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Förord 

Ett av kärnuppdragen för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 
är att fördela statsbidrag till ideella organisationer och stiftelser. I Projektbidragens 
användning och effekter 2018 ger myndigheten en bild av hur tre av våra projektbidrag 
har använts. Vi gör också, i den mån det är möjligt, bedömningar av vilka effekter 
respektive bidrag har gett i förhållande till sitt syfte.  

Bidragen som inkluderas i den här rapporten går till projekt som motverkar eller 
förebygger rasism, projekt som värnar demokratin mot våldsbejakande extremism samt 
projekt som stödjer barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande. 
Totalt redovisades över 36,5 miljoner kronor inom de tre projektstödformerna under 
2017. Sammantaget bedöms både användningen och de effekter som organisationerna har 
rapporterat in till myndigheten ligga i linje med bidragens syften. 

Myndighetens förhoppning är att rapporten ska fungera som ett underlag till regeringen 
inför beslut om hur bidragen ska regleras och följas upp. Vi ser också att rapporten kan 
vara av intresse för och inspirera även andra. Projektbidragens användning och effekter 
2018 är därför utformad så att alla ska kunna bilda sig en uppfattning om och inspireras 
av vad de olika statliga stöden används för och bidrar till.  

Rapporten är framtagen av Sara de Haas på avdelningen för stöd och samverkan. 
Kollegorna Anna Johansson, Daniel Sjöman, Ellen Lundkvist, Nela Bengtsson med flera 
har bistått med underlag.  

 
 

Lena Nyberg, generaldirektör 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
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Sammanfattning 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) lämnar årligen en 
redogörelse för hur flera av de bidrag som myndigheten fördelar har använts och vad 
medlen har gett för effekter. Återrapporteringen styrs av bidragens förordningar. I den här 
rapporten redovisar vi tre projektbidrag som fördelas till projekt som motverkar rasism 
och liknande former av intolerans, projekt som värnar demokratin mot våldsbejakande 
extremism samt projekt som stärker ungas självständiga organisering och inflytande i 
samhället. 

I rapporten ger vi en bild av bidragens användningsområden: vad bidragen har använts 
till, vilka som har fått bidrag och var i landet bidragen har använts. Vi återger också de 
resultat och effekter som projektägarna har rapporterat in. Beskrivningarna är alltså 
baserade på organisationernas egna uppgifter. Grunddata har hämtats från myndighetens 
elektroniska ansökningssystem. I år handlar det om slutrapporter som har handlagts av 
myndigheten under 2017.  

Myndigheten gör bedömningen att de resultat och effekter som projektägarna har 
rapporterat in ligger väl i linje med bidragens syften. Av organisationernas svar att döma 
gav också en majoritet av projekten långsiktiga effekter. Vi drar även slutsatsen att 
statsbidragen många gånger växlas upp av de ideella projektägarna, och att staten därmed 
ges god valuta för pengarna. 

MUCF önskar kunna fördjupa vår kunskap om och vår uppföljning av bidragens 
användning och effekter. I slutet av rapporten lämnar vi ett antal förslag till regeringen, 
bland annat för att möjliggöra just detta. Vi föreslår till exempel att regeringen ökar 
tidsintervallet för rapporteringen av projektbidragens användning – som i stor 
utsträckning är kvantitativ – från varje till vart tredje år, samt att MUCF uppdras att 
genomföra fördjupade kvalitativa analyser av projektbidragens effekter de år 
myndigheten inte rapporterar in kvantitativa data.  
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Inledning 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en statlig myndighet 
som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets 
förutsättningar. En av våra kärnuppgifter är att fördela bidrag till föreningsliv, 
internationellt samarbete, kommuner och forskning.  

Den här rapporten behandlar hur våra nationella projektbidrag har använts och vad de 
har fått för effekter. Rapporten är avgränsad till att handla om de statliga och 
förordningsstyrda projektbidrag som myndigheten fördelar till 
civilsamhällesorganisationer. Vi tar dessutom enbart upp statliga projektbidrag av mer 
permanent karaktär. Figur 1 illustrerar inom vilken kategori de bidrag som vi skriver om i 
den här rapporten faller. 

 
Figur 1. De olika kategorier som MUCF fördelar bidrag till. 

Återrapporteringen sker på uppdrag av regeringen. Vår förhoppning är att rapporten ska 
fungera som ett bra underlag för beslut om och utformning av de aktuella 
bidragssystemen. Vi vill även inspirera andra läsare genom att berätta om projekt vi har 
beviljat medel, och vilka resultat de har lett till.  
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Uppdraget 
I sex av de förordningar som styr Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors 
bidragsgivning till ideella organisationer och stiftelser står att myndigheten årligen ska 
lämna en sammanfattande redogörelse som handlar om vad bidragen har använts till, och 
om möjligt göra en bedömning av statsbidragens effekter i förhållande till syftet med 
bidragen. Förordningarna reglerar totalt sju statsbidrag. Därutöver har myndigheten, 
enligt vårt regleringsbrev, i uppdrag att rapportera användningen och effekterna av 
ytterligare ett statsbidrag. 

Myndigheten har delat upp återrapporteringen de totalt åtta bidragen i fyra rapporter. 
Förutom den rapport du läser nu består rapporteringen av en rapport om 
verksamhetsbidraget till antidiskrimineringsverksamheter, en om den tidsbegränsade 
satsningen på lokala resurscenter för demokratisk delaktighet och en om de tre 
organisationsbidrag som går till barn- och ungdomsorganisationer, hbtq-organisationer 
respektive organisationer bildade på etnisk grund (Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor 2018a–c). 

Den här rapporten rör alltså tre av de projektbidrag som MUCF fördelar. Medlen går till 
projekt som motverkar eller förebygger rasism, projekt som värnar demokratin mot 
våldsbejakande extremism respektive projekt som stödjer barns och ungdomars 
självständiga organisering och inflytande. Följande förordningar styr dessa bidrag: 

• Förordning (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknade former 
av intolerans 

• Förordning (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin 
• Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. 

Enligt uppdragsformuleringen har myndigheten alltså två uppgifter: dels ska vi redovisa 
vad bidragen har använts till, dels ska vi – om möjligt – göra en bedömning av 
statsbidragens effekter i förhållande till syftet med bidragen. Den senare uppgiften är 
svårare eftersom vi då, för att kunna uttala oss om effekter, egentligen måste arbeta med 
före- och eftermätningar. Vi har inte resurser till egna fördjupningsstudier, utan redogör 
i stället för de effekter som projektägarna uppskattar att projekten har lett till. 

Tidigare rapporteringar 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har återrapporterat användningen 
och effekterna av de bidrag vi fördelar sedan 2009. I den första rapporten, Konsekvenser, 
resultat och effekter av Ungdomsstyrelsens bidragsgivning till ideella organisationer 
(Ungdomsstyrelsen 2009), utredde myndigheten vilka förutsättningar som fanns och vilka 
tillvägagångssätt för återkommande uppföljningar och rapporteringar av bidragsgivningen 
som var möjliga. Bland annat genomfördes fokusgrupper med representanter från olika 
föreningar och organisationer som hade beviljats bidrag inom de aktuella 
bidragsformerna.  

I den första rapporten ingick också en kunskapsöversikt om vilka metoder som finns för 
att mäta resultat och effekter av statliga bidrag (Amnå, Danielsson & Zetterberg 2009). I 
den pekade tre statsvetare på möjligheten att uppskatta resultat och effekter av bidrag på 
olika nivåer: individ, organisation, stat och samhälle. Med utgångspunkt i forskarnas 
analyser valde myndigheten att beskriva effekterna som interna eller externa 
(Ungdomsstyrelsen 2009). 
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Statsvetarna konstaterar att utvärderingar om effekter förutsätter att det finns 
preciserade och mätbara mål, vilket saknas för statsbidragen. Det är dock något lättare att 
beskriva effekterna av projektbidrag än av organisationsbidrag, eftersom de 
organisationer som driver projekt har tydligare krav på sig att arbeta målorienterat. I 
förordningarna som styr projektbidragen formuleras generellt sett mer konkreta syften 
som staten vill att bidragen ska uppfylla och mål som de vill att projekten ska uppnå.  

Rapportens upplägg  
I nästa kapitel redogör vi för det underlag som ligger till grund för den här rapporten och 
för våra bedömningar av bidragens användning och effekter. Därefter presenterar vi hur 
respektive projektbidrag har använts samt vilka resultat och effekter projekten har gett. I 
rapportens sista kapitel analyserar myndigheten de resultat som har presenterats och 
presenterar våra förslag gällande framtida återrapportering. 
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Underlag till rapporten 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fördelar årligen medel inom de 
stödformer som den här rapporten behandlar. De projekt inom de tre bidragsformerna 
som beskrivs i den här rapporten redovisades alla under 2017. Däremot varierar året de 
beviljades medel. Ett projekt beviljades medel så tidigt som 2014, medan resterande 
beviljades medel mellan 2015 och 2016. 

Alla uppgifter vi redovisar och analyserar i den här rapporten är hämtade från 
myndighetens digitala ansökningssystem. I det ber vi dels sökanden att beskriva sin 
projektidé i fritext genom att svara på ett antal öppna frågor, dels kryssa i en del uppgifter 
samt fylla i siffror. De fasta svarsalternativen gör det möjligt för oss att systematisera vår 
uppföljning. 

Bidragens användning redovisar vi genom att beskriva för vad, av vilka samt var i 
landet bidraget har använts. Med andra ord redogör vi för de redovisade projektens 
ändamål, målgrupper, budget, personal, aktiviteter och metoder samt geografiska 
spridning. 

En del uppgifter är hämtade från de projektansökningar som projektägarna fyllde i och 
fick beviljade. Det gäller till exempel uppgifter om projektens ändamål och målgrupper. 
Uppgifter om budgetfördelning hämtas från besluten och avser således den budget som 
respektive organisation fick beviljad.1 De flesta uppgifter är dock hämtade från de 
slutrapporter som projektägarna lämnar in till myndigheten när de redovisar ett avslutat 
projekt. Det gäller till exempel uppgifter om vilka aktiviteter som har genomförts inom 
projekten samt uppgifter om projektens resultat och effekter. 

Materialets tillförlitlighet 
Vi vill understryka att vår redogörelse enbart bygger på rapporteringar och uppskattningar 
från organisationerna själva. Organisationernas subjektivitet bör problematiseras, framför 
allt när det gäller svaren på de frågor som handlar om vilka resultat och effekter deras 
projekt har gett.  

Amnå, Danielsson och Zetterberg (2009) menar att vi kan anta att organisationerna har 
goda möjligheter att själva bedöma bidragets påverkan på organisationsnivå, det vi har 
valt att kalla interna effekter. Det är just organisationsföreträdare – men även 
medlemmar – som är viktiga källor för att utvärdera dessa. För att vi ska kunna bedöma 
bidragens externa effekter, alltså till exempel vad bidragen har lett till på samhällsnivå, 
behövs det dock fler informationskällor och ett flertal aktörers perspektiv för att kunna 
göra en god bedömning.  

Givet att vår redogörelse enbart är baserad på information från organisationerna själva 
finns det alltså anledning att tro att materialet ger oss en bättre möjlighet att bedöma 
interna än externa effekter. Med det sagt väljer vi ändå att redogöra för och exemplifiera 
vilka externa effekter organisationerna beskriver att de har bidragit till. 
 

                                                      
1 Exakt hur fördelningen såg ut mellan de olika budgetposterna vid redovisningen kan skilja sig något från 
den beslutade budgetuppställningen, men enligt vår bedömning återspeglar de siffror vi redovisar det faktiska 
utfallet väl. Alla budgetändringar ska motiveras och godkännas av myndigheten och vi kontrollerar också att 
utfallet inte avviker för mycket från beslutad budget. 
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Motverka rasism 

Bidraget syftar till att motverka eller förebygga rasism eller liknande former av 
intolerans, som till exempel antisemitism, islamofobi, afrofobi, antiziganism och 
homofobi (SFS 2008:62, 1 §). Bidraget kan sökas av organisationer och stiftelser som 
drivs utan vinstsyfte och som inte är statliga eller kommunala. 

Myndigheten behandlade 17 redovisningar inom stödformen under 2017, och det är 
alltså dessa som utgör underlag till den här rapporten. En majoritet (11 respektive 5 
projekt) beviljades medel 2015–2016. Det sista projektet beviljades medel så tidigt som 
2014. Myndigheten fördelade drygt 8 miljoner kronor inom stödformen 2015. Året därpå 
höjdes anslaget och vi kunde därför fördela drygt 14 miljoner kronor 2016. Den totala 
summan som slutrapporterades under 2017 är drygt 9 miljoner kronor. Alla projekt som 
ingår i underlaget finns listade i bilaga 1.  

Så användes bidraget 
Bidragets användning beskriver till vad, av vilka samt var i landet bidraget har använts. 
Detta beskriver vi genom att redogöra för de redovisade projektens ändamål, målgrupper, 
budget, personal, aktiviteter och metoder samt geografiska spridning. 

Ändamål 
Projektbidraget kan alltså sökas för att motverka eller förebygga rasism eller liknande 
former av intolerans, som till exempel antisemitism, islamofobi, afrofobi, antiziganism 
och homofobi (SFS 2008:62, 1 §). Vi har kategoriserat de projekt som redovisades under 
2017 utifrån deras huvudsakliga ändamål (se tabell 1).  

Tabell 1. Projektens huvudsakliga ändamål, antal 

Ändamål Antal 

Afrofobi 4 
Antisemitism 2 
Antiziganism 1 
Homofobi *  1 
Islamofobi 1 
Rasism 8 

Summa 17 

Källa: Tabellen bygger på handläggarnas kategorisering utifrån projektbeskrivningar i myndighetens 
ansökningssystem. 
Kommentar: Varje projekt har kategoriserats inom ett av ändamålen, även om det har syftat till att 
motverka flera olika former av intolerans.  
* Projektet syftade till att motverka intolerans mot hbtq-personer. 

Nästan hälften av projekten syftade alltså till att motverka eller förebygga rasism, vilket 
är ett slags samlingsbegrepp i sammanhanget. Många av dessa projekt arbetade också 
uttryckligen för att motverka mer specifika intoleransformer som ryms inom begreppet, 
såsom afrofobi, antiziganism och islamofobi.  
  



13 (61) 

Flera av projektägarna valde att arbeta med en intoleransform som de har 
specialkunskaper inom och erfarenhet av att arbeta med. Projektändamålen kan därför 
sägas ligga i linje med många av organisationernas ordinarie verksamhet. Exempelvis 
drev två judiska föreningar projekt som syftade till att motverka antisemitism, och en 
romsk förening arbetade för att motverka antiziganism.  

Målgrupper 
De sökande kunde först välja mellan målgruppskategorierna allmänheten, beslutsfattare, 
egna medlemmar och ”en annan avgränsad grupp av personer” när de ombads att kryssa 
för vilken huvudsaklig målgrupp projektet riktar sig till i ansökningsformuläret. Svaren 
finns sammanställda i tabell 2. 

Tabell 2. Projektens huvudsakliga målgrupp, antal 

Huvudsaklig målgrupp Antal 

Allmänheten  4 
Beslutsfattare: politiker eller högre tjänstemän 0 
Egna medlemmar 3 
En annan avgränsad grupp av personer 10 

Summa 17 

Källa: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem. 

De flesta projektägare valde alternativet ”en annan avgränsad grupp av personer” som sin 
huvudsakliga målgrupp. Målgruppen beskrevs då i fritext som till exempel elever i en 
specifik skola, föreningar eller en etnisk grupp inom ett avgränsat geografiskt område. 
Alternativet kryssades också för av organisationer som sedan beskrev en sammansättning 
av olika grupperingar såsom barn, deras lärare och föräldrar som tillsammans blir 
projektets huvudsakliga målgrupp.  

Vad gäller målgruppernas huvudsakliga ålder var de två vanligast förekommande 
ålderskategorierna unga 13–25 år och ”personer i samtliga åldrar”. Därefter vände sig 
många av projekten till vuxna över 25 år. Enbart två projekt angav barn 0–12 år som 
huvudsaklig målgrupp.  

Den huvudsakliga målgruppens könstillhörighet är svårare att uttala sig om då 
myndigheten ändrade frågan inför 2016 års ansökningsomgång och efter det fick mindre 
tillförlitliga svar.2 År 2014 ställde vi inte frågan alls och fick inte in statistik på samma 
sätt som nu. Av de 11 projekt som beviljades medel 2015 vände sig de flesta projekt till 
såväl kvinnor som män och personer med annan könsidentitet. Ett projekt vände sig 
enbart till kvinnor och män, och ett projekt hade enbart kvinnor som sin huvudsakliga 
målgrupp.  
  

                                                      
2 Tidigare kunde de sökande kryssa för flera av de tre alternativen kvinnor, män och andra. I 2016 års 
formulär gavs de bara möjlighet att välja ett av alternativen, vilket resulterade i att en majoritet det året 
kryssade för det första alternativet, kvinnor, och sedan skrev en förklarande text om att de vänder sig till alla 
inom den valda målgruppen, oavsett kön. 
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Budget 
De 17 projekt som utgör underlag för det här kapitlet beviljades mellan 335 000 och 
1 118 000 kronor. Sammanlagt beviljades de över 9 miljoner kronor. Figur 2 visar hur 
medlen fördelades mellan olika budgetposter. 

 
Figur 2. Bidragets fördelning mellan olika budgetposter, andel i procent. 

Som kan utläsas av diagrammet söktes merparten av bidragsmedlen (över 70 procent) för 
personal- och konsultkostnader i form av löner och arvoden. 

Personal 
I sina slutrapporter angav projektägarna hur många som arbetat inom projekten, såväl 
avlönat eller arvoderat som ideellt. De redovisade också hur könsfördelningen såg ut i de 
två grupperna. Svaren finns sammanställda i tabell 3.  

Tabell 3. Personer som någon gång arbetat ideellt, arvoderat eller avlönat inom 
projektet, antal 

Personer 
som arbetat Kvinnor Män Annan köns-

tillhörighet 
Uppgift 
saknas Totalt 

Ideellt 371 232 9 10 622 
Avlönat eller 
arvoderat 72 43 12 2 129 

Summa 443 275 21 12 751 

Källa: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem. 

Totalt engagerades alltså 751 personer som arbetskraft inom projekten, och majoriteten 
av dem arbetade ideellt. Av personerna som arbetade inom projekten var fler kvinnor än 
män, både när det kommer till ideellt arbete och till avlönat eller arvoderat arbete. 

Lika stor andel inom gruppen män som inom gruppen kvinnor, 16 procent, avlönades 
eller arvoderades i projekten. Inom gruppen personer med annan könstillhörighet var 
andelen avlönade långt högre, nämligen 57 procent. 
  

