolog 
RFK�KDU�MREEDW�PHG�SURMHNWEHV|N��HWQRJUD¿VN�
GRNXPHQWDWLRQ�RFK�PHG�DQDO\VHU�DY�GHW�HWQRJUD¿VND�
materialet. Ida Åberg, masterstudent, har gjort en 

omfattande arbetsinsats när det gäller genomgång och 
analys av projektens dokumentation. Hon har bistått 
i arbetet med att analysera såväl enkätmaterialet som 
GHW�HWQRJUD¿VND�PDWHULDOHW��$OOD�I\UD�KDU�YDULW�PHG�
RFK�VNULYLW�GHQ�WH[W�VRP�nWHU¿QQV�L�UDSSRUWHQ��6LPRQ�
Lindgren har varit huvudansvarig.

Hur många har satsningen nått?
Som ett led i utvärderingen av satsningen har vi 
gjort ett försök att i stora drag skatta hur många 
ungdomar som har nåtts av Vi Deltar. Som en grund 
för skattningen har en indelning av projekten med 
avseende på storlek gjorts enligt följande:

Storlekskategori Antal Beskrivning
Små projekt 
(0–20 deltagare)

19 Projekt med en liten kärngrupp 
som man jobbar kontinuerligt med 
(exempel: Örebro deltar, Friskus).

Mellanstora projekt 
(20–150 deltagare)

23 4VSNIOX�QIH�IR�WTIGM½O�QoPKVYTT��
Kan mötas i skolor, på workshops etc.

Stora projekt 
(150–300 deltagare)

21 Projekt som jobbar bredare med 
workshops, på fritidsgårdar, i en 
WTIGM½O�WXEH�IXG��%VFIXIX�WSQ�
ungdomarna gör kan även visas på 
utställningar eller spridas genom 
VEHMS�Wo�EXX�¾IV�mR��OmVRKVYTTIR�RoW�

Mycket stora projekt
(300+ deltagare)

14 Projekt som har nått ut till många 
genom workshops i skolor, 
fritidsgårdar, på internet, genom 
utställningar etc. Ofta nationella 
projekt. Svårt att säga exakt hur 
QoRKE�WSQ�RoXXW�Ho�HIX�½RRW�
en stor variation inom gruppen. 
Exempel: Bloggen 365 saker du 
kan göra har nått ut till tusentals 
både på internet och genom de 
fysiska träffarna. Projekt röst har 
nått många genom att förbereda 
utställningar men även då 
utställningarna genomförts. Forix, 
förortens riksdag, är ett nationellt 
projekt för förorter i Sverige. 
Yttrandefrihet i praktiken räknar
med att ha nått cirka 1700 genom 
utbildningar och 9000 via hemsidan.

   

Om man gör en överslagsräkning på detta (antal 
projekt per kategori * uppskattat genomsnittligt 
antal deltagare i den aktuella kategorin) kan man 
konstatera att de små, mellanstora och stora projekten 
tillsammans har involverat omkring 7000 ungdomar. 
På grund av den stora spännvidden inom kategorin 
“Mycket stora projekt” är det svårt att göra någon 
meningsfull skattning. Om man räknar på den lägsta 
siffran (300) kan man addera 4200 till de första 7000. 
En slags minimiskattning säger således att omkring 
11000 ungdomar har nåtts av satsningen. Om man 
inkluderar de högre siffrorna, som ofta refererar till 
besök på hemsidor etc., är antalet betydligt högre.
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2. ATT FRÄMJA UNGAS 
DELAKTIGHET

Målet med det här kapitlet är att möjliggöra en 
diskussion av hur de olika projektens sätt att förhålla 
VLJ�WLOO�GH¿QLWLRQHU�DY�GHPRNUDWL�RFK�GHODNWLJKHW�
inkluderar och/eller exkluderar olika grupper utifrån 
faktorer som klass, kön, etnicitet, funktionshinder 
etc. Diskussionen av detta kräver till att börja med 
en begreppslig utredning, som följer nedan under 
rubriken “Demokrati, deltagande och ungdomar”. 
Därefter följer, i avsnittet “Hinder och framkomliga 
vägar”, analysen av innehållet i projektens 
dokumentation.

Demokrati, deltagande och ungdomar
*HQRP�KLVWRULHQ�KDU�IRONHW�RFK�GHOWDJDQGH�GH¿QLHUDWV�
olika och långt ifrån alla har varit välkomna vid 
beslutsfattande procedurer. Redan vid demokratins 
födelse diskriminerades stora grupper i befolkningen. I 
Aten inkluderades till exempel välbärgade män medan 
fattiga män, slavar, kvinnor och barn exkluderades. 
Olika människosyn påverkar och har alltid påverkat 
vilken makt man ger olika grupper beroende på 
deras kön, etnicitet, medborgarskap, inkomst, ålder 
och funktionshinder. Under historien har synen på 
människan och medborgarskap vidgats, vilket har 
avspeglats i rätten till deltagandet vid beslutsfattande 
procedurer. I följande avsnitt kommer demokrati och 
deltagande diskuteras för att få en förståelse för hur 
ROLND�GH¿QLWLRQHU�NDQ�YHUND�DQWLQJHQ�LQNOXGHUDQGH�
eller exkluderande.

Demokratins olika betydelser
Demokrati kommer från grekiskan och betyder 
IRONVW\UH�HOOHU�IRONPDNW��1H�VH��GHPRNUDWL���YLONHW�lU�HQ�
YDJ�GH¿QLWLRQ�VRP�NDQ�WRONDV�Sn�ROLND�VlWW��.RQFHSWHW�
demokrati ställer många frågor: Vilka är folket, 
vilken makt ska de ha och hur är det meningen att 
folket ska styra? Förutom de begreppsliga frågetecken 
WLOONRPPHU�ÀHU�WRONQLQJVP|MOLJKHWHU�VRP�KDQGODU�RP�
värderingar nära sammankopplade med demokrati, 
såsom mänskliga rättigheter och diskussioner kopplade 
till ett hållbart samhälle. Demokrati kan ha olika 
betydelse för olika personer och på grund av dess 
komplexitet är det viktigt att diskutera hur begreppet 
kan tolkas. På frågorna vilken makt folket ska ha 
RFK�KXU�GH�VND�VW\UD��¿QQV�GHW�ROLND�VYDU��'HW�¿QQV�
olika typer av demokrati som har olika demokratiska 
ideal som utgångspunkt, där valdemokrati och 
deltagande demokrati är vanligast förekommande. 
De olika typerna av demokrati har två olika ideal för 

deltagande, där valdemokrati förespråkar deltagande 
genom val och deltagardemokrati vill att medborgarna 
aktivt ska delta i det politiska livet även mellan valen. 

Valdemokrati är en idealtyp som i sin reella 
form kallas representativ demokrati, där man menar 
att återkommande val ger regeringar legitimitet 
DWW�VW\UD�VWDWHQ��1lU�GH�P\QGLJD�PHGERUJDUQD�NDQ�
välja eller välja bort politiska kandidater eller andra 
representanter, överlämnar de makten till politiken 
under den följande mandatperioden (Gilljam & 
Hermansson, 2004:15). Här blir demokratin en process 
för att välja ledare, och medborgarnas främsta kanal 
I|U�LQÀ\WDQGH��'DKOVWHGW������������(Q�NRQWUDVW�WLOO�
valdemokratin är deltagardemokratin, som innebär 
att folket, medborgarna, är delaktiga i politiken och 
kan påverka de som styr, även under mandatperioden. 
Målet är att så många som möjligt ska vara aktiva 
i politikens utformning, ett slags decentraliserat 
styre. Genom ett deltagardemokratiskt perspektiv 
kan alla medborgare, oavsett ålder, föra fram sina 
åsikter till de politiska beslutsfattarna genom 
exempelvis medborgarförslag, demonstrationer eller 
folkomröstningar (Gilljam & Hermansson, 2004:19).

Valdemokratiska förespråkare menar att deltagande 
demokrati är ineffektivt och att den främsta kanalen 
för delaktighet i politiken ska vara de återkommande 
valen. Den deltagande demokratin påvisar att 
valdemokratin är elitistisk och att endast påverkan 
genom val inskränker medborgarnas deltagande 
och vad som kallas politik (Dahlstedt, 1999:81). 
Diskussionen kring hur medborgarna ska delta i det 
politiska livet skiljer sig åt beroende på vilken syn man 
har på människan, maktfördelning och deltagande. Det 
deltagardemokratiska idealet förutsätter att man ser 
människan som en aktiv samhällsvarelse och upplyst 
nog för att vara med och delta i större beslutsfattande 
procedurer. Medan den mer elitistiska valdemokratin 
menar att medborgarna inte har tid, lust eller kunskap 
att sätta sig in i de politiska frågorna. Trots att 
valdemokratin ser deltagardemokratin som ineffektiv 
använder sig den representativa demokratin ofta av 
deltagardemokratiska inslag, då aktiva medborgare 
gör att politiken blir för folket och inte ett oåtkomligt 
samhällsetablissemang (Gilljam & Hermansson, 
2004:125ff). 

Förutom olika typer av demokrati inkluderar även 
begreppet demokrati andra positiva värderingar, som 
ses som ovärderliga i en demokrati. En demokratisk 
stat minskar exempelvis risken för inbördeskrig, 
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respekterar i större utsträckning mänskliga rättigheter 
och är bättre på att minska fattigdom än icke-
demokratier. Forskning har även visat att om man 
lever i en demokrati ökar människors känsla av 
glädje och livstillfredsställelse (Haerpfer, Bernhagen, 
Inglehart, Welzel, 2009:1). Demokratibegreppet har 
även utökats och idag anser exempelvis miljörörelsen 
att ett demokratiskt samhälle även omfattar att leva i 
samklang med djur och natur, där ord som hållbarhet 
och långsiktighet värderas högt. 

Deltagandets betydelse för 
samhällslivet
Det civila samhällets betydelse för demokratin har 
OlQJH�YDULW�RPGLVNXWHUDW�RFK�GH¿QLHUDV�RIWD�VRP�
interaktionen medborgare har utanför statsapparaten 
�1H�VH��FLYLO���VnVRP�I|UHQLQJDU��RUJDQLVDWLRQHU�
och studieförbund. Ett aktivt civilt samhälle anses 
ofta främja deltagandet i den politiska sfären och 
öka det sociala kapitalet, där ett samhälle med högt 
socialt kapital karakteriseras av ett högt deltagande i 
olika sorters kollektiva aktiviteter. Dessa aktiviteter 
verkar generera tillit till andra människor, offentliga 
institutioner och till det politiska systemet (Haerpfer 
et al. 2009: 159, Lindström, 2005: 1528, Putnam, 1995: 
72,). Haerpfer et al. (2009:162) diskuterar sociala 
kapitalets betydelse för det civila samhället, där de 
menar att deltagandet påverkar individer och samhället 
positivt, även om sammanslutningarna inte syftar 
till att vara politiska. Förbindelsen mellan människor 
i olika sammanslutningar socialiserar individer till 
ett kooperativt beteende samt ger individer verktyg 
för att effektivt skapa politik på lokal och nationell 
nivå. Medlemskap utökar även individers formella 
och informella nätverk, vilket kan vara till nytta både 
privat och i offentligheten. 

Förklaringsmodellerna till det förmodade 
positiva effekterna av föreningsdeltagande handlar 
ofta om befolkningens resursstyrka. Kan det vara 
Vn�DWW�GHW�lU�HQ�VSHFL¿N�JUXSS�VRP�V|NHU�VLJ�WLOO�
olika föreningar? I avhandlingen Medlemmar och 
medborgare visar Myrberg (2007:96) att faktorer som 
kan kopplas till föreningsdeltagandet i Sverige är ålder, 
XWELOGQLQJ��V\VVHOVlWWQLQJVVLWXDWLRQ�RFK�JHRJUD¿VNW�
boendemönster, där arbetande personer i medelåldern 
med relativt hög utbildning verkar delta mer än 
DQGUD��bYHQ�ERVWDGVRUW�SnYHUNDU��Gn�GHOWDJDQGHW�
påverkas positivt av boende på landsbygd eller 
småstad, gentemot sina jämförande kategorier. Dessa 
faktorer kan med ett annat ord kallas resursstyrka, 
där exempelvis högre utbildning och inkomst visar 
på en större benägenhet att delta politiskt (Johansson, 
2007:164). Detta perspektiv bekräftas av forskning 

som visar att möjligheterna och drivkrafterna att 
engagera sig i politik har ett normalfördelat samband. I 
RFK�PHG�LQWUlGHW�L�YX[HQOLYHW�¿QQV�GHW�ÀHU�LQFLWDPHQW�
att delta politiskt, med exempelvis en etablering på 
arbetsmarknaden, införskaffandet av en egen bostad, 
barn etc. och sjunker följaktligen då man blir äldre 
och pensioneras (Fokus 10:318. Johansson, 2007:13). 
Deltagandet verkar således påverkas av vilken livsfas 
LQGLYLGHQ�EH¿QQHU�VLJ�L�

Johansson (2007:164) skriver att resursstyrkan 
kan ha betydelse för ungas värderingar och attityder, 
och pekar på uppväxtmiljö som en förklaring 
WLOO�GH�YDULDWLRQHU�VRP�¿QQV��+lU�NDQ�HQ�SHUVRQV�
YlUGHULQJDU�WRONDV�VRP�HQ�UHÀHNWLRQ�DY�LQGLYLGHUV�
grundläggande livserfarenheter och kan fungera 
som en socialisationsagent (Inglehart & Welzel, 
2005:33), vilket skulle innebära att unga med 
liknande uppväxtmiljö eller socioekonomisk status 
socialiseras till liknande värderingar. Denna hypotes 
är ifrågasatt då samhället idag är mer individualistiskt, 
med minskade skillnader. Förutom den ovan 
QlPQGD�YlUGHULQJVHIIHNWHQ�¿QQV�HQ�HWDEOHUDG�LGp�
om en generationseffekt, där man menar att det är i 
ungdomsåren unga formas och lägger grunden för sina 
värderingar och sitt deltagande (Johansson, 2007:21). 
0DQ�PHQDU�DWW�GHW�¿QQV�JHQHUDWLRQVEXQGQD�VNLOOQDGHU��
eftersom en grupp människor växt upp under liknande 
omständigheter. 

'HW�¿QQV�lYHQ�I|UNODUQLQJVPRGHOOHU�WLOO�GHOWDJDQGH�
som handlar om modernisering. Inglehart och Welzel 
(2005:23,29) menar att ett lands socioekonomiska 
resurser påverkar medborgarnas värderingar. 
I västvärlden, där den materiella utvecklingen 
gått framåt, kan man se ett värderingsskifte från 
kollektivistiska till individualiserade värderingar och 
således kan man se en politisk förändring. De klassiska 
SROLWLVND�NRQÀLNWHUQD�I|UNODUDU�LGDJ�PLQGUH�DY�GHW�
SROLWLVND�EHWHHQGHW��RFK�DQGHOHQ�XQJD�VRP�LGHQWL¿HUDU�
sig med de politiska partierna sjunker. Denna 
I|UlQGULQJ�nWHU¿QQV�KRV�KHOD�EHIRONQLQJHQ�PHQ�lU�
mest markant hos den unga befolkningen. Detta då de 
vuxit upp under gynnsamma materiella förhållanden 
och värderar följaktligen postmateriella (existentiella) 
frågor högre än den äldre befolkningen som haft 
knappare materiella resurser (Johansson, 2007:65). 
Deltagandet i den representativa elitistiska politiken 
VMXQNHU�RFK�DOOW�ÀHU�XQJD�KLWWDU�DOWHUQDWLYD�PHU�GLUHNWD�
sätt att påverka politiken än genom de återkommande 
valen, ett annat sätt att delta (Inglehart & Welzel: 
2005:43f). Unga prioriterar exempelvis oftare sakfrågor 
och utmanar den rådande politiska ordningen genom 
olika civila aktioner, såsom politisk konsumtion.
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Ungas deltagande idag
Idag kan vi se att unga bedöms som begränsade i 
sitt deltagande, dels på grund av att de inte har det 
IRUPHOOD�LQÀ\WDQGHW��U|VWUlWWHQ��PHQ�RFNVn�I|U�DWW�
de ofta ses som icke engagerade gentemot tidigare 
generationer. Trots en nedgång i deltagandet är 61 
procent av alla svenska ungdomar medlem i någon 
förening (Fokus 10:98). Detta bör ses som positivt 
då föreningslivet tilldelats två uppgifter. Förutom 
att erbjuda en meningsfull fritid ska de även verka 
som en demokratiskola. Regeringen har därmed gett 
föreningslivet en samhällsintegrerande funktion. 
Det ska vara en plats där medborgarna får träna 
på att sitta i styrelser, rösta för förändring och få 
HUIDUHQKHW�DY�GH�EHVOXWVSURFHVVHU�VRP�¿QQV��I|U�DWW�
sedan kunna applicera sin kunskap i andra situationer 
(prop.2004/05:2,34). 

Putnam (1995:67) menar att befolkningen i 
västvärlden deltar mindre och mindre i traditionell 
SROLWLVN�PHQLQJ��YLONHW�lU�HQ�WUHQG�VRP�lYHQ�¿QQV�L�
Sverige, där en tydlig nergång i föreningslivet kan 
urskiljas (Fokus 10:97). Betyder det att människor 
i väst tappat intresset för politiska frågor? Det har 
diskuterats om ungdomars deltagande i demokrati 
skiljer sig från den äldre generationens. Beck (2001) 
menar att unga idag är frihetens barn. De har 
internaliserat frihetsbegreppet på ett sätt som vuxna 
inte kan föreställa sig, och lever sin politik. Istället för 
att rösta för en förändring, skapar de förändring. Unga 
har på olika sätt sökt alternativa vägar att påverka 
sitt liv, exempelvis genom politisk konsumtion och 
aktivism på internet (Fokus 10:319. Farthing, 2010:185). 
Politisk konsumtion handlar om att aktivt välja 
eller välja bort vissa produkter och varumärken, på 
grund av en politisk övertygelse, dåliga arbetsvillkor 
etc. Unga verkar se en tydligare koppling mellan 
vardagslivet och politik än äldre, där vanliga exempel 
på politisk konsumtion eller ”livsstilsaktivism” är 
vegetarianism och veganism. 

Men vilka deltar då? Fördelningen bland de unga 
som deltar i föreningar visar på vissa skillnader: killar 
är oftare medlem i en förening än tjejer, inrikes födda 
deltar mer än utrikes födda och vad som är extra 
utmärkande i fördelningen är att tjejer med utländsk 
bakgrund deltar betydligt mindre än alla andra 
grupper (Fokus 10:98-100). Detta mönster återspeglas 
i Lindströms (2005:1541) studie om socialt deltagande, 
i vilken visas att män och kvinnor från arabisktalande 
länder samt från subsahariska Afrika deltar i lägre 
XWVWUlFNQLQJ�lQ�LQULNHV�I|GGD��bYHQ�KlU�EHNUlIWDV�
att kvinnorna deltar i betydligt lägre utsträckning 
i jämförelse med männen från samma områden. 
Lindström (2005:1527) menar vidare att det sociala 

deltagandet är centralt i ett samhälle, då makten 
|YHU�GHW�HJQD�OLYHW�GlULJHQRP�|NDU��+lU�GH¿QLHUDV�
egenmakt som förmågan att tillhandahålla förståelse 
och kontroll över personliga, sociala, ekonomiska 
och politiska krafter för att kunna förbättra sin 
livssituation. 

Regeringen vill enligt propositionen Makt att 
bestämma – rätt till välfärd öka jämlikheten i det 
unga politiska deltagandet och överbrygga klyftan 
”mellan dem som anser sig ha möjlighet att påverka 
sin livssituation genom politiken och dem som anser 
att de saknar denna möjlighet” (prop. 2004/05:2,38). 
Enligt Ungdomsstyrelsen skrivelse Fokus 10 anser 78 
procent av ungdomarna att de har goda möjligheter 
att påverka sin livssituation, vilket måste ses som 
HQ�VWRU�IUDPJnQJ��1lU�PDQ�NRQWUROOHUDU�I|U�ROLND�
bakgrundsfaktorer ser man att ekonomisk situation 
påverkar, men även att en uppfattad god hälsa har 
HQ�VWDUNW�SRVLWLY�HIIHNW�Sn�GHW�XSSOHYGD�LQÀ\WDQGHW��
De grupper som anser sig ha dåliga möjligheter till 
LQÀ\WDQGH�RFK�XSSOHYHU�VlPUH�KlOVD�lQ�JHQRPVQLWWHW�lU�
de som har en annan sexuell läggning än heterosexuell, 
samt de som har en funktionsnedsättning och därför 
kan behöva extra stöd (Fokus 10:210). 

bYHQ�DQGUD�IDNWRUHU�SnYHUNDU�NlQVOD�DY�LQÀ\WDQGH��
kön, ålder samt att vara född utrikes. Unga tjejer 
upplever i större grad att det kan påverka gentemot 
unga killar, att vara äldre och att vara inrikes född 
JHU�lYHQ�HQ�|NDG�XSSOHYHOVH�DY�LQÀ\WDQGH��)RNXV�
10:210f). Trots detta vill endast 39 procent vara med 
och påverka. Tre grupper som uppvisar en större vilja 
att påverka är barn till högutbildade föräldrar, men 
även unga med en funktionsnedsättning och unga som 
fått något slag av ekonomiskt stöd. De två sistnämnda 
gruppernas intresse kan tolkas som att livssituationen 
skapar ett behov och en vilja att vara med och påverka 
(Fokus 10:208). 

Projektens mål och medel
Återstoden av det här kapitlet bygger på textanalyser av 
den dokumentation som projekten inom satsningen har 
genererat. Materialet består av ansökningshandlingar 
och i förekommande fall (beroende på hur långt 
projekten kommit vid tidpunkten för datainsamlingen) 
årsrapporter och slutrapporter för totalt 75 projekt (se 
Appendix 1). Många av projekten är också närvarande 
på nätet och en lista på de webbplatser som har utgjort 
XQGHUODJ�I|U�VWXGLHQ�nWHU¿QQV�L�$SSHQGL[����,�GHVVD�
SURMHNWGRNXPHQWDWLRQHU�¿QQV�PRWLYHULQJDU�WLOO�YDUI|U�
projektet är viktigt, utvärderingar av verksamheten, 
framtida planer och ekonomisk dokumentation. De mer 
VSHFL¿ND�IUnJHVWlOOQLQJDU�VRP�VWnU�L�FHQWUXP�I|U�GHVVD�
analyser är:
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� Hur tolkas demokrati och deltagande?
� Vilka grupper ses som hindrade?
� Vad ses som hinder för deltagande?
� 9LOND�IUDPNRPOLJD�YlJDU�KDU�LGHQWL¿HUDWV"

I arbetet med projektdokumentationen har tematisk 
textanalys tillämpats. Detta är en metod som används 
I|U�DWW�LGHQWL¿HUD��DQDO\VHUD�RFK�UHGRJ|UD�I|U�ROLND�
mönster eller teman i ett datamaterial (Braun & Clarke, 
2006:79). Metoden förutsätter en aktiv forskare och det 
är viktigt att poängtera att det är forskaren som gör väl 
valda övervägningar i relation till materialet. För att 
utveckla en så bra analys som möjligt kommer syftet 
och frågeställningen vägleda i sökandet efter teman i 
materialet. Det är även forskaren som avgör vad som 
är ett tema. Generellt sett ska ett tema fånga något 
viktigt i relation till forskningsfrågan och representera 
någon form av mönsterbildning i materialet (Braun & 
Clarke, 2006:80, 82). Denna metod passar syftet väl, 
Gn�VWXGLHQ�YLOO�XWUHGD�KXU�GH¿QLWLRQHU�DY�GHOWDJDQGH�
och demokrati kan skapa inkludering/exkludering i 
samhället. Genom att använda ett öppet angreppssätt 
kan man beskriva och handskas med strukturen hos 
ett stort datamaterial. På detta sätt kan ett mönster 
urskiljas och kopplas till tidigare litteratur för att få en 
bredare förståelse för materialet.

Metoden liknar i mångt och mycket så kallad 
grounded theory som också inkluderar kodning, 
kategorier och sökandet efter en relation mellan 
NDWHJRULHUQD��7URWV�PnQJD�OLNKHWHU�¿QQV�GHW�DYJ|UDQGH�
skillnader. Grounded theory kräver vissa teoretiska 
åtaganden och syftar exempelvis till att generera en 
teori från sitt material, vilket är problematiskt då det 
kan vara svårt att skilja på en begreppsbas och en 
teori (Bryman, 2001:382. Braun & Clarke, 2006:81). 
Att utföra en studie med grounded theory kräver 
metodologiska kunskaper och mycket tid för att nå 
fram till ett tillfredställande resultat. Då studien har 
en tidsbegränsning och syftar till att vara utredande, 
istället för att vara bunden till att skapa en teori, 
föll valet på tematisk analys. Fördelar med det valda 
DQDO\VYHUNW\JHW�lU�GHVV�ÀH[LELOLWHW��GlU�IRUVNDUHQ�VHV�
som aktiv och genom motiverade val kodar och skapar 
teman. Tematisk analys är inte lika svårhanterlig 
som andra metoder och kan på ett lämpligt sätt 
sammanfatta ett stort datamaterial genom en grov 
beskrivning av de olika teman som hittas (Braun & 
Clarke, 2006:97). 

I kapitel 2 kommer en analys i två delar utföras. 
Den första delen besvarar forskningsfrågan: Vilka 
grupper ses som hindrade? För att besvara denna 
utfördes en deskriptiv kategorisering av projekten, 
dels för att skapa ordning i materialet, men även för 

att se fördelningen i materialet: Hur många projekt 
DY�VDPPD�W\S�¿QQV"�9DU�¿QQV�SURMHNWHQ�L�ODQGHW"�
Förutom den rent kvantitativa beskrivningen görs en 
beskrivning av de olika kategorierna: Hur formuleras 
problemställningen för de olika grupperna som 
LGHQWL¿HUDV"�.DQ�PDQ�¿QQD�ROLND�P|QVWHU�I|U�GH�
olika kategorierna? Den andra delen inriktar sig 
PRW�GH�VSHFL¿FHUDGH�IRUVNQLQJVIUnJRUQD��+XU�WRONDV�
demokrati och deltagande? Vad ses som hinder för 
demokrati och deltagande? Vilka framkomliga vägar 
KDU�LGHQWL¿HUDWV"�

Typer av projekt
Målet med det här kapitlet är i första hand att belysa 
vilka grupper som av de olika projekten ses som 
KLQGUDGH�L�VLWW�GHOWDJDQGH��YLOND�KLQGHU�VRP�¿QQV�VDPW�
YLOND�IUDPNRPOLJD�YlJDU�VRP�LGHQWL¿HUDWV�XWLIUnQ�GH�
hinder som uppmärksammats. Projektbeskrivningar, 
delrapporter och slutrapporter från projekten 
analyseras och en bild av hur man sammantaget 
ser på ungas deltagande kommer att målas upp. 
Författarna av exempelvis ansökningshandlingarna 
KDU�PHGYHWHW�RFK�RPHGYHWHW�YDOW�ROLND�GH¿QLWLRQHU�Sn�
vad deltagande är samt vad en ”problemgrupp” är och 
berättar på det sättet hur en verklighet kan se ut. I den 
följande presentationen av materialet kommer olika 
H[HPSOL¿HUDQGH�FLWDW�DWW�LQWURGXFHUDV�I|U�DWW�LOOXVWUHUD�
vad som är typiskt för respektive kategori och tema. 
Då syftet är att visa mönster i materialet i bred mening 
kommer enskilda personer, i den mån de förekommer, 
att anonymiseras.

Som ett första steg i analysen kommer nu materialet 
DWW�EHVNULYDV�XWLIUnQ�GH�NDWHJRULHU�VRP�LGHQWL¿HUDWV��
med fokus på vilka grupper som ses som hindrade i 
sitt deltagande. Fem typer av kategorier fanns bland 
projekten: 
� Skola
� Kreativitet
� Funktionshinder
� Mötesplatser
� Integration

Indelningen av projekt i kategorier är grov då vissa 
SURMHNW�SODWVDU�L�ÀHU�NDWHJRULHU��9LG�YDOHW�DY�NDWHJRUL�
har huvudsyftet väglett indelningen: Om huvudsyftet 
är skapa en mötesplats där unga kan få diskutera 
demokrati, tillfaller projektet Mötesplatser. Om 
huvudsyftet däremot är att tillsammans skapa radio 
och därigenom diskutera demokrati, tillfaller projektet 
kategorin Kreativitet, även om radiostudion också blir 
en mötesplats.

*HQRPJnQJHQ�YLVDGH�YLGDUH�DWW�GH�ÀHVWD�SURMHNWHQ�
är koncentrerade i södra Sverige och framför allt i 
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storstadsregionerna. I norra Sverige dominerar projekt 
med huvudsyfte Mötesplatser och Kreativitet, medan 
fördelningen i södra Sverige är jämnare. Förutom 
HQ�VNLOOQDG�L�I|UGHOQLQJHQ�QRUU�V|GHU��¿QQV�GHW�HQ�
tyngdpunkt i Malmö med omnejd. Det ska nämnas att 
många av de nationella projekten har en spridning även 
L�ODQGVNDS�GlU�GHW�LQWH�¿QQV�HQ�PDUNHULQJ��H[HPSHOYLV�
9lUPODQG��1RUUERWWHQ�RFK�cQJHUPDQODQG��([HPSHO�Sn�
städer är Sundsvall, Borlänge och Luleå, men projekt 
¿QQV�lYHQ�Sn�PLQGUH�RUWHU�

Skola
Kategorin Skola innefattar till stor del projekt 
som vill utveckla olika modeller/material för att 
I|UElWWUD�HOHYHUV�LQÀ\WDQGH�L�VNRODQ��VNROGHPRNUDWLQ��
Kategorin Skola är i högre grad nationella projekt 
lQ�SXQNWLQVDWVHU�L�VSHFL¿ND�VNRORU�HOOHU�RPUnGHQ��
Projekten i skolan tar ofta avstamp i läroplanen där 
det bland annat. står ”Skolan skall sträva efter att 
YDUMH�HOHY�VXFFHVVLYW�XW|YDU�HWW�DOOW�VW|UUH�LQÀ\WDQGH�
över sin utbildning och det inre arbetet i skolan och 
har kunskap om demokratins principer och utvecklar 
sin förmåga att arbeta i demokratiska former” (Lpo 
94: 13). Problematiken som dessa projekt ser är att 
elever inte ges en möjlighet till att påverka sin vardag 
och att elever utesluts från skolans beslutsprocesser, 
som är en lagskyddad rättighet. Anledningar till att 
HOHYHU�XWHVOXWV�IUnQ�LQÀ\WDQGH�L�VNRODQ�GLVNXWHUDV�L�
Skoldemokrati 2.0’s förstudie, där har man intervjuat 
skolledare och i en diskussion om vilka beslut som 
skulle kunna överlämnas till eleverna kom man fram 
till följande:

Ingen av de närvarande anser att eleverna 

VND�JHV�EHVWlPPDQGH�LQÀ\WDQGH�|YHU�YDUH�VLJ�
schemaläggning eller andra frågor som är 

LQGLYLGXHOOW�DYJ|UDQGH�I|U�YDUH�VLJ�HOHYHUQD�
eller skolans anställda.

Frågor som rör enskilda anställda eller elever, lärarnas 
samarbete, betyg eller placering av nya elever i en klass 
är exempel på frågor som är individuellt avgörande. 
)UnJRU�VRP�HOHYHUQD�NXQGH�In�LQÀ\WDQGH�|YHU�EHVNUHYV�
istället som trivselfrågor, exempelvis att dela ut rosor 
på alla hjärtans dag. I detta resonemang kan man 
urskilja att elevers kunskap och engagemang inte ses 
som tillräcklig i relation till de beslut som ska tas.

Kunskapsbristen om beslutsprocesser och 
demokrati tillskrivs till viss del skolan, eftersom alla 
projekten i kategorin tar upp skolans begränsade 
demokratiutbildning som ett stort problem, med 
tidsbrist som förklaring till otillräckligheten. Man 
menar att elever känner en maktlöshet i skolan, 

GlUI|U�DWW�GH�VDNQDU�UHHOOW�LQÀ\WDQGH��(OHYHUQD�NlQQHU�
helt enkelt inte till sina rättigheter. Enligt projektet 
Gränslöst påverkas en bra utbildning i första hand 
av enskilda lärares engagemang. Yttrandefrihet 

i Praktiken instämmer och anser att unga måste 
informeras om sina lagstadgade rättigheter.

Det är dags att på allvar få ungdomar att 

J|UD�VLQD�U|VWHU�K|UGD�RFK�In�GHP�DWW�XWQ\WWMD�
GH�I|UXWVlWWQLQJDU�RFK�UlWWLJKHWHU�GH�KDU�
JHQRP�YnUW�ODQGV�YLNWLJDVWH�VW\UGRNXPHQW�
– grundlagen… med utgångspunkten att 

\WWUDQGHIULKHW�lU�YLNWLJW�

Genom att poängtera ungas lagstadgade rättigheter 
och lära dem hur man kan använda/tolka de rättigheter 
de har kommer deras position att stärkas i relation till 
de beslutsfattande på skolan. Förutom att förankra 
problemformuleringar i olika lagar, såsom grundlag 
och skollag, används barnkonventionens artikel 42, 
som säger att barn och vuxna ska känna till sina 
rättigheter. Projekten menar att skolan brister när det 
handlar om att upplysa unga om deras rättigheter och 
att åtgärder måste till.

Två projekt som avviker från mönstret handlar 
om att praktiskt utföra påverkansarbete istället för 
om utvecklandet av metoder för att undervisa i 
demokrati. I Rätt Riktning och Trivselgerillan syftar 
man till att visa att även små medel kan göra skillnad. 
Trivselgerillan menar:

Att påverka sin och andras vardagssituation 

EHK|YHU�LQWH�YDUD�DYDQFHUDW�HOOHU�LQQHElUD�
WXQJURGGD�SURMHNW��0HG�JDQVND�VPn�PHGHO�NDQ�
PDQ�I|UJ\OOD�YDUGDJHQ�I|U�GHP�RPNULQJ�VLJ�RFK�
|ND�WULYVHOQ�Sn�VNRODQ��Sn�DUEHWVSODWVHQ�HOOHU�Sn�
stranden.

Gruppen diskuterar trivsel, jämlikhet och påverkan 
i samband med aktionerna, och exempelvis kan det 
handla om att ge ut kakor en morgon i skolan och hälsa 
alla välkomna, medan I Rätt Riktning kombinerar 
diskussioner om mänskliga rättigheter med föreläsare 
från Operation Dagsverket, med syfte att utbilda 
ungdomsledare som i sin tur utbildar andra unga.

Kreativitet
Projekten inom kategorin Kreativitet syftar till att 
öka deltagandet genom att göra demokrati kul och 
lyfta ungas skaparförmåga. Projekten använder sig 
DY�WHDWHU��UDGLR��¿OP��NRQVW�RFK�EORJJDU�I|U�DWW�YLVD�
vad deltagande kan vara, samt för att nå unga som 
traditionellt inte skulle engagera sig i föreningslivet. 



Vi deltar! – Utvärdering av Arvsfondens satsning på ungdomar och demokrati 2009–2012 14

Avsikten är att genom kulturen visa ungas röster, 
identiteter och förmågor: ledord är att lära genom att 
göra. Ett av demokratiprojekten uttrycker det så här: 

9L�DUEHWDU�XWLIUnQ�|YHUW\JHOVHQ�DWW�NRQVWHQ�lU�
HWW�IDQWDVWLVNW�SHGDJRJLVNW�RFK�NUHDWLYW�YHUNW\J�
I|U�DWW�YLGJD�XQJGRPDUV�Y\HU�RFK�RPIDWWD�
YlUGHULQJDU�RFK�OLYVP|QVWHU�L�VWRUW�

,QRP�NDWHJRULQ�¿QQV�JHQHUHOOW�HQ�XSSIDWWQLQJ�RP�
att kultur är en bra ”inkörsport” till att diskutera 
demokratifrågor, med motiveringen att unga tycker att 
gamla organisationsformer för exempelvis politik är 
tråkiga och torra. 

Förutom att försöka uppnå målet att göra politiska 
frågor roliga, breddar de begreppet politik och menar 
att mycket som händer även i ungas vardag påverkas 
av de politiska ideal som råder i samhället. Kategorin 
Kreativitet vill med kulturen som verktyg ta upp 
identitetsfrågor på olika sätt och visa att identiteten 
är kopplad till olika fenomen, såsom hembygd, 
kulturarv, funktionshinder, sexualitet etc. det vill säga 
olika faktorer som på många sätt är aktuella i den 
politiska debatten eller i samhälleliga uppfattningar. 
Projekt 5DGLR�-HN�'XM�7ULQ ville skapa en plattform för 
unga romska ungdomar att diskutera demokrati och 
delaktighet och skapade radiosändningar på romani 
chib. De vill 

[…] genom radioprogrammen utveckla såväl det 

URPVND�VSUnNHW�VRP�GHUDV�URPVND�WLOOK|ULJKHW�
och stolthet.

De menar vidare att en plattform som denna kommer 
hjälpa ungdomar som känner en skam över sitt 
kulturella arv, en kultur som ofta blivit nedvärderad 
DY�PDMRULWHWVVDPKlOOHW��bYHQ�8QGHUV|NDQGH�
Radioteater tar upp identitetsfrågor och har ungdomar 
i utanförskapsområden i Malmö som målgrupp. 
Genom radio vill de skapa en mötesplats där man 
kan diskutera mänskliga rättigheter och delaktighet. 
Frågor kan exempelvis handla om rätten till sin 
egen kropp, relationer, respekt, konsumtion och 
utanförskap. Genom radion, menar projekten, kan 
man diskutera känsliga frågor på ett distanserat och 
undersökande sätt. Förutom att diskutera demokrati 
ger radio ytterligare vinster, såsom att ett program 
kan väcka opinion och på så sätt stärka unga i sina 
påverkansmöjligheter. De unga får även lära sig andra 
färdigheter som att lägga musik, producera och leda ett 
program. 