 
 

 

Källa: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem. 
Kommentar: Fördelningen rör hur projektens beslutade budget såg ut i beslutsbreven. Hur fördelningen 
såg ut mellan de olika budgetposterna vid redovisningen kan skilja sig något från dessa siffror. 
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Aktiviteter och metoder 
Projektägarna angav också i slutrapporterna vilka aktiviteter de genomförde inom 
projektet. De kunde då välja mellan 14 alternativ, varav ett är ett öppet, och kryssa för ett 
obegränsat antal av dem. Figur 3 visar hur stor andel av projekten som har genomfört 
respektive typ aktivitet en eller flera gånger. 

 
Figur 3. Genomförda aktiviteter inom de redovisade projekten, andel i procent. 

Vanliga aktiviteter inom denna stödform är olika former av informationsutbyten och 
kunskapsöverföringar mellan berörda aktörer. Att öka kunskapen om frågorna och stärka 
samarbeten är en vanlig strategi inom projekten för att minska rasism och annan 
intolerans. Till exempel genomförde samtliga projekt seminarier, föreläsningar, 
workshops eller konferenser. Många genomförde också nätverksbyggande aktiviteter. 
Mer än vartannat projekt tog fram material i form av metodböcker eller 
informationsfoldrar.  
  

 

 
 

Källa: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem. 
* Alternativet döptes om till ”Erfarenhetsutbyte” i de slutrapportsformulär som fylldes i av de projekt som 
beviljades medel 2016. 
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Geografisk spridning 
Några av projekten (5 av 17) drevs nationellt. För övriga 12 projekt har respektive 
projektägare angett i ansökningsformuläret vilka län projekten skulle bedrivas inom. 
Figur 4 visar att flest projekt bedrev verksamhet i storstadsregionerna Stockholms, 
Skånes och Västra Götalands län: 9, 8 respektive 7 projekt. I Uppsala drevs 4 projekt.  

 
Figur 4. Län där projekten genomfördes. 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem. 
Kommentar 1: Inget av projekten drevs i de vitmarkerade länen. 
Kommentar 2: Nästan 30 procent av projekten, 5 av 17, drevs nationellt (inte lokalt eller regionalt) och 
ingår därför inte i statistiken. 
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Bidragets effekter 
Projektägarna rangordnade vid redovisningen de resultat de uppskattar att deras projekt 
har lett till, i första hand, i andra hand och så vidare. De fick då tolv alternativ att välja 
mellan, A–L. Svarsalternativen A–L finns redovisade i bilaga 4. Figur 5 visar hur många 
som har rankat respektive resultattyp som topp tre. 

  
Figur 5. Projektens huvudsakliga effekter. 

Flest projektägare bedömde att ett av deras främsta resultat var att de har skapat 
bestående förändringar för målgruppen (alternativ C). Därefter var det många som 
svarade att de kom närmare eller nådde de mål som organisationen har (alternativ G). På 
delad tredjeplats kom alternativ B, D och F, som lydde så här: 

B. Projektets verksamhet kommer att fortsätta när projektets finansiering är slut. 
D. Vi har skapat förändringar i samhället som består över tid.  
F. Vi har tagit fram kunskap om en speciell målgrupp eller verksamhet inom projektet. 

Vi har exempelvis gjort en metodhandbok, kartläggning eller en studie.  

De projektägare som uppgav att ett av deras projekts främsta resultat handlade om 
bestående förändringar för målgruppen uppgav till exempel att målgruppen har förvärvat 
ny kunskap, eller att materialet de tog fram kan användas efter projekttidens slut. Vissa 
uppgav att projektverksamheten i sig kommer att leva kvar som ordinarie verksamhet 
inom organisationen.  

Att flera projektägare svarade att de i och med projektet kom närmare eller uppnådde 
organisationens mål kan tolkas som att många projekt låg i linje med de projektägande 
organisationernas huvudsakliga syfte eller fokusområde. Exempelvis uppgav en 
organisation att just motverkandet av rasism ”är något som ingår som en punkt i 
organisationens intressepolitiska program”. 

 
 

 
 
 
 

Källa: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem. 
Kommentar: Drygt en tiondel av projekten, 2 projekt, missuppfattade frågan. Därför visar figuren en 
sammanställning av resterande 15 projekts svar. 
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Värna demokratin 

Bidraget syftar till att minska antalet aktiva inom våldsbejakande extremistmiljöer (SFS 
2011:1508, 3 §). Det kan sökas av ideella organisationer, stiftelser och kommuner.  

Myndigheten behandlade 17 redovisningar inom stödformen under 2017, och det är 
alltså dessa som utgör underlag till den här rapporten. En majoritet av projekten (13) 
beviljades medel år 2015, resterande beviljades medel 2016. Myndigheten fördelade 
drygt 5 miljoner kronor inom stödformen 2015. Året därpå höjdes anslaget och vi kunde 
därför fördela drygt 14 miljoner kronor 2016. Den totala summan som slutrapporterades 
under 2017 är drygt 6 miljoner kronor. Alla projekt som ingår i underlaget finns listade i 
bilaga 2.  

Så användes bidraget 
Bidragets användning beskriver till vad, av vilka samt var i landet bidraget har använts. 
Detta beskriver vi genom att redogöra för de redovisade projektens ändamål, målgrupper, 
budget, personal, aktiviteter och metoder samt geografiska spridning. 

Ändamål 
I förordningen är det preciserat vilka ändamål som projektbidraget kan sökas för. 
Projekten kan verka för att 

• främja demokratiska värderingar och förebygga att antidemokratiska beteenden 
utvecklas 

• förebygga att individer radikaliseras och ansluter sig till våldsbejakande 
extremistmiljöer 

• stödja individer som avser att lämna våldsbejakande extremistmiljöer. (SFS 
2011:1508, 7 §) 

Vid ansökningstillfället svarade de sökande på frågan om vilket av ändamålsalternativen 
deras projekt faller inom. Många av projekten arbetar med alla tre verksamhetsområdena. 
När de tvingades att välja ett svarade hälften att de fokuserade på det första ändamålet, 
och hälften att de fokuserade på det andra. Inget av projekten syftade enkom till att stödja 
individer som avser att lämna våldsbejakande extremistmiljöer. Projekten var alltså 
främst fokuserade på förebyggande insatser. 
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Målgrupper 
De sökande kunde först välja mellan kategorierna allmänheten, beslutsfattare, egna 
medlemmar och ”en annan avgränsad grupp av personer” när de ombads att i 
ansökningsformuläret kryssa för vilken huvudsaklig målgrupp projektet riktar sig till. 
Svaren finns sammanställda i tabell 4. 
 

Tabell 4. Projektens huvudsakliga målgrupp, antal 

Huvudsaklig målgrupp Antal 

Allmänheten  5 
Beslutsfattare: politiker eller högre tjänstemän 2 
Egna medlemmar 3 
En annan avgränsad grupp av personer 7 

Summa 17 

Källa: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem. 

Störst andel av projektägarna (41 procent) svarade att de huvudsakligen vände sig till en 
annan, avgränsad grupp av personer. Tre av projektägarna förklarade i fritext att det rörde 
sig om organisationernas medlemmar och andra, exempelvis personer med samma 
intressen eller karaktäristika som deras nuvarande medlemmar. Tre förklarade att det 
handlade om muslimska ungdomar som befinner sig i riskzonen för radikalisering och 
extremism. Ett projekt som drevs av Stiftelsen Expo vände sig i första hand till lärare.  

De sökande svarade också på frågan om målgruppens kön och ålder. Vad gäller åldern 
vände sig en övervägande majoritet (13 av 17) i första hand till ungdomar 13–25 år. Tre 
projekt uppgav att de vände sig till samtliga åldrar och ett projekt, även det drivet av 
Stiftelsen Expo, vände sig i första hand till vuxna över 25 år. 

Den huvudsakliga målgruppens könstillhörighet är svårare att uttala sig om då 
myndigheten ändrade frågan inför 2016 års ansökningsomgång och efter det fick mindre 
tillförlitliga svar.3 Av de 13 projekt som beviljades medel 2015 vände sig de flesta projekt 
både till tjejer och killar, alternativt kvinnor och män. Fyra projekt kryssade i att de också 
vände sig till personer med annan könstillhörighet. Ett projekt hade enbart killar och män 
som sin huvudsakliga målgrupp.  

Det är viktigt att ha med ett genusperspektiv i arbetet med att värna demokratin mot 
våldsbejakande extremism. Kunskap om maskulinitets- och femininitetsnormer inom 
våldsbejakande extremistiska miljöer ger nämligen en större förståelse för rörelsernas 
utveckling, för den inre dynamiken och för tjejers och killars vägar in i miljöerna. Risken 
för att utöva våld är betydligt större för killar som instämmer i stereotypa påståenden om 
könsroller jämfört med killar som inte instämmer i dessa påståenden. (Myndigheten för 
ungdoms och civilsamhällesfrågor 2016) 

                                                      
3 Tidigare kunde de sökande kryssa för flera av de tre alternativen kvinnor, män och andra. I 2016 års 
formulär gavs de bara möjlighet att välja ett av alternativen, vilket resulterade i att en majoritet det året 
kryssade för det första alternativet, kvinnor, och sedan skrev en förklarande text om att de vänder sig till alla 
inom den valda målgruppen, oavsett kön.   
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Budget 
De 17 projekt som beviljades medel fick mellan 160 000 och 610 000 kronor, vilket 
sammanlagt är strax över 6 miljoner kronor. Figur 6 visar hur medlen fördelades mellan 
olika budgetposter. 

 
Figur 6. Bidragets fördelning mellan olika budgetposter, andel i procent. 

Utgifterna för löner och arvoden utgjorde cirka 65 procent av projektens totala 
budgetkostnader. Inom samtliga projekt hade man anställd personal, exempelvis en 
projektledare eller -samordnare. Anställningen delades ibland av flera personer som var 
anställda utifrån sin specifika kompetens. Arvoden tilldelades i hög utsträckning 
föreläsare eller deltagare i paneldebatter.  

Resor står för den tredje största budgetposten. Främst gjordes lokala resor av deltagare 
till och från evenemang som anordnades, samt inrikesresor av projektets personal. 
Informationskostnaderna är ofta relaterade till producerat material såsom broschyrer och 
handböcker. Vad gäller lokalhyra har de flesta organisationer egna lokaler där aktiviteter 
anordnas. De lokalkostnader som uppstod är därför relaterade till större evenemang, 
alternativt nyttjades av små föreningar utan föreningslokal som hyrde lokaler till specifika 
aktiviteter.  
  

 

 
 

Källa: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem. 
Kommentar: Fördelningen rör hur projektens beslutade budget såg ut i beslutsbreven. Hur fördelningen 
såg ut mellan de olika budgetposterna vid redovisningen kan skilja sig något från dessa siffror. 
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Personal 
I sina slutrapporter angav projektägarna hur många som hade arbetat inom projekten, 
såväl avlönat eller arvoderat som ideellt. Vi bad projektägarna att redovisa hur 
könsfördelningen såg ut i de två grupperna. De ombads räkna in alla, även de som hade 
utfört tidsmässigt små insatser. Svaren finns sammanställda i tabell 5.  

Tabell 5. Personer som någon gång arbetat ideellt, arvoderat eller avlönat inom 
projektet, antal 

Personer 
som arbetat Kvinnor Män Annan köns-

tillhörighet 
Uppgift 
saknas Totalt 

Ideellt 212 215 12 0 439 
Avlönat eller 
arvoderat 51 65 0 0 116 

Summa 263 280 12 0 555 

Källa: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem. 
Kommentar: Totalt ingår 16 av 17 projekt i statistiken. Vi har räknat bort ett projekt eftersom vi bedömer 
att de missförstod frågan. Ingen var avlönad eller arvoderad inom projektet, men organisationen redovisade 
att över 1 900 personer arbetade ideellt inom projektet, vilket inte styrks av övrig projektbeskrivning. 

Totalt engagerades alltså över 500 personer som arbetskraft inom projekten. Den absoluta 
merparten, knappt 80 procent, arbetade ideellt. Av de personer som arbetade inom 
projekten var ungefär lika stor andel män som kvinnor, både när det kommer till ideellt 
arbete och till avlönat eller arvoderat arbete. Andelen avlönade inom de två grupperna 
kvinnor och män låg på runt 20 procent. Samtliga personer med annan könstillhörighet 
som arbetade inom projekten gjorde det ideellt. 
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Aktiviteter och metoder 
Projektägarna angav också i sina slutrapporter vilka aktiviteter de genomförde inom 
projektet. De kunde då välja mellan 14 alternativ, varav ett är ett öppet, och kryssa för ett 
obegränsat antal av dessa. Figur 7 visar hur stor andel av projekten som genomfört 
respektive typ aktivitet en eller flera gånger. 

 
Figur 7. Genomförda aktiviteter inom de redovisade projekten, andel i procent. 

Nästan alla projekt genomförde seminarier, föreläsningar, workshops eller konferenser. 
Många arbetade så för att nå ut till målgruppen, som till exempel fanns på skolor och 
fritidsgårdar alternativt i den egna organisationen. Över 80 procent tog fram någon form 
av informationsprodukt, inte sällan handböcker och metodböcker. Många projekt 
utformar verktyg och stödmaterial till samverkanspartner, lärare, föreningar, ledare med 
flera.  

Projekten fokuserade främst på förebyggande arbete. Majoriteten bedrev någon form av 
nätverksbyggande och samverkan för att skapa synergier med andra föreningar, 
myndigheter och aktörer som arbetar mot samma mål.  
  

 

 

 

 

Källa: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem. 
* Alternativet döptes om till ”Erfarenhetsutbyte” i de slutrapportsformulär som fylldes i av de projekt som 
beviljades medel 2016. 
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Geografisk spridning 
Några av projekten (4 av 17) drevs nationellt. För övriga 13 projekt har respektive 
projektägare angett i ansökningsformuläret i vilka län projekten skulle bedrivas. Figur 8 
visar att flest projekt bedrev verksamhet i storstadsregionerna Skånes, Stockholms och 
Västra Götalands län: 6, 4 respektive 3 stycken. I Västmanland drevs också 3 projekt.  

 
Figur 8. Län där projekten genomfördes. 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem. 
Kommentar 1: Inget av projekten drevs i de vitmarkerade länen. 
Kommentar 2: Över 20 procent av projekten, 4 projekt, drevs nationellt (inte lokalt eller regionalt) och 
ingår därför inte i statistiken. 
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Bidragets effekter 
Projektägarna rangordnade vid redovisningen de resultat de uppskattar att deras projekt 
har lett till, i första hand, i andra hand och så vidare. De fick då tolv alternativ att välja 
mellan, A–L. Svarsalternativen A–L finns redovisade i bilaga 4. Figur 9 visar hur många 
som har rankat respektive resultattyp som topp tre. 

 
Figur 9. Projektens huvudsakliga effekter. 

Flest projektägare bedömde att deras projektverksamhet, som ett huvudsakligt resultat, 
kommer att fortsätta när projektets finansiering är slut samt att deras projekt har skapat 
bestående förändringar för målgruppen (alternativ B respektive C). Därefter var det 
många som bedömde att projektet har skapat mötesplatser eller nätverk som består över 
tid (alternativ A). Långsiktighet är en gemensam nämnare hos dessa alternativ. 

Många av projekten verkade brett för att stärka demokratiska värderingar och motverka 
olika typer av våldsbejakande extremism och icke-demokratiskt beteende. De var ofta 
inriktade mot förebyggande insatser, inte sällan för att motverka att individer 
radikaliseras och ansluter sig till våldsbejakande extremistmiljöer. Verksamheterna som 
inriktade sig på avradikalisering och avhopparverksamhet är färre.  

De bestående förändringar som projekten beskriver handlar ofta om att deltagarna fick 
ökad kunskap om ett ämnesområde och därmed större förståelse eller ökade möjligheter i 
någon form. Projektverksamheter som fortsätter efter projektfinansieringen kan till 
exempel vara metodböcker och material som kan fortsätta användas, eller att delar av 
projektverksamheten implementerades i ordinarie verksamhet. En del anger att spridning 
av projektets resultat via sociala medier är ett sätt att fortsätta verksamheten efter 
finansieringens slut.  

Långsiktighet i projektarbetet är av stor vikt för att nå resultat. Det kan dock vara svårt 
att fortsätta verksamheten efter projektfinansieringens slut. Därför är det vanligt 
förekommande att organisationer söker finansiering för en ny projektomgång, som då 
exempelvis handlar om att sprida erfarenheterna från i fjol, att fortsätta med 
föreläsningar, att implementera en specifik metod eller att sprida producerat material. 
 

 
 

 
 
 
 

Källa: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem. 
Kommentar: Över en tredjedel av projekten, 6 projekt, missuppfattade frågan. Därför visar figuren en 
sammanställning av resterande 11 projekts svar. 
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Ungas organisering 

Bidraget för ungas organisering syftar till att, på lokal nivå, stödja barns och ungdomars 
självständiga organisering och inflytande i samhället (SFS 2011:65, 3 §). Det kan sökas 
av ideella föreningar som har varit verksamma under minst två år före ansökan om 
bidrag. Den sökande behöver inte vara en barn- och ungdomsorganisation.  

MUCF fördelar ungefär 21 miljoner kronor årligen inom stödformen. Drygt 21 miljoner 
kronor redovisades också under 2017. Myndigheten behandlade 42 redovisningar inom 
stödformen under 2017, och det är alltså dessa som utgör underlag till den här rapporten. 
Majoriteten av de 42 projekten (28) beviljades medel år 2015, och resterande (14) 
beviljades medel 2016. De finns alla listade i bilaga 3.  

Så användes bidraget 
Bidragets användning beskriver till vad, av vilka samt var i landet bidraget har använts. 
Detta beskriver vi genom att redogöra för de redovisade projektens ändamål, målgrupper, 
budget, personal, aktiviteter och metoder samt geografiska spridning. 

Ändamål 
Projektbidraget kan sökas för att utveckla en organisation så att den på sikt uppfyller de 
krav som finns för organisationsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer, alltså det 
bidrag som går till ordinarie verksamhet och som regleras i samma förordning (SFS 
2011:65). Bidraget kan också sökas för att utveckla ungas inflytande och delaktighet i en 
organisation eller verksamhet. Slutligen kan det sökas för att på annat sätt utveckla ungas 
organisering, inflytande eller delaktighet.  

Vid ansökningstillfället svarade de sökande på frågan om vilket av de tre 
ändamålsalternativen deras projekt faller inom. Svaren är sammanställda i tabell 6. 

Tabell 6. Projektens huvudsakliga ändamål, antal 

Ändamål Antal 

Möta villkoren för organisationsbidraget till barn- 
och ungdomsorganisationer 10 

Utveckla ungas inflytande och delaktighet i en 
organisation 13 

På annat sätt utveckla ungas organisering, 
inflytande eller delaktighet 19 

Summa 42 

Källa: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem. 

Knappt en fjärdedel av projekten drevs för att organisationerna på sikt skulle uppfylla 
villkoren för organisationsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer. Ungefär lika 
många projekt syftade till att utveckla ungas inflytande och delaktighet i organisationer 
som inte bara är för barn och ungdomar. Nästan hälften av de redovisade projekten drevs 
dock för att stödja ungas organisering och inflytande på annat sätt än de förbestämda 
alternativen. Fördelningen beror troligtvis på att förordningens syftesformulering tillåter 
en stor variation av projekt. 
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Målgrupper 
De sökande kunde först välja mellan kategorierna allmänheten, beslutsfattare, egna 
medlemmar och ”annan grupp av personer” när de i ansökningsformuläret ombads att 
kryssa för vilken huvudsaklig målgrupp projektet riktar sig till. Av de 42 redovisade 
projekten riktade en övervägande majoritet (57 procent) in sig på det sistnämnda 
alternativet, ”en annan grupp av personer”. Många av dem angav att de fokuserar på nya 
potentiella medlemmar som de vill värva till sin organisation. Andra huvudsakliga 
målgrupper som projekten nämnde och klassificerade i kategorin ”andra” är till exempel 
unga i utanförskapsområden, ensamkommande unga och flickor med begränsat 
friutrymme. 

Den näst vanligaste kategorin är organisationens egna medlemmar – 29 procent av 
projekten uppgav att detta var deras huvudsakliga målgrupp. Därefter kommer 
allmänheten (14 procent). Inget av projekten var huvudsakligen inriktat mot 
beslutsfattare, men ett par organisationer skrev i fritextsvaren att makthavare var en 
sekundär målgrupp för deras projekt. 

De sökande svarade också på frågan om målgruppens kön och ålder. Vad gäller ålder 
faller det sig naturligt att samtliga projekts huvudsakliga målgrupp var unga (13–25 år).4 
Anledningen till detta är att stödformen syftar till att stödja barns och ungdomars 
självständiga organisering och inflytande i samhället. Den huvudsakliga målgruppens 
könstillhörighet är svårare att uttala sig om då myndigheten ändrade frågan inför 2016 års 
ansökningsomgång, och efter det fick mindre tillförlitliga svar.5 Av de 28 projekt som 
beviljades medel 2015 svarade en majoritet (68 procent) att de vände sig till samtliga 
kategorier: tjejer, killar och personer med annan könstillhörighet. En mindre andel 
(18 procent) svarade att de i första hand vände sig till tjejer och killar. En sökande 
organisation (4 procent) svarade att projektets målgrupp i första hand var tjejer och 
personer med annan könstillhörighet, och ett projekt svarade att de i första hand riktade 
sig till tjejer.  
  

                                                      
4 Ett projekt svarade ”samtliga åldrar” på kryssfrågan, men angav i fritext att barn och unga 7–13 år var deras 
huvudsakliga målgrupp. 
5 Tidigare kunde de sökande kryssa för flera av de tre alternativen kvinnor, män och andra. I 2016 års 
formulär gavs de bara möjlighet att välja ett av alternativen, vilket resulterade i att en majoritet det året 
kryssade för det första alternativet, kvinnor, och sedan skrev en förklarande text om att de vänder sig till alla 
inom den valda målgruppen, oavsett kön.   
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Budget 
De 42 projekt som ligger till grund för det här kapitlet beviljades mellan 164 000 och 
757 000 kronor var, vilket sammanlagt blir över 21 miljoner kronor. Figur 10 visar hur 
dessa medel fördelades mellan olika budgetposter. Av diagrammet kan bland annat 
utläsas att merparten av bidragsmedlen (över 70 procent) gick till att bekosta löner inom 
projekten. Lägger vi även till de medel som gick till att bekosta arvoden blir det totalt 76 
procent. 

 
Figur 10. Bidragets fördelning mellan olika budgetposter, andel i procent. 

Personal 
I slutrapporterna angav projektägarna hur många som hade arbetat inom projekten, såväl 
avlönat eller arvoderat som ideellt. Vi bad projektägarna redovisa hur könsfördelningen 
såg ut i de två grupperna. Projektägarna ombads räkna in alla, även de som hade utfört 
tidsmässigt små insatser. Svaren finns sammanställda i tabell 7.  

Tabell 7. Personer som någon gång arbetat ideellt, arvoderat eller avlönat inom 
projektet, antal 

Personer 
som arbetat Kvinnor Män Annan köns-

tillhörighet 
Uppgift 
saknas Totalt 

Ideellt 1 180 835 30 0 2 045 
Avlönat eller 
arvoderat 173 114 5 1 293 

Summa 1 353 949 35 1 2 338 

Källa: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem. 

Totalt engagerades alltså över 2 300 personer som arbetskraft inom projekten, och den 
absoluta merparten arbetade ideellt. Av de personer som arbetade inom projekten var fler 
kvinnor än män, både när det kommer till ideellt arbete och till avlönat eller arvoderat 
arbete. 

Ungefär en lika stor andel inom gruppen män som gruppen kvinnor avlönades eller 
arvoderades inom projekten: 14 procent av männen och 15 procent av kvinnorna. Inom 
gruppen personer med annan könstillhörighet var andelen avlönade ungefär lika stor, 
nämligen 17 procent. 

 

 

Källa: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem. 
Kommentar: Fördelningen rör hur projektens beslutade budget såg ut i beslutsbreven. Hur fördelningen 
såg ut mellan de olika budgetposterna vid redovisningen kan skilja sig något från dessa siffror.  
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Aktiviteter och metoder 
Projektägarna angav också i sina slutrapporter vilka aktiviteter de hade genomfört inom 
projektet. De kunde då välja mellan 14 alternativ, varav ett är ett öppet, och kryssa för ett 
obegränsat antal av alternativen. Figur 11 visar hur stor andel av projekten som har 
genomfört respektive typ aktivitet en eller flera gånger. 
 

 
Figur 11. Genomförda aktiviteter inom de redovisade projekten, andel i procent. 

Över 80 procent av projekten genomförde ett eller flera seminarier, workshops eller 
konferenser, samt en eller flera föreläsningar eller mässor. Samtliga alternativ räknas in i 
samma kategori. Knappt 80 procent av projekten inbegrep någon form av 
nätverksbyggande, och ungefär lika många projekt samverkade med andra aktörer. Runt 
60 procent av projekten tog fram någon form av informationsprodukt. 

Ungefär hälften av projekten bedrev uppsökande verksamhet, inte sällan kopplat till 
målgrupper som står längre ifrån föreningslivet än genomsnittet. Ungefär lika många 
anordnade någon form av kulturarrangemang. 
  

 

 

Källa: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem. 
* Alternativet ”Samverkan” gjordes snävare och döptes om till ”Erfarenhetsutbyte” i de 
slutrapportsformulär som fylldes i av de projekt som beviljades medel 2016  – vilket alltså gäller 14 av 
totalt 42 svarande. 
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Geografisk spridning 
Några av projekten (6 av 42) drevs nationellt. Alla nationella projekt syftade antingen till 
att utveckla organisationer så att de på sikt skulle uppfylla de krav som finns för 
organisationsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer, eller till att utveckla ungas 
inflytande och delaktighet i en specifik organisation. För övriga 36 projekt har de 
respektive projektägarna angett i ansökningsformuläret i vilka län projekten skulle 
bedrivas.  

Figur 12 visar att ett eller flera av projekten drevs i alla Sveriges 21 län, så att inget län 
var utan något projekt. Flest projekt bedrev verksamhet i storstadsregionerna Stockholms, 
Skånes och Västra Götalands län. I övrigt drevs flertalet projekt (7) i Dalarna. 
 

Figur 12. Län där projekten genomfördes. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem. 
Kommentar: Knappt 15 procent av projekten, 6 projekt, drevs nationellt (inte lokalt eller regionalt) och 
ingår därför inte i statistiken.  
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Bidragets effekter 
Projektägarna rangordnade vid redovisningen de resultat de uppskattar att deras projekt 
hade lett till, i första hand, i andra hand och så vidare. De fick då tolv alternativ att välja 
mellan, A–L. Svarsalternativen A–L finns redovisade i bilaga 4. Figur 13 visar hur många 
som har rankat respektive resultattyp som topp tre. 

 
 

 

Figur 13. Projektens huvudsakliga effekt, andel i procent. 

De två vanligaste huvudsakliga resultaten var att projekten skapade mötesplatser eller 
nätverk som sedan bestod över tid (alternativ A) och att de resulterade i bestående 
förändring för målgruppen (alternativ C). Många uppgav också att projektverksamheten 
fortsatte efter att projektfinansieringen hade tagit slut (alternativ B). Långsiktiga effekter 
är alltså ett genomgående tema.  

En hel del uppgav också att de kom närmare eller nådde de mål som organisationen har 
(alternativ G). Inte sällan gäller detta de projekt som arbetade för att uppfylla villkoren 
för ett organisationsbidrag. En kort sammanfattning av respektive projekts effekter finner 
du i bilaga 3.  

 
 

 
 
 
 

Källa: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem. 
Kommentar: Över en fjärdedel av projekten, 12 projekt, missuppfattade frågan. Därför visar figuren en 
sammanställning av resterande 30 projekts svar. 
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MUCF:s samlade bedömning 

Att MUCF fördelar statsbidrag till ideella organisationer, stiftelser och kommuner – bland annat 
de bidrag som går till projekt som syftar till att motverka rasism och liknade former av 
intolerans, till att värna demokratin samt till att stödja barns och ungdomars självständiga 
organisering och inflytande i samhället – utgör delar av större politiska strategier. Som tidigare 
konstaterats är det svårt för myndigheten att bedöma bidragens effekter i förhållande till 
politikens mål. I det här kapitlet drar vi dock en del slutsatser om bidragens användning och gör 
de bedömningar vi tycker oss kunna göra baserat på det underlag vi har. Slutligen lämnar vi 
också ett antal förslag till regeringen rörande myndighetens fortsatta uppdrag att fördela 
projektbidragen. 

Myndighetens bedömning 
MUCF bedömer att projektens resultat och effekter ligger väl i linje med respektive bidrags 
syfte. De projektbeskrivningar som finns listade i rapportens bilagor (1–3) innehåller alla ett 
eller flera stycken om just respektive projekts effekter. Det är utifrån dessa beskrivningar 
myndigheten drar den slutsatsen.  

Vi ser vidare två övergripande tendenser: 

• Statsbidragen växlas upp av de ideella projektägarna och staten 
ges därmed god valuta för pengarna 
Statliga investeringar i verksamhet som drivs av ideella organisationer kan vara mycket 
effektiva i förhållande till de resurser som tillhandahålls. MUCF bedömde att så var fallet i 
en fördjupande studie som undersökte det bidrag till jämställdhetsprojekt som vi tidigare 
fördelade (Ungdomsstyrelsen 2014, s. 45). Vår bedömning är att också de statliga bidrag 
som den här rapporten behandlar många gånger växlas upp av organisationerna själva och 
av de individer som är engagerade i projektverksamheten. Vi gör denna bedömning bland 
annat eftersom vi kan konstatera att 85 procent av de som någon gång arbetade inom de 76 
projekt som redovisas i denna rapport gjorde detta ideellt. 

• Ofta är ett organisations- eller verksamhetsbidrag en viktig 
förutsättning för att kunna ansöka om och driva projekt 
Att organisationerna arbetar mot nya mål eller har gjort nya prioriteringar är den effekt vi 
sett minst av inom alla projektstöd. Också tidigare år har vi sett att organisationer ofta söker 
projektbidrag för att koncentrera sig på ett ämne eller område som ligger nära deras 
ordinarie verksamhet, och mer sällan för att identifiera eller utveckla nya mål med 
verksamheten. Organisationerna vill främst arbeta intensivt för att utöka sin ordinarie 
verksamhet. 

MUCF bedömer att organisationsbidrag och projektbidrag samverkar. 
Organisationsbidraget stärker det osynliga vardagsarbete som omfattar nätverkande med 
andra aktörer, medlemsrekrytering samt olika kurser, utbildningar och studiecirklar. 
Projektbidragen bidrar i stället till synlighet i samhället, exempelvis i samband med 
aktioner, debattinlägg och demonstrationer. Det tidigare är ofta lyckosamt för att möjliggöra 
det senare. En stärkt organisering bidrar i sin tur till att man har kapacitet och möjlighet att 
driva projekt. 
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Utifrån uppgifterna som har redovisats i den här rapporten kan vi också konstatera att: 

• En majoritet av projekten gav långsiktiga effekter 
De fem vanligaste effektkategorierna som projektägarna har kryssat i som topp tre, 
sett till alla tre stödformer, är att projekten ledde till 

• mötesplatser eller nätverk som består över tid 
• verksamhet som kommer att fortsätta när projektets finansiering är slut 
• bestående förändringar för målgruppen  
• bestående förändringar i samhället  
• att projektägaren kom närmare eller nådde de mål de har som organisation. 

Fyra av kategorierna handlar uttryckligen om bestående effekter. Den sista kategorin 
handlar om organisationernas övergripande mål, vilka får antas vara långsiktiga. 

• Könsfördelningen bland de som arbetar inom projekten är 
relativt jämn 
Könsfördelningen mellan kvinnor och män ligger inom spannet 40–60 procent (se 
tabell 8). Flest personer av annan könstillhörighet arbetade inom projekt som syftade 
till att motverka rasism och andra former av intolerans, såsom homo- och transfobi. 
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Tabell 8. Personer som någon gång arbetat ideellt, arvoderat eller avlönat inom 
projektet uppdelade på kön, andel i procent 



34 (61) 

 Kvinnor Män Annan köns-
tillhörighet 

Uppgift 
saknas Totalt 

Motverka rasism (totalt 751 personer) 

I
d
e
e
l
l
t 

49 31 1 1 83 

A
v
l
ö
n
a
t 
e
l
l
e
r 
a
r
v
o
d
e
r
a
t 

10 6 2 0 17 

S
u
m
m
a 

59 37 3 1 100 

Värna demokratin (totalt 555 personer) * 

I
d
e
e
l
l
t 

38 39 2 0 79 

A
v
l
ö
n
a
t 
e
l
l
e
r 
a
r
v
o
d
e
r
a
t 

9 12 0 0 21 

S
u
m
m
a 

47 50 2 0 100 

Ungas organisering (totalt 2 338 personer) 

I
d
e
e
l
l
t 

50 36 1 0 87 
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A
v
l
ö
n
a
t 
e
l
l
e
r 
a
r
v
o
d
e
r
a
t 

7 5 0 0 13 

S
u
m
m
a 

58 41 1 0 100 

Källa: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem. 
* Totalt ingår 16 av 17 projekt inom stödformen Värna demokratin i statistiken. Vi har räknat bort ett 
projekt eftersom vi bedömer att de missförstod frågan. Ingen var avlönad eller arvoderad inom projektet, 
men organisationen redovisade att över 1 900 personer arbetade ideellt inom projektet vilket inte styrks av 
övrig projektbeskrivning. 
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Myndighetens förslag 
Utifrån vår samlade kunskap om bidragsgivningen vill vi skicka med följande förslag till 
regeringen: 

• Öka anslaget för bidragsadministration till MUCF för att 
säkerställa kvaliteten i bidragsgivningen 
Myndigheten behöver tillföras mer resurser för att utveckla kontrollerna i 
bidragsgivningen till tillfredsställande nivåer. MUCF behöver också ytterligare 
resurser för att kunna förbättra uppföljningen och utvärderingen av den verksamhet 
som drivs med stöd av bidragspengarna. På så sätt skulle myndigheten kunna leverera 
mer kvalitativa analyser av bidragens användning och effekter. Både vad gäller 
kontroll och uppföljning handlar det i slutändan om statsbidragens legitimitet och 
allmänhetens förtroende för systemet.  

Myndigheten har redan genomfört förbättringar avseende 
handläggningsprocesserna, ökade kontroller och skärpt tillämpning av regelverken. I 
och med dessa förbättringar ökade kostnaden för att hantera statsbidragen från 6,8 
miljoner kronor till 10,9 miljoner kronor. Hittills har myndigheten hanterat de ökade 
kostnaderna inom ramanslaget, vilket har påverkat vår övriga verksamhet inom 
ungdomspolitiken. Vi vill alltså göra ytterligare förbättringar som kräver finansiering. 
(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2018d, s. 11) 

Kravet på ett ökat ramanslag för myndighetens bidragshanterande verksamhet stöds 
av Statskontoret (2017, s. 87–91), som drar slutsatsen att de förbättringar som nu har 
genomförts och andra åtgärder som bör genomföras, till exempel att avdela ett par 
personer som särskilt arbetar med kontrollen av bidrag, kräver mer personal och 
resurser. 

• Öka tidsintervallet för rapporteringen av statsbidragens 
användning och effekter, som i stor utsträckning är 
kvantitativ, från varje till vart tredje år 
Att rapportera uppgifter från ett större antal projekt åt gången skulle dels innebära 
vissa effektivitetsvinster och därmed mindre kostsam bidragshantering, dels ge ett 
statistiskt sett mer intressant material. 
 

• Skapa förutsättningar för MUCF att genomföra fördjupade 
kvalitativa analyser av statsbidragens effekter de år 
myndigheten inte rapporterar in kvantitativa data 
Om tidsintervallet för de kvantitativa återrapporteringarna ökade skulle detta frigöra 
resurser till fördjupade studier de mellanliggande åren. Sådana studier menar vi skulle 
kunna fungera som ett nödvändigt komplement till de återkommande, mer 
kvantitativa uppföljningarna. Kvalitativa, djupgående studier skulle ge bättre och mer 
välgrundade svar på frågan om bidragens användning och effekter.  

Ett projektbidrag som har beviljats av MUCF redovisas till myndigheten senast tre 
månader efter att ett projekt har avslutats. Den fördjupande intervjustudien om 
jämställdhetsbidragens resultat och effekter, som myndigheten fick extra medel för att 
genomföra och som vi också har refererat till tidigare, visar att det är möjligt att få en 
bättre bild av projektens resultat och effekter något eller några år efter att projekten har 
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avslutats (Ungdomsstyrelsen 2014). Tre månader efter projektets slut går det till exempel 
oftast bara att spekulera i om ett projekt kommer att leva vidare eller inte. Resurser för 
fördjupningsstudier skulle möjliggöra för myndigheten att följa upp vad de redan 
redovisade projekten resulterar i på sikt. Resurserna skulle också ge förutsättningar för mer 
förtroliga samtal där vi kan få reda på mer om faktiska resultat, svårigheter och 
överväganden. 

De lärdomar som fördjupningsstudier skulle ge oss skulle inte bara gagna regeringen 
som vill kunna utvärdera och redovisa skattemedlens användning och effekter. De skulle 
också gagna handläggningens kvalitet, då myndigheten skulle lära sig mer om vilka 
framgångsfaktorer och fallgropar vi bör uppmärksamma när vi bedömer ansökningar och 
informerar organisationer om våra bidrag. Det skulle i sin tur leda till fler projekt med 
goda resultat i linje med bidragens syften. 