De kreativa projekten talar även mycket om att 
¿QQDV�GlU�XQJD�¿QQV��EORJJHQ�365 saker du kan 

J|UD� är en nätbaserad organisation som vill inspirera 
människor att aktivera sig och sprida förslag vidare. 
Att använda internet, en arena där unga redan är 
aktiva, och göra deltagandet kul, ses av många som 
ett innovativt sätt att nå unga. ����VDNHU�GX�NDQ�J|UD 
menar att alla är unika och alla har en chans att göra 
något, att påverka. I projektansökan skriver de

Det handlar om den demokratiska kraften i 

EORJJHQ�VRP�YHUNW\J�±�YHP�VRP�KHOVW�PHG�HQ�
LQWHUQHWXSSNRSSOLQJ�NDQ�OlVD��NRPPHQWHUD�Sn�
RFK�VWDUWD�HQ�HJHQ�EORJJ�XWDQ�VW|UUH�SUREOHP�

����VDNHU�PDQ�NDQ�J|UD menar att lust för skapande, 
kompetens och kontakter som man får genom att 
genomföra olika idéer leder till samhällsbyggande 
egenskaper, kreativt tänkande och en ökad självkänsla.

Funktionshinder
Projekt med fokus på funktionshinder syftar ofta till 
att stärka självförtroende och självkänsla genom att 
skaffa sig kunskap om de rättigheter funktionshindrade 
har. Projekten utbildar antingen i demokrati – hur det 
politiska systemet fungerar på lokal, nationell och 
internationell nivå – eller så syftar de till att stärka 
och engagera unga för att öka egenvärdet. En vanlig 
problemformulering kan se ut så här:

Unga funktionsnedsatta är en grupp i samhället 

VRP�XSSOHYHU�VWRUW�XWDQI|UVNDS�RFK�GHW�NUlYV�
KHOD�WLGHQ�LQVDWVHU�I|U�DWW�GHWWD�LQWH�VND�
SHUPDQHQWDV��6\IWHW�PHG�$*(5$�0(5$�lU�DWW�
ge unga människor med funktionsnedsättning 

UHOHYDQW�NXQVNDS�RFK�VWlUNW�VMlOYI|UWURHQGH��
I|U�DWW�NXQQD�SnYHUND�VDPKlOOHW�RFK�VLQ�HJHQ�
livssituation.

Då funktionshindrades plats i samhället historiskt 
varit problematisk, lever fortfarande många myter 
och föreställningar kvar om hur ”dom” är och vad 
”dom behöver.” Den bristande representationen 
av funktionshindrade i beslutsfattande positioner 
ses därmed som en stor barriär, då en stor del av 
problematiken handlar om att synliggöra olika 
maktstrukturer i samhället. Man vill bland annat 
visa för andra hur otillgänglighet i samhället 
påverkar vardagen för dem som inte tillhör 
majoritetsbefolkningen. I denna diskussion påpekar 
Örebro Deltar att samhället bör införskaffa sig bättre 
generella lösningar, men att en förändring i synsättet 
”hos oss själva ofta är nödvändigt” för att inte bli 
”kravmaskiner.” 
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>«@�LQOlUG�KMlOSO|VKHW�RFK�HWW�DOOW�I|U�VWRUW�
och påtvingande socialt nätverk. Deras [unga 

IXQNWLRQVKLQGUDGH@�I|UPnJD�DWW�SnYHUND�VLQ�
VLWXDWLRQ�RFK�RPJLYQLQJHQ�lU�PLQLPHUDG��Gn�GH�
DOGULJ�InWW�´NlQQD�Sn´�DWW�J|UD�IHO�RFK�I|UV|ND�
igen!

En grupp som har blivit särskilt uppmärksammad är 
unga tjejer med funktionshinder. Enligt $NWLYD�7MHMHU 
blir tjejer oftare diskriminerade än pojkar, pojkar får 
oftare aktiva åtgärder och tjejer förblir passiva. Aktiva 

WMHMHU vill

)|UlQGUD�GHQ�SDVVLYLWHW�VRP�PnQJD�XQJD�WMHMHU�
PHG�IXQNWLRQVQHGVlWWQLQJ�W\FNWHV�OHYD�L��'HW�YDU�
RFNVn�GDJV�I|U�VDPKlOOHW�DWW�In�XSS�GHQ�GROGD�
GLVNULPLQHULQJ�VRP�UnGGH�PHOODQ�N|QHQ�

$NWLYD�WMHMHU påvisar att genusfrågorna även rör 
människor med en funktionsnedsättning och att 
samhällets syn på funktionshindrade som könlösa gör 
det svårt att lyfta upp problematiken.

Mötesplatser
Kategorin Mötesplatser innehåller projekt som i första 
hand syftar till att skapa en mötesplats för ungdomar 
eller en plats där samhället kan möta ungdomen. Det 
kan handla om en speciell mötesplats för unga kvinnor, 
en plats där man kan utveckla sin hembygd eller ett sätt 
för polis att möta ungdomar och skapa goda relationer. 
Demokrati på mina Villkor skriver:

3URMHNWHW�VND�VNDSD�HQ�NRPSOHWWHUDQGH�RFK�
DOWHUQDWLY�YlJ�VRP�E\JJHU�Sn�HQJDJHPDQJ�I|U�
VDNIUnJRU�RFK�nVLNWHU��LVWlOOHW�I|U�HQJDJHPDQJ�
I|U�YLVVD�RUJDQLVDWLRQVIRUPHU��

Och )RUL[�±�I|URUWHUQDV�ULNVGDJ vill

>«@VNDSD�P|WHVSODWVHU�RFK�XSSPXQWUD�
XQJGRPDU�L�6YHULJHV�I|URUWHU�DWW�HQJDJHUD�
sig i samhällsfrågor [där] alla ska ha samma 

P|MOLJKHW�DWW�EOL�O\VVQDGH�Sn��RFK�IRUPHOO�
position eller status ska inte spela någon roll.

Begreppen egenmakt och maktstrukturer förekommer 
i projektbeskrivningarna där man vill få unga att 
förstå deras inneboende kraft och visa hur de kan 
utnyttja den för att skapa förändring i sin vardag. Ung 

18� som vill skapa en mötesplats mellan politiker 
och unga, talar om att de som organisation ska vara 
’möjliggörare’ för ungas idéer. Man vill ge unga 
verktyg att ta makten över sina egna liv. Många 

projekt talar om resursstyrka och kapital: ungdomar 
i utanförskapsområden beskrivs exempelvis som 
resurssvaga då de

>«@�OLGHU�EULVW�Sn�HNRQRPLVND��VRFLDOD��
SROLWLVND��VSUnNOLJD�HOOHU�NXOWXUHOOD�WLOOJnQJDU�
±�NRPSRQHQWHU�VRP�lU�YLNWLJD�I|U�DWW�NXQQD�
I|UYHUNOLJD�RFK�XWYHFNOD�VLJ�VMlOY�

Forix utvecklar detta resonemang mer och beskriver 
hur makt handlar om vilken resursstyrka man har 
och hur samhället tillskriver olika grupper olika 
UHVXUVVW\UNRU�JHQRP�DWW�GH¿QLHUD�YDG�VRP�lU�YLNWLJW�

0DNW�KDQGODU�LQWH�EDUD�RP�DWW�|ND�GHPRNUDWLQ�
QlU�GHW�JlOOHU�EHVOXWVIDWWDQGH��'H�RV\QOLJD�
PDNWVWUXNWXUHUQD��PHQWDOD�PDNWVWUXNWXUHUQD��
som säger till en del människor att de inte ens 

lU�YlUGD�DWW�O\VVQDV�Sn��lU�PLQVW�OLND�YLNWLJW�DWW�
arbeta mot.

Projektet (WW�JU|QDUH�/XQG sticker ut och vill skapa 
en mötesplats för barn, unga och vuxna för att skapa 
förståelse för en ekologisk och demokratisk hållbar 
samhällsutveckling. De menar att behovet av en grön 
mötesplats för unga är viktig för att värderingsmönster 
mest troligt utvecklas i tidig ålder. Att unga 

>«@WLGLJW�EOLU�LQI|UVWnGGD�PHG�YDG�VRP�
LQQHIDWWDU�MlPVWlOOGKHW��PlQVNOLJD�UlWWLJKHWHU�
RFK�KnOOEDU�NRQVXPWLRQ�RFK�OHYQDGVP|QVWHU�
VDPW�KXU�GH�VRP�LQGLYLGHU�NDQ�YlOMD�GHW�VRP�
OnQJVLNWLJW�lU�EUD�I|U�GHUDV�HJQD�YlOPnHQGH�RFK�
lYHQ�I|U�GHUDV�RPJLYQLQJV�YlOPnHQGH�

(WW�JU|QDUH�/XQG utvecklar demokratibegreppet 
genom att innefatta respekt för djur och natur som ett 
kriterium för framtiden.

Integration
Integrationsprojekten har ett stort fokus på utanförskap, 
identitet, integritet och en meningsfull fritid. Inom 
projekten diskuteras ofta frågan hur personer med 
GHODG�NXOWXUHOO�EDNJUXQG�VND�NXQQD�¿QQD�HQ�VWDUN�
identitet och känna sig delaktig i samhället utifrån 
egna premisser. (JQD�U|VWHU��(JQD�ELOGHU har 
uppmärksammat att unga med ursprung i Somalia 
RIWD�LGHQWL¿HUDU�VLJ�PHG�DOOPlQQD�I|UGRPDU�RFK�DWW�
kunskapen kring föräldrarnas kultur är svag. I media 
ÀRUHUDU�I|UGRPDU�NULQJ�YDG�GHQ�VRPDOLVND�NXOWXUHQ�lU�
och tillskriver unga den negativa bilden av kulturen. 
(JQD U|VWHU, (JQD bilder har ett fokus på ungdomar och 
vill utmana majoritetssamhällets syn på ”rätt” och ”fel” 
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kultur. Verktygen för att hjälpa unga somalier att återta 
sin kultur och skapa en stolthet kring sitt ursprung 
handlar om att låta unga agera barfotaforskare och 
intervjua äldre somalier om sin kultur och till slut skapa 
XWVWlOOQLQJDU�L�6YHULJHV�VWRUVWlGHU��bYHQ�GHQ�UHOLJL|VD�
tillhörigheten bedöms som en del av ett utanförskap. 
Projektet Delaktighet=rätt formulerar problemet så här

0nQJD�PLJUDQWHU�K\VHU�HQ�XSSJLYHQKHW�LQI|U�
VLQ�SODWV�L�PDMRULWHWVVDPKlOOHW�XWLIUnQ�YLONHQ�GHW�
är lätt att känna sig utesluten från eller icke-

delaktig i. Som arab eller muslim är det lätt 

KlQW�DWW�PHG�WLGHQ�LGHQWL¿HUD�VLJ�PHG�DOOPlQQD�
I|UGRPDU�ULNWDGH�PRW�VLJ�JlOODQGH�VLQ�UHOLJLRQ��
QDWLRQVWLOOK|ULJKHW�RFK�VLQ�JHRJUD¿VND�SODFHULQJ�
L�GHW�Q\D�ODQGHW��

För att komma tillrätta med problemet vill man 
höja kunskapen hos hela ungdomsgruppen, och i 
förlängningen även hos vuxna, för att skapa förståelse 
för varandras kulturer. Men även för att de med 
invandrarbakgrund ska förstå det svenska samhället 
och vilka vägar man kan gå för att påverka sin egen 
vardag. Målet för många av integrationsprojekten 
är att utbilda unga för att utbilda andra, och på så 
sätt sprida ny kunskap, öka förståelsen och minska 
diskriminering.

Räkna med oss uppmärksammar ett demokratiskt 
problem i Sverige där representationen i kommun, 
landsting, riskdag och regering är svag bland 
medborgare med utländsk bakgrund.

I denna utveckling har invandrarkvinnors 

VLWXDWLRQ�NRPPLW�DOOW�PHU�L�IRNXV��8QJD�NYLQQRU��
L�V\QQHUKHW�NYLQQRU�PHG�LQYDQGUDUEDNJUXQG��
är idag än mer underrepresenterade i 

samhällsprocesser och demokratiska 

I|UVDPOLQJDU�L�6YHULJH�lQ�JUXSSHQ�PHG�XWOlQGVN�
bakgrund som helhet.

De talar även om behovet av att personer med utländsk 
bakgrund får komma till tals och påverka den politiska 
GHEDWWHQ��$WW�ÀHU�SHUVRQHU�IUnQ�HQ�XWDQI|UVNDSVJUXSS�
får komma till tals stärker demokratin, menar de, 
och man kan minska speciellt kvinnors känsla av 
PDNWO|VKHW��RP�GH�NDQ�LGHQWL¿HUD�VLJ�PHG�GH�IRONYDOGD��
Om de ser att kvinnor med utländsk bakgrund inte har 
svårare att komma till tals och engagera sig än män 
från samma länder.

Sammanfattning
De grupper som, enligt den sammantagna diskurs 
som präglar projektens dokumentationer, behöver 

stärka sitt deltagande är ungdomar som antigen 
lever i tillskrivet eller upplevt utanförskap och där 
tillgänglighet är ett centralt problem. Projekten handlar 
i mångt och mycket om unga med utländsk bakgrund 
där utanförskapsområden, exempelvis Rosengård, 
lU�L�IRNXV��bYHQ�RP�HWW�SURMHNW�LQWH�GLUHNW�V\IWDU�WLOO�
LQWHJUDWLRQ��¿QQV�GHW�HQ�UDG�SURMHNW�LQRP�NDWHJRULQ�
Kreativitet och Mötesplatser som riktar sin verksamhet 
mot just unga med utländsk bakgrund. Förutom unga i 
utanförskapsområden pekas unga med funktionshinder 
ut som en grupp som behöver stärka sitt deltagande 
för att få tillgänglighet till majoritetssamhället, både 
fysiskt och psykiskt. Projekten vill belysa de osynliga 
PDNWVWUXNWXUHU�VRP�¿QQV�RFK�YLOO�LIUnJDVlWWD�QRUPHU�
både hos unga, vuxna och samhället i stort. Projekten 
försöker skapa förståelse för den egna identiteten 
och enskilda personers roll i samhället som helhet. 
)|UXWRP�SURMHNWHQ�PHG�HWW�VSHFL¿NW�IRNXV�¿QQV�GHW�GH�
som är mer allmänna och riktar sig till alla ungdomar, 
VSHFLHOOW�GH�SURMHNW�VRP�¿QQV�LQRP�NDWHJRULQ�6NROD��
Alla elever ska ha rätt till kunskap om sina rättigheter 
och en chans till reell påverkan i sin vardag. Ett projekt 
som sticker ut är ����VDNHU�GX�NDQ�J|UD��VRP�¿QQV�
tillgänglig på internet, men som även växt till en fysisk 
plattform för unga och deras engagemang. 

Det följande avsnittet syftar till att diskutera 
vilka framkomliga vägar som hittats. För att besvara 
frågorna har en tematisk analys utförts och fyra olika 
WHPDQ�KDU�LGHQWL¿HUDV�L�PDWHULDOHW��P|MOLJJ|UDQGH�
strukturer, resursstyrka, identitet och makt. De 
möjliggörande strukturerna – såsom samhällets 
uppgraderande av ungas position, nya arbetsmetoder 
etc. – möjliggör en ökad resursstyrka, kunskap och 
förståelse, och kan därigenom stärka ungas identitet 
och makt.

Möjliggörande samhällsstrukturer
Diskursen i samhället påpekar allt som oftast att unga 
är oengagerade och saknar den kunskap som behövs 
för att kunna ta del av de möjligheter till påverkan 
VRP�¿QQV��$QVYDUHW�I|U�DWW�XQJD�VND�In�WLOOUlFNOLJ�
kunskap ligger på samhället, som ska guida de unga 
till ett kritiskt tänkande och demokratiska värderingar. 
Samhällsdesigners – Ungdomar med rätt att påverka, 
påpekar att det är dags att uppvärdera ungas position 
och se unga som en resurs istället för en börda. 

$WW�EHVWlPPD�KlOIWHQ�DY�QnJRW�|YHU�XQJGRPDUV�
huvuden och sen komma till dem i slutskedet 

PHG�|QVNDQ�RP�DWW�GH�VND�YDUD�PHG�RFK�SnYHUND�
J|U�GH�LQWH�PHU�HQJDJHUDGH��8QJGRPDU�YLOO�YDUD�
PHG�IUnQ�E|UMDQ��6ND�GHW�WLOO�H[HPSHO��E\JJDV�HQ�
XQJGRPVJnUG�YLOO�GH�LQWH�NRPPD�LQ�L�SURMHNWHW�
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QlU�GHW�lU�GDJV�DWW�EHVWlPPD�QDPQ��GH�YLOO�YDUD�
med och bestämma vad ungdomsgården ska ha 

In�I|U�V\IWH��YLOND�VRP�VND�MREED�GlU��YDU�GHQ�VND�
¿QQDV�RFK�KXU�GHQ�VND�VW\UDV�

0$.7 bekräftar detta och säger att ett av deras största 
hinder var att skapa en trovärdighet i sitt arbete.

'H�ÀHVWD�>XQJGRPDUQD@�lU�YDQD�YLG�DWW�In�VN|WD�
VLJ�VMlOYD�RFK�DWW�GH�HQGDVW�EOLU�WLOOIUnJDGH�QlU�
GHW�SDVVDU�SROLWLNHU�WMlQVWHPlQ�DWW�VDPDUEHWD��
eller när det gäller ”ungdomsrelaterade” 

IUnJRU��'lUI|U�KDU�XQJGRPDUQD�LQWH�DOOWLG�WURWW�
Sn�SURMHNWHW�0$.7�HOOHU�DWW�GHW�¿QQV�HQ�UHHOO�
P|MOLJKHW�DWW�EOL�GHODNWLJD�L�GHQ�GHPRNUDWLVND�
processen i kommunen.

Just relationen mellan projektdeltagandet och 
utvecklingen av ett personligt känslomässigt 
engagemang i politiska frågor var något som också 
lyftes fram av många projektdeltagare. En deltagare i 
ett demokratiprojekt beskriver sina upplevelser så här:

9lOGLJW�VSlQQDQGH��lYHQ�IDVW�YL�LQWH�¿FN�WDJ�L�
QnJRQ�KDQGOLQJ��$WW�YHWD�VLQD�¿QD�UlWWLJKHWHU�
L�ODJERNHQ�NlQQV�¿QW��0HQ�DWW�NXQQD�DQYlQGD�
dem är en annan sak. I detta fall kunde man 

MX�L�DOOD�IDOO�NlQQD�VLJ�L�|YHUOlJH�PHG�VLQD�
UlWWLJKHWHU��0HQ�DWW�YHWD�VLQD�UlWWLJKHWHU�RFK�
VHGDQ�EOL�QHNDG�GRP�NlQQV�LQWH�EUD��GHW�JMRUGH�
PLJ�Vn�NODUW�I|UEDQQDG�

Många projekt påpekar att det är viktigt att gå från ord 
till handling, om man sagt att unga ska få medverka, 
ta del av en process, att i ett projekt måste samhället 
verka som ”möjliggörare” och löpa linan ut. Att 
politiker eller tjänstemän lovar nya mötesplatser för 
unga och misslyckas i genomförandet kan leda till 
att förtroendet för både de kommunala politikerna 
och den demokratiska processen som sådan sjunker. 
0$.7 fortsätter med att berätta om deras möte med 
kommunalpolitiker och menar att de

>«@�XSSOHYW�DWW�HQ�GHO�SROLWLNHU��VSHFLHOOW�LQI|U�
YDOHW��WRJ�FKDQVHQ�RFK�YLVDGH�XSS�VLJ�I|U�XQJD�
RFK�YDU�HWW�VW|G�I|U�GHVVD�K|JVW�WLOOIlOOLJW�I|U�Vn�
kallad ”good will”.

8QJ�L�I|UHQLQJ�RFK�VDPKlOOH återkopplar till 0$.7 och 
PHQDU�DWW�PDQ�PnVWH�VWlUND�GHPRNUDWLQ�GlU�XQJD�¿QQV�
och få en mer jämställd åldersfördelning där besluten 
fattas och idéerna förankras. De talar om vuxnas 
ansvar att ge gehör åt ungas engagemang och idéer och 

att se genomförandet och resultatet av förändringen. 
Det handlar egentligen om att tilldela unga reell makt 
XWLIUnQ�GH�I|UXWVlWWQLQJDU�VRP�¿QQV�

Till detta resonemang kan också projektdeltagarnas 
erfarenheter av genomförandet av konkret 
förändringsarbete kopplas. En central dimension 
bland många av deltagarnas berättelser är hur 
projekten bidragit till upplevelser av ökad mening 
i fritidsverksamhet och vardag. En deltagare i ett 
kreativt orienterat projekt beskriver hur arbetet med 
att färdigställa deras verksamhetslokaler fört med sig 
en ökad motivation och tillfredsställelse för deltagande 
arbete: 

$OOW�KDU�YDULW�YlUW�DWW�MREED�I|U��)|UXW�YDU�GHW�
bruna furuväggar och hela lokalen var i trä. Det 

KDGH�LQWH�KlQW�QnJRW�Sn����nU��Vn�QX�W\FNWH�YL�
att den skulle se ut som en riktig danslokal. Vi 

E|UMDGH�PHG�DWW�ODFND�DOOD�NYLVWDU�L�WUlSDQHOHQ�
Sn�����NYDGUDWPHWHU�±�WYn�JnQJHU��6HGDQ�VWU|N�
vi alla väggar två gånger. Nu är det mesta 

DY�DUEHWHW�JMRUW��RFK�WMHMHUQD�lU�Q|MGD�PHG�
resultatet.

±�'HW�EOHY�¿QDUH�lQ�YL�WURGGH��VlJHU�GH��

±�'HW�KDU�YDULW�KnUW�DUEHWH��PHQ�GHW�KDU�YDUW�
YlUW�DWW�MREED�I|U��VlJHU�>HQ�GHOWDJDUH@�

Många projekt vill nå ungdomar som vanligtvis inte 
medverkar i föreningslivet, då ideellt engagemang har 
en hög position i det svenska samhället och anses ge 
unga viktiga meriter och kompetenser för arbetslivet. 
Upplevelsen av att föreningsliv och andra närliggande 
praktiker inte varit tillgängligt för många av deltagarna 
är också något som de själva ger uttryck för. En 
kvinnlig deltagare utrycker detta upplevda utanförskap 
på följande sätt: 

9DUI|U�InU�YL�DOGULJ�QnJRW��YDUI|U�¿QQV�GHW�
LQJHW�I|U�RVV"�)|U�NLOODU�¿QQV�GHW�PDVVRU�DY�
DNWLYLWHWHU��YL�YLOO�RFNVn�J|UD�VnGDQW�YL�lU�
intresserade av.

För att hitta dessa ungdomar har projekten haft 
olika strategier, men alla jobbar efter mottot ”Man 
QnU�XQJGRPDU�JHQRP�DWW�YDUD�GlU�GH�EH¿QQHU�VLJ �́�
exempelvis internet, ungdomsgårdar och caféer. 
De menar också att ett positivt förhållningssätt där 
man ser lösningar istället för problem är nyckeln till 
framgång. Forix anser att en tillskriven problembild 
ökar ungas disengagemang och skriver följande: 
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3UREOHPELOGHQ�VHU�XW�VRP�Vn�DWW�GHW�¿QQV�P\FNHW�
I|UGRPDU�L�VDPKlOOHW�RP�KXU�I|URUWVXQJGRPDU�
lU��VRP�J|U�GHW�VYnUDUH�DWW�WD�VLJ�IUDP�Sn�PnQJD�
DUHQRU�L�VDPKlOOHW��)|UYlQWQLQJDUQD�lU�OnJD�
och fokuset när det gäller unga ligger ofta på 

NULPLQDOLWHW�RFK�EURWWVI|UHE\JJDQGH�L�VnGDQD�
RPUnGHQ��QnJRW�VRP�J|U�DWW�GHVVD�XQJGRPDU�
RIWD�I|UNQLSSDV�PHG�MXVW�GHWWD�>«@�)RNXVHW�
OLJJHU�Sn�SUREOHP��'HW�SnYHUNDU�LQGLYLGHQ��RFK�
VMlOYI|UWURHQGHW�EHK|YHU�VWlUNDV��

Citatet talar om ungdomar i förorten men skulle kunna 
appliceras mer generellt. Fokus i den samhälleliga 
debatten ligger ofta på ungas brister. Att ge ungdomar 
ansvar och en plats där de kan möta samhället på 
jämlika villkor menar många skulle stärka ungdomars 
SRVLWLRQ�RFK�|ND�VMlOYNlQVODQ��1nJRW�VRP�L�UHODWLRQ�
till detta lyfts fram som särskilt betydelsefullt bland 
deltagarna är hur projekten har stärkt deras självkänsla 
inför just det praktiska deltagande. En deltagare säger

-DJ�NODUDU�DY�DWW�J|UD�VDNHU��RFK�YDUD�PHG�Sn�
DNWLYLWHWHUQD��XWDQ�DWW�NlQQD�QnJRQ�SUHVV�

Många projekt syftar till att öka ungas självförtroende 
och ge dem en egen röst i samhället. Unga ska själva ha 
tillträde till de offentliga rummen, exempelvis media 
och kommunen, för att själva berätta sin historia. Ung i 

I|UHQLQJ�RFK�VDPKlOOH påpekar

Vi har insett att om vi arbetar efter ungdomars 

YLOONRU�lU�GHW�P\FNHW�OlWWDUH�DWW�ORFND�LQ�GHP�WLOO�
I|UHQLQJVDUEHWH�RFK�HQJDJHPDQJ��$WW�I|UV|ND�Qn�
dem utifrån ett ”uppifrån” perspektiv och med 

YX[QDV�XWJnQJVOlJH�lU�G|PW�DWW�PLVVO\FNDV�

För att möta unga på deras villkor har de olika 
projekten utvecklat olika metoder för att få så många 
som möjligt att skapa ett långsiktigt engagemang. 
En vanlig idé är att unga ska leda unga för att dels 
stärka unga, dels komma bort ifrån det ”uppifrån” 
SHUVSHNWLY�VRP�PDQ�QlPQHU�L�FLWDWHW��bYHQ�WDQNDU�RP�
nya organisationsformer förekommer ofta, när man 
ser att unga ofta inte har tid med ännu en aktivitet på 
kvällstid då de redan har mycket att göra. En organisk 
organisationsform har växt fram i många av projekten. 
En av deltagarna i ett demokratiprojekt beskriver sina 
upplevelser och lärdomar av deltagandet så här:

Jag har lärt mig att det är skillnad på att 

JQlOOD�RFK�LQIRUPHUD��$WW�OlPQD�IUDP�I|UVODJ�
RFK�|QVNHPnO�Sn�HWW�RULPOLJW�VlWW�J|U�DWW�PDQ�
framstår som gnällig. Och att politiker är riktigt 

duktiga på att tala – det är då man ska tänka 

kritiskt. Vad kan stämma och vad som är spel 

I|U�JDOOHULHW"�'HW�NlQQV�VN|QW�DWW�NXQQD�YDUD�
ÀH[LEHO�Sn�KXU�PDQ�MREEDU��DWW�PDQ�LQWH�DOOWLG�
lU�NYDU�Sn�SURMHNWHW��XWDQ�PDQ�NDQ�WDV�VLJ�XW��
WLOO�UnGKXVHW�RVY�RFK�O\VVQD��'HW�W\FNHU�MDJ�DWW�YL�
ska fortsätta med.

Resursstyrka
Det största hindret som uppmärksammats i projekten 
handlar om ungas resursstyrka, där man menar att 
unga inte har införskaffat tillräckligt mycket kunskap 
om samhället för att ha en god överblick över sina 
rättigheter och möjligheter. Men även att vuxna inte 
har tillräcklig kunskap om unga för att tillgodose 
deras behov. För att komma tillrätta med problemen 
har projekten ett fokus på olika former av utbildning. 
Lösningarna kan handla om att unga leder unga, att 
unga lär genom att göra och att ge unga eget ansvar. 
(WW�*U|QDUH�/XQG�diskuterar även vikten av att ge unga 
god kunskap och erfarenheter tidigt i livet då

0\FNHW�WDODU�I|U�DWW�PlQQLVNRU�IUnQ�WLGLJ�nOGHU�
etablerar värderingar och vanor som håller 

OLYHW�XW��YLONHW�LQQHElU�DWW�GHW�¿QQV�HWW�VWRUW�
EHKRY�I|U�P|WHVSODWVHU�GlU�EDUQ�RFK�XQJGRPDU�
WLGLJW�EOLU�LQI|UVWnGGD�PHG�YDG�VRP�LQQHIDWWDU�
MlPVWlOOGKHW��PlQVNOLJD�UlWWLJKHWHU�RFK�KnOOEDUD�
NRQVXPWLRQV��RFK�OHYQDGVP|QVWHU�>«@

Förutom att fånga upp unga och diskutera demokrati 
och allt vad det kan innebära, menar många projekt 
att vuxna har en central roll i ungas utveckling. För 
att ungdomar ska utvecklas och våga ta en plats i 
vuxenvärlden behöver de bekräftelse på att de gör 
något bra, både från föräldrar och från det omgivande 
samhället. Flera av de intervjuade deltagarna talar 
också om hur de upplever att projekten har erbjudit 
något som de saknat i skolundervisning: 

(WW�SDU�DY�PLQD�NRPSLVDU�KDU�InWW�EUD�
XQGHUYLVQLQJ�RP�PlQVNOLJD�UlWWLJKHWHU��KnOOEDU�
XWYHFNOLQJ�RFK�PLOM|��0HQ�GH�ÀHVWD�MDJ�NlQQHU�
har i princip inte haft någon undervisning 

alls. De som har fått bra undervisning och 

UROLJD�|YQLQJDU�YHUNDU�KD�KDIW�OlUDUH�VRP�KDU�
ett personligt engagemang. Spännande om 

SURMHNWHW�NDQ�DUEHWD�IUDP�IUlVFKW�RFK�UROLJW�
PDWHULDO�DWW�DUEHWD�PHG�L�VNRORUQD��'HW�lU�MX�
faktiskt livsviktiga ämnen som vi måste lära oss 

mer om.
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Ett av projekten har lärandet och görandet i fokus 
och vill, genom litteraturen och teatern, ge unga 
självförtroende och kunskap. Projektet mynnar ut i att 
ungdomarna själva skriver och publicerar en antologi.

[…] ungdomarna ska känna en våg av stolthet 

när de håller sin bok i handen.

>«@�)|UlOGUDU�NRPPHU�Sn�EHV|N�RFK�EHUlWWDU�
om sina favorittexter och de tittar med 

JOlGMH�RFK�VWROWKHW�QlU�GHUDV�EDUQ�OlVHU�RFK�
dramatiserar. Applåderar när ungdomarna 

skrivit texter och spelar och har kul.

En stor del av projekten menar att när unga får se 
resultat från hårt arbete kommer de att känna glädje, 
stolthet och en vilja att göra mer.

Men även vikten av att få erfarenheter från att arbeta 
i styrelser och organisationer belyses i många projekt. 
Man menar att detta ger en förståelse för samhället och 
dess institutioner, vilket i sin tur kan minska ett upplevt 
utanförskap. En ökad inblick i praktiskt politiskt arbete 
lyfts också fram av många deltagare i demokratiprojekt 
som en särskilt givande erfarenhet.

Demokratiskolan beskriver hur ungdomarna som 
deltog i projektet saknade demokratiskt kapital, som 
åsyftar kunskap om hur demokratiska institutioner 
fungerar och hur beslutsprocedurerna går till. 
Demokratiskolan beskriver hur deras projekt har 
bidragit till att förändra ungas tankemönster.

3URMHNWHW�KDU�lQGUDW�PnQJD�XQJGRPDUV�
inställning till den svenska demokratin och de 

har också fått rätt bild och riktig information 

RP�YnUW�UlWWVYlVHQGH�RFK�VDPKlOOH��*HQRP�
ROLND�I|UHOlVQLQJDU�RFK�DQGUD�DNWLYLWHWHU�VND�
PDQ�I|UVW�In�GHP�DWW�WUR�Sn�GH�GHPRNUDWLVND�
VSHOUHJOHUQD�L�YnUW�VDPKlOOH��RFK�VHGDQ�DQYlQGD�
GHP�VRP�UHGVNDS�I|U�DWW�NRPPD�nW�DQGUD�
XQJGRPDU��IDPLOMHPHGOHPPDU�RFK�YlQQHU�

Andra sätt att minska utanförskapet och öka 
kunskapen på, är att skapa mötesplatser där de som 
lever i ett utanförskap kan mötas och diskutera frågor 
som identitet och värderingar. Just betydelsen av att 
få diskutera och föra samtal med andra människor 
om sådana frågor var också något som upplevdes som 
positivt av många deltagare: 

-DJ�W\FNWH�DWW�GHW�NlQGHV�EUD�DWW�In�SUDWD�RP�
PLQD�nVLNWHU�LQI|U�IRON�VRP�O\VVQDU��LQWUHVVDQWD�
lPQHQ�WRJ�YL�XSS��-DJ�KDU�InWW�XWWU\FND�nVLNWHU�
VRP�EnGH�InWW�PLJ�Sn�ElWWUH�KXP|U�RFK�WDQNDU�

,�ÀHUD�LQWHUYMXHU�PHG�GHOWDJDUH�O\IWV�RFNVn�
betydelsen av att känna sig trygg och avslappnad i 
projektmiljön. Det ses som en viktig förutsättning för 
att känna delaktighet, men också för kreativiteten i 
verksamheten.

Jag har massor av idéer om olika saker man 

NDQ�J|UD�Sn�VLQ�IULWLG��+lU�¿QQV�GHW�P|MOLJKHW�
DWW�EOL�WDJHQ�Sn�DOOYDU�RFK�In�J|UD�YHUNOLJKHW�DY�
LGpHUQD��6N|QW�DWW�WUlIIDV�EDUD�WMHMHU��XWDQ�DWW�
EHK|YD�¿[D�VLJ��9L�NDQ�SUDWD�RFK�GLVNXWHUD�RP�
DOOW�Sn�>SURMHNWHW@�

(WW�WU\JJDUH�-lUYD�I|U�8QJD vill ge unga en 
meningsfull fritid och positiva förebilder, för att på 
detta sätt förebygga ett upplevt utanförskap.

I samtal med somaliska ungdomar boende 

L�5LQNHE\�.LVWD�KDU�6RPDOLVN�6YHQVND�
8QJGRPVULNVI|UEXQGHW��68))��O\VVQDW�WLOO�
många berättelser som vittnar om att de 

VRPDOLVND�XQJGRPDUQD�NlQQHU�VLJ�ERUWJO|PGD�
och att de inte har något vettigt att ägna sig 

åt på sin fritid. Ungdomarna menar att detta 

bidrar till att de dras till en destruktiv och 

kriminell livsstil. De efterfrågar och är i behov 

DY�HQ�WU\JJ�SODWV�PHG�JRGD�I|UHELOGHU�>���@

)RNXV�L�SURMHNWHQ�¿QQV�RIWD�Sn�XQJGRPDUQDV�
svaga resursstyrka, men i ett fåtal fall tar man upp 
”samhällets resursstyrka”, och Örebro Deltar menar 
att det inte bara är de unga som måste tillförskaffa sig 
ny kunskap för att de ska uppleva full delaktighet.

I Örebro saknas kunskapen om att gruppen 

”personer med funktionsnedsättning” ingår 

i begreppet ”mångfald”. […] Personer med 

IXQNWLRQVQHGVlWWQLQJDU�NDQ�HIWHU�WYn�SURMHNWnU�
YLVD�DWW�GH�VNDOO�YlONRPQDV�VRP�I|UWURHQGHYDOGD�
I|U�DWW�LQLWLHUD�HWW�VDPKlOOH�I|U�DOOD��

Identitet
Ungdomars identitetssökande ses som centralt bland 
projekten och det kan handla om att hitta en styrka 
i sig själv, att lära sig hantera det faktum att man är 
religiös i ett sekulärt land eller att återta och känna 
VLJ�EHNYlP�PHG�VLWW�XUVSUXQJ��5HÀHNWLRQHU�RPNULQJ�
ens identitet, och hur andra tillskriver en olika 
typer av identiteter, är också ett återkomande tema i 
samtal med projektdeltagarna. En av deltagarna i ett 
integrationsprojekt säger 
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1lU�MDJ�YDU�XWRPODQGV�IUnJDGH�IRON�YDUW�MDJ�
NRPPHU�LIUnQ�RFK�Gn�VD�MDJ�.XUGLVWDQ�RFK�Gn�
WURGGH�GH�DWW�MDJ�ERU�L�.XUGLVWDQ��0HQ�QlU�MDJ�
VD�DWW�MDJ�lU�I|GG�L�6YHULJH�VD�GH��0HQ�GX�lU�
IUnQ�6YHULJH�Gn��bYHQ�RP�PDQ�VHU�VLJ�VMlOY�VRP�
VYHQVN�VHU�GH�ÀHVWD�LQWH�GLJ�VRP�VYHQVN��bYHQ�
RP�MDJ�W\FNHU�DWW�MDJ�lU�VYHQVN�NRPPHU�GHW�DWW�
VWn�L�WLGQLQJHQ��´PHG�NXUGLVND�U|WWHU��

Räkna med oss diskuterar intersektionalitet och 
förklarar hur olika identiteter påverkar en persons roll 
och plats i samhället

Därigenom tog vi upp våra olika roller i 

JUXSSHQ��HQ�JUXSS�VRP�EHVWnU�DY�VWRU�PnQJIDOG�
RFK�KXU�PDQ�VRP�NYLQQD�PnVWH�I|UVWn�DWW�HQ�
MlPVWlOOGKHWVNDPS�lU�DQQRUOXQGD�EHURHQGH�
Sn�YLOND�DQGUD�DWWULEXW�PDQ�KDU��I|UXWRP�GHW�
kvinnliga.

Som exempel pratar de om skillnader mellan kvinnor 
RFK�PlQ��PHQ�GH�WDU�lYHQ�XSS�DWW�GHW�lYHQ�¿QQV�HQ�
makthierarki kvinnor emellan. 

+XU�HQ�VYHQVN�NYLQQD�Sn�HQ�FKHIVSRVW�NDQ�
NlQQD�VLJ�I|UW\FNW�DY�DQGUD�PlQ�LQRP�I|UHWDJHW�
PHQ�GlU�KDU�KRQ�W\GOLJW�PHU�PDNW�lQ�HQ�
LQYDQGUDUPDQ�L�6YHULJH��RFK�KXU�GHVVD�UROOHU�
E\WV�EHURHQGH�Sn�VLWXDWLRQHQ�

Att förstå sina identiteter gör att man kan synliggöra 
olika maktstrukturer och på ett annat sätt förstå och 
motarbeta de normer som gör att människor tilldelas 
olika mycket makt beroende på deras inre och yttre 
attribut. I relation till detta tema talar många deltagare 
om betydelsen av de informella nätverk som uppstått 
som en följd av projektdeltagandet. En deltagare säger

>3URMHNWHW@�KDU�VDWW�LJnQJ�HQ�SURFHVV�VRP�JHU�
WMHMHUQD�HQ�JUXQG�DWW�VWn�Sn�XWH�L�VDPKlOOHW��
'H�KnOOHU�NRQWDNWHQ�PHG�YDUDQGUD�RFK�VW|WWDU�
YDUDQGUD��XWDQI|U�SURMHNWHWV�UDPDU�

Förutom människors attribut menar .b5�OHN�WDU�IRUP 
även att kärlek påverkar en persons identitet. De menar
att vem man älskar, och hur, är en stor del av vem man 
är. De diskuterar också samhällets normer, sociala 
tillvägagångssätt och frågor kring jämställdhet och 
jämlikhet.

(Q�YLNWLJ�GHO�L�IRUPDQGHW�DY�HQ�LGHQWLWHW�lU�
UHODWLRQHQ�WLOO�DQGUD�PlQQLVNRU��.lUOHNHQ�
formar och påverkar. Det kan innebära att 

individer känner en utsatthet eller till och med 

EOLU�GLVNULPLQHUDGH�I|U�VLQ�NlUOHN��0nQJD�XQJD�
har erfarenheter och tankar kring kärleken och 

hur den påverkar dem.

I samband med identitetsfrågor är det vanligt att olika 
inkluderande och exkluderande processer diskuteras. 
0LOMRQNXOWXUHOO�XQJGRP tar upp medias ansvar, och 
menar att media har en stor betydelse, då de informerar 
samhället om olika händelser. Tyvärr ser de att media 
ofta kommunicerar till majoritetssamhället:

/lVQLQJHQ�EOLU�HQ�H[NOXVLY�RFK�H[NOXGHUDQGH�
SURFHVV��Gn�PDQ�DQWDU�DWW�¶GH�$QGUD¶��VRP�

� PDQ�SUDWDU�RP��LQWH�¿QQV�EODQG�OlVDUNUHWVHQ��
>«@�8QJGRPDUQD�>L�XWDQI|UVNDSVRPUnGHQ@�lU�
PHGYHWQD�RP�GHQ�UnGDQGH�GLVNXUVHQ��PHQ�NDQ�
LQWH�DOOWLG�LGHQWL¿HUD�VLJ�PHG�GHQ�

Diskussionen fortsätter och man menar att ”vi 
och dem” diskursen även genomsyrar hur man 
kategoriserar avvikande grupper i samhället, grupper 
som uppfattas som icke normativa och annorlunda. 
Ungdomarna diskuterade fördomar kopplade till 
normativa förväntningar och en ungdom berättade:

�
0LQ�IDPLOM�lU�HPRW�KRPRVH[XHOOD�Sn�VDPPD�
sätt som sverigedemokrater har nåt emot 

invandrare. 

Här kan man se att när unga får chansen att diskutera 
och problematisera olika normer och fördomar i 
samhället, utmanas deras världsbild och en förståelse 
för olika grupper i samhället möjliggörs. Det är inte 
bara fördomar om människor med utländsk bakgrund 
eller annan sexualitet än den heterosexuella, som 
ÀRUHUDU�L�VDPKlOOHW��Salaams vänner menar att på 
senare år har även fördomar kring religionstillhörighet 
ökat och man har börjat tala om en ”religionsfobi” 
i Sverige med ett fokus på ”islamofobi”. Detta är 
fördomar som har skapat en intolerans mellan sekulära 
och religiösa.

5LVNHQ�lU�VWRU�DWW�XQJGRPDU�PHG�HQ�UHOLJL|V�
 EDNJUXQG�NlQQHU�VLJ�XWDQI|U��GLVNULPLQHUDV��

och att detta bidrar till att skapa ett ”vi” och 

´GRP´��(IWHUVRP�VWU|PQLQJDU�L�GDJHQV�VDPKlOOH�
DQYlQGHU�VLJ�DY�UHWRULNHQ�´GHQ�DQGUD́ ��YLONHQ�
RIWD�LGHQWL¿HUDV�VRP�HQ�PXVOLP��KnOOHU�GHVVD�
åsikter på att bli allt mer legitima.

Salaams vänner vill öka förståelsen för religion och 
Islam i samhället, och samtidigt stärka unga i deras 
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religiösa identitet, genom att utbilda unga religiösa och 
hålla workshops på skolor. Detta för att öka kunskapen 
RP�UHOLJLRQHQ��RFK�I|U�DWW�VMlOYD�In�GH¿QLHUD�YDG�
religiositet är och hur man ska prata om det. En stärkt 
identitet handlar ofta om att söka efter, och hitta, en 
identitet man är bekväm med. (JQD�U|VWHU��HJQD�ELOGHU 
menar att unga somaliska ungdomar ofta har liten 
kunskap om och skäms över sin bakgrund och kultur, 
något som är en stor den av en människas identitet. 

'HQQD�RNXQVNDS�XWQ\WWMDV�RFNVn�DY�ROLND�
NUDIWHU�RFK�JUXSSHULQJDU��VRP�ORFNDU�
unga svensksomalier in i olika destruktiva 

sammanslutningar och sammanhang.

Man menar även att svensksomalier inte har tillgång 
till det offentliga rummet för att själva berätta sina 
KLVWRULHU�RFK�GH¿QLHUD�VLQ�LGHQWLWHW��XWDQ�DWW�H[SHUWHU�
och kännare gör det åt dem. Detta menar (JQD�U|VWHU��
egna bilder är ett stort problem, då svensksomalier 
ofta ses som en grupp med stort utanförskap. Projektet 
vill stärka unga svensksomalier i sin svensksomaliska 
identitet��genom att de själva får berätta sin historia 
genom en utställning. 5DGLR�-HN�'XM�7ULQ ser samma 
problem inom den romska kulturen där unga romer 
förnekar den romska tillhörigheten, och de ser även 
samma lösning. Genom att ge unga romer en kanal, 
radio, en möjlighet att tala språket, att umgås och 
sprida kunskap om romsk kultur, ska stoltheten över 
ursprunget ökas och den romska identiteten stärkas.

 Projektet Röst menar precis som ovanstående 
projekt att unga själva måste få berätta sina historier 
och diskutera sitt ursprung. Röst riktar inte in sig på en 
VSHFL¿N�JUXSS�L�VDPKlOOHW��XWDQ�UHVHU�UXQW�´IUnQ�3DMDOD�
i norr till Malmö i söder” för att samla ungdomars 
historier och synpunkter.

8QJD�EHUlWWDU��PHG�ROLND�XWWU\FN��VMlOYD�
RP�KXU�GH�VHU�Sn�YnUW�VDPKlOOH�LGDJ��Sn�VLQ�
KHPE\JG��YDG�GH�NDQ�ELGUD�PHG�I|U�DWW�J|UD�
VDPKlOOHW�ElWWUH�RFK�RP�YLOND�GU|PPDU�RFK�
visioner de har om framtiden. Alla dessa 

U|VWHU�IUnQ�KHOD�ODQGHW��RDYVHWW�YDU�GH�ERU�
HOOHU�NRPPHU�LIUnQ��NRPPHU�WLOO�WDOV�Sn�HQ�
och samma arena i vandringsutställningen 

+HPE\JG�±�QnJRQVWDQV�L�6YHULJH��'HW�KDU�HWW�
starkt demokratiskt värde och är ett väldigt 

EUD�XQGHUODJ�I|U�VDPWDO��GLVNXVVLRQHU�RFK�
aktiviteter. 

Det handlar om att hitta sin identitet och röst, oavsett 
om det är på landsbygden, i en storstad, småstad eller i 
en förort. 

Makt och demokrati
Projekten i Vi Deltar! fastslår att främsta orsaken 
till att unga inte engagerar sig mer i olika föreningar 
och organisationer är kunskapsbrist. Genom att 
tillhandahålla kunskap vill projekten öka ungas 
SRVLWLRQ�L�VDPKlOOHW��GHW�YLOO�VlJD�|ND�GHUDV�LQÀ\WDQGH�
i den samhälleliga diskussionen, och ge dem makt 
att förändra sina liv. Bland projekten kan man se att 
begreppet makt är mångfacetterat: de talar om formell 
makt, makt att påverka sin vardag, maktmedel och 
kunskap.

Då unga utesluts från den formella makten, 
U|VWUlWWHQ��L�GHQ�UHSUHVHQWDWLYD�GHPRNUDWLQ��¿QQV�
det endast ett fåtal projekt som direkt syftar till att 
öka deltagandet vid val. Ett av dessa projekt är Unga 

Sn�5nVOlWW�5|VWDU som vill öka valdeltagandet bland 
ungdomar i, vad de kallar, utanförskapsområdet 
Råslätt utanför Jönköping. Projektet undersökte vad 
unga i området har för bild av politik, och svaren 
GH�¿FN�YDU�DWW�SROLWLN�YDU�HWW�´WUnNLJW�JXEEYlOGH �́�
0HGERUJDUSURMHNWHW�bekräftar bilden av att politiken 
ses som tråkig, då politik för och med ungdomar allt 
som ofta krånglas till och ungas okunskap får ett 
fokus, istället för att se ungdomarna som en resurs:

.UDY�VRP�DWW�GH�>XQJGRPDUQD@�VND�NXQQD�
WDOD�LQI|U�IRON�HOOHU�IRUPXOHUD�DWW�VDWVHU�L�HWW�
ungdomsparlament eller att de ska bli kompisar 

med tio andra ungdomar i ett ungdomsråd 

I|U�DWW�In�WUlIID�HQ�NRPPXQWMlQVWHPDQ�HOOHU�
kommunpolitiker. Det leder också till att istället 

I|U�DWW�OnWD�XQJGRPDU�RFK�YX[QD�P|WDV�Sn�
VDPPD�DUHQD�RFK�KLWWD�IRUPHU�I|U�KXU�GH�VND�
NXQQD�I|UD�HQ�JHPHQVDP�GLDORJ�Sn�OLNQDGH�
YLOONRU�O\IWV�XQJGRPDUQDV�IRUXP�ERUW�LIUnQ�GHQ�
|YULJD�SROLWLVND�GLDORJHQ�RFK�OnVHV�LQ�Sn�VNRORU�
och i separata processer.

Problematiken kring att ungas politiska dialog ses 
som skild från resterande samhället nedgraderar 
ungas position. Detta blir ett hinder för unga att 
utnyttja de påverkansmöjligheter de har genom 
sina deltagardemokratiska rättigheter, såsom 
medborgarförslag och namninsamlingar. Att utestänga 
unga från den ”vanliga” politiska dialogen är även det 
ett sätt att utöva makt. 
Projekten ser, förutom den krångliga påverkansvägen, 
ett allvarligt demokratiproblem när det är fråga 
om representationen, där personer med utländsk 
bakgrund och personer med funktionshinder är 
underrepresenterade i så gott som alla beslutsfattande 
organ i samhället. Miljonkulturell ungdom säger
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Demokratin är lika stark som dess svagaste 

länk. Detta mäts i vilken utsträckning 

PLQRULWHWHUQD�KDU�WLOOJnQJ�WLOO�PDMRULWHWHUQDV�
I|UPnQHU�RFK�UlWWLJKHWHU��7DQNHQ�lU�LQWH�DWW�
VNDSD�lQQX�HQ�´H[NOXVLY´�SODWWIRUP��PHQ�
DWW�VNDSD�GH�UlWWD�I|UXWVlWWQLQJDUQD�I|U�
marginaliserade ungdomar. 

Representation i beslutsfattande organ är väldigt 
viktigt, då det är genom de folkvalda som beslut 
tas. Detta problem lyfts i många av de projekt som 
kategoriserades som Funktionshinder och Integration, 
där de menar att majoritetssamhällets okunskap om 
VSHFL¿ND�JUXSSHUV�EHKRY�JHU�IHO�EHVOXW�RFK�LQVDWVHU��
Räkna med oss diskuterar representation och menar att 
bristen på denna kan få stora konsekvenser.

>«@XQGHUPLQHUDU�GHW�GHPRNUDWLVND�V\VWHPHW��
'HQ�|NDU�RFNVn�XQJD�NYLQQRUV�XWDQI|UVNDS�RFK�
NlQVOD�DY�PDNWO|VKHW��'H�VHQD�WRQnUHQ�lU�RIWD�
HQ�SHULRG�DY�HWW�|NDW�LQWUHVVH�I|U�VDPKlOOV��RFK�
UlWWLJKHWVIUnJRU��8QJD�PlQQLVNRU�YLOO�J|UD�
QnJRW��PHQ�YHW�LQWH�DOOWLG�KXU��RFK�EOLU�VlOODQ�
K|UGD�

Då unga utesluts från reell formell makt, och 
tillgängligheten till den traditionella politiska 
organisationen ses som tråkig och krånglig, har många 
unga börjat söka nya vägar att utöva sin makt på. Ett av 
dessa sätt är internet, en plats där unga har försprång 
då de har växt upp med datorer och snabbt kan hitta 
information. Många använder internet till att sprida 
och få kunskap, för att sedan nyttja den här kunskapen 
till att göra politiska val. Projektet *UlQVO|VW vill utöka 
ungas förståelse för vad politik är och säger i sin 
målbeskrivning:

0nOHW�PHG�SURMHNWHW�lU�DWW�HOHYHUQD�VND�In�
NXQVNDS�RFK�LQIRUPDWLRQ�VRP�KMlOSHU�GHP�DWW�
DJHUD�KnOOEDUW�RFK�J|UD�VPDUWD�YDO�L�VLQ�YDUGDJ��
WLOO�H[HPSHO�L�VLQ�NRQVXPWLRQ�DY�NOlGHU��PDW�RFK�
media. Det handlar om mänskliga rättigheter i 

vardagen.

*UlQVO|VW vill förmedla att politik inte behöver 
vara att rösta i ett val, utan att visa att en persons 
konsumtionsmönster också är politik. Vilka företag 
man väljer att stödja och vilka tidningar man väljer 
att läsa, även detta är politik, och makten som 
konsumenten har, har visat sig ha större och större 
betydelse.

)|UXWRP�SROLWLVN�NRQVXPWLRQ�¿QQV�GHW�DQGUD�
sätt att påverka utanför riksdagen, där internet och 

sociala medier spelar en stor roll. Information sprids 
väldigt fort genom medier som Twitter, Facebook och 
bloggar. Yttrandefrihet i praktiken säger att ”i dagens 
samhälle är vi alla publicister på ett eller annat sätt” 
och påpekar att ordets makt kan ha stor inverkan på 
omgivningen. ����VDNHU�GX�NDQ�J|UD instämmer och 
säger att

.RPPXQLNDWLRQ�YDU�JUXQGHQ�WLOO�FLYLOLVDWLRQHQ�
RFK�lU�JUXQGHQ�I|U�HQ�IUDPWLG�GlU�PlQQLVNRU�
I|UVWnU�RFK�DFFHSWHUDU�YnUD�ROLNKHWHU��2DYVHWW�
KXGIlUJ��VRFLDO�EDNJUXQG�HOOHU�VH[XDOLWHW�

Arvsfondsprojekten Vi Deltar! syftar alla till att öka 
ungas deltagande i samhället på olika sätt. Projekten 
tar upp hur ungas position nedgraderas och hur unga 
måste inse att de har rätt att påverka sin livssituation, 
både hemma och i det offentliga rummet, såsom 
skola och kommun. Målen som projekten har satt upp 
handlar ofta om att stärka ungas självförtroende och 
självkänsla, för att de ska känna att de har makten att 
förändra sina liv, men de kan även handla om att si 
och så många ska vara medlem i en organisation eller 
engagera sig politiskt. 

3URMHNW�gUHEUR�GHOWDU��VND�PHOODQ������±������
XWELOGD�SHUVRQHU�PHG�IXQNWLRQVQHGVlWWQLQJ��PHG�
V\IWH�DWW�|ND�NXQVNDSHQ�RP�GH�GHPRNUDWLVND�
P|MOLJKHWHUQD�DWW�SnYHUND�VDPKlOOHW�RFK�VLQ�
egen livssituation. 

0LQVW�IHP�GHOWDJDUH�lU�Sn�QnJRW�YLV�HQJDJHUDGH�
L�HQ�SROLWLVN�I|UHQLQJ�������

7Yn�GHOWDJDUH�lU�DNWXHOOD�I|U�QRPLQHULQJDU�
WLOO�ODQGVWLQJV���UHVSHNWLYH�NRPPXQ��HOOHU�
N\UNRIXOOPlNWLJH�NRPPDQGH�PDQGDWSHULRG�

För att nå sina mål använder projekten olika metoder. 
9LVVD�DQYlQGHU�VLJ�DY�UDGLR��¿OP��NRQVW�HOOHU�VSRUW��
för att få igång diskussioner om demokrati, mänskliga 
rättigheter och politik. De projekt som använt sig av 
konst eller media för att sprida kunskap och/eller få 
nya förutsättningar för samtal till stånd uttrycker 
generellt att dessa uttrycksformer har erbjudit 
framkomliga vägar. En projektledare beskriver arbetet 
PHG�¿OP�LQRP�HWW�NUHDWLYW�RULHQWHUDW�SURMHNW

0LWW�LQWU\FN�DY�PnOJUXSSHQ��XQJGRPDU�VRP�
SXEOLN��lU�DWW�GH�ÀHVWD�KDU�PRWWDJLW�¿OPHQ�
SRVLWLYW�RFK�XWWU\FNW�DWW�GH�W\FNHU�DWW�¿OPHQ�lU�
HQ�EUD�VWDUW�I|U�DWW�|SSQD�XSS�WLOO�HWW�VDPWDO�
[...] Från visningar och utvärderingsenkäterna 
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YHW�YL�DWW�PnQJD�HOHYHU�W\FNHU�DWW�¿OPHQ�RFK�
samtalsstunden gav dem en annan bild [...] än de 

hade tidigare.

0HQ�GHW�¿QQV�lYHQ�SURMHNW�VRP�PHU�NRQNUHW�ULNWDU�
in sig på den politiska delen av demokrati och lär ut 
hur Sverige styrs, vad man gör i riksdag och regering 
och hur man påverkar i kommunerna. Projekten som 
syftar till att få in ungdomar i det politiska rummet 
poängterar att politik är för alla. )RUL[�±�)|URUWHUQDV�
riksdag är ett exempel på detta.

Forix är en ungdomsriksdag och ett politiskt 

IRUXP�I|U�XQJD�I|URUWVERU�PHG�VWRUD�LGpHU�PHQ�
VPn�UHVXUVHU��)|U�YL�Sn�)RUL[�W\FNHU�QlPOLJHQ�
LQWH�DWW�KXGIlUJ��SOnQERNVVWRUOHN��DGUHVV�RFK�
nOGHU�VND�In�DYJ|UD�RP�PDQ�VND�YDUD�PHG�RFK�
EHVWlPPD�HOOHU�LQWH��+XU�GHPRNUDWLVNW�lU�GHW"�
,QWH�Vn�YlUVW�GHPRNUDWLVNW�W\FNHU�YL��2P�GX�
W\FNHU�VRP�RVV��Jn�PHG�L�YnU�I|URUWVULNVGDJ�RFK�
KMlOS�WLOO�DWW�J|UD�GHPRNUDWLQ�PHU�GHPRNUDWLVN�

Projekt som Forix�YLOO�LQNOXGHUD�ÀHU�L�SROLWLNHQ�RFK�
uppgradera ungas tankar, men även lyfta upp unga 
som vanligtvis inte engagerar sig i politik. Inom Vi 
Deltar! projekten pratar man om unga som saknar 
GHPRNUDWLVNW�NDSLWDO��YLONHW�LQQHElU�DWW�GHW�¿QQV�
ungdomar som saknar erfarenhet av vad demokrati är 
och vad det innebär. Vilka rättigheter och skyldigheter 
GHW�¿QQV�PHOODQ�VWDWHQ�RFK�PHGERUJDUQD��Ditt fria 

val har som mål att öka valdeltagandet i Växjö och de 
skriver följande på sin hemsida:

9nUW�DUEHWH�E\JJHU�Sn�NXQVNDS��OlUGRPDU�
RFK�HUIDUHQKHWHU�RFK�GlUI|U�VNDOO�YL�RFNVn�
PHGYHWHW�MREED�PHG�YLNWLJD�GHPRNUDWLVND�
LQÀ\WDQGHIUnJRU�Sn�ORNDO�QLYn��PHG�VLNWH�Sn�
DWW�|ND�YDOGHOWDJDQGHW�nU�������VDPW�K|MD�
demokratimedvetandet bland medborgarna.

'HW�lU�YnU�PHGERUJOLJD�UlWWLJKHW�RFK�VN\OGLJKHW�
DWW�YDUD�PHG�RFK�SnYHUND�RFK�I|UlQGUD�YnU�
IUDPWLG��*HQRP�DWW�XWQ\WWMD�YnU�U|VWUlWW�KDU�YL�
P|MOLJKHWHQ�DWW�SnYHUND�VDPKlOOHW�L�DOOD�SROLWLVND�
IUnJRU��%DUQ�RFK�XWELOGQLQJ��IDPLOM�RFK�RPVRUJ��
DUEHWH�RFK�I|UHWDJ��PLOM|�RFK�NOLPDW��E\JJ�RFK�
ERHQGH��NXOWXU�RFK�IULWLG��I|U�DWW�EDUD�QlPQD�
QnJUD�YLNWLJD�IUnJRU��*HQRP�DWW�U|VWD�HQJDJHUDU�
GX�GLJ�RFNVn�L�YHP�VRP�VNDOO�I|UHWUlGD�GLJ�RFK�
GLQD�nVLNWHU�L�NRPPXQHQ��ODQGVWLQJHW��ULNVGDJHQ�
VDPW�L�(8�SDUODPHQWVIUnJRU��2P�PDQ�LQWH�
U|VWDU�InU�PDQ�VLQ�U|VW�LQWH�K|UG�RFK�ELGUDU�
GlULJHQRP�LQWH�KHOOHU�WLOO�DWW�I|UlQGUD�VDPKlOOHW�

I ett riktigt demokratiskt samhälle är vi alla med 

och bestämmer samt påverkar framtiden oavsett 

XUVSUXQJ��N|Q��UHOLJLRQ�HOOHU�nOGHU��%OL�GHODNWLJ�
L�VDPKlOOHW��J|U�GLQ�U|VW�K|UG��HQJDJHUD�GLJ�RFK�
U|VWD��

3URMHNWHQ�VRP�YLOO�|ND�XQJGRPDUV�LQÀ\WDQGH�L�GHW�
politiska rummet, precis som 'LWW�IULD�YDO� syftar 
inte till att arbeta partipolitiskt, utan till att öka det 
GHPRNUDWLVND�NDSLWDOHW��'H�DUEHWDU�I|U�DWW�ÀHU�VND�EOL�
medvetna om hur politiken påverkar medborgarna 
och hur medborgarna kan påverka politiken. Det 
är framförallt viktigt att inkludera unga i den 
demokratiska processen, då undersökningar visar 
att ungdomar engagerar sig mindre och mindre i 
föreningslivet, som ska verka som en demokratiskola. 
0$.7 var dessutom lika mycket ett 

demokratiprojekt som ett antirasistiskt projekt, där vi 
ville stärka ungas möjligheter att påverka samhället 
och sin egen vardag. Under vårt mångåriga arbete 
inom Ungdom Mot Rasism har vi upplevt en stor 
PDNWO|VKHW�KRV�XQJD�QlU�GHW�JlOOHU�LQÀ\WDQGH�RFK�
medbestämmande. Glappet mellan politiker och unga 
växer, vilket skapar distans mellan medborgarna. 
0$.7 erbjöd en möjlighet för politiker, tjänstemän 
och engagerade unga att närma sig varandra i frågor 
som är högst dagsaktuella.

Vi Deltar! projekten berättar att de skapar en 
mötesplats för unga att möta dels varandra, men även 
politiker, organisationer och föreningar. Forix menar 
att deras organisation ger representanter inom politiken 
en möjlighet att komma i kontakt med en grupp som 
de av olika anledningar har svårt att nå fram till, 
XQJGRPDU�IUnQ�I|URUWHQ��6DPPD�WDQNHJnQJDU�¿QQV�
inom Örebro Deltar, som bjuder in politiker till deras 
träffar för att diskutera hur man skulle kunna hitta 
lösningar på exempelvis tillgänglighetsproblem. 

0nQJD�MREEDU�I|U�HWW�IXOOW�WLOOJlQJOLJW�VDPKlOOH�
RFK�GHWWD�PHGI|U�DWW�SROLWLNHQ�EHK|YHU�NXQVNDS�
GHOV�RP�PnQJIDOG�RFK�GHOV�RP�GHW�VRP�lU�VSHFL¿NW�
I|U�PHGERUJDUH�PHG�IXQNWLRUÕVQHGVlWWUÕLQJ��
9L�EHK|YHU�KMlOSDV�nW�I|U�DWW�OHGD�IRNXV�WLOO�GHW�
QDWXUOLJD�PHG�XQLND�PlQQLVNRU��IUnQ�GHW�HYLJD�
IRNXVHUDQGHW�Sn�PHGLFLQVND�´EHVYlUOLJKHWHÚ ��
I|U�DWW�NXQQD�IDWWD�ULPOLJD�EHVOXW�VRP�LQQHIDWWDU�
VDPWOLJD�PHGERUJDUH�L�VDPKlOOHW��9nU�PHWRG��
DWW�KD�YnU�PnOJUXSS��Sn�SODWV́ ��GHW�YLOO�VlJD�
inte i speciella samlingar som kommunala 

KDQGLNDSSUnG�RFK�QlPQGHU�I|U�IXQNWLRQVKLQGUDGH�
HWF���lU�NRQNUHW�RFK�KnOOEDU��9L�MREEDU�|SSHW�RFK�
SUDNWLVNW��XWLIUnQ�GHQ�QDWLRQHOOD�KDQGOLQJVSODQHQ�
�3URS������������������
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Målet med projekten är att ge dem som sitter i 
beslutsfattande positioner större kunskap och förståelse 
för olika människor behov, samt att visa unga hur de 
kontaktar dessa personer om de upplever att något 
är fel eller om de har en bra lösning på ett redan 
uppmärksammat problem. För att komma i kontakt 
med politiker besökte Forix, efter en kurs om makt, 
Almedalsveckan där visade de upp sig och deltog i 
diskussioner kring sin egen situation.

.XUVHQ�EHVWRG�DY�I|UHOlVQLQJDU��GLVNXVVLRQHU��
SUDNWLVND�|YQLQJDU��VWXGLHEHV|N�RFK�VRFLDOD�
DNWLYLWHWHU��*UXSSHQ�¿FN�XWELOGQLQJ�L�UHWRULN��
LQWHUYMXWHNQLN�RFK�PHGLD��6HGDQ�nNWH�
deltagarna till Almedalsveckan och spelade 

LQ�WYn�UHSRUWDJH��HWW�RP�ERVWDGVVLWXDWLRQHQ�L�
I|URUWHU�RFK�HWW�RPXQJGRPVDUEHWVO|VKHW��(Q�DY�
deltagarna medverkade också på ett seminarium 

RP�GLVNULPLQHULQJ��WLOOVDPPDQV�PHG�6YHULJHV�
XQJD�PXVOLPHU��)UHGULN�0DOP�RFK�/XFLDQR�
Austodillo.

Projekten använder sig av olika metoder för att 
skapa förståelse och ge andra människor kunskap. 
De politiskt inriktade projekten anordnar därför 
olika aktiviteter för såväl ungdomar som vuxna. 
Aktiviteterna handlar inte bara om att lära sig om hur 
det politiska systemet fungerar, utan projekten kan 
organisera event som är upplysande, samtidigt som de 
lU�OlWWVDPPD�Vn�DWW�GH�QnU�XW�WLOO�ÀHU�SHUVRQHU��0$.7 
berättar hur en av deras lokalgrupper brukar jobba.

2FK�DNWLYLWHWHUQD�lU�PnQJD��/RNDOJUXSSHQ�KDU�
GHW�VHQDVWH�nUHW�NUDPDWV�I|U�PnQJIDOG��VWXFNLW�
KnO�Sn�I|UGRPDU��DQRUGQDW�OMXVPDQLIHVWDWLRQ�
Sn�.ULVWDOOQDWWHQ��IDFNHOWnJ�Sn�I|ULQWHOVHQV�
PLQQHVGDJ�VDPW�KMlOSW�WLOO�DWW�DUUDQJHUD�HQ�
WHPDGDJ�Sn�HQ�K|JVWDGLHVNROD�L�VDPEDQG�PHG�
)|ULQWHOVHQV�PLQQHVGDJ��-XVW�WHPDGDJHQ�JDY�
EORGDG�WDQG��RFK�ORNDOJUXSSHQ�IXQGHUDU�MXVW�
QX�Sn�RP�GHW�JnU�DWW�JHQRPI|UD�WHPDGDJDU�
NULQJ�WHPDW�UDVLVP�RFK�I|UGRPDU�Sn�VDPWOLJD�
K|JVWDGLHVNRORU�L�1\N|SLQJ�

bYHQ�GHVVD�HYHQW�EOLU�P|WHVSODWVHU�GlU�GHOWDJDUQD�
tillsammans kan diskutera och uttrycka sina tankar 
och åsikter. Vi Deltar! projekten menar att ungdomarna 
genom diskussioner blir stärkta i sig själva och i 
sina identiteter och att de på så sätt kan förändra sin 
livssituation. Forix berättar att många ungdomar i 
förorten inte tror på sig själva och sin egen förmåga, 
eftersom ingen annan gör det.

3HUVRQHU�VRP�YL�KDU�WUlIIDW�I|UPLQVNDU�VLJ�VMlOYD�
I|U�DWW�GH�lU�YDQD�YLG�GHW��0nQJD�lU�EO\JD�RFK�
YnJDU�LQWH�VMlOYPDQW�VlJD�VLQ�nVLNW��$QGUD�WDU�
Sn�VLJ�HQ�UROO�VRP�GH�LQWH�VMlOYD�KDU�YDOW��XWDQ�
WYLQJDWV�LQ�L�Sn�JUXQG�DY�VDPKlOOHWV�I|UGRPDU�
RP�KXU�GH�lU��$WW�EU\WD�VnGDQD�P|QVWHU�NUlYHU�
långsiktigt och metodiskt arbete.

Detta som vi har sett är anledningen till 

DWW�YL�JMRUW�PDNW�WLOO�)RUL[�WHPD�������0DNW�
KDQGODU�LQWH�EDUD�RP�DWW�|ND�GHPRNUDWLQ�
QlU�GHW�JlOOHU�EHVOXWVIDWWDQGH��'H�RV\QOLJD��
PHQWDOD�PDNWVWUXNWXUHUQD��VRP�VlJHU�WLOO�HQ�GHO�
PlQQLVNRU�DWW�GH�LQWH�HQV�lU�YlUGD�DWW�O\VVQDV�
Sn��lU�PLQVW�OLND�YLNWLJD�DWW�DUEHWD�PRW�

Projekten inom Vi Deltar! beskriver hur unga generellt 
förminskas i sitt engagemang och i sitt deltagande, 
men också att vissa grupper är speciellt utsatta för 
fördomar och okunskap. Det kan handla om ungdomar 
i förorten eller ungdomar med funktionsnedsättning, 
och projekten menar att samhället måste bli bättre på 
att ta till vara på alla människors erfarenheter. Örebro 

Deltar poängterar att mångfald även inkluderar 
människor med en funktionsnedsättning och att de 
ofta glöms bort i debatten. Projekten menar även att 
dessa ungdomar är vana vid låga förväntningar vilket 
återskapar en känsla av att jag inte kan.

Unga tror ofta att vi ska komma med färdiga 

O|VQLQJDU��HIWHUVRP�GHW�lU�Vn�GH�lU�YDQD�YLG�
att det brukar vara. Vi vill istället stärka deras 

VMlOYI|UWURHQGH�RFK�WD�IUDP�GHUDV�HJHQ�JQLVWD�
och handlingskraft.

De projekt som syftar till att mer konkret påverka 
politiken menar att unga genom möten med exempelvis 
politiker ökar sin självkänsla och samtidigt påverkar 
sin egen situation i en positiv riktning. För om man 
vill få ett mer inkluderande samhälle måste alla röster 
lyssnas på och respekteras.

$OOD�PlQQLVNRU�lU�I|GGD�IULD�RFK�OLND�L�YlUGH�
RFK�UlWWLJKHWHU��'H�KDU�XWUXVWDV�PHG�I|UQXIW�RFK�
VDPYHWH�RFK�E|U�KDQGOD�JHQWHPRW�YDUDQGUD�L�HQ�
anda av gemenskap.
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3. Projektledarnas 
uPPlevelser

En central del av det här utvärderingsarbetet har 
bestått i genomförandet av en enkätstudie. Genom 
denna söktes information om bredare och övergripande 
mönster bland projektledarnas upplevelser av den 
genomförda verksamheten. Enkäten har utformats 
med utgångspunkt i frågeställningar och insikter 
som uppstått i anslutning till en genomgång av 
projektens egen dokumentation. Syftet har varit att 
samla in ett komplementerande, kvalitativt orienterat 
material där projektledarnas upplevelser av de olika 
verksamheterna kan analyseras närmare. Likaså 
att få mer detaljerad kunskap om projektledarnas 
erfarenheter av arbetet med att nå ut till projektets 
målgrupp, samt därutöver vilka spår verksamheten 
lämnat efter sig. 

Enkäten (se även Appendix 3) distribuerades 
som ett mail till samtliga projektledare och innehöll 
följande fem frågeställningar:
1. Försök att (kort) sammanfatta projektets bakgrund, 

syfte och genomförande. Redogör också för i vilken 
utsträckning projektets mål uppnåtts.

2. För er som är i slutet av projekttiden, eller redan har 
avslutat projektet: Vilka spår lämnar projektet efter 
avslut? 

3. Hur har ni nått ut till er målgrupp? Har ni stött 
på några särskilda svårigheter, eller använt några 
särskilt effektiva metoder, för att nå ut? Ge gärna 
exempel i ert svar.

4. Hur har ni upplevt verksamheten? Vilka 
huvudsakliga problem har ni upplevt i 
genomförandet av projektet, och vilka har varit 
era mest positiva upplevelser av projektets 
genomförande? Ge gärna exempel i ert svar.

5. Upplever ni att ni har saknat någon särskild form av 
stöd, resurs eller annan omständighet som skulle ha 
förenklat genomförandet av ert projektet?

Frågorna utformades för att i möjligaste mån 
uppmuntra respondenterna att formulera kvalitativt 
RULHQWHUDGH�VYDU��SUlJODGH�DY�H[HPSOL¿HUDQGH�
redogörelser av praktiska erfarenheter från 
projektverksamheten. I det material som projektledarna 
producerat har omfattningen och detaljrikedomen 
på de enskilda svaren varierat. En majoritet 
av projektledarna har svarat utförligt på samtliga 
frågeställningar i enkäten, medan andra har valt att 
svara mycket utförligt på endast en av enkätfrågorna 
och i detta svar också integrerat svar på vissa av de 
övriga frågorna. Vissa projektledare har också använt 

sig av material från projektverksamhetens 
dokumentation i sina svar. I några fall har 
projektledarna också valt att inte svara med 
XWJnQJVSXQNW�L�GH�VSHFL¿FHUDGH�IUnJHVWlOOQLQJDUQD��
utan fokuserat på redogörelser av andra erfarenheter 
de har bedömt vara mer betydelsefulla för 
utvärderingen. En mindre andel svar har också präglats 
DY�EHJUlQVDG�XWI|UOLJKHW��1nJRQ�HQNHO�EHG|PQLQJ�
av enkätens svarsfrekvens kan därför inte göras, 
och vore heller inte meningsfull. I följande avsnitt 
kommer analysen av detta material att presenteras 
närmare. Samtliga citat som återges i det här kapitlet är 
insamlade från projektledarnas enkätsvar.

De projekt som ingått i satsningen Vi Deltar! har 
alla ett övergripande mål att öka ungdomars kunskap 
och förståelse för demokrati och mänskliga rättigheter. 
I projekten talas det om att unga måste öka sin 
resursstyrka och få nya kunskaper och erfarenheter 
för att stärka sin identitet och makt. Genom att 
tillhandahålla kunskap och låta unga prova nya 
saker och tillskansa sig nya erfarenheter, tror man att 
unga kommer att få självförtroendet att själva kunna 
påverka sina liv och föra den nya kunskapen vidare 
WLOO�DQGUD��1HGDQ�I|OMHU�WYn�H[HPSHO�Sn�KXU�SURMHNWV�
målbeskrivningar kan se ut.

*HQRP�DWW�In�NXQVNDSHU��WHRUHWLVND�RFK�
SUDNWLVND�NXQVNDSHU��L�YnUW�SROLWLVND�V\VWHP�
RFK�I|UHQLQJVOLY��VNXOOH�GH�L�VLQ�WXU�NXQQD�I|UD�
NXQVNDSHUQD�YLGDUH�WLOO�PnQJD�ÀHU�L�JUXSSHQ�
RFK�GlULJHQRP�VWDUWD�HWW�I|UlQGULQJVDUEHWH�

0nOHW�PHG�PHWRGHQ�lU�DWW�In�XQJGRPDU�DWW�����
WULYDV�PHU�PHG�VNRODQ�RFK�VLJ�VMlOYD������KD�HQ�
PHQLQJVIXOO�IULWLG�VRP�GH�VMlOYD�VNDSDU�RFK�����
att de ska känna sig delaktiga och känna att de 

kan påverka samhället omkring dem.

Dessa mål skiljer sig åt, men i mångt och mycket 
vill projekten få ungdomarna att förstå att politik 
är så mycket mer än det som händer i riksdag och 
regering. Genom att få unga att känna sig delaktiga i 
samhället, och framförallt få dem att se sin egen roll 
i samhället, tror projektledarna att en ökad känsla av 
GHODNWLJKHW�NRPPHU�DWW�LQ¿QQD�VLJ��3URMHNWHQ�PHQDU�
att ungdomarna som deltar kommer att utveckla ett 
demokratiskt förhållningssätt och att det är denna 
utveckling som är den stora vinsten som deltagarna tar 
med sig i livet. Målbeskrivningarna fortsätter genom 
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att ta upp vilken utveckling projekten hoppas se hos 
sina deltagare. 