• Överväg att ge MUCF bemyndigande att förmedla bidragsbeslut 
som gäller minst två bidragsår, i stället för ett 
I en nyligen publicerad departementspromemoria (ds. 2018:13, s. 69) föreslås att 
huvudinriktningen vid hanteringen av statens bidrag till det civila samhället bör vara att 
berört departement äskar ett minst tvåårigt beställningsbemyndigande för berörda anslag, 
även vad gäller projektbidrag om projektet som ansöks för är tänkt att pågå under flera år. 
MUCF delar utredarens bedömning att detta vore önskvärt, eftersom det skulle öka 
förutsebarheten betydligt för organisationerna och ge dem en ökad grundtrygghet. Detta 
skulle i sin tur stärka organisationerna i rollen som röstbärare, samt ge dem ökat 
handlingsutrymme.  

Önskemålet har under en lång tid framförts av organisationer inom det civila samhället, 
bland annat i det partsgemensamma forum för dialog mellan regeringen och civilsamhället 
som MUCF sammankallar och administrerar (se till exempel Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor 2017, s. 20). 

Gällande styrande förordningar upprepar vi också följande förslag (Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2018d, s. 12): 

 
• Inför ett likalydande demokratikriterium i samtliga förordningar 

som MUCF hanterar och utveckla motiv om tillämpningen 
MUCF ser mycket positivt på att regeringen 2017 beslutade att ge ett utökat uppdrag, som 
också innefattar ett förtydligat demokratikriterium i statliga bidragsförordningar, till den 
särskilda utredare som bland annat ska föreslå mål för statens stöd till trossamfund (dir. 
2016:62). Vi hoppas att detta leder till ett likalydande demokratikriterium i samtliga 
förordningar som reglerar statsbidrag till civilsamhället och tydligare riktlinjer för 
bidragsgivande myndigheter. 

• Inför krav på att en auktoriserad eller godkänd revisor ska 
granska den ekonomiska redovisningen av bidragen, oavsett 
bidragsbelopp 
MUCF har uppmärksammat att kvaliteten på de granskningar som utförs av 
lekmannarevisorer inte alltid är tillfredsställande. Granskningar utförda av godkända eller 
auktoriserade revisorer skulle ytterligare stärka bidragens legitimitet. 
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Bilaga 1: Motverka rasism  

Tabell 9. Projekt som redovisades 2017, beviljat belopp i kronor  

Projektägare Projektnamn Belopp 

ABF Stockholm Gör nåt 470 000 

Adoptionscentrum Afrovadå – vadå afrofobi? I 600 000 

Adoptionscentrum Afrovadå – vadå afrofobi? II 775 900 

Afrosvenskarna i Stockholm Afrofobi igår och idag 550 000 

Centrum mot rasism Arena för gemensam antirasism 400 000 

É romani glinda Antiziganism en ond cirkel II 335 000 

Federationen Wizo Sverige Wizo mot antisemitism och för allas lika rätt 593 000 

Fritidsforum Vi är dem de snackar om 550 000 

Interfem Blattequeers i film II 600 000 

Judiska församlingen Minnenas arv III: skola 1 118 500 

Muzicadelic entertainment  Afrikanska diasporan, rättigheter och möjligheter 600 000 

Naturbruksskolornas 
förening 

Stärkt demokratiarbete vid Sveriges naturbruksgymnasier 
III: Dialog med mångkulturungdomar samt NB-fortbildning 448 000 

Nordisk hjälp Nolltolerans mot vardagsrasism 375 000 

Peaceworks Låt stå – Antirasism på schemat III 500 000 

SIOS Agera tillsammans nu III 600 000 

Stiftelsen Expo Konspirationism i skolan 480 000 

Stiftelsen Gaaltije Vad ska bort – främlingsfientlighet, rasism eller 
kolonialism? 350 000 

Summa 9 345 400 

Källa: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem. 
Kommentar: Projekten beviljades medel mellan 2014 och 2016. 
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Kort beskrivning av respektive projekt 
De romerska siffror som avslutar vissa projektnamn avser vilket av projektåren i ett 
flerårigt projekt som redovisades. Organisationerna ansöker om ett bidragsår i taget, och 
att ett projektår beviljas innebär inga utfästelser om framtida stöd för fortsättningsåren. 
Om inget annat anges var projekten ettåriga. 
 

ABF Stockholm Gör nåt 
 
Projektet syftade till att skapa fysiska och digitala mötesplatser för att sprida kunskap och verktyg som 
motverkar rasism. Det gjordes genom att anordna en kurs i ledarskap där deltagare från 
samarbetsorganisationerna Afrosvenskarnas riksförbund, Svenska muslimer för fred och rättvisa och Judiska 
ungdomsförbundet träffades vid olika tillfällen för att få en fördjupad kunskap om bland annat afrofobi, 
antiziganism, islamofobi och antisemitism. De huvudsakliga målgrupperna var föreningar och grupper som 
organiserar personer som identifierar sig som afrosvenskar, judar, romer och muslimer och som arbetar 
aktivt mot rasism. Projektet genomfördes i Stockholms stad.  

Organisationen beskriver hur projektet skapade ett nätverk med olika etniska grupper, vilket 
organisationen bedömer underlättar erfarenhetsutbyten grupperna emellan och ger en plattform för vidare 
gemensamt antirastiskt arbete.  

  
Adoptionscentrum Afrovadå – vadå afrofobi? I 
 
Projektet syftade till att motverka afrofobi. Det gjordes genom att utbilda lärare och skolelever i 
arbetsmetoder som motverkar rasism generellt och afrofobi specifikt. Inom projektet tog organisationen 
fram ett lärarhandledningsmaterial som delades ut till lärare. Organisationen anordnade även forumteater 
som visades för skolelever. Den huvudsakliga målgruppen var barn 10–12 år samt deras lärare. Projektet 
genomfördes i Stockholms län. 

Organisationen beskriver att de elever som deltog i projektet reagerade starkt när de fick åskåda den 
orättvisa som forumteatern synliggjorde. Organisationen genomförde enkätundersökningar som också 
visade att eleverna hade en ökad medvetenhet vad gäller begreppet afrofobi efter att projektet avslutades, 
jämfört med innan. 

 
Adoptionscentrum Afrovadå – vadå afrofobi? II 
 
Projektet, som är en fortsättning på tidigare projektår (beskrivet ovan), syftade till att motverka och minska 
rasism och rasistiska uttryck på ett övergripande plan samt till att synliggöra och öka medvetenheten kring 
afrofobi specifikt. Det gjordes genom forumteaterföreställningar för skolelever och lärare med temat rasism. 
De huvudsakliga målgrupperna var skolelever i åldrarna 9–12 år. Projektet bedrevs i Stockholms län och i 
Norrköping. 

Organisationen uppger att forumteaterföreställningarna sågs av cirka 460 skolelever och ytterligare 75 
barn i samma åldersspann. Ungefär hälften av de tillfrågade lärarna uppger att de efter projektets slut 
fortsatte att arbeta med frågor rörande rasism och afrofobi i sin undervisning. Organisationen beskriver 
även ett stort intresse och engagemang hos de elever som deltog i projektet. Organisationen genomförde en 
uppföljningsenkät efter att projektet avslutades. Enkäten visar att 95 procent av de lärare som deltog anser 
att projektet gav dem ökad kunskap om och verktyg för att arbeta mot rasism och afrofobi i undervisningen.  

 
Afrosvenskarna i 
Stockholm Afrofobi igår och idag 

 
Projektet syftade till att sprida kunskaper om den afrofobiska rasismens rötter och utveckling. Det gjordes 
genom kunskapshöjande insatser. Organisationen delade ut studiematerial om afrofobi både till allmänheten 
och till skolor. Den huvudsakliga målgruppen var gymnasieelever och unga studenter i åldrarna 13–25 år. 
Projektet anordnade även studiecirklar i Stockholm och Malmö.  

Organisationen uppger att en stor andel skolor beställde det undervisningsmaterial som projektet 
framställde. Undervisningsmaterialet används i dag som ett komplement till befintliga läromedel för att 
kompensera med kunskap om afrofobi i den ordinarie undervisningen. Även personer från det civila 
samhället beställde undervisningsmaterialet och använder det för att öka sina kunskaper om afrofobi. 
Organisationen fortsatte att genomföra studiecirkeln med tillhörande material även efter projekttidens slut.  
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Centrum mot rasism Arena för gemensam antirasism 
 
Projektet syftade till att skapa en gemensam antirasistisk rörelse där alla antirasister känner sig delaktiga 
och välkomna. Det gjordes genom att anordna rundabordssamtal, workshops och intervjusamtal i syfte att 
identifiera vilka frågor som enar olika organisationer och aktörer som arbetar med antirasism. Projektet 
genomfördes på nationell nivå och målgruppen bestod av organisationens medlemsföreningar.  

Inom projektet framställdes en rapport om antirasistiska aktörer och organisationers villkor och behov. 
Organisationen uppger att projektets budskap om en gemensam antirasistisk rörelse nådde ut till 
organisationens medlemsföreningar och till aktörer och organisationer som arbetar med antirasism och 
asylrätt. 

 
É romani glinda Antiziganism en ond cirkel II 
 
Projektet syftade till att öka kunskapen hos majoritetsbefolkningen kring den romska gruppen för att minska 
fördomarna och motsättningarna gentemot romer. Projektet tog avstamp i 2013 års projektperiod. I 
projektet tog organisationen fram en intervjuserie och genomförde seminarier och workshops kring den 
romska gruppens förutsättningar. Projektet genomfördes på nationell nivå. Projektets huvudsakliga 
målgrupp var majoritetsbefolkningen i samtliga åldrar.  

Organisationen arrangerade 27 seminarier och workshops med temat diskrimineringslagen på olika orter 
runt om i Sverige. Projektet resulterade i ett tryckt material, ”Diskriminerar du?”, som organisationen 
fortsatt distribuerar och uppger vara populärt. 

 
Federationen Wizo 
Sverige Wizo mot antisemitism och för allas lika rätt 

 
Projektet syftade till att stärka och stödja unga judiska kvinnor att bli mer delaktiga i samhället. Det gjorde 
organisationen genom att organisera debatter, gemensamma aktiviteter för målgruppen och seminarier. 
Projektet utbildade även informatörer som spred kunskap om frågorna för målgruppen. Slutligen anordnade 
de en nationell konferens. Den huvudsakliga målgruppen var judar i Sverige.  

Organisationen beskriver att deltagarna i projektet fick ökade kunskaper om hur de kan arbeta med 
påverkansmodeller, attitydförändring och analysmodeller som redskap för att vidare arbeta mot och bemöta 
intolerans, rasism och hatbrott. Organisationen uppger att de inom projektet involverade och utbildade 
sammanlagt över 430 personer.  

 
Fritidsforum Vi är dem de snackar om 
 
Projektet syftade till att fram en strategi och en handlingsplan i arbetet mot rasism och intolerans i den 
öppna fritidsverksamheten. Det gjordes i samarbete med olika skolor samt med Allaktivitetshuset på 
Lindängen och Hermodsdahl i Malmö stad. Projektets huvudsakliga målgrupp var unga 13–25 år, 
fritidsledare, aktivitetsledare och det civila samhället. 

Inom projektet tog organisationen fram en rapport som dokumenterade en behovsinventering och 
kartläggning av ungas erfarenheter och upplevelser kring rasism och intolerans. Organisationen producerade 
även ett processtödmaterial som efter projektet används inom den öppna fritidsverksamheten för att stärka 
interkulturell dialog för målgruppen. 

 
Interfem Blattequeers i film II 
 
Projektet syftade till att motverka homo- och transfobi samt rasism. Organisationen arbetade med frågorna 
genom att framställa ett intersektionellt metodmaterial och filmer med fokus på hur rasism samverkar med 
sexism samt hetero- och cis-normativitet. Den huvudsakliga målgruppen var unga 13–25 år med fokus på 
unga transpersoner samt queera, lesbiska eller bisexuella tjejer som har erfarenheter av att bli utsatta för 
rasism. 

Inom projektet producerades tre kortfilmer med olika teman som synliggör hur rasism samverkar med 
sexism samt hetero- och cis-normativitet. Filmerna distribuerades till allmänheten tillsammans med det 
metodmaterial som framställdes. Organisationen använde sig av olika spridningsmetoder. Bland annat 
skapade de en ny en webbplats där materialet publicerades. Filmerna visades även på Transfilmfestivalen 
och på Westpride i Göteborg samt vid Dalapride i Falun. Materialet fick även spridning genom hashtagen 
#blattequeers, och filmerna gavs till skolelever i hela Sverige genom samarbetspartnern Nätverket för 
normkritiska skolgrupper.  
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Judiska församlingen Minnenas arv III: skola 
 
Projektet var en fortsättning på tidigare projekt som syftade till att minska antisemitism och 
främlingsfientlighet, samt till att öka förståelsen för människor på flykt. Organisationen uppfyllde syftet 
genom att utbilda i ”Minnenas arv skolprogram”, ett koncept som projektet tog fram under en tidigare 
projektperiod. Den huvudsakliga målgruppen var lärare och elever i högstadiet och gymnasiet. 

Organisationen genomförde utbildningen i ett flertal kommuner i Skåne. Organisationen uppger att 
utbildningssatsningen nådde sammanlagat 256 deltagare bestående av lärare, fritidsledare, kuratorer och 
bibliotekarier. Deltagarna uttryckte att de fick med sig verktyg att applicera i sitt vidare arbete för att 
motverka antisemitism och rasism. Det pedagogiska programmet används vidare i skolundervisningen för 
målgruppen, och projektet fick ett stort medialt genomslag.  

 
Muzicadelic 
entertainment  Afrikanska diasporan, rättigheter och möjligheter  

 
Projektet syftade till att förebygga förekomsten av afrofobi. Det gjorde man genom att sammanställa en 
rapport med titeln ”Afrosvenska livsvillkor i Umeå”. Rapporten innehåller intervjuer med afrosvenskar, 
metoder för att arbeta mot afrofobi samt rekommendationer till viktiga samhällsfunktioner såsom sjukvård 
och skola. Inom projektet genomfördes sedan månadsvisa föreläsningar baserade på det inhämtade 
underlaget. Projektet drevs i samarbete med bland annat Refugees welcome, Ålidhems bibliotek, 
Kvinnohistoriska museet samt Vårdhögskolan och genomfördes i Umeå, Lycksele och Skellefteå. Den 
huvudsakliga målgruppen var afrosvenskar i samtliga åldrar.  

Projektet resulterade i en omfattande rapport om afrofobi i Umeå som bland annat innehåller 
rekommendationer för hur det går att förebygga förekomsten av afrofobi i den offentliga miljön samt i 
arbetslivet. Organisationen uppger att deras föreläsningar nådde cirka 380 personer i Umeå och cirka 200 
personer i Stockholm.  

 

Naturbruksskolans 
förening 

Stärkt demokratiarbete vid Sveriges naturbruks-
gymnasier III: Dialog med mångkulturungdomar samt 
NB-fortbildning 

 
Projektet syftade till att motverka rasism och andra former av intolerans vid landets naturbruksskolor. Det 
gjordes genom utbildningsinsatser för personal och elever på naturbruksskolorna, samt genom dialog med 
Landsbygdsnätverkets temagrupp. Målgruppen var naturbrukselever i hela landet samt personal och elever 
med mångkulturell bakgrund som är intresserade av naturbruk.  

Organisationen tog tidigare projektår fram en metodbok för att motverka rasism och andra former av 
intolerans vid landets naturbruksskolor. Under det här året fortsatte arbetet med utbildningar för personal 
och elever för att stärka gymnasiernas demokratiarbete. Metodboken nådde cirka 50 medlemsskolor, 
Landsbygdsnätverket samt Det gröna näringslivets migrationsforum (samordnat via LRF). 

 
Nordisk hjälp Nolltolerans mot vardagsrasism 
 
I projektet arbetade man för att stärka ungdomar till att säga ifrån i situationer som präglas av 
vardagsrasism – detta för att motverka den strukturella och institutionella rasismen. Det gjordes genom att 
arrangera rollteater för folkhögskolor och föreningar. Bland annat besöktes Hällefors folkhögskola i Örebro 
och rollspelsföreningen MIFF i Stockholmsområdet. Den huvudsakliga målgruppen var ungdomar på 
gymnasieskolor, vid folkhögskolor samt i olika föreningar.  

Projektets arbete för att motverka den strukturella och institutionella rasismen nådde cirka 400 personer 
och organisationen beskriver att många på folkhögskolorna visade ett stort intresse för projektets mål. 
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Peaceworks Låt stå – Antirasism på schemat III 
 
Projektet syftade till att utveckla och upprätthålla en kvalitativ, långsiktig och engagerande metod för att 
jobba med antirasism i Sveriges skolor. För att säkerställa ett långsiktigt resultat arbetade organisationen 
för att lärare, med hjälp av projektet, skulle känna trygghet i frågorna och äga processen i det antirasistiska 
arbetet. Organisationen tog fram metodmaterial upplagt efter ett visst antal pass, där tiden mellan de 
intensiva passen är viktig för eftertanke och reflektion för deltagande högstadie- och gymnasielärare. 
Metodmaterialet för de olika passen samlades i en metodbox som gavs namnet "Metodboxen".  

Under projektåret fördjupades och förstärktes de framgångsrika processer som projektet arbetade med 
föregående projektår. Bland annat färdigställdes metodboxen i sin helhet, boken trycktes och finns nu 
tillsammans med ett USB-minne som har fyllts med material. Peaceworks utbildade personal från skolor i 14 
kommuner och metodmaterialet spreds till skolor i cirka 30 kommuner. Projektet nådde cirka 10 000 
ungdomar i åldrarna 14–19 år via information eller direkt via utbildning. Organisationen utbildade också 
cirka 500 vuxna, varav merparten var lärare från högstadiet och gymnasiet. Även övrig skolpersonal, 
skolledare samt lärarstudenter utbildades. Man startade slutligen ett jourstöd för lärare som kan söka stöd 
av Peaceworks i sitt arbete genom organisationens webbplats, Facebooksida och telefon.  

Metodboxen distribuerades till cirka 200 lärare och 2 000 elever i cirka 20 kommuner. Lärarna som 
nåddes av projektet uppger att de fick ökade kunskaper om rasism och verktyg för att själva skapa 
förändring. I de enkäter som organisationen sammanställde efter projektets genomförande svarade ungefär 
98 procent av de tillfrågade att utbildningen var bra eller mycket bra. Projektets fortlevnad säkerställdes 
genom att organisationen tog in deltagaravgifter samt tog betalt för processledarutbildningen, vilket 
skapade ekonomiska förutsättningar för att verksamheten kunde fortsätta efter projekttidens slut. 
Verksamheten är numera en del av Peaceworks kärnverksamhet. 

 
SIOS Agera tillsammans nu III 
 
Projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt och syftade till att motverka rasism. Det gjordes genom 
att konsolidera resultatet från de två första projektåren. Projektet bestod av två spår: dels internt arbete 
med andra medlemsföreningar för att utarbeta en gemensam handlingsplan mot rasism, dels att föra en 
fortsatt dialog om antirasistiskt arbete som etablerats med andra organisationer i syfte att finna lämpliga 
nätverk och samverkansformer. Den huvudsakliga målgruppen var medlemsförbunden och andra 
organisationer inom det civila samhället på nationell nivå. 

Organisationen uppger att resultatet för projektet är ökat samarbete kring det antirasistiska arbete som 
organisationerna utför och ett ökat samarbete mellan olika medlemsförbund i frågorna. De beskriver även 
ett ökat samarbete med andra aktiva inom frågorna, samt med kommuner.  

 
Stiftelsen Expo  Konspirationism i skolan 
 
Projektet syftade till att motverka rasism och konspirationism. Det gjordes genom att stärka lärare och ge 
dem verktyg för att hantera och motverka rasism. Projektet genomförde en inventering av elevernas 
kunskaper och behov för att få en djupare förståelse för konspirationism, och utformade en handbok som 
kan användas som resurs av lärare för att bemöta konspirationism och rasism i undervisningen och i mötet 
med elever. Den huvudsakliga målgruppen var lärare på högstadie- och gymnasienivå. 

Handboken finns tillgänglig för nedladdning hos organisationen efter projektets slut. Arbetet resulterade 
även i att organisationen genomförde heldagsutbildningar för lärare i ämnet i samverkan med Lärarnas 
riksförbund.  

 

Stiftelsen Gaaltije Vad ska bort – främlingsfientlighet, rasism eller 
kolonialism? 

 
Projektet syftade till att samla och stärka de samiska förbunden i arbetet mot främlingsfientlighet och 
rasism mot minoriteter. Det gjordes genom framtagande av informationsmaterial, genom uppsökande 
verksamhet i skolor och genom seminarier. I projektet genomfördes även en publik utställning där rasistiska 
uttalanden ställdes ut för att åskådliggöra en rasistisk struktur. Utställningen visades på det sydsamiska 
kulturcentret Gaaltije och materialet till utställningen arbetades fram i samarbete med gymnasieelever från 
Jämtlands gymnasium i Östersund. Projektets målgrupper var skolelever, samer samt allmänheten.  

Cirka 100 elever deltog i arbetet och utställningens publik uppskattades till ungefär 500 personer. 
Organisationen beskriver att arbetet resulterade i att de som tog del av projektets innehåll fick en ökad 
kunskap om främlingsfientlighet, rasism och kolonialism samt om förhållandet fenomenen emellan. 
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Bilaga 2: Värna demokratin 

Tabell 10. Projekt vilka redovisades 2017, beviljat belopp i kronor  

Projektägare Projektnamn Belopp 

Brottsförebyggande centrum i 
Värmland Värna Värmland mot våldsbejakande extremism  434 000 

Djurens rätt Handbok i att förändra djurens situation II 450 000 

Djurens rätt Förändra III 555 000 

Flamman ungdomarnas hus Hoppa av nu – Extrema rörelser 300 000 

Forum – Idéburna 
organisationer med social 
inriktning 

Civilsamhälle för tillit och demokrati 495 000 

Islamiska shiasamfunden i 
Sverige Fredsutbildning 498 500 

Kurdiska federationen paraply, 
KFP Föreläsningar mot våldsbejakande islamisk extremism 160 000 

Kurdistans kvinnoförbund Identitet & religion – varken fundamentalism eller 
islamofobi  400 000 

Kävlinge kommun Allas Kävlinge 250 000 

Lunds kickboxningssällskap real 
fighter Train talk learn IV 195 000 

Somali dialogue center Våga säga nej till våldsbejakande extremism I 300 000 

Somali dialogue center Våga säga nej till våldsbejakande extremism II 410 000 

Somali-swedish development & 
relief association 

Förebyggande av radikalisering/våldsam extremism 
bland unga och anhörigstöd 199 000 

Stiftelsen Expo Expos program för förebyggande av religiöst motiverad 
intolerans i skolan (FRI) 610 000 

Vänskapsföreningen i Skåne Hayat (Livet) 171 800 

Waamo 
samhällsutvecklingsorganisation Akta er för extremister I 280 000 

Waamo 
samhällsutvecklingsorganisation Akta er för extremister II 300 000 

Summa 6 008 300 

Källa: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem. 
Kommentar: Projekten beviljades medel mellan 2014 och 2016. 
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Kort beskrivning av respektive projekt 
De romerska siffror som avslutar vissa projektnamn avser vilket av projektåren i ett 
flerårigt projekt som redovisades. Organisationerna ansöker om ett bidragsår i taget och 
att ett projektår beviljas innebär inga utfästelser om framtida stöd för fortsättningsåren. 
Om inget annat anges var projekten ettåriga. 
 

Brottsförebyggande 
centrum i Värmland Värna Värmland mot våldsbejakande extremism  

 
Projektet syftade till att utveckla en struktur för samverkan för att stödja individer som avser att lämna 
våldsbejakande extremistmiljöer. Det gjordes genom att utarbeta en handlingsplan för samtliga kommuner i 
Värmlands län. Den huvudsakliga målgruppen var kommunala beslutsfattare.  

Organisationen etablerade ett nätverk med länets samtliga kommuner. Genom nätverket kunde projektet 
genomföra fysiska träffar, och den utarbetade handlingsplanen antogs av flertalet kommuner. 
Organisationen bedömer att projektet ledde till ett effektivare arbete för att minska våldsbejakande 
extremism inom de värmländska kommunerna.  

 
Djurens rätt Handbok i att förändra djurens situation II 
 
Projektet syftade till att minska den olagliga aktivismen inom djurrättsrörelsen. Det gjorde organisationen 
genom att trycka och sprida en handbok med verktyg för att bedriva ett förändringsarbete inom 
djurrättsrörelsen genom demokratiska metoder. Den huvudsakliga målgruppen var organisationens 
medlemmar och andra aktiva inom djurrättsrörelsen. Projektet bedrevs nationellt.  

Djurens rätt bedömer att de uppnådde målet med sitt projekt. De beskriver att handboken och 
föreläsningarnas innehåll fick bra feedback från organisationens lokalavdelningar, och att avdelningarna 
sedan också använde sig av informationen från både handboken och föreläsningarna. Flera avdelningar 
använde till exempel boken i sin planering av den lokala verksamheten.  

 
Djurens rätt Förändra III 
 
Projektet syftade till att utbilda och informera unga människor om vikten av ett demokratiskt 
tillvägagångsätt och förändringsarbete i engagemanget för djurens rättigheter. Under tidigare projektperiod 
tog organisationen fram ett utbildningsmaterial i praktisk djurrätt. Nu arbetade de vidare för att 
tillgängliggöra informationen. Organisationen producerade en film som illustrerade budskapet. De la även 
upp kortare filmklipp på nätet samt spelade in en podcast.  

Organisationen bedömer att projektet uppnådde målet med projektet då spridningen av det framtagna 
materialet var framgångsrik, och projektet därmed lyckades ge förutsättningar för unga att engagera sig för 
djurs rättigheter på ett demokratiskt och parlamentariskt sätt.  

 
Flamman ungdomarnas 
hus Hoppa av nu – Extrema rörelser 

 
Projektet syftade till att förändra attityder och livet för unga personer som befinner sig i riskzonen för att 
radikaliseras. Den projektägande organisationen såg ett behov av ett sådant arbete i området Kroksbäck i 
Malmö där organisationen verkar. Området präglas av hög tonårsbrottslighet och organisationer vittnar om 
hur flera unga boende tidigare har lockats till religiös extremism.  

Flamman ungdomarnas hus tog under projektet fram ett trestegsprogram för avhopparverksamhet som 
bygger på organisationens erfarenheter, beprövade metoder och forskning. Under projektets gång fördes 
runt 650 samtal mellan mentorer och ungdomar under steg ett i avhopparprogrammet. Organisationen knöt 
nya kontakter med Malmö stad, Kriminalvården och polisen. Organisationen etablerade också ett samarbete 
med konsultationsteamet i Malmö stads sociala resursförvaltning och utökade ett befintligt samarbete med 
Fryshuset i Stockholm. I och med det samarbetet kunde alla parter vägleda personer inom målgruppen till 
varandra utifrån individernas problematik.  

Projektet nådde den önskade målgruppen: unga personer (16–24 år) som befinner sig i riskzonen för att 
radikaliseras. Majoriteten av de unga deltagarna befann sig i löst sammansatta, kriminella gäng eller var i 
riskzonen för att gå med i sådana. Några deltog i en våldsam grupp inom MFF:s supporterskara. Andra var 
radikaliserade, visade på antidemokratiskt beteende eller visade tendenser till att dras till våldsbejakande 
extremism. Organisationen uppger att de fick tre individer att avradikaliseras och en individ att inte åka till 
Syrien för att strida. 

Av de 92 ungdomar som deltog i olika delar av trestegsprogrammet var det 27 som fullföljde hela 
programmet och som tillsammans med en mentor skapade individuella handlingsplaner. Handlingsplanerna 
fullföljdes av majoriteten av de 27 ungdomarna, och 13 av dem arbetar i dag och har lämnat kriminaliteten 
och utanförskapet bakom sig. Detta på mindre än ett år. 
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Forum – Idéburna 
organisationer med social 
inriktning 

Civilsamhälle för tillit och demokrati 

 
Projektet syftade till att förbättra medlemsorganisationernas förmåga att motarbeta radikalisering, 
extremism och antidemokratiska beteenden. Det gjorde organisationen genom att sammanställa verktyg 
och metoder för att bemöta problematiken bland organisationens medlemsföreningar. De aktiviteter som 
genomfördes bestod bland annat av rundabordssamtal samt framtagande av en handbok och ett 
studiecirkelmaterial om olika former av extremism.  

Organisationen uppger att de genomförda aktiviteterna bidrog till att skapa ett utrymme för gemensam 
mobilisering och en ökad samverkan för medlemsföreningarna. Handboken nådde cirka 50 
civilsamhällesorganisationer och cirka 300 personer. Medlemsföreningarna som återkopplade till 
organisationen var positivt inställda till materialet och upplever sig nu ha bättre tillgång till metoder, nätverk 
och kunskaper för att arbeta mot extremism.  

 
Islamiska shiasamfunden 
i Sverige Fredsutbildning 

 
Projektet syftade till att minska risken för att medlemmar ansluter sig till våldsbejakande extremistmiljöer. 
Det arbetade man för genom att utforma utbildningar, seminarier och en handbok som syftar till att öka 
tilliten till det demokratiska samhället och dess institutioner. Metodmaterialet gavs till församlingens 
imamer, styrelsemedlemmar och församlingarnas ungdomsansvariga. Den huvudsakliga målgruppen var 
pojkar och män i åldrarna 15–30 år som befann sig i riskzonen för radikalisering.  

Organisationen uppger att medlemsföreningarna efter projektets slut har en bättre och djupare förståelse 
för vad våldsbejakande extremism är, vilka risker och påföljder det kan få för såväl individen som samhället 
samt hur det är möjligt att arbeta förebyggande för att undvika att medlemmar ansluter sig till 
våldsbejakande extrema miljöer.  

 
Kurdiska federationen 
paraply, KFP Föreläsningar mot våldsbejakande islamisk extremism 

 
Projektet syftade till att minska antalet personer inom våldsbejakande extremistmiljöer. Det gjorde 
organisationen genom att utbilda ungdomar och vuxna som sedan fick besvara frågor och ge stöd till 
anhöriga via chatforum. Den huvudsakliga målgruppen var organisationens yngre medlemmar som riskerade 
att rekryteras till antidemokratiska extrema rörelser. Projektet genomfördes i Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Borås, Västerås, Kalmar, Trollhättan och Eskilstuna.  

Organisationen uppger att projektet fick positiv respons från medlemsföreningarna, som gärna mottog 
stöd i arbetet mot våldsbejakande extremism. Organisationen uppger även att man lyckades minska 
rekryteringar till våldsbejakande extremistmiljöer genom att besöka moskéer och imamer under projektets 
gång.  

 
Kurdistans 
kvinnoförbund 

Identitet & religion – varken fundamentalism eller 
islamofobi  

 
Projektet syftade till att motverka rekrytering till våldsbejakande islamistiska terrororganisationer. Det 
gjordes genom att stärka föräldrar vars barn tillhörde riskgrupperna, i syfte att förbättra diskussionerna 
mellan föräldrar och ungdomar. Genom att besöka lokala SFI- och komvuxutbildningar nådde projektet 
målgruppen föräldrar. De besökte även föräldramöten som hölls på skolor i området för att skapa kontakt 
med målgruppen. Projektet genomfördes i stadsdelen Skärholmen i Stockholms stad. 

Organisationen uppger att projektet bidrog till ökad förståelse och ett mer demokratiskt samtalsklimat 
mellan olika riskgrupper och andra i samhället, vilket i sin tur bidrog till att minska rekryteringen från 
Sverige till våldsbejakande extrema islamistiska terrorgrupper. 

 
Kävlinge kommun Allas Kävlinge 
 
Projektet syftade till att arbeta förebyggande mot antidemokratiska beteenden och radikalisering. 
Kommunen gjorde detta genom att hålla kunskapsföreläsningar, workshops och interaktiva 
teaterföreställningar på skolor runt om i sitt verksamhetsområde. Den huvudsakliga målgruppen var 
skolelever i årskurs 7–9.  

Kommunen uppger att föreläsningarna för eleverna genomfördes med framgång, att projektet gav dem 
bättre förutsättningar att minska radikalisering samt att projektet ökade kunskapen om den våldsbejakande 
extremismen. Närvaron av nynazistiska sympatier bland skolungdomarna minskade i omfattning som ett 
resultat av projektet, och kommunen upplever att detta är ett betydligt mindre problem än när projektet 
startade.  
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Lunds 
kickboxningssällskap/ 
real fighter 

Train talk learn IV 

 
Projektet syftade till att förebygga kriminalitet och utanförskap samt till att förhindra förekomsten av 
våldsbejakande extremistiska grupperingar. Detta gjorde man genom en metod som kombinerar träning 
med motiverande samtal. Projektet avsåg ett fjärde år där organisationen fortsatte att arbeta med 
kunskapsspridning och workshops, samt inledde ett samarbete med socialförvaltningen i Lunds kommun. 
Den huvudsakliga målgruppen var unga killar 13–25 år.  

Tack vare projektet används metoden ”Train talk learn” inom en elevens val-kurs i thaiboxning som 
erbjuds elever i årskurs 4–7 på Vikingaskolan i Lund.  

 
Somali dialogue center Våga säga nej till våldsbejakande extremism I 
 
Projektet syftade till att motverka våldsbejakande extremism och att motverka att ungdomar reser till 
Syrien, Somalia och Irak för att strida. Organisationen gjorde detta genom att anordna föräldrautbildningar 
och dialogmöten med politiker, tjänstemän och ideella organisationer. Den huvudsakliga målgruppen var 
ungdomar och deras anhöriga. Projektet genomfördes i stadsdelarna Angered, Biskopsgården och Bergsjön i 
Göteborgs kommun. 

Organisationen uppger att dialogmötena bidrog till att stärka dialogen och samarbetet mellan föräldrarna 
och polisen. Föräldrarna fick också förbättrad kunskap om socialtjänstens arbete och om vart de kan vända 
sig om de misstänker att någon ungdom planerar att resa iväg till krigshärjade områden. 

 
Somali dialogue center Våga säga nej till våldsbejakande extremism II 
 
Projektet syftade till att motverka våldsbejakande extremism och att motverka att ungdomar reser till 
Syrien, Somalia och Irak för att strida. År två anordnade organisationen en större ungdomskonferens och 
skapade dokumentärfilmer som i dag sprids genom Öppna kanalen. Huvudsaklig målgrupp var ungdomar i 
riskzonen och deras anhöriga. Projektet genomfördes i Angered, Biskopsgården och Bergsjön i samverkan 
med polisen, socialtjänsten, religiösa samfund och fritidsledare på de olika orterna.  

De genomförda aktiviteterna beskrivs som lyckade. På ungdomskonferensen utbytte deltagarna idéer och 
erfarenheter kring arbetet mot våldsbejakande extremism. Dokumentärfilmerna som visades på Öppna 
kanalen nådde tusentals föräldrar i Göteborgsområdet och bidrog till diskussioner kring våldsbejakande 
extremism inom målgruppen. 

 
Somali-Swedish 
development & relief 
association 

Förebyggande av radikalisering/våldsam extremism 
bland unga och anhörigstöd 

 
Projektet syftade till att stärka ungdomars demokratiska värderingar och till att förebygga radikalisering, 
och därigenom förhindra ungdomar från att ansluta sig till beväpnade extremistgrupper i konfliktzoner. 
Detta gjordes genom att anordna seminarier, opinionsbildning, rådgivning och tv-program som riktade sig 
till målgruppen som bestod av unga personer med somaliskt ursprung i åldrarna 16–25 år och deras 
föräldrar.  

Organisationen bedömer att målgruppen har ökat sin kunskap om radikalisering och våldsbejakande 
extremism, samt att de fått kunskap om vart och till vilken myndighet man ska vända sig till om man är i 
behov av stöd.  

 

Stiftelsen Expo Expos program för förebyggande av religiöst motiverad 
intolerans i skolan (FRI) 

 
Projektet syftade till att förebygga religiöst motiverad intolerans i skolan genom att ge kunskap och verktyg 
till lärare för att kunna bemöta och ändra attityder hos de som befann sig i riskzonen för att ansluta sig till 
våldsbejakande islamistiska organisationer. Detta skulle göras genom kunskapshöjande utbildningar och 
workshops för lärare. I samråd med MUCF ändrade dock organisationen projektets målsättning. 
Projektmedlen lades i stället på faktainsamling och på fördjupning av kunskapen om dessa frågor inom 
Expos utbildningsverksamhet. 

Projektet resulterade i att Expo kunde ta fram en ny föreläsning om våldsbejakande islamism, som i dag 
är en del av den ordinarie utbildningsverksamheten. Utbildningarna kommer att genomföras efter 
projekttidens slut.  
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Vänskapsföreningen i 
Skåne Hayat (Livet) 

 
Projektet syftade till att förhindra att ungdomar med muslimsk bakgrund ansluter sig till väpnade 
extremistgrupper i konfliktzoner. Det gjordes genom möten, utbildningar, anhörigstöd och individuella 
samtal i Rosengård i Malmö. Målgruppen var personer som vuxit upp i området.  

Organisationen bedömer att de nådde den planerade målgruppen och att en större andel kvinnor än 
förväntat deltog. Det viktigaste resultatet som projektet uppnådde var att fem ungdomar avstod från att åka 
till IS-kontrollerade områden.  