Och vi vill få unga människor att känna sig 

GHODNWLJD�L�YnUW�JHPHQVDPPD�VDPKlOOH��*H�GHP�
SODWV�Sn�ROLND�DUHQRU��GlU�GH�InU�VlJD�VLWW�RFK�
GlU�GH�NDQ�LGHQWL¿HUD�VLJ�RFK�NlQQD�GHODNWLJKHW��
'H�VND�NlQQD�DWW�GHW�VSHODU�UROO�YDG�GH�J|U��$WW�
YL�DOOD�lU�PHG�RFK�SnYHUNDU�VDPKlOOHW��RDYVHWW�
RP�YL�VLWWHU�RFK�VlJHU�I�Q�L�HWW�K|UQ��HOOHU�RP�YL�
UHVHU�RVV�XSS�Sn�EXVVHQ�I|U�QnJRQ�VRP�KDU�VYnUW�
att stå.

(IIHNWHQ�VNDOO�L�VOXWlQGDQ�JH�P|MOLJKHW�I|U�
XQJGRPDU�L�PDUJLQDOHQ�DWW�Sn�HWW�W\GOLJDUH�VlWW�
kunna medverka i beslutsprocesser kring sitt 

HJHW�OLY�±�IUDPI|U�DOOW�L�YLNWLJD�YDUGDJVPLOM|HU�
�KHPPHW��VNRODQ��GHW�WLGLJD�\UNHVOLYHW��

Projekten vill utifrån dessa mål få ungdomarna att 
förstå att deras handlingar kan påverka samhället 
mer än vad de tror och att även enskilda individer 
kan göra skillnad. Projekten trycker på att kunskap 
är makt och att alla, genom små, enkla och konkreta 
handlingar i vardagen, kan skapa förändringar för 
många människor. Det kan, som beskrivs i citatet 
nedan, handla om att konsumera hållbart genom att 
välja ekologiska produkter eller undvika företag som 
inte ger sina anställda en rättvis lön.

0nOHW�PHG�SURMHNWHW�lU�DWW�HOHYHUQD�VND�In�
NXQVNDS�RFK�LQIRUPDWLRQ��VRP�KMlOSHU�GHP�DWW�
DJHUD�KnOOEDUW�RFK�J|UD�VPDUWD�YDO�L�VLQ�YDUGDJ��
WLOO�H[HPSHO�L�VLQ�NRQVXPWLRQ�DY�NOlGHU��PDW�RFK�
media. Det handlar om mänskliga rättigheter i 

vardagen.

Upplevelser av genomförandet
För att nå sina mål har projekten använt sig av olika 
metoder och lösningar: vissa arbetar kreativt, andra 
uppmuntrar unga att prova nya saker och en tredje 
typ diskuterar kärlek, hat och mänskliga rättigheter i 
ZRUNVKRS�OLNQDQGH�IRUPHU��8SSOHYHOVHUQD�DY�ÀHUD�DY�
projekten är positiva, och antalet ungdomar och deras 
engagemang nämns då ofta. Responsen från både 
de unga och samarbetspartners sägs generellt varit 
över förväntan, både när det gäller deltagarantal och 
engagemang.

0HVW�SRVLWLYD�UHÀHNWLRQ�lU�GHW�VWRUD�DQWDOHW�
ungdomar som har engagerats i våra aktiviteter 

– från utbildning i framstegssamtalet i vår 

I|UHQLQJVORNDO��WLOO�PHGYHUNDQ�L�VWXGLHEHV|N�L�
ULNVGDJHQ��RFK�WLOO�NRQIHUHQVHU�L�PXVHLPLOM|�±�
VRP�YL�VDPIlOOW�±�SURMHNWOHGQLQJ�RFK�XQJGRPDU�
±�KDU�E\JJW�

([HPSHO�Sn�PnO�VRP�VDWWHV�L�GHQ�SULPlUD�
DQV|NDQ�lU�DWW�DQWDOHW�XQJGRPDU�VRP�VNXOOH�
YDUD�GHODNWLJD�L�SURMHNWHW�VNXOOH�YDUD�����
MlPQW�I|UGHODW�PHOODQ�WMHMHU�RFK�NLOODU��9L�KDU�
|YHUVNULGLW�GHW�PnQJIDOW��HIWHU�GU\JW�KDOYD�
SURMHNWWLGHQ�KDU�FD�����XQJGRPDU�GHOWDJLW�L�
YnUD�DNWLYLWHWHU�RFK�|YQLQJDU��PHG�QnJRW�VW|UUH�
GHOWDJDQGH�EODQG�WMHMHU�lQ�EODQG�NLOODU���9L�KDU�
VnOHGHV�YLGD�|YHUVNULGLW�GHW�PnO�JlOODQGH�DQWDOHW�
XQJGRPDU��VRP�YL�I|UVW�EHUlNQDGH�

I enkätsvaren har det stora deltagarantalet har varit en 
positiv upplevelse för projekten men har även skapat 
problem, speciellt då verksamheten hade planerat för 
att arbeta med ett mindre antal ungdomar. Ett projekt 
berättar om hur de inte velat säga nej till deltagare och 
att detta gjort arbetet problematiskt, då de från start 
inte var vana vid att arbeta i projektform med en större 
grupp ungdomar.

-XVW�I|U�DWW�Vn�PnQJD�YHODW�GHOWD��RFK�I|U�DWW�
YL�KDIW�VYnUW�DWW�VlJD�QHM��KDU�GHW�VWXQGWDOV��
L�DOOD�IDOO�I|UVWD�nUHW��YDULW�DQLQJHQ�U|ULJW��
$QGUD�nUHW�¿FN�YL�ElWWUH�VWUXNWXU�Sn�DUEHWHW�
RFK�GHW�IXQJHUDGH�OnQJW�ElWWUH��.RPELQDWLRQHQ�
DY�I\VLVNW�DUEHWH��VWlGQLQJ��RFK�LQWHOOHNWXHOOW��
OLNVRP�DWW�¿OPD�RFK�UHGLJHUD�VDPW�DWW�VNULYD��KDU�
varit väldigt effektiv.

Å andra sidan har svårigheter med att locka deltagare 
IUDPKnOOLWV�VRP�HWW�VWRUW�SUREOHP�DY�ÀHUD�DQGUD�
projekt – något som vi får anledning att återkomma till 
längre fram. Andra upplevda problem handlar om att 
projekten bara pågår under en begränsad tidsperiod. 
Detta gör att projektledarna känner sig stressade för att 
de vill nå ut till så många ungdomar som möjligt under 
den anslagna tiden. 

'HW�PHVW�SUREOHPDWLVND�L�SURMHNWHW�lU�GHQ�WLG�
GHW�WDU�DWW�J|UD�UlWW�VDNHU�PHG�UlWW�VWUDWHJL�
RFK�lQGn�In�VDNHU�DWW�KlQGD��XQGHU�DQVODJHQ�
WLG���$WW�VNDSD�XSSPlUNVDPKHW�lU�HQNHOW��PHQ�
DWW�VNDSD�ULNWLJW�nWDJDQGH�PHG�UHHOOW�UHVXOWDW��
VRP�GHVVXWRP�NDQ�OHYD�NYDU�HIWHU�SURMHNWWLGHQ��
lU�VYnUW��'HW�PHVW�SRVLWLYD�lU�P|WHW�PHG�DOOD�
engagerade och positiva människor och unga 

IUnQ�ROLND�KnOO��WLOO�H[HPSHO�DQGUD�SURMHNW���
YlOGLJW�VSlQQDQGH�P|WHQ�PHG�PnQJD�EUD�LGpHU�
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I samband med denna tidspress upplever många 
projekt att genomförandet blev lidande, bland annat 
på grund av långsamma beslut från Arvsfonden. 
Tidsbegränsningen och pressen att utföra tillräckligt 
mycket för att få stöd nästa år igen, är något som 
många av projekten har tagit upp som ett stort 
problem. De berättar att jakten på medel och kraven 
på att projekten ska leva kvar ger dem en känsla av 
att projektens fortlevnad inte bygger på en bra idé och 
ett gott genomförande, utan på färdigheter i att skriva 
ansökningar etc.

(Q�VWRU�XWPDQLQJ�PHG�DOOD�SURMHNW�lU�DWW�GH�
lU�lQGOLJD��1DWXUOLJWYLV�YLOO�YL�MREED�Sn�VRP�
RP�SURMHNWHW�VNXOOH�OHYD�I|U�HYLJW��SUHFLV�VRP�
PnOHW�lU��0HQ�YHUNOLJKHWHQ�lU�lQGn�DWW�GHW�KHOD�
E\JJHU�PHU�Sn�YnU�I|UPnJD�DWW�KLWWD�PHU�PHGHO��
LVWlOOHW�I|U�Sn�KXU�EUD�SURMHNWHW�lU��'HQQD�W\S�
DY�SURMHNW�lU�MX�LQJD�YDQOLJD�DIIlUVSURMHNW�GlU�
GH�ElVWD�SURGXNWHUQD�|YHUOHYHU�I|U�DWW�GH�VlOMHU�
bäst. I detta fall kan metoden vara hur bra och 

IUDPJnQJVULN�VRP�KHOVW��XWDQ�DWW�GHW�lU�VlNHUW�DW
GHW�KHOD�|YHUOHYHU�OlQJUH�lQ�WLOO�QlVWD�nUVVNLIWH�

-DJ�XSSOHYHU�RFNVn�DWW�YnU�P|MOLJKHW�WLOO�
SODQHULQJ�EOHY�EHJUlQVDG��Gn�EHVOXW�RP�ELGUDJ�
från arvsfonden ständigt drog ut på tiden. 

(IWHUVRP�YL�lU�HWW�NRPPXQDOW�PXVHXP��PHG�
HWW�SXEOLNW�SURJUDP�L�IRUP�DY�IDVWD�GDWXP�I|U�
XWVWlOOQLQJDU�RFK�HYHQW�VRP�KnOOHU�L�SURMHNWHW��
Vn�EOHY�I|UEHUHGHOVHWLGHQ�PHG�SODQHULQJ�I|U�
SURMHNWHW�VWlQGLJW�OLWH�PLQGUH��1X�W\FNHU�MDJ�
lQGn�DWW�SURMHNWHW�YDULW�O\FNDW��RFK�GHW�lU�HWW�
W\GOLJW�EHKRY�DY�lPQHW�UXQW�RP�L�VNRORUQD�

Problematiken som beskrivs ovan har representerat 
en typ av organisatoriska svårigheter, där delvis 
ovana vid att söka pengar varit en del av problemen, 
men även långsamma beslut från Arvsfonden. 
Andra organisatoriska svårigheter har präglats av 
kommunikationsproblem, såväl inom projekt som 
gentemot samarbetspartners. Många projekt har 
exempelvis upplevt att skolan som organisation har 
varit mer problematisk att samarbeta med än vad de 
först trott, och att detta gjort att projektet kom igång 
långsammare än förväntat.

+XYXGVDNOLJD�SUREOHP��VYnULJKHW�I|U�RVV�
att påverka den interna kommunikationen 

Sn�VNRORU��VRP�YL�V|NHU�VDPYHUNDQ�PHG��
Det är många gånger en känsla bland 

oss att det i ”skolans värld” ständigt är 

´SHUVRQDORPÀ\WWQLQJDU�RFK�I|UlGULQJDU �́�

YLONHW�I|U�YnU�GHO�LQQHElU�WLGV|GDQGH�SURFHVVHU��
Det är dock något vi måste kunna leva med!

(WW�VWRUW�SUREOHP�VRP�YL�KDGH�YDU�DWW�
|YHUOlPQDQGHW�PHOODQ�GH�WYn�DUEHWVJUXSSHU�
SURMHNWHW�KDU�KDIW�JLFN�YlOGLJW�VQDEEW��(IWHUVRP�
DOOD�IUnQ�GHQ�JDPOD�JUXSSHQ�¿FN�IDVW�DQVWlOOQLQJ�
Sn�DQQDW�KnOO�IDQQV�GHW�OLWH�I|U�OLWH�WLG�WLOO�
|YHUOlPQDQGHW�

3URMHNWHW�KDU�Vn�KlU�OnQJW�JnWW�EUD�RFK�YDULW�
VSlQQDQGH�RFK�JLYDQGH�I|U�DOOD�SDUWHU��'H�
SUREOHP�YL�VW|WW�Sn�lU�IUDPI|UDOOW�EULVW�Sn�WLG�KRV�
lärare/elever.

Projekten framhåller även att de, förutom att de 
upplevt kommunikationsproblem, också sett en 
tidsbrist i skolan och hos de andra samarbetsparterna, 
och att detta också skapat en tidsbrist även hos 
projekten, och de har därför inte kunnat startas i tid. 
Förutom tidsbrist när det gäller samarbete med olika 

W� VDPDUEHWVSDUWHUV��¿QQV�GHW�HQ�|YHUJULSDQGH�RUR�NULQJ�
att hinna med det som projekten vill göra. Men trots 
att tidsbrist under hela perioden varit ett problem, ser 
projekten att ungdomarna prioriterat sitt engagemang 
i projekten och deltagit aktivt, vilket projektledarna 
anser är ett tecken på att de lyckas genomföra sin 
verksamhet på ett roligt och lärorikt sätt, trots 
organisatoriska svårigheter. 

Vi har upplevt verksamheten väldigt positivt och 

L�YnUD�VDPWDO�RFK�HQNlWHU�VRP�GHOWDJDUQD�I\OOW�
i så är det nästan bara positiva kommentarer. 

7MHMHUQD�OlJJHU�QHU�HWW�VWRUW�DUEHWH�VDPWLGLJW�
VRP�GH�ÀHVWD�RFNVn�KDU�YlOGLJW�P\FNHW�RUGLQDULH�
skolarbete.

-DJ�KDU�W\FNW�DWW�SURMHNWHW�KDU�YDULW�YlOGLJW�
kul och givande! De samarbetsparter som vi 

KDU�KDIW�PHG�RVV�KHOD�YlJHQ�lU�RFNVn�P\FNHW�
SRVLWLYD��6YnULJKHWHUQD�VRP�YL�VW|WW�Sn�KDU�
IUlPVW�YDULW�WLGVEULVW��$WW�MREED�PHG�XQJGRPDU�
måste få ta tid!

Att nå ut till målgruppen
Projekten anser att de nått ut till sin målgrupp, även 
RP�YLVVD�VYnULJKHWHU�KDU�LGHQWL¿HUDWV��)|U�DWW�Qn�XW�
till ungdomarna har projekten använt sig av mässor, 
events med musik, sociala medier, kommunens 
XQJGRPVYHUNVDPKHW��DI¿VFKHU�VDPW�LQIRUPDWLRQ�L�
skolan. I och med rekryteringen av ungdomar till 
projekten har det visat sig att de personliga mötena 
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fungerat bäst, då projektledarna haft tillfälle att träffa 
ungdomarna och kunnat svara på eventuella frågor 
direkt. Ett projekt berättar om hur de använt event för 
att locka ungdomar och att de lyckades så bra att de 
¿FN�PHU�GHOWDJDUH�lQ�YDG�GH�QnJRQVLQ�YnJDGH�KRSSDV�
på.

6HGDQ�JLFN�U\NWHW�RFK�YL�KDU�VQDUDUH�KDIW�VYnUW�
DWW�NXQQD�WD�LQ�DOOD�VRP�YLOO�YDUD�PHG��0XQ�PRW�
mun-metoden har varit den nå ut-metod som 

DQYlQWV��lYHQ�RP�YL�KDU�HQ��)UnQ�5RVHQJnUG�
WLOO�5RVHQEDG�EORJJ��RFK�LQIRUPDWLRQ�¿QQV�Sn�
I|UHQLQJHQV�KHPVLGD��'HW�KDU�YDULW�I|UXQGHUOLJW�
att se hur många som tidigare varit passiva 

NRPPD�WLOO�I|UHQLQJHQ�RFK�YLOMD�DQPlOD�VLWW�
deltagande.

Många projekt menar precis som ovan att den 
bästa marknadsföringen är ungdomarna själva, det 
vill säga att ungdomarna som kommer tycker att 
projektet är så bra att de berättar för sina vänner 
att de också borde delta i verksamheten. Projekt 
har även uppmärksammat att en sammanhållen 
målgrupp förenklar rekryteringen till projekt, eftersom 
budskapet sprids fortare och att man därigenom har 
kunnat nå ut till ungdomarna snabbare.

Vi har inte haft några problem att nå vår 

PnOJUXSS��HIWHUVRP�GHQ�VRPDOLVND�JUXSSHQ�lU�
YlOGLJW�´WDMW´�RFK�PnQJD�NlQQHU�YDUDQGUD�YlO�
och umgås eller har kopplingar till varandra. 

'HW�¿QQV�RFNVn�YlOGLJW�P\FNHW�IRON�NQXWQD�WLOO�
I|UHQLQJHQ�RFK�GHVV�PHGOHPPDU�

Förutom fördelen att ha nära kontakter inom 
PnOJUXSSHQ�¿QQV�GHW�DOOWLG�I|UGHODU�L�DWW�KD�HWW�VWRUW�
nätverk, oberoende om det är i en liten grupp på en ort 
eller runt om i landet. Ett stort nationellt kontaktnät 
hjälper projektledarna att hitta rätt personer på 
skolor och i föreningar att arbeta med, vilket gör det 
enklare att engagera unga att delta i projektet, men 
det underlättar även när projekten letar efter bra 
samarbetspartners.

9L�KDU�HWW�YlOGLJW�VWRUW�QlWYHUN�UXQW�RP�L�ODQGHW��
EODQG�DQQDW�WDFN�YDUH�WLGLJDUH�DUYVIRQGVSURMHNW�
VRP�YL�KDU�GULYLW��VRP�.LOODU��YLONHW�KDU�VWRU�
EHW\GHOVH��9L�KDU�PnQJD�NRQWDNWHU�UXQW�RP�L�
ODQGHW��RFK�VRP�QX�KDU�EOLYLW�lQQX�ÀHU��VRP�
YL�KDU�NXQQDW�DQYlQGD�RVV�DY�I|U�DWW�In�WLSV�
RP�YLOND�I|UHQLQJDU��OlUDUH��IULWLGVSHUVRQDO��
I|UVDPOLQJVSHGDJRJHU�PHG�ÀHUD��VRP�YL�VND�
NRQWDNWD�Sn�RUWHQ��EnGH�I|U�DWW�In�NRQWDNW�PHG�

XQJD��I|U�LQWHUYMXHU��DUUDQJHPDQJ�RFK�I|U�DWW�In�
XW�5|VWOnGDQ�Sn�ROLND�RUWHU�

0HVW�HIIHNWLYW�KDU�YDULW�DWW�GUD�Q\WWD�DY�
LGURWWVOlUDUH�I|U�DWW�Qn�XW�WLOO�PnQJD�QlU�GHW�
gäller prova-på verksamhet. Idrottslärarna vet 

vad som efterfrågas och har positiv påverkan på 

eleverna när det gäller deltagande i aktiviteter. 

6DPYHUNDQ�PHG�DQGUD�DNW|UHU�lU�YLNWLJW�I|U�DWW�
NXQQD�J|UD�JHPHQVDPPD�LQVDWVHU�RFK�XWQ\WWMD�
många resurser.

Projekt som inte haft samma kontaktnät har 
följaktligen haft svårare att få tag på bra 
samarbetsparterna, vilket i sin tur har lett till att det 
varit svårt att nå ut med information till både personal 
och ungdomar. Ett projekt berättar om vilka problem 
de haft i rekryteringen av ungdomar och hur deras 
samarbetspartners haft en betydande roll, då det är 
dessa som mött ungdomarna. 

3n�HWW�VlWW�W\FNHU�MDJ�DWW�YL�KDU�QnWW�XW�EUD��
6NRORUQDV�JHQVYDU�KDU�YDULW�P\FNHW�EUD�RFK�YL�
har därigenom kunnat arbeta med den tänkta 

målgruppen. Vad som visade sig vara svårt 

var den kanal som skulle skapa kontakten 

PHG�GH��IULYLOOLJD��XQGRPDUQD��9L�KDGH�HWW�
samarbete med kommunens ungdomsverksamhet 

som inte riktigt fungerade. Antingen fanns 

det inga ungdomar där som var intresserade 

eller så kunde inte våra samarbetspartners 

NRPPXQLFHUD�YDG�SURMHNWHW�KDQGODGH�RP�

Skolan har visat sig vara en bra plats att hitta 
ungdomar som vill delta och många projekt jobbar 
även tillsammans med skolans personal för att 
genomföra projekt. I samarbeten med skolan upplever 
många projekt att skolans processer är långsamma 
och att det tar lång tid att få ut rätt information till 
lärarlagen.

6YnULJKHWHQ�OLJJHU�IUDPI|U�DOOW�L�DWW�GH�SURFHVVHU�
VRP�V\IWDU�WLOO�DWW�In�VNROOHGQLQJDU�DWW�WD�
beslut om vår aktivitet i skolornas lokaler är 

WLGVNUlYDQGH��VDPW�DWW�GHQ�LQIRUPDWLRQ�VRP�
JnU�XW�YLD�VNROOHGQLQJ�WLOO�OlUDUODJHW��RP�YnU�
DQNRPVW��YnUW�V\IWH��YnUW�VlWW�DWW�DUEHWD�L�VNRODQ�
HQOLJW�SODQHUQD��LQWH�DOOWLG�lU�W\GOLJ�HOOHU�QnU�XW�
till lärarna ”i skolvardagen”. 

Den lite mer utmanande målgruppen är ibland 

OHGQLQJDUQD�I|U�GH�ROLND�VNRORUQD�VRP�YL�
samarbetar med. Skolorna arbetar på väldigt 
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ROLND�VlWW�RFK�lU�RIWD�XSSEXQGQD�L�DQGUD�SURMHNW��
9L�KDU�GRFN�O\FNDWV�EUD�lYHQ�PHG�GHWWD�

'H�ÀHVWD�SURMHNW�XSSOHYHU�DWW�GH�QnU�XW�WLOO�GHQ�
WlQNWD�PnOJUXSSHQ�RFK�DWW�GH�SUREOHP�VRP�¿QQV�
inte ligger hos ungdomarna, utan handlar ofta 
om samarbetspartners såsom kommun, skola och 
I|UHQLQJDU��1nJUD�SURMHNW�XSSPlUNVDPPDU�lYHQ�
föräldrar som en grupp att ta hänsyn till och att en bra 
kontakt med föräldrarna är nödvändig för att de ska 
känna sig trygga i att ungdomarna deltar i projektet.

'HW�¿QQV�RFNVn�HQ�P\FNHW�JRG�VDPYHUNDQ�LQRP�
SURMHNWHW�RFK�DOOD�ELGUDU�PHG�GHQ�NRPSHWHQV�RFK�
GHW�QlWYHUN�PDQ�KDU��(Q�DY�NYLQQRUQD�L�SURMHNWHW�
gick till exempel till imamen i islamiska 

I|UVDPOLQJHQ�RFK�EDG�KRQRP�Jn�XW�RFK�EHUlWWD�
Sn�IUHGDJVE|QHQ�DWW�GHW�lU�RNHM�DWW�I|UlOGUDU�
VOlSSHU�LYlJ�VLQD�G|WWUDU�WLOO�7MHMHU�(PHOODQ��RFK�
GHW�JMRUGH�KDQ�

Projekten har, precis som ovan nämnda projekt, 
uppmärksammat fördelarna med att använda sig av 
lokalsamhället när de rekryterar ungdomar och insett 
att de når ungdomar genom att marknadsföra sig på 
de platser där unga redan rör sig. En sådan arena är 
internet och sociala medier, och många projekt har 
använt medier som Facebook och bloggar för att 
informera om sin verksamhet. Att använda sig av 
sociala medier har i vissa fall varit väldigt effektivt och 
i andra inte fungerat lika bra. Ett projekt som endast 
¿QQV�Sn�LQWHUQHW�lU�EORJJHQ�����VDNHU�GX�NDQ�J|UD, 
som har fått en otrolig genomslagskraft. Trots detta ser 
de en problematik kring sociala medier, då det är svårt 
att veta om de når ut till rätt målgrupp genom sina 
blogginlägg.

Vi upplever att den del av målgruppen som 

EHV|NHU�YnUD�LQVSLUDWLRQVWUlIIDU�WLOOK|U�
PnOJUXSSHQV�lOGUH�nOGHUVNDWHJRUL��'HW�¿QQV�
svårigheter med att nå ut till ungdomarna i 

���nUVnOGHUQ��9L�KRSSDV�GRFN�DWW�GHWWD�NRPPHU�
DWW�I|UElWWUDV�L�RFK�PHG�VNROWXUQpQ��RFK�YL�KnOOHU�
lYHQ�Sn�DWW�DUEHWD�IUDP�VWDUNDUH�VWUDWHJLHU�I|U�
DWW�ORFND�GHQ�\QJUH�PnOJUXSSHQ�WLOO�GH�I\VLVND�
WUlIIDUQD��'HW�lU�W\YlUU�L�QXOlJHW�RP|MOLJW�DWW�In�
IUDP�VWDWLVWLN�Sn�KXU�JDPOD�YnUD�EHV|NDUH�IUnQ�
webbsidan är.

0HQ�GHW�¿QQV�lYHQ�SURMHNW�VRP�XSSOHYHU�DWW�
användning av sociala medier som Facebook för att 
sprida sitt budskap har en svagare genomslagskraft, 
speciellt när det gäller rekryteringen till de fysiska 

träffarna. Vad de delade erfarenheterna beror 
på är svårt att säga, men det kan delvis bero på 
projektledarnas förståelse för hur ungdomar använder 
sig av sociala medier som Facebook och bloggar. 
1HGDQ�I|OMHU�HWW�H[HPSHO�Sn�KXU�SURMHNWHQ�VHU�
användningen av Facebook som problematisk:

1lU�SURMHNWHW�VWDUWDGH�VDWVDGH�GH�WLGLJDUH�
SURMHNWOHGDUQD�KnUW�Sn�DWW�DQYlQGD�VLJ�DY�
VRFLDOD�PHGLHU�I|U�DWW�Qn�XQJGRPDUQD��3URMHNWHW�
DQYlQGH�VLJ�Gn�IUlPVW�DY�)DFHERRN�I|U�DWW�
NRPPXQLFHUD��(PHOOHUWLG�KDU�GHW�LQWH�JHWW�
QnJRW�|NDW�GHOWDJDQGH�DY�´ I\VLVND́ �GHOWDJDUH�
WLOO�SURMHNWHW��bYHQ�RP�DQWDOHW�XQJGRPDU�|NDW�
Sn�8QJ�18�V�IDFHERRNVLGD��KDU�GHW�LQWH�YDULW�
HQEDUW�XQJGRPDU�L�%XUO|YV�NRPPXQ�VRP�KDU�
gillat sidan. Sidan har dock näst intill enbart 

KDU�DQYlQWV�DY�SURMHNWOHGDUQD�VMlOYD��$OOWVn�lU�
GHW�LQJD�XQJGRPDU�VRP�KDU�DQYlQG�VLGDQ�I|U�DWW�
NRPPXQLFHUD�PHG�SURMHNWHW�HOOHU�PHG�YDUDQGUD��
Därav tror vi att det är face-to-face som är den 

ElVWD�PHWRGHQ�I|U�DWW�In�LJnQJ�GHOWDJDUH��YLONHW�
YL�KDU�VDWVDW�Sn�JHQRP�YnU�VNRONDPSDQM�XQGHU�
PDUV�PnQDG��VDPW�JHQRP�YnU�NLFN�RII�XQGHU�
påsklovet.

Måluppfyllelse och effekter
De avslutade projekten har, för att se om de uppnått 
sina mål, utfört olika typer av utvärderingar av 
YHUNVDPKHWHQ��GlU�GH�UHÀHNWHUDU�|YHU�KXU�GHW�KDU�
gått och vilka eventuella spår som projekten lämnar. 
Projektens mål skiljer sig åt. Vissa mål är kvantitativa 
och lättare att mäta, exempelvis antal deltagare, 
produktion av material (böcker, utställningar) och antal 
deltagare som fortsätter att engagera sig i politik och i 
föreningar efter projektets slut. 

0lWEDUD�PnO�I|U�SURMHNWHW�lU�H[HPSHOYLV�DQWDOHW�
XQJGRPDU�VRP�WDU�VWlOOQLQJ��IULWLGVHQJDJHPDQJ��
DQWDO�FLUNHOOHGDUH��V\QOLJKHW�L�PHGLD�RFK�DQWDO�
DNWLYLWHWHU��(Q�YLNWLJ�HIIHNW�DY�PHWRGHQ�lU�DWW�HWW�
DQWDO�GHOWDJDUH�RFK�OHGDUH��VRP�YlQMHU�VLJ�YLG�
DWW�WUlIIDV�Sn�IULWLGHQ��XWYHFNODU�I|UPnJDQ�VNDSD�
HJQD�DNWLYLWHWHU��OlU�VLJ�DQYlQGD�IRONELOGQLQJ�
VRP�YHUNW\J��InU�FKDQVHQ�DWW�WD�VWlOOQLQJ�RFK�
InU�HUIDUHQKHW�DY�WD�DQVYDU��8W|YHU�XW|NDGH�
kunskaper om detta får de som är ledare 

erfarenhet av att leda grupper.

Andra mål är av kvalitativ art, där projekten vill 
öka förståelsen och kunskapen hos ungdomarna. 
Dessa mål är ofta svårare att utvärdera, eftersom det 



Vi deltar! – Utvärdering av Arvsfondens satsning på ungdomar och demokrati 2009–2012 30

är svårt att sätta ord på hur mycket ungdomarnas 
förståelse ökat. För att försöka mäta om ungdomarnas 
kunskap ökar har några projekt lämnat ut enkäter till 
deltagarna i början och i slutet av ett projekt. De kan 
på så sätt se hur väl de uppfyllt sina mål. Ett projekt 
som använt sig av detta är Framtidsboxen. I enkäterna 
som skickats ut har de blandat frågor och påståenden, 
där ungdomarna har fått värdera hur mycket kunskap 
och påverkansmöjligheter de har/upplever att de har. 
Resultatet av enkäterna har bland annat visat att 
ungdomarna efter deltagandet i projekten upplever att 
de har större kunskap om hur man påverkar arbetet i 
en kommun, att de känner till sina rättigheter enligt 
barnkonventionen och att de har ett större förtroende 
I|U�NRPPXQSROLWLNHU��1HGDQ�I|OMHU�HWW�H[HPSHO�Sn�HQ�
enkätfråga med svar från Framtidsboxen:

)5c*$�����-DJ�NlQQHU�DWW�MDJ�NDQ�J|UD�PLQ�U|VW�
K|UG�RFK�NRPPD�WLOO�WDOV�L�PLQ�NRPPXQ

,QQDQ�I|UlQGULQJVSURJUDPPHW����

(IWHU�I|UlQGULQJVSURJUDPPHW����

Projektledarna ser även att deltagandet i de olika 
projekten kommer att ge ungdomarna något att ta med 
sig därifrån, även om deltagandet inte är kontinuerligt. 
Ung NU menar att det kan räcka att ungdomarna 
kommer på ett enda tillfälle för att ett frö ska sås i 
deras tankar, ett frö som de själva kan utveckla utifrån 
sina egna erfarenheter, både kommande och sådana 
som de redan tillägnat sig. Ung NU berättar om hur de 
resonerar kring deltagandet:

8QGHU�SURMHNWHWV�I|UVWD�nU�KDU�GHW�YDULW�
deltagare som har slutat att engagera sig på 

JUXQG�DY�ROLND�DQOHGQLQJDU��(Q�GHO�KDU�YDULW�L�
den åldern att de har fått arbete och inte känt 

att de har hunnit med sitt ideella engagemang. 

1nJUD�KDU�W\FNW�DWW�VNRODQ�KDU�WDJLW�P\FNHW�WLG�
och valt bort att engagera sig på fritiden och det 

KDU�YDULW�GHOWDJDUH�VRP�KDU�À\WWDW�I|U�DWW�GH�KDU�
kommit in på utbildningar på annan ort. Detta 

har lett till att engagemanget inte har blivit 

OnQJYDULJW��PHQ�YL�WURU�DWW�GHOWDJDUQD�XQGHU�
WLGHQ�GH�YDU�DNWLYD�¿FN�PHG�VLJ�EUD�NXQVNDS�
om hur de kan omsätta sitt engagemang och 

sina idéer till verklighet genom Ung NU. Vi 

NRPPHU�GlUI|U�DWW�DUEHWD�EnGH�NRUWVLNWLJW�RFK�
OnQJVLNWLJW�PHG�XQJGRPDUQD�XQGHU�WYn�nU��RFK�
DOOW�HQJDJHPDQJ�lU�YlONRPPHW��RDYVHWW�RP�GHW�
lU�XQGHU�HWW�WLOOIlOOH��XQGHU�ÀHUD�WLOOIlOOHQ�HOOHU�
under en lång och kontinuerlig tid.

Fungerade det?
Förutom att uppnå sina mål menar projekten att de sått 
frön för framtiden, där ungdomarna fått med sig nya 
insikter. De spår som de ansvariga för projekten ser 
handlar i huvudsak om ”personliga spår” och spridning 
av metoder och material. Med personliga spår menar 
projektledarna de kunskaper, insikter och förståelser, 
som deltagarna fått med sig under projektets gång. 
De personliga spåren ses som de mest värdefulla, 
eftersom deltagarna genom dessa får nya perspektiv, 
ett demokratiskt förhållningssätt och verktyg för att 
förändra sin vardag.

7MHMHU�(PHOODQ�ELGUDU�WLOO�VW\UND��PRG��
|GPMXNKHW�RFK�SHUVRQOLJ�XWYHFNOLQJ�KRV�
PnOJUXSSHQ��3URMHNWHW�HUEMXGHU�HQ�WLGLJ�DQKDOW�
på en lång livsresa och snabbar rimligen 

på processen mot integration i det svenska 

samhället.

7MHMHU�(PHOODQ menar att deras målgrupp, unga tjejer 
med utländsk bakgrund, är extra svår att nå och att 
man genom projektet ger dessa individer mod och 
styrka att ta för sig i samhället. Synen på att projekten 
lU�VWlUNDQGH�¿QQV�LQNOXGHUDG�L�DOOD�VYDU��GlU�GH�WDU�XSS�
det stärkta självförtroendet och en ökad resursstyrka 
som erhållits genom den kunskapsbank deltagarna tar 
med sig från projekten.

Det vi i nuläget kan se är att många av våra 

0|MOLJJ|UDUH�InWW�LQVLNWHU�RP�Q\D�VlWWD�DWW�
arbeta med inkludering och delaktighet av 

kommunens invånare.

bYHQ�I|UlQGULQJVDJHQWHUQD�KDU�InWW�Q\D�
YHUNW\J�DWW�I|UVWn�VLJ�VMlOYD�RFK�VLQ�RPYlUOG�
ElWWUH��(IIHNWHU�DY�GHWWD�WURU�YL�lU�ElWWUH�
VMlOYI|UWURHQGH�RFK�VMlOYNlQVOD��RFK�VnOHGHV�
PHU�KDQGOLQJVNUDIWLJD��Q\¿NQD�RFK�PRGLJD�XQJD�
medborgare.

9L�KDU�ELGUDJLW�WLOO�DWW�QnJUD�InWW�HQ�|NDG�OXVW�
I|U�LGURWWVDNWLYLWHWHU�RFK�GlULJHQRP�HQ�PHUD�
KlOVRVDP�OLYVVWLO��0nQJD�KDU�RFNVn�InWW�HQ�
|NDG�NXQVNDS�RP�KXU�I|UHQLQJDU�VW\UV�RFK�KXU�
man kan påverka sin och andras situation i 

samhället.

Förutom de personliga spåren, som bättre 
VMlOYI|UWURHQGH��KDQGOLQJVNUDIW�RFK�Q\¿NHQKHW��WDU�
deltagarna med sig en aktiv fritid och kunskap om hur 
föreningar styrs. Projektledarna ser även att projekten 
för unga genererar positiva effekter för det närliggande 



Vi deltar! – Utvärdering av Arvsfondens satsning på ungdomar och demokrati 2009–2012 31

samhället, då aktioner och mötesplatser exempelvis ger 
ett tryggare område.

Projektens metoder och material ses också som 
en tillgång för samhället, där bland annat lärare fått 
ta del av nya sätt att arbeta med demokratifrågor 
och påverkansarbete. I framtiden kommer det även 
att ge många unga, i exempelvis skolor, tillgång till 
kunskaper som projekten vill förmedla. Projekt har 
även möjliggjort kommunala satsningar där unga 
tilldelas sommarjobb och ser att dessa eventuellt 
kommer att fortsätta utanför projekten. Andra projekt 
som lämnar mer permanenta spår är exempelvis 
5|VW, som kommer att turnera med sina utställningar 
Hembygd – någonstans i Sverige och Röstlådan. 
5|VW har även publicerat två böcker om ungas tankar 
om identitet, makt, demokrati och rättigheter, som 
kan användas som underlag vid diskussioner eller 
workshops.

Stöd och resurser från Arvsfonden
Vid genomförandet av projekten har projektledarna 
haft tillgång till en handledare för att få guidning och 
projektledarna har kontinuerligt redovisat sitt arbete 
till Arvsfonden genom delrapporter och slutrapporter. 
bYHQ�HQ�KHPVLGD�KDU�IXQQLWV�WLOOJlQJOLJ�GlU�GH�
pågående Vi Deltar! projekten delat med sig av sin 
verksamhet och erfarenheter från projekten. Med detta 
VRP�EDNJUXQG�DQVHU�GH�ÀHVWD�SURMHNWOHGDUQD�DWW�GH�InWW�
det stöd de behöver från Arvsfonden och är väldigt 
positiva till satsningen. På frågan om projekt saknat 
stöd från Arvsfonden svarade ett projekt:

1HM��IDNWLVNW�LQWH��9L�lU�YlOGLJW�Q|MGD�RFK�
JODGD�RFK�NlQQHU�HWW�VWDUNW�VW|G�RFK�WLOOLW�IUnQ�
Allmänna arvsfonden. Vi är allmänt väldigt 

WDFNVDPPD�I|U�DWW�KD�InWW�FKDQVHQ�DWW�XWYHFNOD�
YnU�SURMHNWLGp��9L�lU�|YHUW\JDGH�RP�DWW�PHWRGHQ�
RFK�YnUD�HUIDUHQKHWHU�NRPPHU�DWW�J|UD�VWRU�
Q\WWD�LQRP�YnU�RUJDQLVDWLRQ�HQ�EUD�WLG�IUDPnW�

Men projekt pekar även på förbättringar som kan 
göras, och en vanlig tanke handlar om att det är bra att 
ha erfarenhet från tidigare projekt när ett nytt startas. 
0nQJD�SURMHNW�DQVHU�DWW�GHW�ERUGH�¿QQDV�HQ�VW|UUH�
databas för projekten, så utbyte och samarbete mellan 
de olika projekten skulle kunna utvecklas.

(WW�VW|G�VRP�NDQVNH�ERUGH�¿QQDV�lU�HQ�V|NEDU�
GDWDEDV�PHG�VOXWI|UGD��OLNYlO�VRP�SnJnHQGH��
SURMHNW��3UHFLV�VRP�VWXGHQWHU�NDQ�V|ND�NXQVNDS�
JHQRP�DWW�OlVD�DQGUDV�WLGLJDUH�IRUVNQLQJ��Vn�
skulle det vara bra att lätt kunna hitta relevanta 

erfarenheter och kunskap som andra redan 

XSSOHYW�LIUnQ�ROLND�SURMHNW���'HW�lU�GXPW�DWW�
YlOGLJW�PnQJD�J|U�OLNQDQGH�VDNHU�RFK�J|U�YLVVD�
UHVRU�EnGH�HIWHU�YDUDQGUD�RFK�SDUDOOHOOW��QlU�
PDQ�VNXOOH�NXQQD�OlUD�DY�GHW�VRP�UHGDQ�JMRUWV�
RFK�XSSOHYWV��

Projekt har även upplevt att pappersarbetet tagit 
mycket tid ifrån själva projektet och att det behövs 
tydligare riktlinjer kring hur rapporterna till 
$UYVIRQGHQ�VND�VH�XW��1nJUD�SURMHNW�XWWU\FNHU�lYHQ�DWW�
det skulle vara bra att få stöd i det ekonomiska arbetet 
med budget, försäkringar och så vidare, då detta är 
något som många inte jobbat med tidigare och har 
svårt för att veta hur mycket man ska budgetera för i 
de olika utgiftsposterna.

0|MOLJKHW�WLOO�HNRQRPLVNW�ELGUDJ�I|U�HQ�VW|UUH�
SHUVRQDORUJDQLVDWLRQ�L�SURMHNWHW��0HG�WDQNH�Sn�
DWW�GHW�I|UHOLJJHU�VWRUD�NUDY�Sn�DGPLQLVWUDWLYD�
uppgifter – ekonomiska redovisningar och 

YHUNVDPKHWVUHGRJ|UHOVHU�PHG�PHUD�±�InU�
YHUNVDPKHWVGHOHQ�LEODQG�HQ�I|U�OLWHQ�GHO�DY�
personalresurserna.

Projekt kan ha behov av hjälp med det administrativa 
DUEHWHW��PHQ�GHW�¿QQV�RFNVn�HQ�WDQNHJnQJ�VRP�KDQGODU�
om att resurser skulle kunna fördelas i relation till 
SURMHNWHQV�OnQJVLNWLJKHW��RFK�GHW�¿QQV�SURMHNW�VRP�
känner att ett långvarigare stöd skulle ha hjälpt dem 
ytterligare. Detta beror på att det kan vara svårt att 
få godkännande av kommuner och myndigheter för 
fortsatta medel om projekt inte funnits särskilt länge, 
och man därför inte kan påvisa att deras idé verkligen 
fungerar. 

(Q�P|MOLJKHW�VRP�VNXOOH�YDUD�YlUGHIXOO�YRUH�HQ�
P|MOLJKHW�WLOO�I|UOlQJQLQJ�HOOHU�SHUPDQHQWQLQJ�
DY�ULNWLJW�EUD�SURMHNW��VRP�LQWH�ULNWLJW�NDQ�EOL�
VMlOYJnHQGH��)|U�YnU�GHO�lU�YL�|YHUW\JDGH�RP�DWW�
YL�Sn�VLNW�NDQ�In�YnUW�SURMHNW�DWW�OHYD�YLGDUH�Sn�
olika sätt. Däremot kan detta ta tid. Att visa att 

en metod fungerar är en sak som kan gå ganska 

IRUW��$WW�|YHUW\JD�RP�DWW�HQ�PHWRG�lU�EUD�QRJ�I|U�
DWW�VDWVD�SHQJDU�Sn�lU�OLWH�W\QJUH��'HWWD�JlOOHU�
VlUVNLOW�L�YnUW�IDOO��GlU�GHW�KDQGODU�RP�DWW�DUEHWD�
JHQWHPRW�VNRORU��NRPPXQHU�RFK�P\QGLJKHWHU��
VRP�L�DOOPlQKHW�NDQVNH�LQWH�ULNWLJW�lU�NlQGD�I|U�
VLQ�UHDNWLRQVVQDEEKHW��'HW�YRUH�MX�V\QG�RP�GHW�
¿QQV�EUD�SURMHNW�VRP�JnU�XQGHU�Sn�GHQ�WLG�GHW�
WDU�I|U�HQ�P\QGLJKHW�DWW�IDWWD�EHVOXW�

Att ge utrymme för nya idéer är däremot något 
som lyfts som positivt hos Arvsfonden, då det är en 
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organisation som tillhandahåller det stöd och de medel 
som behövs för att kunna genomföra ett nytt projekt 
på ett bra sätt. Många projekt menar även att de känner 
att Arvsfonden har förtroende för deras arbete, vilket 
underlättar processen.

1HM��YL�W\FNHU�DWW�YL�InWW�GH�UHVXUVHU�RFK�
GHQ�KMlOS�YL�EHK|YW��'HW�lU�I|UGHOHQ�PHG�
$UYVIRQGVSURMHNWHQ�MlPI|UW�PHG�PnQJD�DQGUD�
VRP�JHU�SURMHNWPHGHO��,�GH�ÀHVWD�IDOOHQ�InU�
SURMHNWHQ�DOOGHOHGV�I|U�OLWH�UHVXUVHU�I|U�DWW�
kunna nå ett bra resultat och sina mål. Till 

H[HPSHO�KDGH�SURMHNWHW�LQWH�IXQJHUDW�XWDQ�GH�
heltidsanställda kvinnorna och inte heller utan 

YnU�LQK\UGH�OlUDUH��VRP�VWnWW�I|U�GHQ�WHRUHWLVND�
delen.

Sammanfattning
Projektledarna formulerar projektens målsättning 
i termer av att få deltagarna att komma till insikt 
om att politik är mer än det som händer i riksdag 
och regering, likså i termer av att få unga att känna 
sig delaktiga, och se sin egen roll i samhället. Ett 
centralt argument bland projektledarna är också att 
utvecklandet av ett demokratiskt förhållningssätt bland 
deltagarna är det viktigaste målet med verksamheten. 
I allmänhet präglas verksamhetsredogörelserna av 
ett positivt tonläge, och av stor betydelse för detta 
är ofta berättelser om att antalet deltagare, och deras 
engagemang, överstigit ledarnas initiala förväntningar. 
För rekryteringen har personliga kontakter fungerat 

bäst enligt projektledarna, och de lyfter även fram 
vikten av deltagarnas eget arbete för rekrytering 
av ytterligare deltagare. Projektledarna poängterar 
också betydelsen av ett omfattande nätverk för 
verksamhetens genomförande.

De problem som omtalas i enkätmaterialet gäller 
framförallt erfarenheter relaterade till tidspress och 
upplevelser av stress inför att hinna nå ut till så 
många ungdomar som möjligt under anslagen tid. I 
anslutning till sådana upplevelser talas det även om att 
genomförandet blivit lidande på grund av långsamma 
beslut från Arvsfondens sida. Sådana förhållanden 
har dock inte inverkat negativt på ungdomarnas 
engagemang och deltagande. 

1lU�GHW�JlOOHU�PnOXSSI\OOHOVH�WDODU�ÀHUD�OHGDUH�
om egna utvärderingar som de genomfört för att på 
olika sätt skapa sig en uppfattning om ungdomarnas 
kunskap har ökat till följd av verksamheten. I 
anslutning till detta talar ledarna om ”personliga spår” 
– det vill säga ökade kunskaper bland deltagarnas – 
och om spridning av metoder och material till andra 
aktörer och institutioner i samhället.

'H�ÀHVWD�SURMHNWOHGDUQD�DQVHU�DWW�GH�InWW�GHW�
stöd de behöver från Arvsfonden, och de är också 
väldigt positiva till satsningen. De förbättringar som 
efterfrågas handlar i stor utsträckning om möjligheten 
att kunna ta del av insikter från tidigare projekt 
under uppstartsfasen. Vissa projekt har också upplevt 
tidsåtgång till följd av pappersarbete som negativt, och 
efterfrågar tydligare riktlinjer omkring rapporternas 
utformning.
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4. PÅ FÄLTET

Kapitlet nedan innehåller ett antal texter där olika 
empiriska teman presenteras. Dessa teman är 
baserade på erfarenheter som framkommit under 
besök hos olika typer av projekt. Sammanlagt har 
5–10 projekt besökts under perioden 2009–2012, där 
några projekt fått ett besök, medan andra har blivit 
EHV|NWD�ÀHU�JnQJHU��9LG�EHV|NHQ�KDU�SURMHNWOHGDUH�
blivit intervjuade, ibland en gång och vid andra 
WLOOIlOOHQ�KDU�ÀHU�LQWHUYMXHU�lJW�UXP��%HV|NDUHQ�KDU�
även deltagit i projektets aktiviteter, tagit bilder och 
VSHODW�LQ�OMXG¿OHU��I|U�DWW�VNDSD�VLJ�HQ�ELOG�DY�KXU�GHW�
praktiska arbetet sett ut. Intervjuerna som ägt rum har 
varit semistrukturerade, där projektledarna berättat 
fritt kring projektets idé och hur projekten utvecklats. I 
samband med detta har olika breda teman, exempelvis 
möjligheter och svårigheter, berörts. 

Materialet som samlats in under besöken: 
intervjuer, bilder, videoklipp och fältanteckningar 
har kodats och analyserats för att skapa en bild av 
vilka drag som är gemensamma och vilka dilemman 
som kan urskiljas. Dessa särdrag och dilemman har 
legat till grund för en samlad bild av vilka typer av 
framkomliga vägar och hinder som har funnits bland 
alla Arvfondsprojekt, samt hur projekten arbetat för 
att komma runt de hinder de stött på. De teman som 
uppmärksammats är enskilda individers betydelse 
för projekt, nya organisationsformer, hur man kan 
jobba för att hitta verktygen samt hur man når ut till 
målgruppen.

Av unga, för unga
Arvsfonden har uppmärksammat att ungdomar som 
lever i ett socialt eller ekonomiskt utanförskap allt som 
RIWDVW�LQWH�GHOWDU�L�I|UHQLQJVOLYHW��'HW�¿QQV�ROLND�WHRULHU�
bakom varför det är så här, och många av projekten 
inom Vi Deltar! har försökt arbeta sig fram till en ny 
organisk organisationsform, som de hoppas ska passa 
unga bättre. Den organiska föreningsformen har, om 
man jämför med den traditionella, en lösare struktur, 
där hierarkin mellan de som ”lär ut” eller leder och 
de som ska delta är horisontell snarare än vertikal. 
En horisontell arbetsform tillåter unga att ta mer 
ansvar och själva utforma sin verksamhet. Projekten 
ska vara av unga för unga, vilket också är en del av 
grundtanken med satsningen Vi Deltar!. Då de ska 
lära ut vad demokrati är, måste även ett demokratiskt 
förhållningssätt tillämpas praktiskt i projekten. 
Utifrån detta har många projekt uppmärksammat 
att det är viktigt att fritiden inte ser ut som skolan, 

som ofta upplevs som odemokratisk, med för många 
fasta mötespunkter och en ´lärare – elev´ situation 
där eleven bara ska lyssna och ta in information. 
Interaktionen och ungas medbestämmande är viktig. 

I projektet Radio Rgra har projektledarna tagit 
fasta på denna nya innovativa organisationsform och 
de menar att utgångspunkten måste vara ungdomarna, 
YDG�GH�YLOO�RFK�NDQ��RP�GHUDV�EH¿QWOLJD�HQJDJHPDQJ�
ska kunna tas till vara och utvecklas. Det är 
ungdomarna som bestämmer vilka teman som ska tas 
upp under radioprogrammen, som sänds två timmar i 
veckan, och det är även ungdomarna som bestämmer 
vilken musik som ska spelas.

-DJ�NDQ�LQWH�EHVWlPPD��XWDQ�GHW�lU�XQJGRPDUQD�
VRP�PnVWH�VlJD�´ MD��GHW�KlU�YLOO�YL�KD��GHW�KlU�
verkar kul” […] Det är helt upp till ungdomarna 

RP�GRP�JLOODU�PXVLNHQ�OLNVRP��I|U�GHW�lU�VnQ�
musik som sänds i Rgra som ungdomarna gillar.

Musiken är en viktig del av 5DGLR�5JUD� som även har 
en studio som ungdomarna kan få låna för att spela in 
musik. Och det är även musiken som har lockat många 
ungdomar in till radioverksamheten, där de bland 
annat har ett avsnitt som kallas ”hip hop nytt”. På 
denna programpunkt spelar Radio Rgra osignad musik 
som de delaktiga ungdomarna gillar och vill sprida 
vidare i Malmö. I projektet ges ungdomarna stort 
utrymme och deras tankar kring samhället och vad 
som är viktigt sätts hela tiden i fokus. Projektledarna 
för Radio Rgra berättar om hur ungdomarna som 
kommer till projektet ofta har begränsad närvaro i 
skolan och att de märker att dessa ungdomar, som 
inte riktigt passar in i skolans organisation, saknar 
ett forum för att sätta ord på sina tankar. Därför vill 
projektet ge ungdomarna en ny öppnare mötesplats 
där de kan prata om ämnen som är viktiga för dem, 
samt ge dem det forum som de saknar i skolan, 
där de exempelvis kan ägna sig åt diskussioner om 
värderingar. 

8QJGRPDU�InU�P|MOLJKHW�DWW�SUDWD�RP�IUnJRU��
UHVRQHUD�NULQJ�ROLND�IUnJRU�VRP�lU�YLNWLJD�I|U�
GRP��VnQW�VRP�GH�LQWH�ULNWLJW�KDU�P|MOLJKHW�DWW�
YHQWLOHUD�Sn�DQGUD�VlWW��+lU�InU�GRP�HQ�FKDQV�
DWW�WlQND�WLOO�NULQJ�GHW��EROOD�GHW�PHG�DQGUD�RFK�
VHQ�JHVWDOWD�GHW�L�UDGLRQ��>«@�0DQ�InU�GHW�KlU�
VRP�OLJJHU�XWDQI|U�VNRODQ�Sn�QnJRW�VlWW�
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Förutom detta menar projektledarna att de använder 
ett slags “smygpedagogik”, vilket innebär att de 
använder sokratiska frågor och leder in ungdomarna i 
tankegångar, så de exempelvis förstår vikten av att gå 
till skolan. Om man vill vara en bra programledare är 
det viktigt att förstå hur svenska språket är uppbyggt, 
men man måste också ha en omvärldsbevakning för 
att komma på idéer till program och teman, och där 
kommer samhällskunskapen in. 

+lU�InU�GX�OlUD�GLJ�DWW�VlQGD�L�UDGLR��GX�
NDQ�VlQGD�PXVLNSURJUDP��)DVW�YL�YHW�MX�DWW�
PXVLNSURJUDPPHQ�HJHQWOLJHQ�lU�VWXGLR|YQLQJDU�
I|U�WHNQLNHQ��I|U�DWW�NXQQD�VlQGD�DQGUD�
SURJUDP��0HQ�GHW�EHK|YHU�PDQ�LQWH�WU\FND�L�
DQVLNWHW�Sn�XQJGRPDUQD��9L�MREEDU�MX�YlOGLJW�
VP\JSHGDJRJLVNW��>«@�'X�PnVWH�VP\JD��GX�
kan inte bara komma direkt och säga så här 

är det. Ibland måste man låta ungdomarna se 

kopplingen och då ser man tillbaka på när vi var 

\QJUH��1lU�MDJ�YHUNOLJHQ�VnJ�NRSSOLQJHQ�PHOODQ�
PDWHPDWLN�RFK�DWW�KnOOD�L�HQ�EXGJHW��Gn�I|UVWRG�
MDJ�DWW�PDWHPDWLNHQ�YDU�YLNWLJ��0HQ�Vn�OlQJH�GX�
inte har teori och praktik att koppla ihop ser du 

inte det.

Inom Radio Rgra har de olika programmen olika 
teman varje gång. Det kan vara homosexuell kärlek, 
kön, hederskultur, religion, censur och musik, där 
WHPDQ�YlOMV�XW�YLG�P|WHQ�HOOHU�EDUD�XQGHU�HQ�¿ND��
Genom att använda ett program som mål hålls 
ungdomarnas intresse vid liv, och det leder till en 
större kontinuitet i både deltagandet och i antalet 
deltagande. En sådan kontinuitet är dock ofta svår för 
föreningar att uppnå. En projektledare berättar:

9L�KDU�UHGDNWLRQVP|WH�Sn�PnQGDJDU�RFK�GHW�
JnU�MlWWHP\FNHW�XSS�RFK�QHU�RP�GHW�NRPPHU�
folk eller inte kommer folk. Ibland så har det 

YDULW�P\FNHW�IRON�RFK�LEODQG�EOLU�GHW�Vn�´nK��
NRPPHU�WYn�SHUVRQHU´�2NHM��YDG�VND�YL���'HW�EOLU�
MlWWHVYnUW�DWW�In�LJnQJ�QnJRQ�NUHDWLYLWHW�Gn�

Just svårigheten att uppnå ett kontinuerligt deltagande 
ser Radio Rgra och andra projekt inom Vi Deltar! 
som ett problem, och man ser att ungdomarna söker 
HIWHU�PRGHUQDUH�I|UHQLQJVIRUPHU�VRP�lU�PHU�À\WDQGH��
Det är svårt att få ungdomarna att komma två gånger 
i veckan på de utsatta tiderna, då det är andra event 
som lockar. Projektledarna i Vi Deltar! delar i mångt 
och mycket Radio Rgras syn på hur föreningslivet 
förändras i och med en att en yngre generation ställer 
nya krav. Radio Rgra menar att den nya organiska 

organisationsform som de arbetar med att utveckla 
gynnar föreningsdeltagandet bland yngre och att man 
lyckats bra med att fånga upp målgruppen. Hindret 
som Radio Rgra och andra projekt uppfattat är att det 
omgivande samhället inte riktigt är med på vad de 
nya organisationsformerna innebär och därför blir det 
svårt att ge sin verksamhet den legitimitet den behöver 
för att kunna växa och bli fristående. Detta är en 
uppfattning som delas av många projekt.

-DJ�WURU�DWW�GH�Q\D�I|UHQLQJVPRGHOOHUQD��HOOHU�
VlWWHW�YL�VDWVDU�Sn�I|UHQLQJDU�XU�HWW�HNRQRPLVNW�
SHUVSHNWLY��PnVWH�I|UlQGUDV��2FK�5JUD�lU�HWW�
W\SLVNW�H[HPSHO�Sn�HQ�Q\�W\S�DY�IRONU|UHOVH�
PHG�Q\D�W\SHU�DY�VWUXNWXUHU��PHQ�VRP�LQWH�
SDVVDU�LQ�L�GRP�JDPOD�PDOODUQD��RFK�Gn�LEODQG�
EOLU�YL�VYnU�GH¿QLHUDGH�DWW�VDWVDV�Sn�KXU�HWW�
HNRQRPLVNW�SHUVSHNWLY��'lU�KDU�9L�'HOWDU��KMlOSW�
RVV�YlOGLJW�P\FNHW��RFK�GHW�KDU�JHWW�RVV�EHOlJJ�
I|U�YnU�YHUNVDPKHW�RFK�JMRUW�DWW�YL�InWW�P\FNHW�
N|WW�Sn�EHQHQ�RFK�QX�KDU�YL�HWW�P\FNHW�ElWWUH�
XWJnQJVOlJH�QlU�YL�I|UKDQGODU�RP�ROLND�VDNHU�
och ting. 

Fallexempel: Eldsjälar
Projekten som deltagit i satsningen Vi Deltar! har olika 
historier kring hur idén till projekten formades och det 
XSSIDWWDGH�EHKRYHW�DY�DWW�QnJRW�PnVWH�J|UDV��1nJUD�DY�
dessa historier handlar om en personlig drivkraft, där 
ofta projektledarna själva uppfattar något som skevt. 
De ser ett problem och ifrågasätter fenomen, hos sig 
själva och/eller i det närliggande samhället, och vill 
göra någonting åt det. För att fylla det uppfattade 
behovet har projektledarna börjat dra i olika trådar, 
pratat med olika personer, tittat på vad andra har gjort 
för att ta reda på vad som skulle fungera och hur man 
skulle kunna sprida den nya kunskapen eller insikten 
vidare. 

Ett projekt som växt fram ur en personlig insikt 
lU�����VDNHU�GX�NDQ�J|UD�GlU�SURMHNWOHGDUHQ�1DYLG�
beskriver sig själv som en “populärkulturjunkie” och 
HQ�PnQJV\VVODUH��1DYLG�VWDUWDGH�SURMHNWHW�Gn�KDQ�NRP�
på sig själv att läsa om livet, istället för att uppleva 
OLYHW��,�HQ�LQWHUYMX�EHUlWWDU�1DYLG�RP�KXU�HQ�GLVNXVVLRQ�
om pinnbröd blev fröet till 365 saker du kan göra och 
som senare kom att förändra hans liv. 

-DJ�KDU�DOGULJ�JMRUW�SLQQEU|G��PHQ�MDJ�YHW�H[DNW�
KXU�PDQ�J|U��I|U�DWW�MDJ�KDU�OlVW�PLJ�WLOO�GHW��L�
*U|QJ|OLQJDUQDV�KDQGERN��.DOOH�$QND�	�&R��
2FK�Gn�¿FN�MDJ�HQ�VnQ�>WDQNHVWlOODUH@��-DJ�NDQ�
VDNHU��MDJ�NDQ�MlWWHP\FNHW��PHQ�LQWH�I|U�DWW�MDJ�
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JMRUW�GHW�XWDQ�I|U�DWW�MDJ�OlVW�PLJ�WLOO�GHW��2FK�Gn�
¿FN�MDJ�HQ�WRWDO�VXSHU�H[LVWHQWLHOO�NULV�RFK�LQVnJ�
DWW�MDJ�lU����EDVW�RFK�MDJ�KDU�DOGULJ�JMRUW�HWW�
skit.

'HW�lU�L�GHQ�KlU�GLVNXVVLRQHQ�VRP�1DYLG�LQVHU�DWW�KDQ�
kan jättemycket, eftersom han konsumerat mycket 
populärkultur, och samtidigt kommer insikten att han 
LQWH�JMRUW�QnJRQWLQJ��%HUlWWHOVHQ�IRUWVlWWHU�Gn�1DYLG�Sn�
en resa börjar läsa Johan Tells bok 100 sätt att rädda 
YlUOGHQ��RFK�L�VDPEDQG�PHG�OlVQLQJHQ�E|UMDU�1DYLG�
formulera en egen lista med saker han vill göra, där 
punkterna kunde vara världsförbättrande, men även 
självförbättrande, roliga eller helt enkelt saker som 
KDQ�LQWH�SURYDW��+HPNRPPHQ�IUnQ�UHVDQ�E|UMDU�1DYLG�
bocka av saker från sin lista, och tillsammans med 
hans vänner utvecklas listan och de börjar göra saker, 
saker som att testa 10 saker de aldrig ätit, eller att göra 
HQ�NRUHRJUD¿�WLOO�HQ�%H\RQFpOnW��

I ett samtal med en mentor och vän börjar de prata 
RP�1DYLGV�OLVWD�RFK�GLVNXWHUDU�RP�DQGUD�RFNVn�VNXOOH�
få lärdom av att ta del av den och hur den skulle kunna 
spridas. Efter samtalet hade idén till bloggen 365 

VDNHU�GX�NDQ�J|UD växt fram och redan samma kväll 
formulerades ett syfte:

Vi vill inspirera människor till att stänga av sin 

WY�RFK�EOL�PHGYHWQD�SURVXPHQWHU�LVWlOOHW�I|U�
passiva konsumenter.

����VDNHU�GX�NDQ�J|UD handlar om att göra ett aktivt 
val med ett syfte och en idé, för att ta bort passiviteten 
eller slentrianen i livet. För att göra detta startade 
1DYLG�HQ�EORJJ�GlU�KDQ�YDUMH�GDJ�SRVWDGH�HQ�VDN�VRP�
man kan göra, med hjälp av en video, bilder eller text. 
Bloggen växte snabbt och efter bara några veckor 
hade bloggen redan fått många små projektanslag och 
många läsare, vars antal stadigt ökade.

1DYLG�PHQDU�DWW�DOOD�NDQ�RFK�KDU�I|UPnJD�DWW�J|UD�
saker, men att alla människor har, utifrån sina egna 
förutsättningar, olika vägar att gå. Påståendet ”Man 
kan inte bara göra det man vill” förkastas, och bloggen 
ska fungera som ett verktyg för att ge människor 
känslan av att saker och ting är enkelt att göra. Det 
handlar om att tillgängliggöra metoder och bryta 
invanda tankemönster. 

Det handlar om att ge människor känslan av 

DWW�VDNHU�RFK�WLQJ�lU�HQNOD�DWW�J|UD��RFK�Gn�NDQ�
PDQ�PHG�I|UGHO�WD�OLWH�VYnUDUH�VDNHU�RFK�J|UD�
GHP�HQNOD��7D�VYnUI|UVWnGGD�VDNHU�RFK�J|UD�GHP�
tillgängliga. 

För att nå ut till en bred målgrupp, och inte bara till 
kulturintresserade ungdomar, försöker 365 saker du 

NDQ�J|UD tänka ett steg till. Istället för att tycka synd 
om människor som har det svårare än majoriteten vill 
de bygga självkänsla och ”gör-känsla”. 

'HW�VRP�WLOO�HQ�E|UMDQ�lU�VPn�OHNDU��H[SHULPHQW�
RFK�WHVW��(KP��GHW�¿QQV�HWW�EHJUHSS�VRP�KHWHU�
OLWWOH�VWHSV�RI�]HQ��VRP�KDQGODU�RP�DWW�GX�
I|UlQGUDU�GLWW�OLY�JHQRP�DWW�WD�HWW�Q\WW�EHVOXW�
YDUMH�GDJ�RP�HQ�I|UlQGULQJ��2FK�GHW�VND�YDUD�
Vn�VPn��VPn�EHVOXW�VRP�P|MOLJW��WLOO�H[HPSHO�DWW�
MDJ�VND��RNHM�IUnQ�RFK�PHG�LGDJ�VND�MDJ�DOOWLG�
KnOOD�XSS�G|UUHQ�I|U�IRON��IUnQ�RFK�PHG�LGDJ�VND�
MDJ�DOGULJ�nND�KLVV��MDJ�VND�DOOWLG�WD�WUDSSRUQD��
Och det som händer där är att du dels får en 

VODJV�PLQL�PDNW�|YHU�GLWW�OLY�>���@�RFK�GH�KlU�
pusselbitarna när man lägger dom dag efter 

GDJ��HIWHU�GDJ��HIWHU�GDJ��HIWHU�GDJ��YDG�KlQGHU�
Gn"�9DG�E\JJHU�GHW"�'HW�E\JJHU�VMlOYNlQVOD��
GHW�E\JJHU�J|U�NlQVOD��(Q�SHUVRQ�VRP�KnOOHU�Sn�
Vn�KlU�L�HWW�nU��YDG�KlQGHU�PHG�HQ�VnQ�SHUVRQ"�
(Q�VnQ�SHUVRQ�NRPPHU�XW�Sn�DQGUD�VLGDQ�RFK�
WlQNHU�DWW��PHQ�YlQWD�OLWH��RP�MDJ�NDQ�DQRUGQD�
HQ�SLFNQLFN�L�$QJHUHGV�FHQWUXP��VDPOD�LKRS�
SHQJDU�WLOO�HQ�FDQFHUVMXN���nULQJ�RFK�J|UD�ERRN�
FURVVQLQJ�L�PLQ�HJHQ�VWDG��YDG�NDQ�MDJ�J|UD�
PHU"

1DYLG�WDODU�lYHQ�RP�LQVSLUHUDW�OHGDUVNDS��VRP�KDQGODU�
om att få människor att göra det som de faktiskt vill 
göra. För att göra detta möjligt måste man utöka 
EHJUHSSHW�GHODNWLJKHW��GlU�1DYLG�PHQDU�DWW�GHODNWLJKHW�
är att prova på, ta del, ta in och ge tillbaka. Exempelvis 
leder den enkla frågan ”Vad vill du göra idag?” 
till tanken ”Vad kan jag göra idag?”, och det får 
PRWWDJDUHQ�DWW�WlQND�Sn�DOOD�GH�P|MOLJKHWHU�VRP�¿QQV�
tillgängliga just idag.

 Många projekt inom Vi Deltar! har det 
gemensamma målet att dela med sig av kunskap, 
hjälpa andra att få nya insikter, och det är detta mål 
som fungerar som en drivkraft i projekten och för 
dem framåt. Denna drivkraft kan komma inifrån 
SURMHNWOHGDUQD�VMlOYD��VRP�L�1DYLGV�IDOO��HOOHU�Vn�NDQ�
det vara yttre faktorer som triggar igång en idé till ett 
SURMHNW��1lU�PDQ�O\VVQDU�Sn�1DYLG�¿QQV�HQ�VWDUN�NlQVOD�
av entusiasm, och han säger att han älskar det han gör, 
eftersom han gör det han vill och har kul! Man märker 
att han brinner för bloggen och att hans intresse för 
GHODNWLJKHW�HQJDJHUDU�DQGUD�L�KDQV�QlUKHW��0HQ�1DYLG�
är noga med att poängtera att han inte kunnat göra det 
utan hjälp från andra som peppat honom och guidat 
KRQRP�JHQRP�GH�P|MOLJKHWHU�VRP�¿QQV�RFK�L�YDG�KDQ�
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kallar bidragssvenska. Att ha mentorer och människor 
att samarbeta med är viktigt, för att få hjälp, komma 
på nya idéer och för att orka fortsätta engagera sig. 
Vilket också framkommer i andra projekt, där andras 
erfarenheter av liknande projekt och utbyte av metoder 
har varit ett sätt att utveckla projekten och ge dem ny 
energi.

Att nå ut till målgruppen
'HW�¿QQV�HQ�XWEUHGG�ELOG�DY�DWW�XQJGRPDU�L�GDJ�lU�
sysslolösa, att de driver runt i städerna med ingenting 
att göra. Denna bild stämmer delvis, men verkligheten 
ser samtidigt lite annorlunda ut. Ungdomar engagerar 
ofta sig mer än vad vuxna i samhället tror. Det kan 
vara i olika föreningar eller i egna grupper där 
de spelar fotboll, musik eller dansar. Därför har 
Arvsfondsprojekten fått lov att använda sig av olika 
nya innovativa sätt för att nå sin målgrupp. Vissa har 
gått ut i skolor och pratat med elever, andra har satt upp 
DI¿VFKHU��DQYlQW�VLJ�DY�VRFLDOD�PHGLHU��GHODW�XW�À\HUV�
eller arrangerat ett event för att locka ungdomarna 
till sin verksamhet. Detta eftersom de ungdomar 
som gärna kommer till olika event eller föreningar 
redan är engagerade på annat håll, och projekten vill 
exempelvis genom event nå ut till de ungdomar som 
normalt inte deltar i föreningslivet. Ett sådant projekt 
är Friskus, som riktar sig till unga kvinnor. Projektet 
YLOO�JHQRP�¿OP�GLVNXWHUD�GHPRNUDWL��PlQVNOLJD�
rättigheter och kvinnokonventionen. Friskus är ett av 
de projekt som har uppmärksammat vilka utmaningar 
man kan stöta på då man rekryterar nya deltagare och 
vilka problem man kan stöta på då man riktar sig till 
unga kvinnor. 

2FK�VHQ�Vn�KDU�MDJ�WlQNW�Sn��DOOWVn�GHW�KDU�LQJHW�
PHG�YnUW�SURMHNW�DWW�J|UD��(Q�GHW�YDU�QlU�YL�
EHV|NWH�GHQ�GlU�XQJD�PDPPDJUXSSHQ��9L�VD�
KHM��9L�KDU�MX�VDPPD�WLG�VRP�QL�KDU��YL�NDQVNH�
VND�VOn�RVV�LKRS"�2FK�Gn�YDU�GHW�HQ�HQVDP�
PDPPD�RFK�VHQ�Vn�YDU�GHW�VH[�WMlQVWHPlQ�VRP�
satt där. […] Allt det här som det sitter lappar 

RP��XQJD�PDPPDJUXSSHU��WMHMNYlOODU�RFK�VnQW��
PHQ�GRP�KDU�LQWH�HQ�HQGD�EHV|NDUH�

Friskus�PHQDU�DWW�GHW�¿QQV�HQ�VWRU�VNHSVLV�JHQWHPRW�
olika projekt som försöker verka i utsatta områden, 
och menar att invånarna bara ser ännu ett projekt 
som vill komma och säga åt dem hur de ska leva. 
Detta är en erfarenhet som delas av många projekt. 
Rekryteringen av deltagare blir svår och projektet 
stöter på olika ledargestalter i föreningar och samfund 
som fungerar som ”gatekeepers” för vad de anser 
vara rätt och riktigt. )ULVNXV� som leds av två kvinnor, 

diskuterar kvinnorollen och kvinnans vardag. På 
grund av gatekeepers har de haft stora problem i 
områden där det bor människor med många olika 
HWQLVND�EDNJUXQGHU�RFK�WURVXSSIDWWQLQJDU��'HW�¿QQV�
en uppfattning att svenska kvinnor kommer och pratar 
vitt och brett om sexualitet med deltagarna, vilket gör 
det extra viktigt att vara tydlig med vad som kommer 
att hända under träffarna.

6n�QX�WURU�YL�DWW�YL�VND�NXQQD�In�LQ�WMHMHU��DWW�GHW�
LQWH�lU�IDUOLJW��DWW�GHW�LQWH�lU�VH[XHOOW�XSSU|UDQGH�
¿OPHU�VRP�YL�YLVDU�RFK�Vn�YD�

)|U�VnQW�KDU�YL�InU�K|UD�OLNVRP��DWW�GRP�OlVHU�
EDUD��MDKD�GHW�lU�QnJUD�VYHQVNDU�VRP�KDU�HWW�
SURMHNW�PHG�¿OP�RFK�Vn�NRPPHU�GRP�VQDFND�RP�
WMHMHU��'HW�NRPPHU�EDUD�YDUD�VH[��YL�JnU�LQWH�GLW�

Projekten inom Vi Deltar! stöter ofta på denna 
problematik och många har problem med att nå 
ut till unga kvinnor eller tjejer, som ofta upplevs 
som mer styrda i sina liv. Det har exempelvis 
förekommit att äldre kvinnor följer med de yngre för 
DWW�NRQWUROOHUD�YLOND�¿OPHU�VRP�YLVDV�L�Friskus, och 
SURMHNWOHGDUQD�NDQ�VH�DWW�GHW�¿QQV�HQ�JDQVND�VWDUN�
NRQWUROO�PHOODQ�JHQHUDWLRQVJUlQVHUQD��)|U�DWW�In�LQ�ÀHU�
kvinnor i projektet behöver de få dessa gatekeepers 
JRGNlQQDQGH��'HW�¿QQV�JUXSSHU�VRP�Friskus upplever 
som väldigt slutna. Projektet anser att det är extra 
viktigt att nå ut till dessa grupper för att erbjuda en 
YDUGDJ�PHG�ÀHU�NRQWDNWHU�XWDQI|U�IDPLOMHQ��/|VQLQJHQ�
som projektledarna i Friskus hittat handlar om att de 
måste anpassa innehållet så att ingen blir stött av det 
VRP�YLVDV�Sn�¿OPHUQD�

9L�NDQ�LQWH�YLVD�¿OPHU�VRP�SLDQRW�RFK�GHW�lU�
MlWWHV\QG��PHQ�GHW�KDQGODU�RP�UHVSHNW�I|U�GRP�
>NYLQQRUQD@��$WW�YL�LQWH�SUHVVDU�Sn�QnJRQWLQJ��
hellre att vi kommer in på de problemen och 

IUnJHVWlOOQLQJDUQD�Sn�HWW�DQQDW�VlWW��YLONHW�
VWlOOHU�K|JUH�NUDY�Sn�RVV�DWW�KLWWD�EUD�¿OPHU�

Inom projektet pratar de mycket om att öppna dörrar, 
att ge kvinnor från olika bakgrunder möjlighet till en 
mötesplats där de öppet kan diskutera och dela med 
sig av sina erfarenheter som kvinnor i relation till 
demokrati och mänskliga rättigheter. Projektledarna 
menar även att de endast kan öppna dörrar, inte 
tvinga någon att gå in, men ser och hoppas att en 
ökad medvetenhet stärker självkänslan och minskar 
utanförskapet. 

Att arbeta med kultur som ett verktyg för att nå ut 
till ungdomar är väldigt vanligt inom Vi Deltar!. De 
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har även uppmärksammat att verksamheten inte får 
likna skolan för mycket, eftersom den då blir oattraktiv 
för ungdomarna att delta i. För att nå ut till sin 
målgrupp behöver man erbjuda något extra, något som 
ungdomarna tycker är kul och som de kan ha nytta av 
i framtiden. Men något som många av projekten har 
fått erfara är att det av olika anledningar är svårt att nå 
ungdomar utanför skolan. Det kan handla om att unga 
redan har andra kvällsaktiviteter och inte har tid med 
en till, eller så är det svårt för ungdomarna att själva ta 
initiativ till att gå till en ny aktivitet. Men det kan även 
vara så att unga tjejer inte får delta i aktiviteter utanför 
skolan.

7MHMHUQD�InU��DOOWVn��LQWH�Jn�RIWD��)nU�RIWD�LQWH�Jn�
WLOO�YHUNVDPKHW�VRP�LQWH�KDU�PHG�VNRODQ�DWW�J|UD��
0HQ�Vn�KDU�GH�IULWLGVYHUNVDPKHW�IUnQ�I\UD�WLOO�
nWWD��DOOWVn�VH[WRQ�WLOO�WMXJR��2FK�Gn�VND�YL�WHVWD�
RP�YL�NDQ�NRPPD�L�NRQWDNW�PHG�GRP�>WMHMHUQD@�
via den verksamheten. Att vi kommer direkt efter 

VNRODQ��RFK�Gn�InU�YL�MX�Jn�QHU�L�nOGUDUQD��

Förutom dessa utmaningar har Friskus även upplevt en 
viss konkurrens från andra projekt. För att särskilja sig 
från andra projekt, måste varje projekt hitta en nisch 
som ungdomarna anser vara attraktiv, samtidigt som 
de får lära sig nya färdigheter och får tillgång till nya 
verktyg. Enligt Friskus tror projektledare ofta själva på 
sin idé så mycket att de förväntar sig att ungdomarna 
kommer av sig själva, men menar också att den 
villfarelsen inte varar länge.