 
Waamo 
samhällsutvecklings-
organisation 

Akta er för extremister I 

 
Projektet syftade till att minska den islamistiska våldsbejakande extremismen genom att bland annat 
identifiera effektiva metoder och verktyg för att minska extremismen. Det gjordes genom att anordna 
seminarier, konferenser och uppsökande aktiviteter. Projektets huvudsakliga målgrupp var muslimska 
ungdomar i åldrarna 13–30 år. Projektet genomfördes i Västmanlandsregionen. 

Organisationen uppger att de lyckades nå målgruppen och att deltagarna fick bättre kunskap om vilka 
risker som finns med våldsbejakande extremism.  

 
Waamo 
samhällsutvecklings-
organisation 

Akta er för extremister II 

 
Organisationen fortsatte att arbeta för att minska islamistiska våldsbejakande extremister under projektår 
två – denna gång genom att stödja de som önskar lämna den radikaliserade miljön. Projektet skapade ett 
nätverk för relevanta organisationer, imamer och religiösa ledare för att främja ett utökat samarbete och 
underlätta erfarenhetsutbyte. Projektet genomförde också uppsökande verksamhet såsom besök vid skolor, 
ungdomsgårdar och föreningar för att nå målgruppen ungdomar i åldrarna 13–30 år. De anordnade slutligen 
studiecirklar och seminarier för att uppmärksamma, diskutera och informera om våldsbejakande extremism. 
Projektet genomfördes i Västmanlandsregionen.  

Organisationen uppger återigen att de lyckades nå målgruppen och att deltagarna fick bättre kunskap om 
vilka risker som finns med våldsbejakande extremism. 
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Bilaga 3: Ungas organisering 

Tabell 11. Projekt vilka redovisades 2017, beviljat belopp i kronor  
Projektägare Projektnamn Belopp 

ABF Malmö Tjejer i förening 499 400 
ABF Södra Småland Ung i Småland II 268 000 
Astronomisk ungdom Riksförbundet Astronomisk ungdom 400 000 
Compassen Aktivering av unga 264 000 
Demokrati för barns framtid Ungdomar skapar mångkulturell musik och dans II 461 560 
Demokrati för barns framtid Etablering av DBF riks 285 700 
Dialogen resurscentrum för 
kvinnor Haninge Från barn till ungdom och tvärtom II 439 000 

Distriktsföreningen Popkollo 
Stockholm 

Musik som mötesplats – Popkollo Stockholms projekt för 
nyanlända tjejer 415 005 

Ensamkommandes förbund KomVäx I 600 000 
Familjehemsmöten Familjehemsmöten Sverige 500 000 
Fritidsforum PI: Passion & inkludering 490 000 
Förbundet Hassela 
solidaritet Hassela ungdomsrörelse (HUR) 697 700 

Föreningen peace & love Peace & love network III 602 600 
Föreningshuset husknuten Projekt husknuten  115 000 
Hidde iyo dhaqan Hand i hand III 570 000 
Hjärtums idrottssällskap Fritidsgård 350 000 
Individuell människohjälp Move it – unga nyanlända organiserar sig II 597 350 
Individuell människohjälp SAY [säj]: Stories – art – you III 670 000 
Jagvillhabostad.nu Tag plats I 571 740 
Jordbrukareungdomens 
förbund Unga JUF växer II 294 500 

Jordens vänner Klimat utan gränser 295 920 
KFUM JKS Stockholm 127:s röster räknas 2015–2016 164 000 
Ladyfest Göteborg Agenda: Jämlikhet III 600 000 
Peaceworks Ungas syn på fred och säkerhet i Malmö II 512 000 
PUSH Sverige Hållbar organisering 450 000 
Reacta Lokala samarbeten för positiv hälsa II 419 000 

Riksförbundet Sveriges 4H Ungdomar utbildar ungdomar i föreningsdemokrati och 
ledarskap 500 000 

Riksföreningen svenska 
gospelverkstaden Unga kan III 599 800 

Rådet av enade kreoler Chilla organiserat 640 000 
Rädda barnen DOIT: Delaktighet, organisering, intressen, trygghet 700 000 
Somalilands förening Future 4 life and health III 750 600 
Streetstar United soul – A bridge for urban youth culture 680 980 
Studieförbundet Bilda Ortodoxa scouter III 757 100 
Svenska samernas 
riksförbund, SSR Aktavuohta 390 000 

Svenska tornedalingars 
riksförbund –
Tornionlaaksolaiset, STR-T 

Tornedaling 5.0 376 450 

Sveriges 
ungdomsorganisationer, LSU Ung här II 670 000 

Sverok Hej regionen I 500 000 
UMIS förening Värna om din framtid I 440 211 
Verdandi Framtidens Verdandi II 700 000 
Verdandi Framtidens Verdandi III 700 000 
Vi unga Uppsala distrikt Från idé till Succé III 589 500 
Öppet hus för unga romer Unga romer i Väsby III 636 000 

Summa 21 163 116 

Källa: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem. 
Kommentar: Projekten beviljades medel mellan 2015 och 2016. 
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Kort beskrivning av respektive projekt 
De romerska siffror som avslutar vissa projektnamn avser vilket av projektåren (ett, två 
eller tre) i ett flerårigt projekt som redovisades. Bidraget får lämnas för ett projekt under 
högst tre bidragsår (SFS 2011:65, 17 §). Organisationerna ansöker om ett bidragsår i taget 
och att ett projektår beviljas innebär inga utfästelser om framtida stöd för 
fortsättningsåren. Om inget annat anges var projekten ettåriga. 
 

ABF Malmö Tjejer i förening II 
 
Projektet syftade till att öka engagemanget hos unga tjejer och kvinnor samt till att få dem att delta i 
samhällsprocesser och organisera sig i föreningslivet. Det gjordes genom möten och kvällsverksamhet riktad 
till tjejer av tjejer, och genom att ta fram ett teoretiskt och praktiskt utbildningsmaterial för att introducera 
unga i arbete inom föreningen Tjejer i förening. Den huvudsakliga målgruppen var tjejer 8–25 år med någon 
anknytning till Rosengård i Skåne län. Verksamheten genomfördes i samverkan med stadsområde Öster 
samt grundskole- och fritidsförvaltningen inom Malmö stad.  

Organisationen beskriver att ett växande antal tjejer deltog i olika typer av aktiviteter som ett av 
projektets resultat. Fler tjejer engagerade sig i bland annat olika samhällsprocesser och i 
stadsutvecklingsprojekt. Därutöver gavs unga tjejer som stod utanför arbetsmarknaden viktig 
arbetslivserfarenhet och möjligheten att skapa kontakter inom de privata, offentliga och ideella sektorerna 
genom att de timanställdes inom projekt. Organisationen menar vidare att de har lyckats bryta patriarkala 
normer och skapa ett intresse och engagemang hos tjejerna att driva jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. 

 
ABF Södra Småland Ung i Småland II 
 
Projektet syftade till att engagera nyanlända ungdomar i att starta och driva en förening. Det gjordes genom 
att ge deltagarna verktyg och stöttning i hur de kan starta upp de föreningsaktiviteter som krävs för att 
ungdomsföreningarna ska kunna växa, utvecklas och bli en lokal kraft att räkna med över tid. Projektet tog 
fram en metodbok kring hur man kan engagera utrikesfödda ungdomar i föreningslivet. Den huvudsakliga 
målgruppen var ungdomar 13–24 år som bott i Sverige i högst fem år och som kommer från ett land utanför 
EU. Projektet genomfördes i Tingsryds kommun på orterna Ryd, Urshult, Tingsryd och Konga, samt i 
Alstermo i Uppvidinge kommun. Verksamheten skedde i samverkan med Tingsryds och Uppvidinge kommun 
samt ABF. 

ABF Södra Småland redovisar, trots utmaningar i att få hela målgruppen att bilda förening, en lovande 
grund för framtida föreningsbildande. Organisationen beskriver att många nyanlända ungdomar som tidigare 
aldrig deltagit i föreningslivet nu deltar regelbundet i olika former av verksamhet. Grupperna har även fått 
nyförvärvade kunskaper om hur man skapar och driver en förening. Fördjupad kontakt och samverkan har 
dessutom byggts upp mellan de tre grupperna och det lokala föreningslivet och kommunen. Projektet har 
möjliggjort för målgruppen att gå från idé till förverkligande av olika aktiviteter. Organisationen anser att 
det har gett dem ett ökat självförtroende kring att kunna göra saker självständigt och organiserat, samtidigt 
som de unga har fått en mer meningsfull fritid. 

 
Astronomisk ungdom Riksförbundet Astronomisk ungdom I 
 
Projektet syftade till att utveckla organisationen så att den möter de krav som finns för organisationsbidrag 
till barn- och ungdomsorganisationer. Organisationen ville väcka och stimulera intresset för astronomi och 
rymdvetenskap bland Sveriges unga. Detta gjordes genom föreläsningar och interaktiva workshops ute i 
landets skolor, samt genom en ökad satsning på lokalföreningar med regelbunden, lokal verksamhet. Den 
huvudsakliga målgruppen var alla elever i Sverige från årskurs 1 hela vägen upp till gymnasiet, då 
astronomi ingår i läroplanen i alla dessa årskurser.  

Organisationen beskriver att de svenska ungdomar som nåddes av projektet visade stor entusiasm för 
astronomi och rymdvetenskap, vilket de anser ger ungdomarna ett större perspektiv på tillvaron och på 
världen. Man menar att detta är mycket gynnsamt för de ungas värderingar och de val de ska göra i livet. 
Eleverna erbjöds även stöd i att starta egna astronomiföreningar på sina skolor eller lokalföreningar i sin 
stad, vilket ledde till att antalet lokalföreningar fyrdubblades och antalet ideellt aktiva ungdomar mer än 
fördubblades under projekttiden. Organisationen har under projekttiden växt från att vara en nationell 
förening med ett fåtal lokala avdelningar med 700 medlemmar till att i dag vara ett större ungdomsförbund 
med ett kansli, personal och autonoma lokalföreningar i 10 län med över 2 000 medlemmar.  
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Compassen Aktivering av unga 
 
Projektet syftade till att bryta utanförskap och skapa intresse hos fler unga med adhd och närliggande 
funktionsnedsättningar för föreningens aktiviteter. Det gjorde organisationen genom att utveckla en 
databasarkitektur, en mobilapplikation och en responsiv webb inklusive CMS. Den huvudsakliga målgruppen 
var unga 13–25 år. Projektet genomfördes i Lidköping och Göteborg. Verksamheten bedrevs i samverkan 
med Familjestödet i Lidköping, Lidan BTK, Studieförbundet Vuxenskolan och föreningen Vi unga i Västra 
Götaland.  

Projektresultaten tyder på förbättrade förutsättningar för ett aktivt medlemskap bland organisationens 
medlemmar. Det system som utvecklades under projektet resulterade i att informationsflödet till 
medlemmarna förbättrades, samtidigt som medlemmarna snabbt och enkelt nu kan boka sig på de 
aktiviteter som erbjuds. Organisationen menar att smidiga kommunikationskanaler är en förutsättning för 
ett aktivt medlemskap, vilket möjliggör för fler unga med adhd och närliggande funktionsnedsättningar att 
aktivera sig inom föreningen, något man menar i förlängningen motverkar isolering och utanförskap.  

 
Demokrati för barns 
framtid Ungdomar skapar mångkulturell musik och dans II 

 
Projektet syftade till att stärka kontakten mellan ungdomar och ge dem möjlighet att utveckla sin kreativitet 
och experimentera med kulturella uttryck som dans och musik. Det gjordes genom att starta musik- och 
dansgrupper i DBF:s lokala föreningar, och genom att utveckla digitala plattformar på Facebook, Instagram 
och Internet. Den huvudsakliga målgruppen var ungdomar i de kommuner där DBF har lokala föreningar. 
Projektet genomfördes i Ydre, Ludvika, Vaggeryd och Älvsbyn, i samverkan med NBV och Rädda Barnen.  

Organisationen beskriver hur projektet har skapat en plattform för unga att utöva sina intressen, 
samtidigt som projektet har främjat utbyten över geografiska och kulturella gränser. Ungdomarna har fått 
stöd i att ta plats på scenen, vilket har gett dem ökat mod och självförtroende. Organisationen understryker 
även att en framgångsfaktor bakom ungdomarnas utveckling är att de inte enbart har fått ta plats på 
scenen utan även varit aktiva i både planering och genomförande av projektet i sin helhet.  

 
Demokrati för barns 
framtid Etablering av DBF riks 

 
Projektet syftade till att utveckla organisationen så att den möter de krav som finns för organisationsbidrag 
till barn- och ungdomsorganisationer. Det gjordes genom att ta fram nya stadgar för DBF riks och skapa en 
struktur för kommunikation med, och samarbete mellan, lokala föreningar på en gedigen demokratisk grund 
– allt för att kunna stärka arbetet och bli ännu bättre på att organisera unga. En manual för lokala 
föreningar togs fram för att underlätta att följa hur man startar och driver en förening. Den huvudsakliga 
målgruppen var ungdomar i de fem lokala DBF-föreningarna som finns i Ludvika, Vaggeryd, Ydre, Älvsbyn 
och Jönköpings kommun. Resultatet från projektet spreds på DBF:s webbplats och i form av en fotobok. 

Projektresultaten visar att organisationen har lyckats stärka flertalet av de lokala föreningarna, ökat det 
totala antalet medlemmar, spridit kunskap om föreningsarbete, dokumentation och administration samt ökat 
interaktionen mellan ungdomar i olika lokalföreningar. Organisationen menar att de även stärkt demokratin 
både på riksnivå och ute i de lokala föreningarna genom vägledning i demokratifrågor, genomförandet av ett 
välbesökt årsmöte med representanter från flera lokalföreningar och utbildningar i barns rättigheter. 
Målgruppen har också inspirerats och tilldelats verktyg för att initiera egna projekt. 

 
Dialogen resurscentrum 
för kvinnor Haninge Från barn till ungdom och tvärtom II 

 
Projektet syftade bland annat till att skapa förutsättningar för ungdomar att ta en större ansvarsroll genom 
att stärka, pusha, berömma, motivera och peppa dem. Projektet ville även övertyga kommunala 
myndigheter att besluta om en aktivitetsdag, vars syfte var att genom fritidsaktiviteter för barn och 
ungdomar främja och bidra till ökad kompiskrets, teamwork, delaktighet, stöd och utveckling från barn till 
ungdom och vuxenlivet. Det gjordes genom informationskvällar, rundabordssamtal, öppet hus, frukost- och 
kunskapsmöten, utvecklingsaktiviteter, fokusgrupper, utbildningar, enkätundersökningar och en mässa. Den 
huvudsakliga målgruppen var barn och ungdomar 13–25 år i närområdet Ribby. Projektet genomfördes i 
Haninge kommun, Västerhaninge och Ribby. Verksamheten skedde i samverkan med Brf Ribbyberg, 
Trivselgruppen Brf Ribbyberg, ABF Haninge, Life coachning för ungdomar och kvinnor, programmet ”Barn 
och fritid” på Fredrika Bremergymnasiet samt Vega stadshotell.  

Trots utmaningar kring samverkan med kommunen för att schemalägga den önskade årliga 
föreningsdagen har projektet fått god spridning och kommunal uppmärksamhet, vilket förhoppningsvis kan 
leda till ett närmre samarbete med kommunen framöver. Organisationen rapporterar också att ett ökat antal 
ungdomar deltagit i projektets aktiviteter samt att de ungdomar som har deltagit i ledarskapsutbildningarna 
växt signifikant i sina roller under projektets gång. Ungdomarna har uppvisat ett ökat självförtroende och 
större kapacitet att ta plats och delta. Organisationen lyfter särskilt fram tre unga deltagare som nu antagit 
ledarroller inom föreningslivet, främst inom sportföreningar. 
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Distriktsföreningen 
Popkollo Stockholm 

Musik som mötesplats – Popkollo Stockholms 
projekt för nyanlända tjejer I 

 
Projektet syftade till att utveckla metoder för att möta de behov som nyanlända tjejer har för att aktiveras i 
fritids- och föreningslivet, samt utveckla nyanlända tjejers inflytande och delaktighet i Distriktsföreningen 
Popkollo Stockholm och dess medlemsföreningar. Det gjordes genom fortbildning och kompetenshöjning 
tillsammans med Individuell människohjälp Stockholm och genom ”Access-metoden” – ett sätt att inkludera 
nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter som Röda korset skrivit om. Den huvudsakliga målgruppen var unga, 
nyanlända tjejer 13–25 år. Projektet genomfördes i Stockholms län på Sprintgymnasiet i Liljeholmen. 
Verksamheten skedde i samverkan med Individuell människohjälp Stockholm och Moove it på 
Sprintgymnasiet. 

Organisationen menar att projektet skapade förutsättningar för förändring i samhället över tid, eftersom 
deltagarna tog plats på scen och gjorde något de aldrig tidigare gjort. Det, beskriver organisationen, 
skapade empowerment och egenmakt hos individerna. De lärde sig att använda musiken som en 
uttrycksform för att läka sig själva och uttrycka sitt inre. Ungdomarna är dessutom själva förebilder för 
andra nu. Ur ett större perspektiv resonerar organisationen att projektet har bidragit till att lägga en grund 
inom Popkollo för att aktivt arbeta normskritiskt, bryta diskriminerande strukturer och föreställningar om ett 
”vi” och ”de”-tänkande både bland deltagare och bland ledare. 

 
Ensamkommandes 
förbund KomVäx I 

 
Projektet syftade till att utveckla organisationen till att möta de krav som finns för organisationsbidrag till 
barn- och ungdomsorganisationer. Det gjordes genom att starta en riksorganisation tillsammans med 
lokalföreningarna, att etablera nya lokalföreningar samt att anordna utbildningar i styrelse- och 
föreningsteknik i samverkan med studieförbund – men även genom att skapa en attraktiv verksamhet. Den 
huvudsakliga målgruppen var nyanlända barn- och ungdomar. Projektet genomfördes i Göteborg, Mölndal, 
Nässjö, Uddevalla och Umeå. Spridning skedde genom sociala medier, möten som gäller beslut rörande 
nyanlända samt genom organisationens webbplats eller Facebooksida. 

Satsningarna inom ramen för projektet skapade en organisation som nu är aktiv, som samordnar 
insatserna för att öka ensamkommande och nyanlända ungas delaktighet och inflytande i samhället och som 
därutöver är en social, ofta familjär gemenskap för många ensamkommande ungdomar. Lokalföreningar gav 
på så vis inte bara medlemmarna nya vänner utan även möjligheten att påverka såväl sin egen livssituation 
som sin strukturella position i samhället i stort, vilket man anser har förbättrat deras levnadsvillkor. 

 
Familjehemsmöten Familjehemsmöten Sverige II 
 
Projektet syftade till att utveckla organisationen så att den möter de krav som finns för organisationsbidrag 
till barn- och ungdomsorganisationer. Det skedde genom att arrangera workshops och arbetsmöten för att 
engagera och utbilda ungdomar i styrelsearbete och medlemshantering, men även i att skapa en attraktiv 
verksamhet. Den huvudsakliga målgruppen var ungdomar som ville engagera sig i bildandet av nya lokala 
föreningar. Projektet genomfördes i Halmstad, Örebro, Skurup, Göteborg, Stockholm, Uddevalla, Umeå, 
Karlstad, Linköping, Gävle, Eskilstuna och Strängnäs. Verksamheten bedrevs i samverkan med bland annat 
Center för socialt entreprenörskap i Sverige, Hjärna hjärta casch, Reach for change, Rotary, 
Studiefrämjandet och andra lokala studieförbund.  

Trots en del utmaningar i projektet främst rörande ekonomi och inställda aktiviteter beskriver 
organisationen att den ökade uppmärksamhet de fått under projekttiden både har lett till att de har lyckats 
värva fler medlemmar och närma sig en dialog med politiker och beslutsfattare. Även om man har stött på 
svårigheter att uppnå föreningsbildande har man skapat en mängd start-ups med god potential för framtida 
formell organisering. 

 
Fritidsforum PI: Passion & inkludering 
 
Projektet syftade till att arbeta vidare med att stärka ungas engagemang i civilsamhället och på så vis 
främja ett aktivt medborgarskap. Unga erbjöds utbyte med andra unga, och möjlighet att organisera sig och 
ta ansvar för intresseaktiviteter samt utveckla demokratiska beslutsmetoder. Det gjordes bland annat 
genom att arrangera nationella träffar för unga av unga, nätverksträffar för fritidsledare och genom att 
rekrytera och utbilda PI-ambassadörer. En mobilitetsfond för föreningar som ville söka resebidrag för träffar 
med andra föreningar inrättades. Den huvudsakliga målgruppen var unga i så kallade utanförskapsområden, 
ensamkommande unga samt flickor med begränsat friutrymme. Projektet genomfördes i Hässleholm, 
Malmö, Sundsvall, Lund, Umeå, Halmstad, Uppsala, Lidingö, Norrköping, Höganäs, Svedala och Skellefteå. 
Projektets resultat spreds genom en spridningskonferens och genom spridning av PI-metodboken. 

Organisationen rapporterar att unga genom projektet har fått möjlighet att bryta sin isolering då de har 
getts möjlighet att resa utanför sitt bostadsområde, vilket har främjat och breddat deras nätverkande 
utanför hemmiljön samtidigt som det har stärkt deras sociala kapital. PI-projektet har skapat en bestående 
struktur som stödjer ungas nätverkande och utbyten med utgångspunkt i intressen. Att ha ett intresse är en 
viktig frisk- och skyddsfaktor visar hälsofrämjande forskning. De unga deltagarna har vidare erövrat 
fördjupade sociala färdigheter, handlingskompetens och förståelse för demokratiska processer.  
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Förbundet Hassela 
solidaritet Hassela ungdomsrörelse (HUR) III 

 
Projektet syftade till att hitta nya organiseringsformer som kan stötta och stärka ungas engagemang för att 
bevara den kraft som de unga besitter. Det gjordes genom att arrangera föreläsningar, workshops, 
medlemsutbildningar, event och festivaler. Organisationen undersökte även möjligheten att starta en 
"Hassela fritidsgård". Den huvudsakliga målgruppen var medlemmar i ungdomsrörelsen samt de nya 
medlemmar som rekryterades via arbetsmarknadsprojekten. Projektet genomfördes i Malmö, Stockholm, 
Göteborg och på Gotland. Verksamheten bedrevs i samverkan med bland annat Hela Malmö, Folkrörelser 
mot droger, Malmö högskola, Södertörn högskola, ABF och Rädda barnen.  

Organisationen har under projektet byggt nätverk, engagemang, solidaritet, utvecklat samarbeten och 
främjat egen mobilisering. Deltagarna har själva fått erfara att man genom att mobilisera kan åstadkomma 
skillnad och bli en kraft och en röst som blir lyssnad på. Samtidigt har projektet lyckats arbeta för 
organisationsutveckling genom att arrangera medlemsutbildningar, och ta större ansvar genom att ingå i 
moderorganisationens styrelse. Organisationen anser sig vara en viktig röst för ungt engagemang i 
samhället och arbetar vidare med att stärka tron på att man som ung kan påverka samhället och på att 
engagemang lönar sig. 

 
Föreningen peace & love Peace & love network III 
 
Projektet syftade till att utveckla organisationen så att den möter de krav som finns för organisationsbidrag 
till barn- och ungdomsorganisationer. Projektet främjade, genom kapacitetsbyggande insatser, utbildningar 
och lokala evenemang samt ungas möjligheter till engagemang och att förverkliga idéer. Den huvudsakliga 
målgruppen var unga som ville påverka lokalsamhället, men inte kände att de hade verktygen. Projektet 
genomfördes i hela landet, med fokus på de kommuner där organisationen har aktiva medlemsföreningar. 
Spridning skedde genom organisationens metodwebb www.actionsquare.org, genom utbildningar och genom 
medlems- och partnerorganisationer. 

Organisationen rapporterar att projektet framgångsrikt bidrog till att stärka de ungas egenmakt genom 
rådgivning och genom att vara en stödjande plattform från vilken de kunde stötta de unga att fortsätta 
arbeta med att driva på för positiv förändring i sin stad. Webbplatsen Action square utvecklades och 
strukturerades om till att bli en bra grund för att sprida verksamheten på, vilket organisationen beskriver 
har stärkt deras plats i det civila samhället, inom folkbildning och inom kulturvärlden.  

 
Föreningshuset 
husknuten Projekt husknuten  

 
Projektet syftade till att ge möjlighet till unga människor med funktionsnedsättning att komma till tals och 
bland annat berätta om sin verklighet, sina drömmar och sina förhoppningar. Det gjordes genom 
deltagarnas sånger, dikter, dialogfragment och bilder som presenterades i form av en film. Den 
huvudsakliga målgruppen var unga 7–33 år. Projektet genomfördes i Hallands län. Projektets resultat spreds 
genom visning av filmen på skolor runt om i länet, vid föreningsmöten, via sociala medier samt genom 
brukarsamverkan. 

Organisationen rapporterar att projektet har lett till en framgångsrik sammankoppling av ungdomar som 
tidigare inte kände varandra och som nu bildat ett nätverk. De unga deltagarna berättar om att projektet 
har gett dem ett meningsfullt sammanhang att utvecklas inom, och viktiga sociala kontaktytor. Projektet 
visade sig inte enbart givande för ungdomarna själva utan även för deras föräldrar som vittnar om att 
projektet låtit dem glömma vardagens svårigheter och få se sina barn lyckliga och entusiastiska. Visning av 
filmen engagerade många politiker och tjänstemän och organisationen har fått flertalet uppföljningsfrågor 
efter visningarna. 

 
Hidde iyo dhaqan Hand i hand III 
 
Projektet syftade till att stärka och integrera svensksomaliska barn och unga med eller utan 
funktionsnedsättning samt ensamkommande barn och unga i Malmö, skapa möjligheter att organisera sig 
självständigt samt öka deras inflytande och delaktighet i samhällsfrågor. Det gjordes genom sociala, 
kulturella och fysiska aktiviteter, utbildningar och informationsinsatser. Den huvudsakliga målgruppen var 
unga mellan 13–25 år. Projektets år tre genomfördes i Seved och Rosengård i Malmö. Projektets resultat 
spreds genom olika visningar av filmen Hand i Hand hos föreningar, förvaltningar, olika grupper och sociala 
medier. 

Organisationen redovisar att projektet har hjälpt många unga bosatta i socioekonomiskt eftersatta 
områden att aktivera sig i föreningslivet. Organisationen beskriver hur många unga killar med ett kriminellt 
förflutet via projektet har hittat tillbaka till stabilitet, och att dessa unga vuxna i dag är verksamma 
ungdomsledare i Hidde iyo dhaqan och i Seveds föreningen. Med ett nystärkt självförtroende sägs dessa 
unga killar och tjejer nu jobba förebyggande gentemot yngre medborgare i Seved och Rosengård. Vidare 
beskriver organisationen att man har fördjupat relationen till samarbetspartners, polis, myndigheter och 
andra föreningar, samtidigt som man har fått in fler unga i verksamheten och i styrelsen. Dessa ungdomar 
är nu med och påverkar och beslutar om Hidde iyo dhaqans verksamhetsinriktning. 
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Hjärtums idrottssällskap Fritidsgård 
 
Projektet syftade till att utveckla en fritidsgårdsverksamhet i idrottsföreningen i byn, där alla aktivt kan bidra till 
en ökad förståelse mellan människor av olika åldrar och nationaliteter. Det gjordes genom bland annat 
föreläsningar, workshops och studiebesök. Den huvudsakliga målgruppen var Hjärtums barn och unga i åldrarna 
7–16 år, men även unga flyktingbarn, nyanlända flyktingar och vuxna som ville bli mer delaktiga i byns 
utveckling. Projektet genomfördes i Lilla Edets kommun i orten Hjärtum. Verksamheten bedrevs i samverkan 
med Hjärtums föräldraförening, Hjärtumsgården och Klubb solidaritet i Lilla Edet.  

Organisationen kan efter projekttiden redovisa en fritidsgårdverksamhet med ett brett deltagande i aktiviteter 
från alla åldrar. Med hjälp av de optimala lokalerna beskriver organisationen att man har lyckats locka fler unga 
som tidigare inte sportat till sportaktiviteter. Flertalet ensamkommande unga som spelar fotboll i 
organisationens pojklag har under projekttiden också besökt den nya fritidsgården, och därmed lärt känna nya 
barn och vuxna. Gården har blivit en levande mötesplats med familjär känsla där bybor i olika åldrar får ett 
utbyte. Gården har även kommit att bli en trygg och positiv miljö för ensamkommande som i väntan på 
asylbesked riskerar att spridas ut på andra orter i landet. De ensamkommandes närvaro har också lett till ett 
större intresse bland andra barn och unga att lära sig mer om flyktingfrågor och relaterad problematik.  

 
Individuell 
människohjälp Move it – unga nyanlända organiserar sig II 

 
Projektet syftade till att ge nyanlända ungdomar kunskap och verktyg för att själva kunna organisera sig i 
framtiden. Det gjordes genom en föreningsguide, individuell guidning, gruppaktiviteter, ökat inflytande för 
gruppen inom organisationen, metodutveckling av idrottsbibliotek samt genom att föreningsnätverket SOFUN 
(Stockholms Organisering För unga Nyanlända) med andra organisationer aktivt samarbetade kring att 
välkomna målgruppen till sina verksamheter. Den huvudsakliga målgruppen var de studerande vid 
Sprintgymnasiet i Liljeholmen och de boende på Lignagatan, Palatset på Södermalm samt Ekgården i Sköndal. 
Projektet genomfördes i Stockholm i samverkan med bland annat Sprintgymnasiet Stockholm, det privata 
boendet Ekgården i Sköndal och Svenska Skolidrottsförbundet. 

Organisationen beskriver bland annat att de har erbjudit gruppaktiviteter där ungdomarna har fått besöka 
olika föreningar. Under året genomfördes 26 gruppaktiviteter med över 300 ungdomar, samt 22 matchningar 
mellan ungdomar och föreningsmentorer. Även 19 individuella guidningar genomfördes, där ungdomarna fick 
öva på sin självständighet i processen att ta kontakt med föreningar. Organisationen stödde även skapandet av 
kortfilmen ”MITT NYA HEM” om hur det känns att vara nyanländ. Några deltagare utvecklades även till att bli 
röstbärare för gruppen inom organisationen. Projektet beviljades förlängt anslag 2016.  

 
Individuell 
människohjälp SAY [säj]: Stories – art – you III 

 
Projektet syftade till att skapa ett utrymme för social mobilisering samt för att utforska frågor och erfarenheter 
kring migration, rasism, förtryck och rättigheter. Det gjordes genom olika träffar, möten, berättelser, 
diskussioner kring erfarenhetsbaserat socialt arbete och workshops, läger, besök, film, skrivande, teater, drama 
samt genom mentorskap mellan deltagare och forum för föreställningar och utställningar kring projektet. Den 
huvudsakliga målgruppen var ungdomar och unga vuxna 13–25 år som har erfarenhet av migration eller 
asylsystemet. Projektet genomfördes i Malmö med omnejd. Verksamheten har skett i samverkan med bland 
annat Skånes Stadsmission och Svenska kyrkan Sofielunds församling. 

Organisationen beskriver att ansvaret för verksamheten delades mellan deltagarna i tre olika subgrupper som 
med projektledarens stöd blev självständiga och ansvariga för sin egen organisering. Sociala och kulturella 
aktiviteter genomfördes tillsammans minst en gång i månaden. De olika evenemangen väckte ofta reaktioner, 
vilket exempelvis ledde till debatt eller reflektion om olika värderingar. Projektet deltog även på flera 
konferenser och möten med olika samarbetspartners. Projektets utställning ”En sårad dröm” om strävan efter 
frihet och jämlikhet visades på fem olika ställen i och utanför Malmö. Utställningen visades och deltagare deltog 
och påverkade även på organisationens årsmöte.  

 
Jagvillhabostad.nu Tag plats I 
 
Projektet syftade till att inkludera unga i processen med det upprustningsarbete som ska ske i stadsdelen 
Bergsjön i Göteborg. Det gjordes genom en workshopsserie. Alla aktiviteter var inkluderande för att öka 
mångfalden och jämställdheten i projektets alla delar och nivåer. Ett metod-kit som beskriver hur unga kan 
påverka byggprojekt i syfte att stärka ungas inflytande togs fram. Metodkitet innehåller en tryckt handbok samt 
föreläsnings- och workshopmaterial. Den huvudsakliga målgruppen var unga boende i området. Projektet 
genomfördes i Göteborgs kommun i stadsdelen Bergsjön. Verksamheten genomfördes i samverkan med 
Familjebostäder. 

Enligt organisationen inverkade workshopserien direkt på utformningen av bostadsprojektet och resulterade i 
att Familjebostäder ska uppföra ett bostadshus med lägenheter för unga med planerad byggstart 2018. 
Organisationen menar att de genom projektet fick kunskaper i att engagera en grupp som inte är deras vanliga 
målgrupp, och att de fick viktiga erfarenheter i hur unga kan involveras i specifika bostadsplaneringsprojekt. 
Enligt organisationen uttryckte deltagarna att de lärde sig mycket under processen, att de har haft stor 
möjlighet att påverka samt att de gärna vill engagera sig i ett liknande projekt igen. Flera av deltagarna 
engagerade sig i lokalgruppen i Göteborg, och två av deltagarna har valts in i lokalgruppens styrelse. Projektet 
beviljades förlängt anslag 2017. 
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Jordbrukareungdomens 
förbund Unga JUF Växer II 

 
Projektet syftade till att utveckla organisationen så att den möter de krav som finns för organisationsbidrag 
till barn- och ungdomsorganisationer. Enligt organisationen startades två nya JUF-avdelningar med stark 
lokal förankring där unga styr sin egen verksamhet. Avdelningarna skapades främst på naturbruksgymnasier 
enligt den modell som organisationen tog fram under det förra projektåret. Egna Unga JUF-avdelningar 
skapades även i vissa distrikt och på intresserade 4H-gårdar. Den huvudsakliga målgruppen var ungdomar i 
åldern 13–25 år med intresse för jordbruk och landsbygd. Projektet genomfördes i Huskvarna, Ringarum, 
Hycklinge, Enköping, Nyköping och Roma.  

Organisationen menar att projektet gav en klar ökning av medlemsantalet i åldern 6–25 år, och att det 
ökade kunskapen om JUF som organisation. Projektet har resulterat i en färdig JUF-avdelning samt 
ytterligare tolv JUF-avdelningar under uppbyggnad. Avdelningarna är spridda över mer än fem län i Sverige. 
En stadgegrupp har även bildats för att se över organisationen och dess språkbruk så att den anpassas till 
dagens unga i Sverige. Projektet beviljades förlängt anslag 2017. 

 
Jordens vänner Klimat utan gränser 
 
Projektet syftade till att skapa mötesplatser med särskilt riktade aktiviteter för individer som inte har varit 
aktiva inom den svenska miljörörelsen tidigare. Den huvudsakliga målgruppen var unga kvinnor och män 
med utländsk bakgrund i åldrarna 16–25 år. Projektet genomförde olika inspirationsmöten och träffar, samt 
utvecklade metoder och nätverk för att tillvarata den resurs som unga kvinnor och män med utländsk 
bakgrund utgör. Projektet genomfördes inom Göteborgs kommun. Verksamheten skedde i samverkan med 
ASOV, IM och Studiefrämjandet i Göteborg och Stockholm.  

Organisationen beskriver att fem unga personer från målgruppen blev ambassadörer för engagemang och 
organisering genom att ta initiativ till olika aktiviteter såsom improvisationsteatern, ta initiativ till ett 
ungdomsnätverk, delta i styrelsearbete samt skapa en kortfilm. Kortfilmen kommer att spridas av Jordens 
vänner, Hagafilm och Studiefrämjandet. Genom projektdeltagarnas agerande fick organisationen fler aktiva 
medlemmar. Organisationen menar att genom deras informatörsutbildning, klimatfestival och höstmöte fick 
ett stort antal unga kontakter med, och en bättre förståelse för, miljörörelsen. Totalt nåddes 53 personer 
direkt av projektets aktiviteter. Metoderna som utvecklats under projektet kommer att spridas till framför 
allt Studiefrämjandet. Projektet beviljades förlängt anslag 2016.  

 
KFUM JKS Stockholm 127:s röster räknas I: 2015–2016  
 
Projektet syftade till att öka antalet unga valambassadörer och få dem att se styrkan i att organisera sig 
genom demokratiska metoder och engagemang. Det skedde genom rekrytering av fler unga 
valambassadörer och volontärer, samt genom utbildningar för valambassadörerna. Den huvudsakliga 
målgruppen var unga 15–30 år, utlandsfödda i alla åldrar och samtliga förstagångsväljare. Projektet var 
även med i demokratiberedningen i Skärholmens Stadsdelsförvaltning samt arbetade med att stärka 
relationerna med samarbetspartner och föreningar i området. Projektet genomfördes i Stockholms stad, i 
Skärholmens stadsdelsområde. Verksamheten genomfördes i samverkan med bland annat Europa Direkt, 
Riksteatern och Skärholmens stadsdelsförvaltning. 