'HW�NlQQV�KRSSIXOOW�LQI|U�K|VWHQ��I|U�GHW�NlQQV�
som vi har lite mer av dom ingångarna att nå 

PnOJUXSSHQ�OLNVRP��0HQ�EDUD�DWW�YL�KDU�LQVHWW�
DWW�GHW�IXQNDU�LQWH�Sn�GHW�VlWWHW��DWW�PDQ�GHODU�XW�
HQ�À\HU�RFK�Vn�NRPPHU�GRP�

Fallexempel: Att hitta “rätt” deltagare
8WGUDJ�IUnQ�HWQRJUD¿VND�IlOWDQWHFNQLQJDU��

-DJ�KDU�WLGLJDUH�SUDWDW�HQ�GHO�PHG�+LOGH�L�
WHOHIRQ��1X�WUlIIDU�MDJ�KHQQH�RFK�KHQQHV�NROOHJD�
.ODUD�Sn�NRQWRUHW�L�)LOPFHQWUXPV�ORNDOHU��Sn�
0|OOHYnQJHQ�QlUD�)RONHWV�SDUN��'H�MXVW�KDU�
À\WWDW�KLW�HIWHU�DWW�WLGLJDUH�KD�KDIW�NRQWRU�Sn�
DQGUD�VLGDQ�VWDGHQ��EHUlWWDU�GH��9L�VLWWHU�L�N|NHW�
RFK�GULFNHU�NDIIH�RFK�SUDWDU�RP�SURMHNWHW��0HVW�
lU�GHW�+LOGH�RFK�.ODUD�VRP�EHUlWWDU��'H�lU�
YlOGLJW�HQWXVLDVWLVND��RFK�HQWXVLDVPHUDQGH���
RFK�GH�W\FNHU�XSSHQEDUOLJHQ�DWW�GHW�lU�YlOGLJW�
UROLJW�DWW�MDJ�LQWUHVVHUDW�PLJ�I|U�GHUDV�SURMHNW��

+lU�VDPPDQIDWWDU�MDJ�I|UVW�GHUDV�EHUlWWHOVHU�
RP�SURMHNWHW��I|U�DWW�GlUHIWHU�VSHFL¿FHUD�QnJUD�
särskilt relevanta passager i inspelningen. 

Båda har också stort engagemang i frågor som 

U|U�JHQXV�RFK�PlQVNOLJD�UlWWLJKHWHU��RFK�KDU�
YDULW�DNWLYD�L�$PQHVW\�RFK�5|GD�NRUVHW��'H�
EHUlWWDU�RP�)5,6.86�SURMHNWHW�VRP�VWDUWDGH�
K|VWHQ�������6\IWHW�lU�DWW�VDPOD�XQJD�NYLQQRU�
IUnQ�ROLND�GHODU�DY�0DOP|��EnGH�I|U�DWW�WLWWD�
Sn�RFK�I|U�DWW�SURGXFHUD�¿OP�PHG�NRSSOLQJ�
till diskussioner om mänskliga rättigheter och 

NYLQQRUV�VLWXDWLRQ��8WJnQJVSXQNWHQ�lU�DWW�¿OP�
kan vara ett sätt att påverka andra människor 

RFK�L�I|UOlQJQLQJHQ�VDPKlOOHW��)UDPI|UDOOW�
IRNXVHUDV�Sn�JHQXVSHUVSHNWLYHW��+XYXGGHOHQ�DY�
YHUNVDPKHWHQ�lU�RUJDQLVHUDG�NULQJ�¿OPNYlOODU��
+LOGH�RFK�.ODUD�KDU�WUH�JUXSSHU�PHG�XQJD�
NYLQQRU�RFK�YDUMH�JUXSS�WUlIIDV�YDUDQQDQ�YHFND�
I|U�DWW�VH�¿OP�WLOOVDPPDQV��)LOPHUQD�lU�QRJD�
XWYDOGD��EnGH�PHG�DYVHHQGH�Sn�NYDOLWHW�RFK�I|U�
DWW�GH�VND�VWLPXOHUD�WLOO�UHÀHNWLRQ�±�VDPWLGLJW�
InU�GH�LQWH�YDUD�I|U�NRQWURYHUVLHOOD�RFK�¿OPHU�
med sexscener kan exempelvis inte visas i alla 

JUXSSHUQD��,�DQNQ\WQLQJ�WLOO�¿OPYLVQLQJDUQD�KDU�
PDQ�GLVNXVVLRQHU�RFK�YlUGHULQJV|YQLQJDU�

8QGHU�YnUHQ������SnE|UMDV�GHQ�GHO�DY�SURMHNWHW�
VRP�KDQGODU�RP�DWW�OlUD�WMHMHUQD�DWW�VMlOYD�
SURGXFHUD�¿OP��$OOD�VRP�YLOO�InU�P|MOLJKHWHQ�
DWW�J|UD�YDUVLQ�NRUW¿OP�XQGHU�KDQGOHGQLQJ�DY�
SURIHVVLRQHOOD�¿OPDUH��3URGXNWLRQHQ�VNHU�XQGHU�
HQ�YHFNDV�LQWHQVLY�ZRUNVKRS��GlU�JUXSSHQ�
JHPHQVDPW�EHVWlPPHU�HWW�WHPD�VRP�¿OPHUQD�
VND�KDQGOD�RP��)|UVWD�ZRUNVKRSHQ�KDU�MXVW�
LQOHWWV�Gn�YL�WUlIIDV�RFK�MDJ�VND�EHV|ND�HQ�DY�
GHVVD�WUlIIDU��3ODQHQ�lU�DWW�¿OPHUQD�VND�YLVDV�
I|U�DOOPlQKHWHQ�Sn�%LRJUDI�6SHJHOQ�L�MXQL��,�VLQ�
KHOKHW�lU�GHW�WUHnULJD�SURMHNWHW�RFNVn�WlQNW�DWW�
XWP\QQD�L�DUUDQJHUDQGHW�DY�HQ�¿OPIHVWLYDO�������
GlU�GHOWDJDUQD�VMlOYD�VND�In�YlOMD�¿OPHU�DWW�YLVD��

+LOGH�RFK�.ODUD�SUDWDU�PHG�VWRUW�HQJDJHPDQJ�
RFK�P\FNHW�YlUPH�RP�GH�WMHMHU�GH�WUlIIDW�
JHQRP�SURMHNWHW�RFK�YDG�GH�KDU�YDULW�PHG�RP�
KLWWLOOV��(Q�XWPDQLQJ�VRP�YL�SUDWDU�HQ�GHO�RP�
KDU�YDULW�UHNU\WHULQJHQ�DY�GHOWDJDUH��3URMHNWHW�
har visserligen inte uttalat riktat sig till 

LQYDQGUDUNYLQQRU��PHQ�PDQ�KDU�VWUlYDW�HIWHU�DWW�
In�NRQWDNW�PHG�GHVVD�JUXSSHU�RFK�|YHUEU\JJD�
GHQ�XSSIDWWDGH�VHJUHJDWLRQHQ�L�0DOP|��7LOO�VLQ�
KMlOS�KDU�SURMHNWOHGDUQD�GHOV�DQYlQW�VLQD�VWRUD�
NRQWDNWQlW��GHOV�VDPDUEHWDW�PHG�RUJDQLVDWLRQHU�
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VRP�H[HPSHOYLV�,UDQVN�VYHQVND�I|UHQLQJHQ��
0nOVlWWQLQJHQ�YDU�DWW�In�LKRS���±���GHOWDJDUH��
PHQ�I|U�QlUYDUDQGH�KDU�PDQ�EDUD���±���DNWLYD�
WMHMHU��6YnUDVW�lU�GHW�DWW�UHNU\WHUD�WMHMHU�WLOO�
5RVHQJnUGVJUXSSHQ��EnGH�YDG�JlOOHU�¿OPNYlOODU�
RFK�ZRUNVKRSV��(WW�SUREOHP�lU�HQOLJW�+LOGH�RFK�
.ODUD�GHW�VQlYD�nOGHUVVSDQQHW��XSS�WLOO�����VRP�
är ett av villkoren från Allmänna arvsfonden. 

0nQJD�DY�WMHMHUQD�YLOO�WD�PHG�VLQD�lOGUH�
NRPSLVDU��RFK�GHVVXWRP�lU�GHW�Vn�DWW�PnQJD�±�
även om de i princip är vuxna – inte får komma 

RFK�WLWWD�Sn�´VYHQVN�¿OP´�XWDQ�DWW�KD�VLQD�
P|GUDU�PHG�VLJ��'lUI|U�KDU�+LOGH�RFK�.ODUD�L�
YLVVD�IDOO�JMRUW�XQGDQWDJ�IUnQ�nOGHUVJUlQVHQ�I|U�
att få ihop deltagare. Över huvud taget menar 

+LOGH�RFK�.ODUD�DWW�GHW�lU�VYnUW�DWW�In�WDJ�Sn�
GHOWDJDUH�L�J\PQDVLHnOGHUQ�±�GHW�lU�OlWWDUH�DWW�In�
de lite äldre kvinnorna att medverka. Vad gäller 

de äldre kvinnorna med invandrarbakgrund 

¿QQV�HPHOOHUWLG�VSUnNVYnULJKHWHU�VRP�NDQ�VlWWD�
NlSSDU�L�KMXOHW�

Vissa grupper har varit särskilt svåra att 

NRPPD�L�NRQWDNW�PHG��WLOO�H[HPSHO�GH�VRPDOLVND�
NYLQQRUQD��3UREOHPHQ�OLJJHU�LQWH��HQOLJW�+LOGH�
RFK�.ODUD��L�DWW�In�WMHMHUQD�LQWUHVVHUDGH�I|U�
SURMHNWHW��XWDQ�VQDUDUH�DWW�In�NRQWDNW�PHG�
Q\FNHOSHUVRQHU�VRP�NDQ�|SSQD�G|UUDU�WLOO�
särskilt segregerade befolkningsgrupper. 

5HNU\WHULQJHQ�lU�GlUI|U�QnJRW�PDQ�NRPPHU�DWW�
DUEHWD�YLGDUH�PHG�XQGHU�YnUHQ��'H�WMHMHU�VRP�
QX�lU�DNWLYD�L�SURMHNWHW�lU�DOOWVn�LQGHODGH�L�WUH�
ROLND�JUXSSHU�YLG�¿OPNYlOODUQD��9DUMH�JUXSS�
EHVNULYV�VRP�JDQVND�KRPRJHQ��nWPLQVWRQH�
XWELOGQLQJVPlVVLJW��'lUHPRW�¿QQV�VWRUD�
VNLOOQDGHU�PHOODQ�GH�ROLND�JUXSSHUQD��YLONHW�
innebär att verksamheten får anpassas till 

den språkliga och kunskapsmässiga nivån i 

grupperna. 

Ytterligare en utmaning har varit lokalerna. 

)UnQ�E|UMDQ�YDU�WDQNHQ�±�XWLIUnQ�QnJRQ�VODJV�
integrationsperspektiv – att alla aktiviteter 

skulle ske i Filmcentrums centralt belägna 

lokaler. På så sätt hoppades man minska 

VHJUHJDWLRQHQ�PHOODQ�0DOP|V�VWDGVGHODU��0HQ�
PnQJD�DY�WMHMHUQD�IUnQ�H[HPSHOYLV�5RVHQJnUG�
och Seved kunde eller ville inte komma till 

GHVVD�ORNDOHU��RFK�GlUI|U�KDU�PDQ�LVWlOOHW�
À\WWDW�XW�WLOO�GH�ROLND�VWDGVGHODU�GlU�GHOWDJDUQD�
bor. Det innebär att man i nuläget har tre 

JUXSSHU��GlU�GHQ�Vn�NDOODGH�VWDGVJUXSSHQ�
lU�ORNDOLVHUDG�WLOO�6RUJHQIUL��HWW�OLWH�´ElWWUH´�

ERVWDGVRPUnGH�FHQWUDOW�L�0DOP|��DOOGHOHV�L�
DQVOXWQLQJ�WLOO�0|OOHYnQJHQ���HQ�WLOO�5RVHQJnUG�
�PLOMRQSURJUDPVRPUnGH�VRP�WUDGLWLRQHOOW�
UHSUHVHQWHUDV�VRP�SUREOHPRPUnGH�PHG�K|J�
DQGHO�LQYnQDUH�PHG�LQYDQGUDUEDNJUXQG���
RFK�HQ�WLOO�6HYHG��lYHQ�GHWWD�EHWUDNWDW�VRP�HWW�
nedgånget och socialt utsatt område – dock är 

GHW�LQWH�HWW�PLOMRQSURJUDPVRPUnGH��XWDQ�HQ�
äldre stadsdel med ett mer centralt läge och 

YDULHUDG�EHE\JJHOVH���

Att hitta verktygen
Arvsfondens projekt inom Vi Deltar! syftar ofta 
till att ge unga nya verktyg att kunna förstå och 
I|UlQGUD�VLQ�YDUGDJ��'HW�¿QQV�L�SURMHNWHQ�HWW�VWRUW�
fokus på ungdomar som riskerar att hamna i, eller 
UHGDQ�EH¿QQHU�VLJ�L��HWW�VRFLDOW�RFK�HNRQRPLVNW�
utanförskap. Projektens mål är att nå dessa ungdomar 
och stärka deras självkänsla, samt hjälpa dem se nya 
påverkansmöjligheter. För att nå sina mål jobbar 
projekten väldigt mycket med att hitta rätt metoder och 
ett bra bemötande, som inspirerar ungdomarna och 
stärker dem i sin tro på sina egna färdigheter. Projektet 
8QJD�VP\FNDU�VWDQ�har tillsammans med många andra 
projekt uppmärksammat hur olika livserfarenheter 
påverkar hur de bemöter och arbetar med ungdomar på 
olika skolor, från olika områden. 
8QJD�VP\FNDU�VWDQV huvudsakliga verksamheten 

¿QQV�Sn�ROLND�VNRORU�VRP�GH�EHV|NHU�NRQWLQXHUOLJW�
och undervisar i livskunskap genom konst. En 
projektledare berättar att det är en svår balansgång att 
EHP|WD�XQJGRPDUQD��HIWHUVRP�GH�ÀHVWD�XQJGRPDUQD�
i vissa skolor är positiva till skolarbete och skolorna 
har mer resurser, medan andra skolor upplevs som mer 
begränsade. 

Vidare menar 8QJD�VP\FNDU�VWDQ att det är viktigt 
att man når ut där man behövs, och inte där man är 
tillgänglig, vilket är en vanlig tanke inom satsningen 
Vi Deltar!. Projektledaren beskriver ett område som 
har varit extra problematiskt att verka i på grund av 
just utanförskap.

Det är inte ett av dom här som man läser om i 

WLGQLQJHQ��XWDQ�GHW�lU�VQDUDUH�HWW�VnQW��GHW�lU�HQ�
OlJHQKHWVI|URUW�RFK�GHW�¿QQV�HQ�QlUPDWDIIlU��GHW�
¿QQV�HQ�VNROD�RFK�GHW�¿QQV�LQJHQWLQJ�L�|YULJW��
)|U�DWW�PDQ�WlQNHU�DWW�)U|OXQGD�WRUJ�OLJJHU�Vn�
QlUD�DWW�IRON�nNHU�YlO�GLW��0HQ�SUREOHPHW�lU�
att området är ett sånt som man stannar i och 

man tar sig inte därifrån om man inte måste. 

2FK�EDUQHQ�OHNDU�EDUD�L�GHW�KlU�RPUnGHW��GH�
JnU�LQWH�|YHU�WLOO�GHW�QlUPVWD�RPUnGHW��GHW�lU�
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MX�GlU�EXVVKnOOSODWVHQ�OLJJHU�´YDUI|U�JnU�QL�
LQWH�GLW"´�´'HW�lU�RWlFNW��YL�lU�KlU�́ �>«@�'HW�
lU�P\FNHW�PLVVEUXN��P\FNHW�DUEHWVO|VKHW�RFK�
P\FNHW�GHSUHVVLRQ��0nQJD�I|UlOGUDU�VRP�KDU�
GHW�VYnUW�OLNVRP��RFK�EDUQHQ�GUDV�OLNVRP�PHG�L�
GHW�GlU��0\FNHW�KnOOD�YDUDQGUD�WLOOEDND��P\FNHW�
KlUVNDUWHNQLNHU��GHQ�VRP�I|UV|NHU�QnJRQWLQJ��
får alltid det tillbaka.

För att nå ut till ungdomarna i dessa ”bortglömda” 
områdena försöker de olika projekten hitta nya 
vägar att gå, ofta genom att använda kulturella 
XWWU\FN�VRP�NRQVW��¿OP�RFK�UDGLR��)|UXWRP�GHWWD�
berättar projekten om hur deras roll som lärare/ledare 
påverkar verksamheten, och inom 8QJD�VP\FNDU�
stan vill projektledaren exempelvis inte inta rollen 
som traditionell lärare. Livskunskap är inte ett ämne 
som är betygsgrundande, men det är ett ämne som 
kan vara svårt att angripa, både för lärare och elever, 
vilket gör att en utomstående kan tackla ämnet på ett 
annat sätt än vad klassläraren kan göra. Genom att 
undvika lärarrollen tror projektledaren i 8QJD�VP\FNDU�
stan att det är lättare för ungdomarna att öppna sig 
och diskutera känsliga frågor eller måla lite mer 
självutlämnande bilder. 

'HW�YDU�JDQVND�SRVLWLYW�EHP|WDQGH�IUnQ�E|UMDQ��
MXVW�DWW�PDQ�J|U�QnJRW�DQQDW��2FK�MDJ�J|U�OLWH�
HQ�JUHM�DY�DWW�LQWH�YDUD�QRUPDO��DY�DWW�LQWH�YDUD�
en lärare som alla andra. Jag står inte framme 

YLG�WDYODQ�KHOD�WLGHQ��MDJ�VlJHU�VDNHU�GH�W\FNHU�
lU�PlUNOLJW��Vn��2FK�KnOOHU�Sn�RFK�PnODU��Vn�
MDJ�WURU�DWW�MDJ�EOLU�OLWH�HQ�UROLJ�NXI�VRP�J|U�
NXO�VDNHU�PHG�GRP��RFK�GHW�WURU�MDJ�DWW�GRP�
EHK|YHU�

Trots det positiva bemötandet har det varit svårt att 
få med alla ungdomar i ett aktivt deltagande och det 
¿QQV�HQ�XWEUHGG�NlQVOD�EODQG�XQJGRPDUQD�DY�DWW�LQWH�
EHVLWWD�IlUGLJKHWHU��'HWWD�lU�HWW�IHQRPHQ�VRP�nWHU¿QQV�
i många av projekten, och ofta menar projektledare att 
SUREOHPDWLNHQ�VRP�¿QQV�L�RPUnGHQD�VRP�GH�DUEHWDU�
i avspeglar sig hos de unga, en känsla av maktlöshet 
och jantelag. I projekten 8QJD�VP\FNDU�VWDQ säger 
många ungdomar exempelvis ”jag kan inte måla” och 
om man inte är bra på att måla, ska man inte måla. Det 
självklara motargumentet bli förstås ”men har du övat 
då?” Ungdomarnas olika behov i projekten kräver en 
uppmärksam ledare/lärare, för ibland vill man inte av 
olika anledningar uttrycka sina tankar och känslor. 
Det handlar både om gruppdynamik, mognadsgrad 
och tidigare erfarenheter hos ungdomarna, och i dessa 
situationer gäller det att känna av stämningen och 

släppa igenom dem som inte vill. Projektledaren i 
8QJD�VP\FNDU�VWDQ berättar:

,EODQG�Vn�PnODU�KDQ�GHW�MDJ�VlJHU�DWW�KDQ�VND�
PnOD��LEODQG�Vn�J|U�KDQ�QnJRQWLQJ�DQQDW��RFK�
MDJ�W\FNHU�LQWH�PLQ�UROO�lU�DWW�WYLQJD�QnJRQ��
(OOHU�DWW�WMDWD�Sn�GRP��HOOHU�DWW��DOOWVn�PLQ�UROO�
GlU�lU�DWW�LQVSLUHUD�RFK�DWW�XSSPDQD�WLOO��VHQ�
InU�KDQ�LQWH�VW|UD�OHNWLRQHQ��GHW�lU�YL�JDQVND�
W\GOLJD�PHG��0HQ�MD��GHW�lU�QnJUD�VRP�DOGULJ�
PnODU�RFK�MDJ�KDU�VYnUW�DWW�VH�DWW�MDJ�KDU�HQ�UROO�
DWW�WYLQJD�GHP��Vn��'HW�EOLU�Vn�NRQVWLJW��RFK�MDJ�
WURU�DWW�DQGUD�OlUDUH�KDGH�JMRUW�GHW�RFK�MDJ�WURU�
DWW�PnQJD�OlUDUH�lU�JDQVND�WU|WWD�Sn�KRQRP�I|U�
DWW�GHW�DOOWLG�EOLU�Vn�KlU��6n�OLWH�YLOO�MDJ�MX�RFNVn�
DWW�KDQ�VND�NlQQD�DWW�GHW�lU�HQ�IULVWDG��GlU��YLOO�
KDQ�VLWWD�RFK�O\VVQD�Sn�PXVLN�LVWlOOHW�Vn�NDQ�KDQ�
J|UD�GHW��)|U�KDQV�VNROJnQJ�lU�GHW�NDQVNH�ElWWUH�
DWW�NDQ�InU�O\VVQD�Sn�PXVLN�lQ�DWW�MDJ�RFNVn�lU�
GHQ�VRP�EUnNDU�PHG�KRQRP��Gn�NDQVNH�KDQ�lU�
lugnare på nästa lektion.

Trots att alla ungdomar inte deltar i alla aktiviteter kan 
projekten se ett stort engagemang, och projektledaren 
för 8QJD�VP\FNDU�VWDQ säger att ingen av ungdomarna 
har använt argumentet att livskunskap inte är 
betygsgrundande som argument för att slippa delta. 
Däremot kommer det återkommande ”men jag kan inte 
måla”, vilket är lättare att hantera och ge motargument 
till. Det svåraste, säger projektledaren, är att bemöta 
dem som sitter tysta på sina stolar och gör som jag 
säger, och frågar vad de ska måla. Projektledaren 
fortsätter med att säga att det verkar vara svårt för 
dessa ungdomar att förstå att de kan måla precis vad de 
YLOO��DWW�GHW�LQWH�¿QQV�UlWW�RFK�IHO��EDUD�GHUDV�WDQNDU�

1X�EOLU�MDJ�OLWH�¿ORVR¿VN��GHW�YDU�QnJRQ�VRP�
VNUHY�DWW�HQ�GHPRNUDWL�XWDQ�SRHWHU��HOOHU�HQ�
IULKHW�XWDQ�SRHVL��EOLU�EDUD�GHNDGHQV��2FK�GHW�
lU�OLWH�Vn�MDJ�NlQQHU�DWW�GHW�lU��0DQ�KDU�DOOD�
IULKHWHU��PDQ�KDU�DOOD�UlWWLJKHWHU��PHQ�RP�PDQ�
LQWH�DQYlQGHU�GRP�WLOO�DWW�XWWU\FND�GHW�YDFNUD��
GHW�¿QD��GHW�VWRUD��XWDQ�EDUD�GLVNXWHUDU�YDG�
man ska ha på sig eller vad man ska äta eller 

LQWH�lWD��Vn�WDSSDU�GHPRNUDWLQ�VLQ�PHQLQJ�OLWH�
JUDQQ��2FK�MDJ�WURU�DWW�YL�lU�PHG�RFK�OnWHU�XQJD�
XWWU\FND�OLWH�I|U�VWRUD�WDQNDU��$OOWVn�GX�InU�J|UD�
HQ�ELOG�RP�GHW�YDFNUDVWH�VRP�¿QQV��>«@�0DQ�
PnVWH�In�WLOOIlOOH�DWW�XWWU\FND�YLVLRQHUQD��I|U�GHW�
W\FNHU�MDJ�LQWH�ULNWLJW�DWW�PDQ�InU�LGDJ��

'H�PHQDU�DWW�GHW�¿QQV�HWW�GHPRNUDWLVNW�YlUGH�L�DWW�In�
tillfälle att uttrycka sina tankar och känslor utan att 
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prestera. Genom att möta ungdomarna på deras nivå, 
prata om saker de tycker är viktigt, tror 8QJD�VP\FNDU�
stan och många andra projekt att de kommer kunna 
lyfta ungdomarnas blick, stärka deras självförtroende 
RFK�SnYHUNDQVP|MOLJKHWHU��1lVWDQ�DOOD�SURMHNW�L�9L�
Deltar! vill att ungdomarna ska få smak för att uttrycka 
sina tankar, och alla berättar om hur just mötet med 
ungdomarna är det viktigaste. Att ta ungdomarna på 
allvar, projekten behöver inte vara det roligaste som 
¿QQV��RFK�XQJGRPDUQD�EHK|YHU�LQWH�YDUD�VXSHUGXNWLJD��
Alla har rätt att delta, på sina egna villkor.

Rapporter visar att ungdomars deltagande i 
föreningslivet sjunker och Vi Deltar! projekten 
har alla uppmärksammat att de traditionella 
organisationsformerna inte attraherar unga. 
Därför försöker Vi Deltar! genom olika kreativa 
projekt väcka ungdomarnas intresse för ett aktivt 
föreningsdeltagande. )|URUWHQ�L�FHQWUXP är ett projekt 
som, precis som 8QJD�VP\FNDU�VWDQ� provar sig fram 
till nya metoder och vägar för att nå ut till ungdomar. 
”Projektet samlade ungdomar norr om Stockholm, för 
att de tillsammans skulle måla en mural, där motivet 
utgick från temat ”mitt Husby”. Idén bakom projektet 
¿QQV�L�6DQ�)UDQVLVFR��GlU�GHW�PnODWV�PXUDOHU�XQGHU�
hela 1900-talet. En mural, som är en stor målning på 
en utomhusvägg, ger det omgivande samhället tillgång 
till konst, men har även historiskt använts för att skapa 
politiskt debatt.

'HW�lU�OLNVRP�FRPPXQLW\�HQJDJHPHQW�L�HWW�
Q|WVNDO��>«@�'HW�KDQGODU�LQWH�RP�DWW�DOOD�VND�
YDUD�PHG�RFK�KnOOD�L�HQ�SHQVHO��GHW�lU�LQWH�
VMlOYD�KXYXGWDQNHQ��'HW�VND�RFNVn�YDUD�HQ�
XWVP\FNQLQJ��GlUI|U�DWW�DOOD�VND�WD�GHO�DY�GHW�
här.

)|URUWHQ�L�FHQWUXP�vill genom muralen visa en 
annan bild av Husby, som ofta pekas ut som ett 
problemområde med hög arbetslöshet och många unga 
VRP�LQWH�VOXWI|U�JUXQGVNRODQ��(Q�LGp�VRP�GH�ÀHVWD�
projekten återvänder till är att de vill ge ungdomarna 
PDNWHQ�DWW�EHUlWWD�VLQ�HJHQ�KLVWRULD�RFK�GH¿QLHUD�VLQ�
egen vardag. Projektledaren berättar att invånarna i 
Husby och andra förorter ofta upplever utanförskap, 
då det i den rådande mediebilden målas upp en negativ 
bild av både invånarna och stadsdelen som många av 
ungdomarna inte känner igen sig i. På grund av detta 
vill projektet ge ungdomarna något att vara stolta 
över, och samtidigt ge dem en möjlighet att skapa en 
positiv bild av sitt bostadsområde. Utanförskapet kan 
exempelvis ta sig uttryck i frånsägande av en svensk 
identitet, och projektledaren i Förorten i centrum 
berättar:

Det blev diskussioner om killarna som bor här 

XWH��VRP�DEVROXW�LQWH�NDOODU�VLJ�I|U�VYHQVNDU��
7URWV�DWW�GRP�lU�I|GGD�KlU��'lUI|U�DWW�GHW�lU�
MX�LQJHQ�DQQDQ�L�VDPKlOOHW�VRP�NDOODU�GRP�I|U�
VYHQVNDU��I|U�DWW�GRP�lU�VYDUWKnULJD�OLNVRP��

För att hjälpa ungdomarna att skapa en ny bild av 
området och visa dem hur man kan påverka hur en 
SODWV�RFK�KXU�PlQQLVNRUQD�VRP�ERU�GlU�GH¿QLHUDV��
vill )|URUWHQ�L�FHQWUXP jobba med människors 
kapacitet genom att använda konsten som verktyg. 
1DPQHW�)|URUWHQ�L�FHQWUXP�kommer ifrån en tanke 
om att människor ska åka till Husby för att titta på 
muralerna som ungdomarna skapat. De vill skapa 
VWROWKHW�RFK�HQ�NlQVOD�DY�DWW�KD�LQÀ\WDQGH�|YHU�VLWW�
närområde. Projektet startade med att ungdomar på 
en högstadieskola under bildlektioner fritt associerade 
WLOO�WHPDW�´PLWW�+XVE\�́ �1nJRW�VRP�VHQDUH�XWP\QQDGH�
i workshops i projektets samlingslokal, där gruppen 
efter många teckningar, diskussioner och övningar 
kunde komma överens om ett motiv. 

Det är en process och det är processen som 

YDULW�SURMHNWHW��VOXWUHVXOWDWHW�lU�IDQWDVWLVNW�
RFNVn��$OOWVn�GHW�KlU�YDU�HQ�SLORW��YLVLRQHQ�
IUnQ�E|UMDQ�GHW�lU�MX�DWW�YL�VND�MREED�PHG�
HQ�XWRPKXVYlJJ��Vn�VRP�GRP�JMRUGH�L�6DQ�
)UDQVLVFR��2FK�XWWU\FNVIRUPHUQD�VND�EOL�Vn�
häftiga och starka att folk från stan åker hit 

I|U�DWW�WLWWD�Sn�GRP��GlUDY�I|URUWHQ�L�FHQWUXP��
'HW�lU�MX�Vn�GHW�lU�L�6DQ�)UDQVLVFR��GH�KDU�MX�
guidade turer i dom här mission districts med 

människor som kommer och tittar på muralerna. 

'HW�lU�OLNVRP�MlWWHVWDUND�EHUlWWHOVHU�

Under de olika workshops som anordnades pratade 
projektledarna och den konstnärliga ledaren om 
hur man målar med olika tekniker, men även om 
symbolers betydelse, hur olika färger frammanar 
olika sinnesstämningar och varför vissa symboler 
lU�Vn�ODGGDGH��0XUDOHQ�VRP�¿QQV�Sn�HQ�YlJJ�L�
samlingslokalen innehåller mycket symbolik, där 
man ritat ett hjärta för att hedra en ung kille om blev 
mördad i området. Men även saker som betydelsefulla 
ord, respekt, stolthet och religion, slingrar sig genom 
ELOGHQ��3URMHNWOHGDUHQ�EHUlWWDU�DWW�DOOW�VRP�¿QQV�
i målningen betyder något, och för att underlätta 
WRONQLQJHQ�DY�PnOQLQJHQ�¿QQV�HQ�EURVFK\U�WLOOJlQJOLJ�
där man berättar om bakgrunden till målningen.

$OOWLQJ�VRP�¿QQV�Sn�YlJJHQ�KDU�HQ�EDNJUXQG��
GHW�¿QQV�LQJHW�VRP�lU�GLWPnODW�EDUD�I|U�DWW�GHW�
lU�VQ\JJW�RP�PDQ�VlJHU�Vn��9LVVW��XWVP\FNQLQJ�
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RFK�IlUJHU�RFK�VnGDQD�VDNHU��PHQ�DOOWLQJ�VRP�lU�
GlU�KDU�HQ�YLVV�EHW\GHOVH��VRP�KDU�NRPPLW�IUDP�
L�UHQD�NRQNUHWD�WHFNQLQJDU�HOOHU�L�VDPWDO���HOOHU�
av dom här ”skriva ner vad som är viktigt.” 

$OOWLQJ�VRP�VHU�XW�VRP�HWW�WXQQHOEDQHV\VWHP�OLWH��
lU�MX�WXQQHOEDQHV\VWHPHW�NDQ�PDQ�VlJD��)DVW�
PHG�DOOD�GRP�RUGHQ�VRP�VWnU�GlU��GHW�lU�MX�RUG�
som kommit fram på den här listan ”vad som är 

YLNWLJW�I|U�PLJ�L�OLYHW�́ �'HW�lU�DOOW�IUnQ�ULWD�RFK�
PnOD�WLOO�JXG��ElVWLV��MREE��IDPLOM��IRWEROO��UHVSHNW�
RFK�EUD�EHW\J��>«@�6KRSSLQJYDJQHQ�PHG�HQ�
YlUOGVNDUWD�L�YDU�HWW�XWWU\FN�VRP�>HQ�GHOWDJDUH@�
KDGH�´PDQ�VND�lJD��lJD�YlUOGHQ�́

Genom att använda sig av en ny idé eller en ny metod 
visar många arvsfondsprojekt i Vi Deltar! en ny väg 
I|U�DWW�LQNOXGHUD�ÀHU�L�VDPKlOOHW��1nJRW�VRP�YLVDW�VLJ�
vara väldigt effektivt i projekten är att använda sig av 
kreativitet, precis som )|URUWHQ�L�FHQWUXP�och Unga 

VP\FNDU�VWDQ. Det är när projekten visar ungdomarna 
något nytt, ger dem nya verktyg eller färdigheter, 
som ungdomarna kommer tillbaka. Många projekt 
uttrycker även att man förutom en bra metod behöver 
kompetenta ledare med ett lösningsfokus, alla kan om 
dom bara vill.

De erfarenheter som projekten tar med sig från 
Vi Deltar! är många. Projekten som blivit besökta 
har berättat om hur de upplevt projekttiden och 
hur de löst eventuella svårigheter. De erfarenheter 
som presenterats ovan är återkommande i många 
DY�SURMHNWHQ��RFK�GHW�YHUNDU�VRP�DWW�GH�¿QQV�HQ�
bred uppfattning bland personer som har insyn 

i projekten att enskilda individers, till exempel 
projektledares, engagemang har haft stor betydelse 
för hur projekten har utvecklats. Utvecklingen har 
delvis påverkats av hur bra kontakt projektledarna 
haft med samarbetspartners och mentorer, delvis av 
vilka pedagogiska verktyg projektledaren haft tillgång 
till och hur dessa verktyg använts, samt hur mycket 
hjälp de har fått med administrationen. Projekten 
har även haft liknande erfarenheter i samband med 
rekryteringen av ungdomar. Många projektledare 
upplever att det är unga som redan är engagerade som 
kommer till träffarna, och att det är svårt att nå ut till 
de grupper/personer som vanligtvis inte deltar i någon 
VODJV�I|UHQLQJ�HOOHU�OLNQDQGH��(Q�JUXSS�VRP�HWW�ÀHUWDO�
projektledare haft problem att komma i kontakt med 
är unga tjejer med utländsk bakgrund, och de berättar 
att dessa tjejer upplevs som mer styrda i sina liv. För 
att lösa svårigheter med att komma i kontakt med 
målgruppen, och att även nå fram till målgruppen, 
talar projektledarna om ett lösningsfokus som en 
avgörande del i att ro hem projekten. Det gäller att 
se lösningar istället för problem, potential istället för 
stökiga tonåringar. Ungdomarna som kommer till 
projekten upplever ofta ett utanförskap och många 
har en känsla av att inte ha färdigheter. Genom ett 
bra bemötande och rätt verktyg ger projektledarna 
unga en känsla av egenmakt, delvis genom den 
horisontella organisationsformen, där deltagarnas 
medbestämmande är utgångspunkten, men även 
genom att ge unga chansen att själva sätta upp reglerna 
I|U�KXU�GH�VND�GH¿QLHUDV��
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION

Historiskt har ungdomars beteenden ofta setts som 
problematiska: de är för oengagerade, för lata, tar för 
lite ansvar, deltar för lite, och när de deltar, deltar de 
på fel sätt genom fel kanaler. Diskursen i samhället 
kring unga har alltid varit kritisk. Det uppväxande 
släktet symboliserar vår framtid, och idéer om hur 
det är eller hur det borde vara har därför debatterats 
ofta och ingående. Sokrates ska ha yttrat ”Vår 
ungdom älskar inget annat än lyx och lättja. Unga 
män och kvinnor uppför sig sämre än någonsin” 
(Johansson, 2007:15), en tanke som i olika former har 
återupprepats genom historien. Problematiken som 
vuxna ser kring unga är således inget nytt. Förutom 
att unga ofta sägs vara oföretagsamma, har man på 
senare år i västvärlden även tillskrivit ungdomarna 
ett sjunkande intresse för traditionell politik och 
valdeltagande (Putnam, 1995:72ff. Fokus 10:99). Detta 
påstående stämmer faktiskt också till stor del, då unga 
engagerar sig mindre och mindre i politiska partier och 
i föreningslivet. Forskning visar även att unga är den 
grupp som är minst benägen att rösta (Fokus 10:127).

1DWLRQHOOW�IDVWVOnV�GHPRNUDWLQ�L�ODQGHWV�IUlPVWD�
grundlag, regeringsformen (1974:152), där man bland 
annat kan läsa att all offentlig makt utgår från folket, 
att folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på 
allmän och lika rösträtt, samt att alla människor är 
lika inför lagen, där yttrandet ”all offentlig makt utgår 
från folket” ligger till grund för vårt proportionella 
YDOV\VWHP��9DOV\VWHPHW�V\IWDU�WLOO�DWW�GHW�VND�¿QQDV�
en direkt koppling mellan de valda och de som väljer. 
)|U�DWW�|ND�HIIHNWLYLWHWHQ�L�V\VWHPHW�¿QQV�GHW�ROLND�
spärrar, där exempelvis ungdomar under 18 år utesluts 
från rätten att rösta vid både lokala och nationella val 
(Regeringen.se). Inom statsvetenskapen menar man 
att det demokratiska medborgarskapet ”förverkligas 
i den mån medborgarna har reella möjligheter att 
påverka de beslut som rör dem” (Petersson, Westholm 
	�%ORPEHUJ������������6SlUUDUQD�VRP�¿QQV�L�6YHULJH�
innebär därmed att yngre utesluts från det formella 
LQÀ\WDQGHW��RFK�HQ�FHQWUDO�P|MOLJKHW�WLOO�DWW�SnYHUND�
landets styrning försvinner. 

Problematiken kring ungdomars deltagande 
nWHU¿QQV�RIWD�L�DWW�XQJD�XWHVOXWV�IUnQ�IRUPHOO�PDNW��
men ändå förväntas att aktivt delta i samhällslivet och 
XW|YD�LQÀ\WDQGH��6NlOHQ�WLOO�DWW�XQJD�IUnQWDV�UlWWHQ�WLOO�
att medverka i val och omröstningar skiljer sig åt. Det 
¿QQV�DUJXPHQW�VRP�H[HPSHOYLV�WDU�XSS�GHQ�LQWHQVLYD�
utvecklingsfasen i tonåren, där ungdomar ses som 
OlWWSnYHUNDGH�RFK�WUHQGNlQVOLJD��'HW�¿QQV�lYHQ�GH�VRP�

menar att ungdomars lust och intresse svänger mycket 
samt att deras intresse för politik snabbt kan avta 
(Rösträtt vid 16 år i Tyskland:7. Fokus 10:14). Dahl 
(1998:127) menar att barn och unga varken kan eller 
E|U�JHV�SROLWLVNW�LQÀ\WDQGH�I|UUlQ�YLG�HQ�YLVV�nOGHU��
HIWHUVRP�GH�LQQDQ�GHVV�LQWH�lU�QRJ�NYDOL¿FHUDGH�HOOHU�
upplysta för att kunna vara med och styra en stat. 

Trots ett kritiskt förhållningssätt mot unga, anser 
samhället att de utgör en vital del av demokratin. 
Det minskade valdeltagandet skapar en rädsla för 
att det i framtiden ska uppstå en demokratisk kris, 
eftersom institutioners och procedurers legitimitet 
i den representativa demokratin vilar på ett högt 
valdeltagande, det vill säga ett brett godkännande 
från befolkningen. Förutom legitimitetsproblem 
minskar även rekryteringsbasen till de demokratiska 
institutionerna: riksdag, kommun och landsting 
(Fokus 10:369). Ungas engagemang diskuteras därför 
ofta. Farthing (2010:182,185) ser två paradigm i 
diskussionen. I den ena ses unga som apolitiska och 
oengagerade i traditionell politisk mening. I den andra 
ses de som politiska innovatörer, där de skapar nya 
framkomliga vägar för demokratin, genom att vara i 
framkanten av en demokratisk förändringsprocess, där 
VDPKlOOHW�L�VWRUW�À\WWDU�VLJ�ERUW�IUnQ�GHQ�WUDGLWLRQHOOW�
institutionaliserade politiken (Fokus 10: 319). Vidare 
menar Farthing (2010) att ungas deltagande bedöms 
efter vuxnas måttstock på vad ”bra” deltagande är och 
att diskussionen kring unga därför blir ineffektiv.

1lU�PDQ������VlQNWH�U|VWUlWWVnOGHUQ�IUnQ����WLOO����
år menade man att ”ungdomen i allmänhet hade större 
insikter i politiska frågor än tidigare. Man ansåg också 
att en sänkning i sig borde kunna medverka till ett ökat 
intresse för den representativa demokratin” (Rösträtt 
vid 16 i Tyskland:5). Sedan dess har ungdomar och 
deras deltagande blivit en politisk angelägenhet och 
det sjunkande deltagandet i politiska ungdomsförbund 
och föreningar ses idag som ett problem som måste 
åtgärdas. För att få in ungdomar i det politiska rummet 
och göra politiken mer lättillgänglig, har kommuner 
och landsting på senare tid börjat arbeta mer och mer 
med deltagardemokratiska inslag, såsom ungdomsråd 
RFK�PHGERUJDUI|UVODJ��(WW�VSHFL¿NW�XWWU\FN�I|U�ROLND�
aktörers strävan att skapa bättre möjligheter för 
unga att påverka samhället och sina livssituationer är 
Allmänna Arvsfondens Vi Deltar!-satsning.
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Att överbrygga utanförskap och 
kunskapsbrist
Resultatet av studien visar att många projekt utgår 
från att ungdomsgruppen i sin helhet i allmänhet är 
KLQGUDGH�L�VLWW�GHOWDJDQGH��(PHOOHUWLG�¿QQV�GHW�HWW�
stort fokus på unga med utländsk bakgrund boende 
i utanförskapsområden, men också på unga med 
funktionshinder. I de två ovan nämnda grupperna 
nämns tjejer som särskilt hindrade, främst på grund av 
den rådande könsmaktsordningen, där killar ses som 
aktiva och tjejer som passiva. 

Inom deltagarforskningen talas det ofta om 
UHVXUVVW\UND�RFK�GHW�¿QQV�HQ�ELOG�DY�DWW�GHW�lU�HQ�
VSHFL¿N�JUXSS�DY�PlQQLVNRU�VRP�L�VW|UUH�XWVWUlFNQLQJ�
deltar i exempelvis föreningslivet. Gruppen som oftare 
än andra deltar i samhällslivet är i medelåldern, har 
högre utbildning och bor vanligtvis på landsbygden 
(Johansson, 2007. Myrberg, 2007). Den tidigare 
forskningen visar även att faktorerna kön och etnicitet 
korrelerar, där kvinnor med utländsk bakgrund deltar 
mindre än män med utländsk bakgrund från samma 
område, samt att deltagandet varierar beroende på 
vilket land man är uppvuxen i (Lindström, 2005). Här 
kan man se att faktorer som ålder, kön, klass, etnicitet 
och funktionshinder påverkar förutsättningarna för 
att delta i exempelvis föreningslivet, och det påverkar 
i sin tur i vilken utsträckning föreningslivet kan verka 
som en demokratiskola. Då deltagande i föreningslivet, 
resursstyrka och faktorer som etnicitet och kön är 
nära sammankopplat, integrerar föreningslivet en 
viss grupp människor och exkluderar de som saknar 
nödvändiga förutsättningar. 

Två grupper som enligt erfarenheter från 
projektledarna anses behöva hjälp att utöka sitt 
deltagande är unga med utländsk bakgrund i 
utanförskapsområden och unga med funktionshinder. 
Bilden av vilka ungdomar som ses som begränsade 
i sitt deltagande i projekten bekräftas av den 
tidigare forskningen, där man granskat ungas 
deltagande och kommit fram till att inrikesfödda 
deltar mer än utrikesfödda samt att utrikesfödda 
kvinnor deltar betydligt mindre än andra grupper 
(Fokus 10). I projekten uppmärksammas förutom 
GHWWD�DWW�GHW�L�XWDQI|UVNDSVRPUnGHQ�¿QQV�HWW�
stort fokus på kriminalitet, där insatser gentemot 
killar är överrepresenterade. Detta motiverar att 
projekt riktade mot tjejer är av yttersta vikt, då 
tjejer ofta är den grupp som är underrepresenterad 
i föreningar, men även i riksdag och regering. 
bYHQ�ELOGHQ�DY�IXQNWLRQVKLQGUDGH�VRP�KLQGUDGH�
bekräftas i den tidigare forskningen, som visat att 
en uppfattad god hälsa har en positiv effekt på ungas 
XSSOHYGD�LQÀ\WDQGH��,�XQGHUV|NQLQJDU�VRP�JMRUWV�

upplever funktionshindrade ofta en sämre hälsa 
än genomsnittet, vilket kan bidra till att unga med 
funktionshinder har ett stort behov av att stärka sin 
position och sin känsla av att kunna påverka sin 
livssituation.

Begreppet “intersektionalitet”, som lanserades av 
den amerikanska juristen Kimberlé Crenshaw (1989), 
är avgörande för förståelsen av hur olika hinder för 
deltagande kan samspela, och har på senare år fått ett 
stort genomslag på många olika forskningsfält.

Grundidén med det intersektionella perspektivet 
är att makt- och förtrycksrelationer som är baserade 
på särskiljande kategoriseringar som kön, klass, 
etnicitet, sexualitet, religion, funktionshinder etc., 
inte kan betraktas som separata från, eller oberoende 
av, varandra. Tanken är istället att alla dessa faktorer 
samspelar. För att beskriva den situation som en 
given individ av manligt kön har i ett samhälle 
där män är överordnade kvinnor behöver vi därför 
mer information: Vilken samhällsklass tillhör han? 
Vilken är hans etniska bakgrund? Vilken är hans 
sexuella identitet? Vilken generation tillhör han? 
Var bor han? etc. (se exempelvis De los Reyes och 
Mulinari 2005). Intersektionalitetsperspektivet är 
väl anpassat till dagens komplexa samhällen och 
är därför också lämpligt att använda här. Om man 
bara betraktar projektdeltagarnas lärandeprocesser 
och deras framgång eller avsaknad av framgång i 
termer av exempelvis etnicitet, missar vi nämligen 
viktiga faktorer som kan ha att göra med rumsliga, 
ekonomiska eller genusrelaterade aspekter.

Det är också av relevans att se dessa sammanhang 
i ljuset av den franske sociologen Loïc Wacquants 
resonemang om processer av territoriell stigmatisering 
(Wacquant 1999), eftersom Vi deltar! särskilt riktas 
till unga i miljöer som är underkastade en viss 
rumsligt betingad problematik. Det kan handla om 
såväl förortsmiljöer som glesbygdsmiljöer. Det som 
dessa miljöer har gemensamt är att de, i enlighet med 
Wacquants analys, tenderar att uppfattas i stereotypa 
termer som får återverkningar för de människor som 
lever där. Sådan stigmatisering förekommer onekligen 
när det gäller glesbygdsmiljöer (se exempelvis 
Lindgren 1998; Waara 1993; Waara 1996), men är 
särskilt kraftfulla när det gäller storstadsområdenas 
förorter. 

I ett svenskt sammanhang har Ove Sernhede 
(2002) understrukit begreppets betydelse. Vad det 
åsyftar mer precist är att vissa områden kan bli 
stigmatiserade på sätt som leder till att de som bor 
där ses som misslyckade, utslagna eller som andra 
klassens medborgare. Ofta lanseras stereotypa 
föreställningar om kriminalitet och om ras-, kultur- 
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och religionsmotsättningar. Detta tenderar särskilt 
att gälla områden med hög andel av boende med 
invandrarbakgrund, som till exempel Hammarkullen, 
Rosengård eller Rinkeby. Den territoriella 
stigmatiseringen leder både till en diskriminering av 
de människor som bor där och till att motsättningar 
VNDSDV�LQRP�RPUnGHW��2IWD�lU�NRQÀLNWHU�UHODWHUDGH�WLOO�
att områdena har mycket knappa resurser. 

Vidare ser så gott som alla projekten i 
datamaterialet samma hinder för ett aktivt deltagande: 
kunskapsbrist. Att inte inneha de nödvändiga 
kunskaperna om sina egna och andras rättigheter i 
det svenska politiska systemet gör att man inte kan 
XWQ\WWMD�GH�YlJDU�VRP�¿QQV�DWW�Jn��0nQJD�SURMHNW�
utökar deltagar- och demokratibegreppet och menar 
att den representativa demokratin inte räcker till. 
Valen poängteras som viktiga eftersom det är då man 
formellt kan påverka. Emellertid ligger tyngdpunkten 
på deltagande demokrati för att visa vad politik kan 
vara. Projekten framhåller också att deltagande kan ha 
olika form och aktivitetsgrad och att det är deltagandet 
i sig som är viktigt för att få nya erfarenheter och 
kunskaper. Många projektledare lyfter också fram 
just förmedlandet av kunskap till de deltagande 
ungdomarna som projektets mest centrala målsättning. 
En betydelsefull aspekt av den kunskap som ledarna 
vill förmedla till projektdeltagarna är också insikten 
om att politiskt deltagande faktiskt är möjligt.

De hinder som målas upp i problembilden 
handlar ofta om kunskapsbrist, där man menar 
att ungas okunskap är orsaken till det minskade 
deltagandet. Unga förstår inte de traditionella politiska 
organisationsformerna och anser att de är för krångliga 
och tråkiga. Detta gör att unga ofta kan ha en bild av 
att politik är något som ”eliten” ska sysselsätta sig 
PHG��'HW�¿QQV�HQ�UlGVOD�LGDJ�I|U�DWW�XQJDV�PLQVNDGH�
deltagande i partipolitik innebär att de slutat engagera 
VLJ��'H¿QLWLRQHQ�VRP�DQYlQGV�L�GHWWD�UHVRQHPDQJ�
är ytterst smal och bekräftar många ungas bild av 
att politik inte är för alla. Att unga deltar mindre 
i traditionell mening kan bekräftas av exempelvis 
Inglehart och Welzel (2005), som menar att unga idag 
LGHQWL¿HUDU�VLJ�PLQGUH�RFK�PLQGUH�PHG�GH�SROLWLVND�
partierna, men att de inte slutat att engagera sig. 
Undersökningar som gjorts (Fokus 10) verkar tyda på 
att unga i dag oftare prioriterar sakfrågor än politisk 
tillhörighet och vill på grund av det se en förändrad 
politisk struktur, vilket är en uppfattning som delas 
av projekten. Det ”Vi Deltar!” vill göra är att bredda 
ungas förståelse för vad politik är och låta dem förstå 
att en individ kan påverka på andra sätt än genom 
partipolitiskt arbete och val. 

Identitet och resursstyrka
I ovanstående sammanhang berör många projekt ett 
generationsperspektiv. Man menar att unga idag har 
andra värderingar på grund av de generationsbundna 
skillnader som uppstår då människor som har växt 
upp under liknande omständigheter socialiseras till 
i det närmaste samma värderingsmönster. Denna 
tanke snuddar vid Beck’s (2001) förklaring till ungas 
förändrade deltagande, där han menar att unga idag 
socialiserats in i en självklar demokratisk värld och att 
de därför internaliserat de demokratiska värdena och 
friheterna på ett sätt som den äldre generationen inte 
kan föreställa sig. 

För att komma tillrätta med problemet ser man 
ett kunskapslyft som den främsta lösningen. För att 
öka ungas resursstyrka vill man få dem att förstå sin 
egenmakt och stärka deras identitet. Egenmakt är ett 
begrepp som syftar till att förstå och ta kontrollen över 
sin personliga, ekonomiska och politiska situation 
för att kunna förbättra sin livssituation. Med olika 
metoder vill man få unga att förstå hur dessa faktorer 
påverkar individers liv. Genom att stärka egenmakten 
ger man unga de verktyg de behöver för att de ska 
kunna förändra sin livssituation. Andra metoder 
KDQGODU�RP�DWW�YLVD�XQJD�YLOND�NDQDOHU�GHW�¿QQV�VRP�
de kan använda för att själva ta makten över sin 
livssituation. Förutom egenmakt diskuterar ett antal 
projekt intersektionalitet i samband med både synliga 
och osynliga maktstukturer. 

Utanförskap och bristfällig tillgänglighet till 
majoritetssamhället ses som ett stort problem. Unga 
InU�LQWH�VMlOYD�LGHQWL¿HUD�VLJ�RFK�VLQ�LGHQWLWHW��XWDQ�
tillskrivs ofta en identitet utifrån andras fördomar. 
Detta gäller ungdomar generellt, men främst 
XQJGRPDU�L�XWDQI|UVNDSVRPUnGHQ��bYHQ�SURMHNW�
med fokus på funktionshinder delar problembilden, 
då unga funktionshindrade ofta tillskrivs attribut 
som viljelöshet och okunnighet, vilket skapar dåligt 
självförtroende och passivitet hos de unga. 

1lU�GHW�JlOOHU�GH�GHODU�DY�VDWVQLQJHQV�PnO�VRP�
handlar om att de individer som ingår i projekten 
ska uppleva att de utvecklas och blir delaktiga i 
ökande omfattning, är teoretiska perspektiv på 
identitetsprocesser och så kallade subjektspositioner 
av betydelse för utvärderingen. Identiteter är nämligen 
LQWH�¿[D�RFK�IDVWD��'H�WDU�VWlQGLJW�Q\�IRUP��GH�
omförhandlas, förändras och revideras. Detta gäller 
särskilt i dagens senmoderna samhälle där identiteter 
GLYHUVL¿HUDV�DOOWPHU��VDPWLGLJW�VRP�GHW�L�WLOOWDJDQGH�
grad blir individens ansvar att arbeta med det egna jag-
projektet (Gauntlett 2008; Giddens 1991). I grunden 
lU�LGHQWLWHWHU�À\WDQGH�RFK�IRUPEDUD��PHQ�VDPWLGLJW�
är de i hög grad präglade av sociala strukturer. De 
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är resultatet av hur man betraktas av sig själv och 
av andra (Goffman 1959), och av hur man själv – i 
samarbete med sin omgivning – utagerar sin identitet i 
sitt dagliga liv (Butler 1990). 

De olika typiseringar, fack eller subjektspositioner 
som vi – som en följd av rådande världsbilder – 
placerar in oss själva och andra i, skapar oss som 
sociala karaktärer och förser oss således med ett 
sätt att förstå vår omgivning, oss själva, våra motiv, 
våra upplevelser och våra reaktioner. En central 
fråga inom Vi deltar! handlar om huruvida de unga 
projektdeltagarna har lyckats bryta med de socialt 
föreskrivna platser (subjektspositioner) präglade av 
(risk för) utanförskap som de initialt har befunnit sig 
i. Har projektdeltagandet lett till att deras kulturella 
identiteter har reviderats eller ”formulerats om”?

Att exakt fastställa svaret på den typen av frågor 
är förstås svårt i praktiken, inte minst eftersom vi 
KDU�U|UOLJD�LGHQWLWHWHU�RFK�VWlQGLJW�GH¿QLHUDU�RFK�
RPGH¿QLHUDU�RVV�VMlOYD�L�UHODWLRQ�WLOO�DQGUD��0nQJD�
av projekten har dock strävat efter att genom stärkt 
självförtroende bryta de föreskrivna positionerna och 
hjälpa ungdomarna att ta kontrollen över hur de ska 
GH¿QLHUDV��*HQRP�DWW�|ND�PHGYHWHQKHWHQ�RP�KXU�HQV�
yttre och inre attribut påverkar ens identitet och att en 
persons identiteter skiftar beroende på sammanhang, 
tror man att unga kan bryta diskriminerande 
beteenden. De framkomliga vägarna som projekten 
sett handlar främst om att stärka ungas självförtroende 
och ge dem en förståelse för samhället och deras roll 
i det. I relation till detta är det också intressant att 
notera den betydelse som projektledarna tillskriver 
de ”personliga spår” som verksamheten lämnar hos 
deltagarna. För ledarna utgör just de kunskaper och 
insikter som följer av egna praktiska erfarenheter 
av deltagande verksamhet särskilt betydelsefulla 
förutsättningar för att kunna bryta sig ur positioner 
präglade av utanförskap och stigmatisering. 

Projekten använder olika metoder för att öka 
ungas resursstyrka. Vissa använder kulturen, konsten 
och media som verktyg, medan andra arbetar mer 
traditionellt med seminarier och workshops. Projekten 
som använder kreativitet som verktyg menar att 
kulturen och konsten är ett bra forum att diskutera 
svåra frågor, och ger unga en chans att uttrycka sina 
åsikter i ett öppet förhållningssätt. Man uppmuntrar 
även unga att söka alternativa vägar att påverka sitt 
liv, då de inte har den formella makten att påverka 
genom val. Många projekt vill lyfta ungas kunskaper 
när det gäller den tekniska utvecklingen och lär ut hur 
man kan påverka genom kanaler som Twitter, bloggar 
och Facebook. Projekten lyfter även fram unga som 
konsumenter och menar att man genom sin konsumtion 

kan påverka samhället. Genom att bojkotta de företag 
som har dåliga anställningsvillkor, användning 
av vissa kemikalier etc. kan man visa att man inte 
stödjer företag där exempelvis mänskliga rättigheter 
försummas. Slutsatsen är att ungas stärkta resursstyrka 
ökar genom utbildning och medvetandegörande. 
Projekten menar att de ger unga nya verktyg att 
påverka sin vardag. Det handlar om att kräva 
LQÀ\WDQGH�EnGH�YLG�N|NVERUGHW�RFK�L�ULNVGDJHQ��

I ett större perspektiv kan resonemangen kring 
unga verka exkluderande, då förväntningar på 
vad unga kan och vill ofta nedvärderas. Unga som 
tillskriver sig samhällets förväntningar, om de är 
negativa, kan uppleva ett större utanförskap och löper 
större risk att känna sig misslyckade. Genom att 
uppgradera ungas position, speciellt hos de som redan 
upplever ett ekonomiskt eller socialt utanförskap, 
och ge dem mer resurser, kan vi få ett samhälle som i 
högre grad inkluderar alla medborgare. Ett samhälle 
där alla känner sig delaktiga – oberoende av ålder, 
kön, etnicitet och funktionshinder – ger förmodligen 
ett högre deltagande och ett större socialt kapital, 
vilket korrelerar med tillit till både medborgare och 
politiska institutioner. Genom att ge unga resursstyrka 
InU�GH�ÀHU�YHUNW\J�DWW�SnYHUND�VLQ�OLYVVLWXDWLRQ�PHG��
och att ha nytta av resten av livet. Detta är positivt 
I|U�VDPKlOOVXWYHFNOLQJHQ��Gn�GHW�¿QQV�HWW�V\QVlWW�
att individer redan i unga år lägger grunden för sina 
värderingar och deltagandemönster. 

“Smygpedagogik” och deltagarkultur
Ofta har samhällets intresse och insatser när det gäller 
unga varit inriktade mot så kallade åskådarkulturer, 
det vill säga på insatser där unga i första hand 
I|UYlQWDV�NRQVXPHUD�H[HPSHOYLV�¿OP��PXVLN��E|FNHU�
eller scenkonst, eller där unga själva skapar kulturella 
produkter som sedan ska konsumeras av andra. På 
senare tid har dock tendenser i andra riktningar dykt 
upp, till stor del från de unga kulturanvändarna själva. 
Under de senaste åren pågår också en debatt där olika 
aktörer kritiserar åskådarkulturer (se exempelvis 
+DJJUHQ�P��À���������6DWVQLQJHQ�9L�GHOWDU��E\JJHU�Sn�
övertygelsen att de unga projektdeltagare som ingår 
L�GH�¿QDQVLHUDGH�SURMHNWHQ�VND�EOL�PHU�GHODNWLJD�L�
kultur och samhälle i stort och uttrycker en tro på 
deltagarkulturers potential för lärande. De enskilda 
projekten har dock inte alltid detta som ett uttalat 
huvudsyfte. 

I forskarsamhället har ”deltagarkultur” som 
benämning på de nya mönstren lanserats med särskild 
kraft av den amerikanske medieforskaren Henry 
-HQNLQV��bYHQ�RP�-HQNLQV�IUlPVW�GLVNXWHUDU�GH�
varianter av deltagarkulturer som kommer till uttryck 
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Sn�,QWHUQHW��Vn�IXQJHUDU�GHQ�GH¿QLWLRQ�VRP�KDQ�JHU�
lYHQ�L�HQ�EUHGDUH�EHPlUNHOVH��-HQNLQV�P�À�����������

$�SDUWLFLSDWRU\�FXOWXUH�LV�D�FXOWXUH�ZLWK�
UHODWLYHO\�ORZ�EDUULHUV�WR�DUWLVWLF�H[SUHVVLRQ�DQG�
FLYLF�HQJDJHPHQW��VWURQJ�VXSSRUW�IRU�FUHDWLQJ�
DQG�VKDULQJ�RQH¶V�FUHDWLRQV��DQG�VRPH�W\SH�RI�
LQIRUPDO�PHQWRUVKLS�ZKHUHE\�ZKDW�LV�NQRZQ�E\�
the most experienced is passed along to novices. 

$�SDUWLFLSDWRU\�FXOWXUH�LV�DOVR�RQH�LQ�ZKLFK�
PHPEHUV�EHOLHYH�WKHLU�FRQWULEXWLRQV�PDWWHU��DQG�
feel some degree of social connection with one 

DQRWKHU��DW�WKH�OHDVW�WKH\�FDUH�ZKDW�RWKHU�SHRSOH�
WKLQN�DERXW�ZKDW�WKH\�KDYH�FUHDWHG��

Deltagarkulturer är alltså kulturer som hjälper unga 
människor att uttrycka sig själva, engagera sig och bli 
delaktiga i samhället, få en känsla av sammanhang och 
meningsfullhet, interagera och ingå i dialog med andra, 
och som skapar möjligheter till informellt lärande. Om 
man ser till de övergripande målen med Vi deltar! kan 
man alltså säga att vad Allmänna arvsfonden strävar 
efter att etablera är sammanhang och arenor för unga 
som är präglade av deltagarkulturens villkor. Jenkins 
och hans medarbetare (2009) konstaterar också att 
DOOW�ÀHU�IRUVNQLQJVUHVXOWDW�YLVDU�Sn�VWRUD�SRWHQWLHOOD�
fördelar med dessa kulturformer. De sägs kunna förse 
unga med avancerade färdigheter av olika slag, och 
med en medvetenhet om möjligheterna att aktivt kunna 
påverka samhället.

Detta förhållande, alltså att kulturellt “görande” och 
skapande kan leda till effektivt och positivt informellt 
lärande, präglar en rad av projekten inom satsningen. 
En av de projektarbetare som vi har träffat nämnde i 
sammanhangen begreppet ”smygpedagogik”, och detta 
är något som många av de kulturorienterade projekten 
i satsningen kan sägas bygga på. Fokuseringen 
på kulturella uttrycksformer beskrivs inom dessa 
projekt som framkomliga vägar för att bedriva 
demokratiarbete på sätt som gör det attraktivt för 
XQJGRPDU��5DGLR��NRQVW��¿OP�RFK�WHDWHU�EHWUDNWDV�VRP�
medier för att föra ut viktig kunskap på ett spännande 
och roligt sätt – man ”smyger in” det som ska läras 
ut. Flera av projektledarna betonar exempelvis 
vikten av att beskriva projekten på sätt som gör dem 
tilltalande för ungdomar (och alla har en mycket stor 
tilltro till kultur som ett verktyg för demokratisering). 
Detta kan jämföras med exempelvis gUHEUR�GHOWDU�� 
vilket är ett uttalat demokratiprojekt med traditionell 
utbildning på området etc. Med andra ord gör man 
L�VWRUW�VHWW�GHW�VRP�ÀHUD�DY�GH�DQGUD�SURMHNWOHGDUQD�
menar är omöjligt: man lockar ungdomar genom att 
uttryckligen säga att man ska lära ut hur demokrati 

och politik fungerar. Örebro deltar! tycks fungera 
bra – en intressant notering är dock att projektledaren 
ändå resonerar kring om man borde anpassa 
marknadsföringen och försöka ”tala ungdomars språk” 
I|U�DWW�Sn�Vn�VlWW�Qn�XW�WLOO�ÀHU�

Hinder och framkomliga vägar
En viktig fråga är givetvis vilka deltagare som 
projekten når och i vilken omfattning. En betydande 
GHO�DY�GH�SURMHNW�VRP�LQJnU�L�GHQ�HWQRJUD¿VND�VWXGLHQ�
KDU�KDIW�VYnUW�DWW�ORFND�GHOWDJDUH��bYHQ�RP�SURMHNWHQ�
förklarar detta på olika sätt så omnämner också vissa 
av dem detta problem i sin skriftliga dokumentation. 
Bland projekt som inte har haft svårt att hitta deltagare 
har man däremot ofta kämpat med att få kontinuitet 
i verksamheten. En tankegång som förs fram på 
ROLND�VlWW�DY�ÀHUD�SURMHNWOHGDUH��lU�DWW�GHW�¿QQV�I|U�
många projekt och aktiviteter som konkurrerar om 
XQJGRPDUQD��1lU�YL�KDU�EHV|NW�ÀHUD�SURMHNW�L�HQ�RFK�
samma stad har vi också fått intrycket av att det i 
vissa fall är samma ungdomar som är involverade i 
ÀHUD�ROLND�SURMHNW��(YHQWXHOOW�NDQ�GHWWD�LQQHElUD�DWW�
projekten inte når de allra mest utsatta ungdomarna, 
utan främst sådana som redan har tillgång till vissa 
plattformar. Positiva undantag från detta mönster 
¿QQV�JLYHWYLV�RFNVn��(WW�VnGDQW�lU�5DGLR�5*5$:s 
radioteaterprojekt, med sitt inarbetade varumärke och 
lokalerna i Rosengård (även om de mest engagerade 
individerna också här tycks vara personer med ett visst 
mått av resurser).

Svårigheterna i att nå ut till tjejer med 
LQYDQGUDUEDNJUXQG�lU�YLGDUH�QnJRW�VRP�ÀHUD�DY�
projekten påtalar som ett hinder för verksamheten. 
Vissa nämner i det sammanhanget Arvsfondens 
åldersgränser som ett problem då de gärna vill kunna 
inkludera ännu äldre personer. Exempelvis Unga 

VP\FNDU�VWDQ, som fått möjlighet att komma ut i skolor 
och fritidsgårdar, har därigenom fått en plattform för 
att nå många ungdomar som de andra projekten inte 
har tillgång till.

1lU�GHW�JlOOHU�I|UXWVlWWQLQJDUQD�I|U�DWW�Qn�XW�
till målgruppen talar många projektledare även om 
betydelsen av personliga möten, och möjligheten att 
träffa potentiella deltagare, som viktiga för att lyckas 
med rekryteringsarbetet. Flera ledare poängterar 
även vikten av den rekrytering som deltagarna själva 
utför genom egna personliga kontakter och nätverk. 
Dessa insikter är betydelsefulla, och väl värda att 
ta i beaktning, inför ytterligare satsningar på ungas 
deltagande.

Vidare är förändringar under projektens gång något 
som genomsyrar många projekt. I dessa fall tycks det 
handla om att de ursprungliga idéerna inte fungerar så 
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bra i praktiken, antingen för att den tänkta målgruppen 
inte vill eller kan ta del av verksamheten, eller för att 
de planerade aktiviteterna inte är tillräckligt attraktiva 
för ungdomar. Samtliga projekt försöker dock i mesta 
möjliga mån hålla fast vid de ursprungliga tankarna 
och målsättningarna och strävar på så sätt efter att 
legitimera sin fortsatta verksamhet. 

De projekt som lyckats bra och fortsättningsvis 
lever kvar som en mer eller mindre självständig 
organisation är exempelvis 3URMHNW�5|VW��0$.7��5DGLR�
5*5$������VDNHU�GX�NDQ�J|UD�och Örebro deltar. 
Dessa projekt verkar redan från början ha haft vissa 
fördelar när det gäller erfarenhet från tidigare projekt, 
kontaktnät, mentorer och samarbetspartners. De har 
genom sina kontakter kunnat lansera sitt projekt som 
ett ”varumärke” och på så sätt nått ut till ungdomar 
som kontinuerligt vill delta i deras verksamhet. 
Det kan handla om att ha ett bra samarbete med en 
kommun, fritidsgård, skola eller idrottsförening. 
Projektledarna har genom sina mentorer kunnat söka 
stöd och uppmuntran, för att bli motiverade att hitta 
nya vägar för att utveckla sina projekt. En annan faktor 
är tidigare erfarenheter av att arbeta med ungdomar 
i projekt. Många projekt poängterar att det krävs en 
ÀH[LELOLWHW�L�IUnJD�RP�VnYlO�L�LGpQ�L�VLJ�VRP�L�XWI|UDQGHW�
av den, för att få så bra slutresultat som möjligt. 
bYHQ�HUIDUHQKHW�DY�DGPLQLVWUDWLYD�XSSJLIWHU��VnVRP�
rapportskrivning och ekonomi, verkar ha påverkat 
projekten. Sådana uppgifter har tagit upp mycket tid 
från projekten om tidigare erfarenhet saknats. 

De projekt som haft svårare att leva kvar har ofta 
haft organisatoriska problem, där samarbeten inte 
fungerat som det var tänkt och administrationen har 
varit svår och tagit upp för mycket tid. Detta verkar 
bero på att tidigare erfarenheter saknas och följaktligen 
¿QQV�LQWH�VDPPD�NRQWDNWQlW�RFK�WLOOJnQJ�WLOO�PHQWRUHU�
att söka stöd och råd hos. Andra faktorer som har 
spelat in är ”olyckliga händelser”, som till exempel 
plötsliga bortfall av samarbetspartners, projektledare 
som varit tvungna att avbryta sitt engagemang, samt 
att deltagare fallit bort av ofta okända anledningar. 
1nJUD�SURMHNW�KDU�lYHQ�KDIW�SUREOHP�PHG�DWW�
rekrytera personal till sin verksamhet, speciellt om 
utgångspunkten varit att organisationen är ideell. Det 
har även varit svårt att nå ut till rätt personer om man 
saknat ett fungerande kontaktnät.

Det är svårt att bedöma vilka som fullt ut har 
”misslyckats”, då dokumentationen från projekten 
kan se väldigt olika ut, och då många projekt ännu 
inte avslutats. I ansökan, verksamhetsberättelse och 
slutrapporter vill projekten framstå som bra projekt 
och menar att de lyckats, trots vissa svårigheter 
i genomförandet. Målen hos projekten är även 

väldigt svåra att mäta, då de ofta handlar om att öka 
medvetenheten och om att stärka självkänslan och 
självförtroendet. Vissa projekt vill producera ett 
metodmaterial under projekttiden, som ska leva kvar 
och spridas till andra när projektet är slut. 

I detta sammanhang är det också värt att lyfta 
fram att många projektledare talar om att de spår som 
projekten lämnar efter sig inte nödvändigtvis måste 
bestå i kontinuerligt deltagande, Flera av ledarna 
talar snarare om att deltagandet kan förstås i termer 
av att man sår frön – kunskap, erfarenheter och ett 
demokratiskt förhållningssätt – som deltagarna sedan 
bär med sig och som kan utgöra en grund på vilken 
ytterligare deltagande praktiker kan utvecklas.

Projekt, som med utgångspunkt i analysen av 
dokumentationen, verkar ha varit mindre lyckade från 
ett fortlevnadsperspektiv karaktäriseras av bristfällig 
dokumentation, att de inte behandlar målgruppen 
konkret i sina års- eller slutrapporter eller av att de 
uttryckligen anger att de har svårt att få projektet att 
bestå. 

8QGHU�YnUD�EHV|N�KRV�SURMHNWHQ�KDU�YL�ÀHUD�
JnQJHU�UHÀHNWHUDW�|YHU�GHQ�IUDPWUlGDQGH�UROO�VRP�
projektledaren/-ledarna får i relation till ungdomarna. 
Projektledaren som individ tycks ha en mycket stor 
betydelse. Verksamheterna verkar i stor utsträckning 
påverkas av dessa enskilda individer, det vill säga vilka 
VSHFL¿ND�LQWUHVVHQ�RFK�NRPSHWHQVHU�SURMHNWOHGDUQD�KDU�
RFK�DY�KXU�GH�lU�VRP�SHUVRQHU��bYHQ�RP�DNWLYLWHWHUQD�
och projektverksamheten i sig är viktiga (det är 
ju projektidén man beviljas pengar för) tycks den 
enskilda projekt- eller aktivitetsledaren ha en stor 
EHW\GHOVH�I|U�YHP�VRP�VND�NXQQD�LGHQWL¿HUD�VLJ�PHG�
känna sig välkommen som deltagare i ett projekt, och 
för vilka spår detta projekt slutligen lämnar. De allra 
viktigaste avtrycken lämnar dock projekten i form av 
de effekter som de fått för de unga deltagarna. Som en 
av dem säger:

$WW�YDUD�PHG�KDU�YDULW�MlWWHOlURULNW��-DJ�VHU�
Sn�SROLWLNHQ�Sn�HWW�KHOW�DQQDW�VlWW��LQWH�OLND�
NUnQJOLJW�RFK�VYnUW�DWW�SnYHUND�VRP�MDJ�NlQW�
I|UXW��6ND�EOL�NXO�DWW�In�GHQ�KlU�NXQVNDSHQ�RFK�
In�ElUD�GHQ�L�VLQ�U\JJVlFN��
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APPENDIX 1.  
DE 75 ANALYSERADE PROJEKTEN

Pnr Ingivare/sökare Projekt Tema/Beskrivning

2010/101 Svenska Mellanöstern 
Nordafrikagruppen

Love No Borders Arbetar för att organisera och skapa mötesplatser 
för hbtq-ungdomar med invandrarbakgrund. 
Utbildar hbtq-guider och arbetar med 
informationsspridning.

2009/210 Föreningen Wadajir Unga somaliska kvinnor i 
politiken

Utbildar 50 unga somaliska kvinnor (16–20 år) 
till demokratimentorer. Flickorna utbildar sedan 
ERHVE�YRKE�WSQEPMWOE�¾MGOSV�SGL�J}V�OYRWOETIR�
vidare. 

2009/207 Studiefrämjandet i Göteborg Vår framtid Arbetar med forumteater vid ett antal 
fritidsgårdar och skolor i Biskopsgården. Utbildar 
såväl unga som pedagoger.

2009/203 KFUK-KFUM, Göteborg Unga smyckar stan Låter unga uttrycka sig. 

2009/204 Sensus Studieförbund, Västra 
Sverige

Projekt Röst Handlar om att ge ungas tankar om demokrati, 
makt och politik en plats i det offentliga rummet. 
Turnerar landet runt med Röstlådan, en container 
full av ungas tankar och visioner om samhället.

2009/211 Kristna Fredsrörelsen Salaams vänner Ickevåldsarbete och religionsdialog mellan unga i 
skolor.

2009/205 Social Entrepreneurship Forum Framtidsboxen Unga får sommararbete/praktik hos lokala 
tjänstemän och politiker i kommuner runt om i 
landet. 

2009/209 Ung Media Sverige Yttrandefrihet i praktiken Utbildar unga i skolor och föreningar kring 
yttrandefrihet, etik, journalistik m.m.

2010/142 Föreningen Maskrosbarn Frågar man inget – får man inget 
veta

Låter barn och unga m föräldrar i missbruk eller 
psyk. sjukdom berätta om hur de vill bemötas i 
skolan, hos soc m.m.

2009/098 Studiefrämjandet i Lidköping 
Skarabygden 

Filmverket Filmverksamheter av och med unga på ett 
WXSVX�ERXEP�SVXIV�M�LIPE�7OEVEFSVK��cZIR�½PQ�
och teaterverksamhet med personer med 
funktionsnedsättningar.

2009/076 Studieförbundet Ibn Rushd Förorternas Riksdag – FORIX Samlar, organiserar och utbildar unga i förorterna 
kring samhållsfrågor och demokrati.

2010/037 Amnesty International, Sverige Angeläget – utv av webbbas MR Har tagit fram ett webbaserat läromedel och spel 
om MR. Kommer lanseras mot skolor under 2012.

2010/102 Svenska Scoutrådet Redo att delta Ett lots- och caoachingprogram för nyanlända 
ungdomar.

2010/026 Romska Ungdomsförbundet Radio Jek duj trin Sveriges första romska ungdomsradio. Av och med 
romska ungdomar. Har romska ungdomsreportrar 
runt om i landet och låter lyssnarna rösta fram 
vilka teman radioprogrammet ska ta upp.

2010/073 Föreningen Pegasus Delaktighet = rätt Arbetar med aktiv integration. Tillsammans med 
unga nyanlända har projektet genomfört ett antal 
aktiviteter i Hultsfred. 

2010/069 Timrå kommun Ungdomskanalen i Timrå Radioverksamhet för unga i glesbygd. Unga 
utbildas i jounalistik, teknik mm och skapar egna 
radioprogram.

210/068 Teater K Framtid NU Teaterverksamhet på temat ungas tankar om 
framtiden.

2010/067  Elevråds Centralorganisation 
– SECO (ÅR 1) /Kista 
Folkhögskola (År 2)

I rätt riktning Utbildningar kring barnkonventionen och MR 
i skolor främst i Malmö och Stockholm i sk. 
Utanförskaps-områden. Metoden bygger på peer-
education.
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Pnr Ingivare/sökare Projekt Tema/Beskrivning

2009/096 Studieförbundet Vuxenskolan, 
Göteborg

Att få sin röst hörd W]JXEV�XMPP�EXX�¾IV�YRKHSQEV��JVEQJ}V�EPPX�YRKHSQEV�
med utländsk bakgrund, ska får ökad kunskap och 
bli mer delaktiga i politiken.

2009/208 Sveriges Roll- och 
/SR¾MOXWTIPWJ}VFYRH��7:)63/�
i Linköping

VoteIT Arbetar för att skapa en ny mötesprogramvara 
som erbjuder ungdomar som vill engagera sig 
och bedriva ett demokratiskt föreningsarbete på 
webben ett verktyg anpassat för deras behov.

2009/206 Stiftelsen Activa i Örebro län Örebro deltar Utbildning, mentorsprogram och praktik för unga 
med olika typer av funktionsnedsättning med syfta 
att öka deras kunskap och möjlighet att påverka 
samhället. 

2009/201 Riksutställningar Present Unga har, tillsammans med forskare och experter, 
arbetat fram lösningsförslag på de 35 största 
framtida samhällsproblemen. Lösningsförslagen 
har gestaltats i en utställning som nu turnerar 
runt i landet.

2010/027 Intresseföreningen för 
Tidsnätverket i Bergsjön

-RXI�WSQ�HY�XVSV��TSPMW½PQ Ett samarbete mellan unga i Bergsjön och 
TSPMWIR��,EV�WTIPEX�MR�IR�MRJSVQEXMSRW½PQ�SQ�
annorlunda möten mellan ungdomar och polis. 
Föreläser tillsammans med poliser i skolor i Västra 
Götalandregionen.

2009/099 Somalisk-Svenska 
Ungdomsriksförbundet

Ett tryggare Järva för Unga

2009/100 365 saker ideell förening (År 1: 
Kultur Ungdom)

365 saker du kan göra Inspirationsblogg som uppmuntrar unga att göra 
saker.

2009/097 Ideella Föreningen Dalbo Tjejer emellan En mötesplats för tjejer med en verksamhet som 
är utformad utifrån gruppens behov. Målsättningen 
mV�EXX�¾IV�YRKE�¾MGOSV�WOE�ZEVE�HIPEOXMKE�M�
utvecklingen i sitt närområde och att bidra 
integration mellan olika etniska grupper.

2010/099 Föreningen ARcTic Project 
Group

9RKE�XEROEV�¯�½PSWS½WOE�WEQXEP�� *MPSWS½WOE�WEQXEP�J}V�YRKE�

2009/050 Föreningen RedSea Demokratiskolan I samarbete med ett antal invandrarföreningar ska 
unga utbildas till demokratimentorer i områdena 
Angered, Bergsjön och Biskopsgården. 

2010/103 Ungdomens Nykterhetsförbund 
(UNF) i Jönköping

Trivselgerilla Engagerar unga i trivselgerillor i skolor 
i Jönköping. Trivselgerillorna genomför 
trivselhöjande aktiviteter för alla skolelever.

2009/224 Råslätts Sportklubb Unga på Råslätt röstar Demokratiutbildning, träffar, mentorsprogram och 
ledarskapsutbildningar för unga i ett av Jönköpings 
utanförskapsområden.

2009/223 IOGT-NTO. Skutskär Öppna dörrar Projektets fokus är att skapa nätverk och 
integration mellan nyanlända ungdomar och 
boende i Skutskär.

2009/202 Sveriges Elevråds 
Centralorganisation – SECO

-R¾]XERHI�M�WOSPER�¯�QIV�mR�IR�
möjlighet

Syftar till att utveckla en metodhandbok, en 
resurswebb och ett koncept för workshops kring 
IPIZMR¾]XERHI��

2009/222 Arbetarnas Bildningsförbund 
(ABF) Stockholm-Sydväst, 
Skärholmen

Demokratislaget Projektet Demokratislaget är ett samarbete 
mellan Skärholmens stadsdelsförvaltning och ABF 
Stockholm Sydväst som handlar om att ett 50-tal 
ungdomar får praktisera demokratiska processer 
inför valet 2010.

2010/106 FC Växjö Ditt fria val Ungdomar och demokrati. Öka valdeltagande. 
Nyanlända ungdomar. Växjö, Araby, Dalbo.

2010/104 Drömmarnas Hus Ek. förening Mitt område 9RKHSQEV��PMZWFIVmXXIPWI��½PQ��R]LIXWVIHEOXMSR��
Rosengård.
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Pnr Ingivare/sökare Projekt Tema/Beskrivning

2009/127 Framtiden A Center Framtidsverkstan Skapa mötesplatser för ungdomar i Gårdsten 
i Göteborg (typ fritidsgård). Meningsfull fritid 
för och med ungdomarna i området. Ska främja 
goda fritidsvanor och ska arbeta för att minska 
rekryteringen till kriminella gäng.

2010/076 Folkbildningsföreningen i Malmö Watch it – en metodverkstad 
för förändring

Ungdomar och demokrati/samhällsaktion. 
7EQZIVOER�QIH�¾IVE�ERHVE�J}VIRMRKEV��1EPQ}�SGL�
Lund.

2010/077 Röda Korset, Umeåkretsen 6}HE�/SVWIXW�½PQYXFMPHRMRK�M�
Umeå

9RKHSQEV�HIPXEV�M�½PQWOSPE��½PQXmZPMRKEV��9QIo�

2010/131 Föreningen Projektor Demokrati – På mina villkor Ungdomar och demokrati/samhällsaktion. 
(IQSOVEXMNEOXIR��MHqNEOXIR��7EQZIVOER�QIH�¾IVE�
andra föreningar. Växjö. 

2010/066 SISU Svensk Idrotts Studie- 
och Utbildningsorganisation, 
Västernorrland

Ung i förening och samhälle Ungdomar och samhällsengagemang genom 
idrottens normer. Öka kunskap om hur arbeta 
deltagande med ungdomar som grupp inom 
idrottsrörelsen. 

2010/065 Gästriklands Idrottsförbund Samhällsdesigners Hitta en modell för att få idrottsungdomar mellan 
16–25 år att attraheras av samhällsfrågor genom 
att visa på konkreta sätt att påverka. Hofors, 
Sandviken, Ockelbo, Gävle.

2009/103 Röda Korset/Kista Kvinnokraft/
Förorten i Centrum (från år 2)

Förorten i centrum, konstnärligt 
gestaltande för lokal samverkan

Communty building genom muralmålning. 
Stockholm och Husby.

2010/038 Västernorrlands Idrottsförbund Arbetsnamn Vi deltar Skapa modell för att få idrottsungdomar 
intresserade av samhällspåverkan. Västernorrland.

2010/039 Imagenes del Sur/Bilder från 
Södern

Friskus (MWOYWWMSRWKVYTTIV�SQ�HIQSOVEXM�QIH�½PQ�WSQ�
utgångspunkt. Unga kvinnor i Malmö.

2010/040 Föreningen Idrott För 
Handikappade 

Aktiva tjejer – en nationell 
satsning

Aktivitetsgrupp för tjejer med olika 
funktionsnedsättningar. Unga tjejer som l
Både idrott och andra typer av aktivitete

eder. 
r. Malmö.

2009/221 Svenska 
Celiakiungdomsförbundet 

SCUF för mångfald Förebygga och motverka rasism och intolerans 
inom SCUF samt sprida goda metoder till andra 
ungdomsorganisationer.

2009/025 Södertäljes Ungdomsråd Förstudie: Vad tycker folket/
huset?

Undersöka (bl.a. genom enkäter) behovet av en 
central mötesplats för ungdomar i Södertälje. 
Förstudien ska resultera i ett konkret förslag 
på hur morgondagens mötesplats kan drivas, 
KIRSQJ}VEW�SGL�½RERWMIVEW��

2010/004 Föreningen Jagvillhabostad.nu Förstudie: medborgardialog Undersöka behovet av en central mötesplats för 
ungdomar i Södertälje. Bl.a. enkäter. Förstudien 
ska ge förslag på hur morgondagens mötesplats 
OER�HVMZEW��KIRSQJ}VEW�SGL�½RERWMIVEW��

2010/006 Föreningen Vi är Landskrona
c/o Rodolfo Zuniga Vargas

LA Stories Digital storytelling. Ungas livsberättelser från 
Landskrona.

2010/005 Internationella Kvinnoföreningen 
(IKF) i Malmö 

Räkna med oss Studiecirklar med unga tjejer kring demokrati, 
påverkan, deltagande. Leds av ung tjej. Malmö.

2010/007 Sveriges Elevråds 
Samarbetsorgan 

Ung och Dum Stort nationellt påverkansprojekt, skapa intresse 
kring de frågor ungdomar faktiskt är intresserade 
av. Sakfrågeval samt krav på politiker/beslutsfattare 
att faktiskt göra något av resultatet.

2009/027 *SPOIXW�,YW�M�7S½IPYRH URT – Undersökande 
Radioteater

6EHMSZIVOWEQLIX��HIPW�M�7S½IPYRH��QIV�
teaterinriktat), dels i Rosengård (mer 
musikinriktat). Unga skapar, producera, lär sig 
tekniken, med vana handledare men ungdomarna 
WSQ�+h6��7S½IPYRH�SGL�6SWIRKoVH��:MWWX�
samarbete med andra Arvsfondsprojekt. RGRA = 
medsökande.
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Pnr Ingivare/sökare Projekt Tema/Beskrivning

2009/128 Fritidsforum, Riksförbundet 
Sveriges Fritids- och Hemgårdar

9RKHSQWMR¾]XERHI��HIQSOVEXM�
och empowerment

Ändra kulturen inom fritidsgårdar, från att ledare 
“serverar” aktiviteter till att ungdomar själva 
initierar och genomför. Miniprojekt. Lidingö, Gävle, 
Borås, Borlänge och Örebro. Samarbete med 
Demokratiakdemin.

2009/175 Fisksätra Folkets Husförening Unga bygger framtidens 
Fisksätra

Utveckla ungdomsverksamheten inom Folkets 
Hus så att det blir ett hus för hela Fiskis. 
Kulturgrupper, arrangemang. Resultat = Sveriges 
största ungdomsråd. Myckett samarbete med 
Nacka kommun. 

2009/217 Riksorganisationen Ungdom 
Mot Rasism

MAKT – Mer Antirasism 
Kommunalt

Antirasistiskt arbete på kommunal nivå. Nationellt.

2009/026 Föreningen Miljonkulturell 
Ungdom

Förstudie: Svenska Demokraten Utreda hur göra nationell webbaserad plattform 
tillägnad miljonprogramsungdomar samt utarbeta 
projektplan. Nationell plattform med lokala 
utgåvor. 

2009/215 Somalilands Förening Från Rosengård till Rosenbad Demokratiprojekt m ungdomar i Rosengård. 
Sommarpraktik, ge till sitt närsamhälle. 
Studieresor t bl a amerikanska ambassaden. 
Politiska utbyten. Ev. utmynna i en ungdomsavd. av 
föreningen? Obs! I både föreningen och projektet 
½RRW�IR�FPERHRMRK�EZ�TIVWSRIV�Q�WSQEPMWO�VIWT�
annan etnisk bakgrund. 

2009/216 Handikappföreningarnas 
Samarbetsorgan (HSO) i 
Jönköpings län

Agera Mera Aktivitetsgrupp för ungdomar m 
funktionsnedsättning. Lära sig mer om sina 
rättigheter, träna på möjligheter att påverka och 
samtidigt ha kul ihop. Samverkan med lokala 
poltiker, mentorskap. Jönköping.

2011/006 Malmö Ideella Föreningars 
Paraplyorganisation (MIP)

Nätverk för framtida Malmö Skapar nätverk mellan skola, näringsliv och fritid/
föreningsliv för att utveckla ny kunskap som 
förbereder skolelever för en aktiv fritid och 
framtida yrkesval. Kopplingar till företag och 
föreningar. Bedrivs med utgångspunkt Husie i 
Malmö. 

2011/056 Vänermuseet Kärleken tar form, hatet slår rot Projektet syftar till att starta en dialog på 
temat kärlek & hat. Målet är att unga skapar en 
vandringsutställning som ska fungera som ett 
forum och väcka tankar och diskussioner hos 
unga och äldre besökare. 

2011/057 Västra Storsjöbygdens 
Församling

Ung i Mörsil Projektet syftar till att öka ungdomars möjligheter 
XMPP�MR¾]XERHI�SGL�IRKEKIQERK�M�WMR�LIQF]KH��-�
projektet ska unga skapa ett allaktivitetshus som 
utgår från deras önskemål och behov.

2011/059 Föreningen Hela Sverige ska leva Landsbygd 2.1 – Skarpt läge Projektet syftar till att förenkla mötet mellan 
generationer för en dialog kring lokal utveckling 
och ungdomars delaktighet på landsbygd. Målet är 
att utbilda minst 150 ungdomar i demokratiarbete 
och processledarskap.

2011/039 Företagarna i Göteborg Gränslöst Projektet handlar om att höja medvetenheten 
om frågor som hållbar utveckling och mänskliga 
rättigheter hos Sveriges gymnasieelever (årskurs 
3) och deras lärare. Eleverna ska själva arbeta 
fram hur ämnet ska planteras och utvecklas i 
skolan.

2011/040 ABF Mittskåne UNG NU Projektets mål är att skapa en plattform där 
politiker och ungdomar kan mötas och utarbeta 
nya metoder som kan bidra till att få ungdomar 
mellan 12–25 år mer delaktiga i politiken i Burlöv.
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Pnr Ingivare/sökare Projekt Tema/Beskrivning

2011/041 BUFF Filmfestival BUFF för alla Tillsammans med lärare och elever ska BUFF 
Filmfestival ta fram underlag och genomföra 
½PQZMWRMRKEV�WSQ�mV�ERTEWWEH�QoPKVYTTIR�YRKE�
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
Målet är att målgruppen ska känna sig trygg att 
delta i kulturarrangemang och i det offentliga 
WEQXEPIX�WEQX�Jo�OYRWOET�SQ�½PQ�WSQ�WTVoOPMKX�
och kulturellt uttryck.

2011/047 Svenska 
Celiakiungdomsförbundet 

En samlad röst en stärkt röst Stärka ungdomar med funktionsnedsättning 
SGL�HIVEW�MR¾]XERHI�M�WEQLmPPIX�KIRSQ�EXX�
skapa en bestående plattform för samarbete 
mellan organisationer som samlar unga med 
funktionsnedsättning. Nationellt. Genomförs 
av SCUF i samarbete med Förbundet Unga 
Rörelsehindrade.

2011/080 Fritidsforum, Riksförbundet 
Sveriges Fritids- och Hemgårdar

Unga leder unga Ska ta fram metod för ledarskapsutbildningar för 
unga 14–19 år vid fritidsgårdar.

2011/079 Hidde Iyo Dhaqan Egna röster, egna bilder Projektet har som mål att låta unga 
svensksomalier dels få berätta om och dels 
återta sin egen kultur. Genom projektet får 
unga svensksomalier bättre självbild och stärkt 
förtroende, de ökar sin delaktighet i det offentliga 
samtalet och rummet.

2011/065 ROBROCK Framtidsraketen Multimediaprojekt för unga i glesbygd. De 
YRKE�WOE�OYRRE�WTIPE�MR�QYWMO��½PQ��FPSKKE�M�
lokaltidningen, bl. a. med fokus på lokal utveckling, 
politik och ungas delaktighet.

2011/066 Kurdiska Ungdomsföreningen Vi kan påverka vårt eget liv Ett samarbete mellan kurdiska, irakiska och 
iranska föreningar. Utbildning kring demokrati 
och samhällskunskap, studiebesök och 
informationsarbete.

2011/078 Serbiska Ungdomsföreningen i 
Sverige

Integrationsdetektiver och 
berättare

Unga intervjuar människor som kommit till 
Sverige från 60-talet och fram till idag. Bearbetar 
berättelserna genom storytelling och teater.

2011/102 Blue Hill KF Drömplatsen Projektet syftar till att skapa en varaktig och 
demokratisk mötesplats av och för unga som 
inspirerar unga till delaktighet och sammanhållning 
och motverkar socialt och ekonomiskt 
utanförskap.

2011/118 Jämställdhetsföreningen 
(i Landskrona)

Ninjas Projektets syftar till att skapa en arbetsmodell 
för hur skolor och andra aktörer kan arbeta för 
att stärka ungas kunskap om jämställdhet och 
demokrati samt kunskaper om hur man kan 
MHIRXM½IVE�SGL�QSXZIVOE�J}VXV]GO

2011/119 ABC – aktiva insatser för 
människa och miljö

Ett grönare Lund Demokrati- och stadsodlingsprojekt i 
Linerogården. Unga volontärer odlar tillsammans 
med barn i en socioek. utsatt stadsdel. Dessutom 
Demokrati och miljöarbete och föreläsningar för 
de unga volontärer. 

2011/150 Sveriges Ungdomsråd Medborgarprojektet
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APPENDIX 2.  
WEBBSIDOR RELATERADE TILL  
PROJEKT INOM VI DELTAR!-SATSNINGEN

365 saker du kan göra ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ϯϲϱƐĂŬĞƌ͘ ƐĞͬ

Agera mera ŚƩƉ͗ͬͬĂŐĞƌĂŵĞƌĂ͘ǁŽƌĚƉƌĞƐƐ͘ĐŽŵͬ

�ŬƟǀĂ�ƚũĞũĞƌ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĮĬ͘ĐŽŵͬĂŬƟǀĂƚũĞũĞƌͬďůŽŐŐͬ

�Ʃ�ĨĊ�ƐŝŶ�ƌƂƐƚ�ŚƂƌĚ ŚƩƉ͗ͬͬĂƪĂƐŝŶƌŽƐƚŚŽƌĚ͘ƐĞͬ

�ĞůĂŬƟŐŚĞƚ�с�ƌćƩ ŚƩƉ͗ͬͬĚĞůĂŬƟŐŚĞƚƌĂƩ͘ƐĞͬ

�ĞŵŽŬƌĂƟ�ƉĊ�ŵŝŶĂ�ǀŝůůŬŽƌ ŚƩƉ͗ͬͬƉĂŵŝŶĂǀŝůůŬŽƌ͘ ƐĞͬ

�ĞŵŽŬƌĂƟƐŬŽůĂŶ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞĚƐĞĂĨ͘ ŶĞƚͬƉĂŐĞϯ͘Śƚŵů

�ŝƩ�ĨƌŝĂ�ǀĂů ŚƩƉ͗ͬͬĚŝƪƌŝĂǀĂů͘ƐĞͬ

�ŐŶĂ�ƌƂƐƚĞƌ͕ �ĞŐŶĂ�ďŝůĚĞƌ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚŝĚĚĞŝǇŽĚŚĂƋĂŶ͘ĐŽŵͬ

�Ŷ�ƐĂŵůĂĚ�ƌƂƐƚ�ĞŶ�ƐƚćƌŬƚ�ƌƂƐƚ ŚƩƉ͗ͬͬĞŶƐƚĂƌŬƚƌŽƐƚ͘ƐĞͬ

�Ʃ�ŐƌƂŶĂƌĞ�>ƵŶĚ ŚƩƉ͗ͬͬĂďĐƐǁĞĚĞŶ͘ŽƌŐͬĂďĐ͍ͬĐĂƚсϲϴ

&ŝůŵǀĞƌŬĞƚ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĮůŵǀĞƌŬĞƚƐŬĂƌĂďŽƌŐ͘ƐĞͬ

&Žƌŝǆ ŚƩƉ͗ͬͬĨŽƌŝǆ͘ƐĞͬ

&ƌĂŵƟĚ�Eh ŚƩƉ͗ͬͬƚĞĂƚĞƌŬ͘ŶƵͬϮϬϭϬͬϬϭͬϭϱͬĨƌĂŵƟĚͲŶƵͬ

&ƌĂŵƟĚƐďŽǆĞŶ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨƌĂŵƟĚƐďŽǆĞŶ͘ƐĞͬ

&ƌĂŵƟĚƐƌĂŬĞƚĞŶ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘Đŵϯ͘ƐĞͬ

&ƌŝƐŬƵƐ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨƌŝƐŬƵƐƉƌŽũĞŬƚĞƚ͘ƐĞ͍ͬƉĂŐĞͺŝĚсϭϯ

&ƌĊŐĂƌ�ŵĂŶ�ŝŶŐĞƚ�ĨĊƌ�ŵĂŶ� ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĂƐŬƌŽƐďĂƌŶ͘ŽƌŐͬ
ŝŶŐĞŶƟŶŐ�ǀĞƚĂ�

&ƂƌŽƌƚĞŶ�ŝ�ĐĞŶƚƌƵŵ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨŽƌŽƌƚĞŶŝĐĞŶƚƌƵŵ͘ŽƌŐͬ

'ƌćŶƐůƂƐƚ ŚƩƉ͗ͬͬƐŬŽůƉƌŽũĞŬƚŐƌĂŶƐůŽƐƚ͘ƐĞͬ

/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶƐĚĞƚĞŬƟǀĞƌ�ŽĐŚ� ŚƩƉ͗ͬͬƐǀĞŶƐŬƐĞƌďĞƌ͘ ƐĞͬĚĞƚĞŬƟǀĞƌͬ
ďĞƌćƩĂƌĞ

>��^ƚŽƌŝĞƐ ŚƩƉ͗ͬͬůĂƐƚŽƌŝĞƐ͘ƐĞͬǁŽƌĚƉƌĞƐƐͬ

MAKT ŚƩƉ͗ͬͬŵĂŬƚ͘Ƶŵƌ͘ ŶƵͬ

DŝƩ�ŽŵƌĊĚĞ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŝƩŽŵƌĂĚĞ͘ŶƵͬ

WƌĞƐĞŶƚ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉƌĞƐĞŶƚĐŚĂŶŐĞ͘ƐĞͬ

WƌŽũĞŬƚ�ZƂƐƚ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌŽƐƚůĂĚĂŶ͘ƐĞͬ

ZĂĚŝŽ�:ĞŬ�ĚƵũ�ƚƌŝŶ ŚƩƉ͗ͬͬƌĂĚŝŽϭϮϯ͘ƐĞͬ

ZŽƐĞŶďĂĚ�Ɵůů�ZŽƐĞŶŐĊƌĚ ŚƩƉ͗ͬͬƌŽƐĞŶŐĂƌĚƟůůƌŽƐĞŶďĂĚ͘ďůŽŐŐƐŝĚĂ͘ƐĞͬ

ZćŬŶĂ�ŵĞĚ�ŽƐƐ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŬĨ͘ ƐĞͬƉƌŽũĞŬƚͬƌĂŬŶĂͲŵĞĚͲŽƐƐ

^ĂůĂĂŵƐ�ǀćŶŶĞƌ ŚƩƉ͗ͬͬŵƵƐůŝŵĞƌĨŽƌĨƌĞĚ͘ŽƌŐ͍ͬƉĂŐĞͺŝĚсϰϮϳ

^ĂŵŚćůůƐĚĞƐŝŐŶĞƌƐ� ŚƩƉ͗ͬͬŝŽĨϰ͘ŝĚƌŽƩŽŶůŝŶĞ͘ƐĞͬ'ĂƐƚƌŝŬůĂŶĚƐ/ĚƌŽƩƐĨŽƌďƵŶĚͬ/ĚƌŽƩƐĨŽƌďƵŶĚĞƚͬ
^ĂŵŚĂůůƐĚĞƐŝŐŶĞƌƐͬ

^ĐƵĨ�ĨƂƌ�ŵĊŶŐĨĂůĚ ŚƩƉ͗ͬͬƐĐƵĨ͘ ƐĞͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ͍ŽƉƟŽŶсĐŽŵͺĐŽŶƚĞŶƚΘǀŝĞǁсĂƌƟĐůĞΘŝĚсϯϵϭΘ/ƚĞŵŝĚсϮϬϮ

dũĞũĞƌ��ŵĞůůĂŶ� ŚƩƉ͗ͬͬƚũĞũĞƌĞŵĞůůĂŶ͘ǁŽƌĚƉƌĞƐƐ͘ĐŽŵͬ

dƌŝǀƐĞůŐĞƌŝůůĂŶ ŚƩƉ͗ͬͬƚƌŝǀƐĞůŐĞƌŝůůĂŶ͘ǁŽƌĚƉƌĞƐƐ͘ĐŽŵͬ

hŶŐ�Eh ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂďĨ͘ ƐĞͬƵŶŐŶƵ
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hŶŐ�ŽĐŚ�ĚƵŵ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶŐŽĐŚĚƵŵ͘ƐĞͬ

hŶŐĂ�ƐŵǇĐŬĂƌ�ƐƚĂŶ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŬĨƵŵŐŽƚĞďŽƌŐ͘ƐĞͬǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌͬƵŶŐĂͲƐŵǇĐŬĂƌͲƐƚĂŶͬ

hŶŐĂ�ƚĂŶŬĂƌ ŚƩƉ͗ͬͬƵŶŐĂƚĂŶŬĂƌ͘ ƐĞͬƐƚĂƌƚ͘Śƚŵů

hŶŐĚŽŵƐŬĂŶĂůĞŶ�dŝŵƌĊ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁĞďƌĂĚŝŽƉƌŽũĞŬƚĞƚ͘ƐĞͬ

hƉƉĚƌĂŐ�EŝŶũĂƐ ŚƩƉ͗ͬͬƵƉƉĚƌĂŐŶŝŶũĂƐ͘ƐĞͬ

hZd�hŶĚĞƌƐƂŬĂŶĚĞ�ZĂĚŝŽ� ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĂĚŝŽƌŐƌĂ͘ƐĞͬ
dĞĂƚĞƌͬZĂĚŝŽ�Z'Z�

tĂƚĐŚ�ŝƚ͊ ŚƩƉ͗ͬͬǁĂƚĐŚŝƚŵĂůŵŽůƵŶĚ͘ƐĞͬ

sŝ�ŬĂŶ�ƉĊǀĞƌŬĂ�ǀĊƌƚ�ĞŐĞƚ�ůŝǀ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŬͲƵŶŐĚŽŵ͘ƐĞͬƉƌŽũϭϭͬ

sŽƚĞ/d ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǀŽƚĞŝƚ͘ƐĞͬ

sĊƌ�ĨƌĂŵƟĚ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǀĂƌĨƌĂŵƟĚ͘ƐĞͬ

zƩƌĂŶĚĞĨƌŝŚĞƚ�ŝ�ƉƌĂŬƟŬĞŶ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶŐŵĞĚŝĂ͘ƐĞͬŐƌĂǀĂŶĚĞͲũŽƵƌŶĂůŝƐƟŬͬ

PƌĞďƌŽ�ĚĞůƚĂƌ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽƌĞďƌŽĚĞůƚĂƌ͘ ƐĞͬ
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APPENDIX 3.  
ENKÄT TILL PROJEKTLEDARE

Hej!
 
Det här mailet går ut till alla som fått stöd från Allmänna arvsfondens satsning 
“Vi deltar!”. För att få en bild av hur projekten har utfallit genomförs en utvärdering av 
satsningen. Vi som arbetar med utvärderingen är professor Simon Lindgren (sociologiska 
institutionen, Umeå universitet) och Ragnar Lundström (sociologiska institutionen, 
Umeå universitet).

 En del av utvärderingen är en enkät som genomförs i form av det här mailet. Syftet 
med enkäten är att vi ska få en fördjupad förståelse för hur de enskilda projekten 
har upplevt sitt arbete. Mailet innehåller 5 frågor (se nedan) som vi hoppas att ni har 
möjlighet och tid att svara på. Samma frågor ställs till samtliga projekt. Utvärderingen 
följer forskningsetiska principer. Era svar kommer enbart att läsas av oss som genomför 
utvärderingen, och de kommer att vara anonymiserade i utvärderingens redovisning.

 De frågor som enkäten = är följande:
 
1. Försök att (kort) sammanfatta projektets bakgrund, syfte och genomförande. 

Redogör också för i vilken utsträckning projektets mål uppnåtts. 

2. För er som är i slutet av projekttiden, eller redan har avslutat projektet: Vilka spår 
lämnar projektet efter avslut? 
 

3. Hur har ni nått ut till er målgrupp? Har ni stött på några särskilda svårigheter, eller 
använt några särskilt effektiva metoder, för att nå ut? Ge gärna exempel i ert svar. 
 

4. Hur har ni upplevt verksamheten? Vilka huvudsakliga problem har ni upplevt i 
genomförandet av projektet, och vilka har varit era mest positiva upplevelser av 
projektets genomförande? Ge gärna exempel i ert svar. 
 

5. Upplever ni att ni har saknat någon särskild form av stöd, resurs eller annan 
omständighet som skulle ha förenklat genomförandet av ert projektet?

 
1L�VYDUDU�Sn�HQNlWHQ�JHQRP�DWW�VYDUD�Sn�GHWWD�PDLO��1L�EHVWlPPHU�VMlOYD�KXU�OnQJD�VYDU�
ni vill skriva. Vi vore tacksamma om vi kunde få era svar så snart som möjligt, helst före 
den 31 mars.
 

Stort tack på förhand för ert deltagande!
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BILAGA 1  
– UTVÄRDERINGSRAPPORTER

2012
När staten ska förnya civilsamhället. Arvsfondens 

bidrag till föreningslivet. Erik Amnå, Örebro 
universitet, Malin Holm och Pär Zetterberg, Uppsala 
universitet. 

Vi deltar! Utvärdering av Arvsfondens satsning 

på ungdomar och demokrati. 2009–2012. Simon 
Lindgren, Ida Åberg, Ragnar Lundström, Anna 
Johansson. Umeå universitet. 

Män och maskuliniteter i rörelse – kris, utveckling 

och förändring. Thomas Johansson och Johannes 
Lunnerblad. Göteborgs universitet. 

Från homo till hbtq. Janne Bromseth, Stockholms 
universitet.

2011
Allmänna arvsfonden och ett samhälle i förändring. 
Roger Qvarsell och Annika Sandén, Linköpings 
universitet 

Ingenting om oss utan oss – utvärdering av 

Allmänna arvsfondens stöd till projekt rörande 

människor med psykiska problem. Alain Topor, 
Stockholms universitet

Heder och det civila samhällets metoder  

– En uppföljning av 22 projekt. Astrid Schlytter, 
Stockholms universitet

2010
Brukarmedverkan – visioner och verkligheter. 

En utvärdering av 32 projekt som på olika sätt rör 

äldre. Annika Taghizadeh Larsson, Eva Jeppsson, 
Anna Whitaker, Linköpings universitet. 

Från projekt till delaktighet – Utvärdering av 

44 projekt relaterade till funktionsnedsättningen 

dövblindhet. Lena Göransson. 

Föreningsvägen till integration – uppföljning av 43 

Arvsfondsprojekt genomförda av organisationer 

bildade på etnisk grund. 1LNODV�:HVWLQ�RFK�&KDUOHV�
Westin, Stockholms universitet. 

Islam och muslimer i Sverige. En utvärdering 

DY�WUHWWLR�SURMHNW�¿QDQVLHUDGH�DY�$UYVIRQGHQ�
1994–2006. Mattias Gardell, Uppsala universitet. 

Kunskap och praktik i utveckling. Utvärdering av 

Allmänna arvsfondens stöd till projekt om mäns 

våld mot kvinnor och barn. Maria Eriksson och Lena 
Berg, Uppsala universitet. 

Somaliska föreningar som överbryggare. 

En uppföljning av 28 projekt som fått stöd av 

Allmänna arvsfonden. Sara Johnsdotter, Malmö 
högskola. 

Ung kriminell eller bara annorlunda bakgrund? 

Gemenskap, identitetsutveckling och integration 

inom Unga KRIS. Philip Lalander, Linnéuniversitetet. 

Utrymme att tänka nytt – en uppföljning 

av 89 projekt om autism och ADHD. Anders 
Gustavsson, Stockholms universitet, Anders Möller, 
1RUGLVND�KlOVRK|JVNRODQ�I|U�IRONKlOVRYHWHQVNDS��%LEEL�
Ringsby Jansson, Högskolan Väst och Elisabeth Ohlin, 
Göteborgs universitet. 

Värdet av Unga KRIS – en samhällsekonomisk 

utvärdering. Kari Jess, Mälardalens högskola.

2009 
Checklistor, tålamod och gemenskap – stöd till 

föräldrar med intellektuella begränsningar. 

Erfarenheter från FIB-projektet 2005–2008. Karin 
Göreskog, Uppsala universitet. 

Förortens sociala kapital – En utvärdering av 

Lugna Gatan i Göteborg och Malmö. Thomas 
Öhlund, Per Oskar Gundel och Michael Klaus, 
Stockholms universitet. 

Kulturell och språklig revitalisering bland romska 

barn och ungdomar – en väg till självorganisering. 
Christina Rodell Olgac, Södertörns högskola. 

´6WDFNDUV�ÀLFNRU´�L�HQ�EULVWIlOOLJ�VNROD��8WYlUGHULQJ�
av projekt åren 1995–2008 var avsedda att utveckla 

skolans arbete om sexualitet och samlevnad. Birgitta 
Sandström, Stockholms universitet. 
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2008 
Arvspolitik och sociala frågor. Allmänna 

Arvsfonden och ett samhälle i förändring. Roger 
Qvarsell och Annika Sandén, Linköpings universitet. 

Barn och migration. Utvärdering av projekt 

ULNWDGH�WLOO�EDUQ�RFK�XQJGRPDU�PHG�À\NWLQJ��RFK�
invandrarbakgrund. =R¿D�1HVWOHU��

Barn och rasism. Utvärdering av 

regeringsens satsning på insatser mot rasism, 

IUlPOLQJV¿HQWOLJKHW��GLVNULPLQHULQJ�RFK�KRPRIREL�
riktad till barn upp till 12 år. Jenny Malmsten, 
Malmö högskola. 

Barn och ungdomars kulturengagemang. En 

utvärdering av Arvsfondens kultursatsning. 
Ambjörn Hugardt, Kungliga Musikhögskolan. 

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd 

till lokaler 1994 – 2006. Åsa Bringlöv.

6W|GHW�HIWHU�ÀRG�YnJHQ��8WYlUGHULQJ�DY�
frivilligorganisationernas stödinsatser efter 

tsunamikatastrofen. Inger Linblad, Institutionen för 
utveckling av metoder i socialt arbete, IMS.

Systrar förena er! Utvärdering av Unitet Sisters, en 

tjejverksamhet i Stockholm, Göteborg, Uppsala och 

Malmö. Sara Högdin, Stockholms universitet. 

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn. 

Magnus Karlsson, Ersta Sköndal högskola.

2007
Brukarstödscentera – verktyg till empowerment 

och full delaktighet. Utvärdering av regeringens 

VDWVQLQJ�Sn�EUXNDUVW|GVFHQWHUD�¿QDQVLHUDGH�
av Allmänna arvsfonden. Jamie Bolling, Örebro 
universitet. 

Delaktighet, Diskriminering, Demokrati. 

Utvärdering av regeringens satsning på insatser 

PRW�UDVLVP��IUlPOLQJV¿HQWOLJKHW��GLVNULPLQHULQJ�
och homofobi riktad till personer med 

funktionshinder. Jamie Bolling, Örebro universitet. 

Elektra. Ett projekt mot hederförtryck och våld. 

Astrid Schlytter och Liv Kanakura, Stockholms 
universitet. 

Unga KRIS. Utvärdering av ett projekt för att 

utveckla regionala unga KRIS-råd och få igång 

lokala föreningar över hela landet. Birgitta Rydén-
Lodi, Stockholms universitet. 

Pågående utvärderingar oktober 2012 
Föräldrastöd, Helena Hörnfeldt, Södertörns högskola 
– Slutredovisning våren 2013.

Livsstilshus, Philip Lalander, Malmö högskola 
–Slutredovisning våren 2013.

Socialt entreprenörskap och företagande, 
Malin Gawell, Kungliga Tekniska Högskolan 
– Slutredovisning hösten 2013.

Unga och kriminalitet, Thomas Öhlund, Stockholms 
universitet – Slutredovisning våren 2013. 

Utvecklingsstörning och kultur, Lennart Sauer, 
Umeå universitet – Slutredovisning våren 2014.

Utvecklingsstörning och information, Susanne Berg, 
Högskolan Halmstad – Slutredovisning hösten 2014.

Utvecklingsstörning och stöd, Magnus Tideman, 
Högskolan Halmstad – Slutredovisning hösten 2014. 

Funktionsnedsättning och arbete sysselsättning, 
Berth Danermark, Örebro universitet – Slutredovisning 
hösten 2014. 

Ungdomar och arbete sysselsättning, Gunnar 
Gillberg, Göteborgs universitet – Slutredovisning 
hösten 2014.

Aktuella Arvsfondsprojekt i Malmö, Enrique Perez, 
Malmö högskola – Slutredovisning hösten 2014.