Organisationen uppger att de har rekryterat 25 valambassadörer som nu är olika aktiva, varav 4 var med 
i planeringen och beslutsfattandet av projektet. Därutöver riktade sig projektet även mer generellt mot 
ungdomar och äldre lokalt genom föreläsningar, utbildningar, diskussioner och workshops. Som mest deltog 
83 personer på en aktivitet. Genom valambassadörernas engagemang menar organisationen att de har 
lyckats motivera människorna i ambassadörernas omgivning till att vilja skapa en förändring. Projektet 
beviljades förlängt anslag 2016.  

 
Ladyfest Göteborg Agenda: Jämlikhet III 
 
Projektet syftade till att inspirera och ta till vara ungas engagemang utanför det traditionella föreningslivet, 
samt till att göra det enklare för unga 15–25 år att engagera sig i det lokala jämlikhetsarbetet där de bor. 
Det gjorde projektet via föreningsplattformen och aktivitetskalendern ”Agenda: Jämlikhet”. Projektet höll 
utbildningar och workshops för unga lokalt. I projektet ingick bland annat även förankring av ”Agenda: 
Jämlikhet” hos berörda organisationer. Totalt engagerades och involverades 35 volontärer i Göteborg och 
Malmö i projektets lokala redaktioner. Projektet genomfördes i Göteborg och Malmö i samverkan med bland 
annat Mikael Elias Gymnasium i Göteborg, Fryshuset i Göteborg och Malmö, Ungdom mot rasism, ABF 
Malmö och Malmö jämställdhetsbyrå.  

Organisationen uppger att de nådde cirka 350 ungdomar i Malmö och Göteborg genom workshops, 
festivaler, skolbesök och andra aktiviteter. De uppskattar att 20 procent av användarna av ”Agenda: 
Jämlikhet” var i åldern 18–25 år. Plattformen och aktivitetskalendern gör det möjligt för organisationer att 
hitta nya medlemmar och samverkanspartner samt att sprida sina evenemang och utbildningar med mera. 
Vid projektets slut fanns 115 organisationer och grupper anslutna till plattformen i Göteborg, respektive 71 i 
Malmö. 
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Peaceworks Ungas syn på fred och säkerhet i Malmö II 
 
Projektet syftade till att skapa bättre förutsättningar för ökat inflytande och organisering för fred och 
säkerhet bland framför allt marginaliserade ungdomar 16–25 år i Malmö. Det gjordes genom kritisk 
reflektion, interkulturellt lärande och dialogträffar. Under projektet hade organisationen ett kontinuerligt och 
nära samarbete med målgruppen i olika debattforum där unga som huvudrollsinnehavare mötte andra unga 
och samhällsaktörer. Projektets resultat spreds genom unga och relevanta samhällsaktörer, genom 
Peaceworks kontaktnät och webbplats samt via sociala medier.  

Enligt organisationen fick ungdomar, som tidigare inte hade möjlighet att uttrycka sig, verktyg för att 
diskutera sina åsikter och nya erfarenheter. De fick också ökad kunskap kring det som de anser är ett 
säkerhetsproblem och hot mot fred i Malmö. Organisationen menar att projektet bidrog till ungdomars 
deltagande i skapandet av en fredskultur i Malmö. Idéer för förändring konkretiserades i form av 
dialogträffar, diskussioner, projektverkstäder och fredspoddar. Organisationen anger att de nådde över 
1 000 ungdomar via projektet.  

 
PUSH Sverige Hållbar organisering I 
 
Projektet syftade till att utveckla organisationen så att den möter de krav som finns för organisationsbidrag 
till barn- och ungdomsorganisationer. Det gjordes genom att samla unga hållbarhetsintresserade, stärka 
dem i deras tro på samhällsförändring, stärka deras vilja att ta ledarskap samt genom att stötta dem i lokalt 
påverkansarbete. Projektet stöttade och samordnade utbildande och sociala mötesplatser lokalt, och tog 
fram ett utbildningspaket om påverkan, engagemang och hållbar utveckling. Den huvudsakliga målgruppen 
var nuvarande och potentiella medlemmar 15–25 år. Projektet genomfördes med fokus på Stockholm och 
Malmö under år ett, och planeras att fortsätta i Umeå, Uppsala och Göteborg under år två och tre. Projektet 
stärks genom samverkan med bland annat det nationellt förankrade projektet Run for your life. 

Projektet skapade under projektåret bland annat en workshop om engagemang, påverkan och hållbar 
utveckling med en digital plattform för utbildningsmaterial. Organisationen initierade lokalgrupper i 6 städer 
samt fortlöpande aktiviteter i informella lokalgrupper i Malmö (inklusive Lund), Stockholm och Umeå. 
Organisationen fick ett medlemsantal på 691 individuella medlemmar, 1 ny medlemsorganisation samt 
engagerade över 70 medlemmar i projektet och dess aktiviteter. Projektet beviljades medel för ytterligare 
ett projektår 2017.  

 
Reacta Lokala samarbeten för positiv hälsa II 
 
Projektet syftade till att utveckla ungas möjligheter att organisera sig för sin hälsa. Målet var att unga, på 
ett enkelt och välfungerande sätt, skulle kunna samarbeta lokalt för att nå sina mål i föreningen. Projektet 
utvecklade och förbättrade lokala samarbeten mellan Reactas lokalföreningar och andra aktörer i samhället, 
såsom kommunens tjänstemän, politiker, företag och andra organisationer. Det gjordes genom 
gemensamma träffar, utbyten av erfarenheter och utbildningar med mål att stärka de deltagande 
lokalföreningarna. Under året tog man också fram några kortfilmer och en utbildning. Projektet genomfördes 
i Mora, Stockholm och Österåkers kommun. Den huvudsakliga målgruppen var organisationens medlemmar 
(6–25 år). Inom projektet arbetade ungdomarna tillsammans med kommunerna kring kommunernas 
bidragsregler. 

Organisationen beskriver att de uppnådde sina uppsatta mål för projektår två. Workshopledare utbildades 
och en ny lokalförening startades i Mora. Tillsammans med projektledaren skapade unga ett formulär på 
”ungdomsspråk” som har använts flitigt i möten med kommuner för att skapa en förståelse för hur viktigt 
språket är i kommunikationen med unga. Organisationen menar att de unga deltagarna genom projektet har 
växt i sig själva och tillsammans. Projektet beviljades förlängt anslag 2017.  

 
Riksförbundet 
Sveriges 4H 

Ungdomar utbildar ungdomar i 
föreningsdemokrati och ledarskap III 

 
Projektet syftade till att arbeta vidare med utvecklingen av ungas inflytande och delaktighet i 
organisationens egen verksamhet. Det gjordes genom att unga fick ta fram vilket utbildningsbehov de ansåg 
sig ha. Därefter togs utbildningarna fram och slutligen implementerades utbildningarna i verksamheten. 
Under början av det tredje projektåret genomförde organisationen en utbildningshelg där de utbildade 
ideella och personal i de olika utbildningarna och kurserna som tagits fram inom projektet, som sedan höll 
utbildningar och kurser på olika orter. Organisationen tog även fram en utbildningskatalog och spred och 
presenterade utbildningarna på en workshop. Den huvudsakliga målgruppen var organisationens 
medlemmar 13–25 år. Projektet genomfördes i Norrbotten, Västerbotten, Uppsala, Stockholm, 
Södermanland, Göteborg, Jönköping, Kronoberg, Halland och Skåne i samverkan med Studiefrämjandet.  

Totalt utbildades 60 ungdomar och cirka 20 utbildningar genomfördes på olika orter – dubbelt så många 
som det uppsatta målet. Organisationen menar att projektet nådde den tänkta målgruppen och att 
materialet blev mycket populärt och efterfrågat.  
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Riksföreningen svenska 
gospelverkstaden Unga kan III 

 
Projektet syftade till att utveckla organisationen så att den möter de krav som finns för statsbidrag till barn- och 
ungdomsorganisationer. Målet var att bli en ungdomsorganisation som stödjer och stimulerar barns och ungas 
intresse för gospelmusik, samt att ge lokalföreningar de verktyg som behövs för att driva verksamhet på egna 
premisser. Organisationen engagerade och stöttade föreningar och lokalföreningar. Organisationen gav 
exempelvis förslag på aktiviteter och tillgodosåg de lokala körernas och föreningarnas behov av verktyg för 
organisering. Den huvudsakliga målgruppen var ungdomar 13–25 år, men även körledare i barnkörer. Projektet 
genomfördes i Stockholms, Blekinge, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Västmanlands, Dalarnas, Gävleborgs, 
Västernorrlands och Västerbottens län. Verksamheten skedde i samverkan med bland andra Studieförbundet 
Bilda, olika folkhögskolor samt kyrkoförsamlingar runt om i landet.  

Organisationen beskriver att målet att nå 1 100 medlemmar samt att stärka organisationen och dess 
lokalföreningar uppnåddes. Organisationen uppger även att representationen av unga och lokalföreningar under 
årsmötet 2016 ökade jämfört med tidigare år. Genomförandet av en idéverkstad samt introduktionen av ett nytt 
och enklare ekonomiskt stöd för lokalföreningarna innebar även fler idéer och initiativ hos lokalföreningarna.  

 
Rådet av enade kreoler Chilla organiserat I 
 
Projektet syftade till att skapa nya samlingslokaler för unga och att bättre ta till vara på och nyttja befintliga 
samlingslokaler till förmån för unga i de områden där projektet är aktivt. Projektets mål var att göra en 
inventering av befintliga resurser, ge ansvar till lokalt förankrade personer och låta dem lyfta fram ungas åsikter 
i fråga om områdets behov samt att ta fram en handbok för hur arbetet kan spridas. Den huvudsakliga 
målgruppen var unga 13–25 år. Organisationen gjorde även studieresor och erfarenhetsutbyte hos föreningar, 
samt deltog i en konferens. Projektet genomfördes i stadsdelarna Hässelby-Vällingby, Kista-Rinkeby och 
Spånga-Tensta i samverkan med bland annat LSU, Folkets hus & parker, Rädda barnen, Blackeberg basket, och 
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. 

Organisationen uppger att de har stött på en stor mängd motgångar, vilket påverkade genomförandet. De tog 
fram boken "Jag vill ha en egen lokal" som lyfter fram utmaningar i att skaffa en egen lokal. Den kan stödja 
andra som vill jobba för samma mål. Organisationen anslöt sig till olika nätverk och samarbeten samt drev olika 
verksamheter lokalt. Som ett resultat av projektet nyttjade målgruppen bättre befintliga lokaler i området för 
exempelvis workshops och diskussionsforum. Organisationen arrangerade även konserten ”Ortfest” med cirka 1 
500 besökare i samarbete med unga lokalt, andra organisationer samt Stockholms stad. Samtal med 
stadsdelsförvaltningen inleddes också för att öppna upp för samverkan. Projektet beviljades förlängt anslag 
2016.  

 
Rädda barnen DOIT: Delaktighet, organisering, intressen, trygghet II 
 
Projektet syftade till att ge stöd till föreningar och initiativ där ungdomar kan engagera sig lokalt, samt till att 
arbeta för ett inkluderande föreningsliv. Organisationen arbetade även tillsammans med skolor, exempelvis 
gällande barn, unga och deras framtidstro och drömmar. Därutöver arbetade organisationen i samarbete med 
andra aktörer med att utveckla en strategisk kunskapsallians för ungas inträde på arbetsmarknaden. 
Målgruppen var primärt boende i Rosengård och Lindängen i åldrarna 15–25 år. Projektet genomfördes i Malmö i 
samverkan med bland annat Tamam, Hyllie ungdomsråd, Tjejer i förening, RGRA Malmö och Malmö kommun.  

Organisationen uppger att de bland annat stöttat sex grupper och föreningar som var organiserade och ledda 
av de medverkande själva. Tre av dessa föreningar arbetade för att stärka tjejers självorganisering och 
mobilisering. Genom stödet menar organisationen att grupperna och föreningarna fick utökad möjlighet att 
själva driva och ta ansvar för den utveckling de vill se för sig själva, sin organisering och samhället. Unga 
personer arvoderades för att ta över organisationens kommunikationskanaler, vilket enligt organisationen 
inneburit en positiv förändring i deras kommunikation. Projektet bidrog enligt organisationen även till samverkan 
mellan organisationer i Malmö för ungas inflytande kopplat till övergripande samverkansarbete för hållbar 
samhällsutveckling. Därutöver utvecklade Rädda barnen sina metoder för att stärka ungas inflytande och 
delaktighet under projektet.  

 
Somalilands förening Future 4 life and health III 
 
Projektet syftade till att öka ungdomars deltagande och organisering i samhället, och till att ge ungdomarna i 
dessa områden möjligheter och förutsättningar att bilda kontaktnätverk. Det gjordes bland annat genom en 
journalistisk metod med inspelning, redigering, bildbehandling och intervjuteknik. Den huvudsakliga målgruppen 
var ungdomar 13–25 år utanför föreningslivet. Ungdomarna gick även en ungledarutbildning genom 
fritidsförvaltningen. Projektet genomfördes i Malmö och Eslöv. Organisationen samarbetade bland annat med 
Ensamkommandes förbund i Malmö, Fritidsförvaltningen och Somaliska fred och skiljedomsföreningen. 

Genom varierande aktiviteter, med delaktighet och jämställdhet som utgångspunkt, deltog cirka 45 ungdomar 
på studiebesök, föreläsningar och i diskussioner. De var också med i olika journalistiska aktiviteter. Efter 
projektets slut blev majoriteten aktiva inom föreningen. Organisationen menar att ungdomarna inom föreningen 
kom med nya idéer och nya initiativ som utvecklades från projektet. Organisationen uppger vidare att de genom 
projektet lyckades stötta mer än 10 ungdomar i att få jobb och bryta utanförskapet. 
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Streetstar United soul – A bridge for urban youth culture 
 

Projektet syftade till att utveckla organisationen så att den möter de krav som finns för organisationsbidrag till 
barn- och ungdomsorganisationer. Organisationen arbetade för att ge fler ungdomar möjlighet att engagera sig 
inom sitt intresse för dans. De startade nya lokala föreningar, genomförde utbildningar och studiecirklar i 
föreningsteknik samt hjälpte föreningarna med deras styrelsearbete. De byggde också om webbplatsen för 
registrering av medlemmar och information till lokalföreningar samt bedrev administrativt arbete med sitt 
medlemsregister. Den huvudsakliga målgruppen var ungdomar i åldern 16–26 år. Projektet genomfördes i 
Stockholm, Södertälje, Norrköping, Katrineholm och Södertälje.  

Under projektet ombildade man den ursprungliga föreningen till en riksorganisation. Man etablerade också 20 
lokalföreningar i 15 regioner och engagerade 3 750 medlemmar. Deltagande ungdomar fick sätta sig in i 
diskussioner och i praktisk mening pröva på vad det innebär att respektera andra personers avvikande åsikter och 
hedra demokratiska principer. Organisationen tror att detta ledde till att ungdomarna växte i kompetens och 
självförtroende. Projektet kommer att leva vidare eftersom föreningarna kommer att fortsätta sin verksamhet, och 
eftersom riksorganisationen nu finns för att stödja dem i arbetet. Arbetet görs nu ideellt. Organisationen skriver 
att projektet innebar en första byggsten till ett starkt forum för dans i Sverige. 

 
Studieförbundet Bilda Ortodoxa scouter III 
 
Projektet syftade till att fortsätta stärka nybildade scoutkårer inom Ortodoxa scouter i Sverige, för att på sikt 
utveckla organisationen så att den möter de krav som finns för organisationsbidrag till barn- och 
ungdomsorganisationer. Scoutkårerna bildades i ortodoxa församlingar åren 2014–2015 av och med unga som 
genom scoutverksamheten tar en ny, aktiv del i civilsamhället. Projektet genomfördes Örebro, Eskilstuna och 
Göteborg i samverkan med Scouterna och de ortodoxa ungdomsförbunden SOUF, SOKU och KOUF. Den 
huvudsakliga målgruppen var barn och ungdomar i de ortodoxa scoutkårerna.  

Organisationen hjälpte sina nystartade kårer utanför Stockholmsområdet att hålla konstituerande möten, söka 
organisationsnummer, diskutera stadgar och söka medlemskap hos Scouterna. De utvecklade också en 
scoutledarutbildning tillsammans med ungdomar från flera kårer, som gavs till 50 unga ledare. Projektet nådde 
cirka 1 200 barn och ungdomar i 13 olika kårer varav 3 ligger utanför Stockholms län. De flesta av deltagarna 
bodde i utsatta områden som präglas av segregering. Många av dem var nyanlända. 

 
Svenska samernas 
riksförbund, SSR Aktavuohta 

 
Projektet syftade till att skapa ett ungdomsråd inom Svenska samernas riksförbund för att ge ungdomar större 
inflytande inom organisationen och för att se till att deras synpunkter, idéer och förslag om framtidens renskötsel 
ska tas till vara. Organisationen genomförde fysiska träffar med starka inslag av kompetenshöjande och 
rådgivande insatser. En modell för hur ungdomsrådet i framtiden kan verka och fungera tog också fram. Den 
huvudsakliga målgruppen var unga 13–25 år från samebyarna. Projektet genomfördes i Jämtlands, Västerbottens 
och Norrbottens län. Verksamheten genomfördes i samverkan med ungdomsorganisationen Sáminuorra.  

Organisationen etablerade ett ungdomsråd som ger ungdomarna större utrymme att forma sin framtid, ökar 
deras delaktighet i aktuella frågor och är en viktig resurs i SSR:s arbete. En representant för ungdomsrådet deltar 
numera alltid på SSR:s ordinarie styrelsemöten. SSR har förutom styrelsen även fem arbetsgrupper som består av 
renskötare från de olika regionerna. Ungdomsrådet har en representant i alla dessa grupper. 

Organisationen ser ett stort behov av att fler ungdomar ges möjlighet till delaktighet och utrymme tidigare i 
beslutsprocesserna än vad som är fallet i dag. I dagsläget är de flesta av samebyarnas representanter inom SSR 
äldre än 30 år. Under landsmötet 2017 i Arvidsjaur, när projektet pågick, valde dock flera samebyar att skicka 
yngre ombud. Uppfattningen hos de på plats var att medelåldern på ombuden sjunkit rejält. Detta ser 
organisationen både som ett resultat av att yngre renskötare engagerar sig mer och som ett resultat av 
engagemanget från projektdeltagarna samt från SSR:s personal och styrelse.  

 
Svenska tornedalingars 
riksförbund –
Tornionlaaksolaiset,  
STR-T 

Tornedaling 5.0 

 
Projektet syftade till att utveckla ungdomsorganisationen Met Nuoret så att den på sikt möter de krav som finns 
för organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Man gjorde bland annat organisationen mer synlig i 
skolor, på marknader och festivaler. Man samarbetade också med andra nationella minoriteter, genomförde 
språkläger och utvecklade webbplatsen. Den huvudsakliga målgruppen var tornedalingar i åldern 5–25 år. 
Projektet genomfördes i Kiruna, Gällivare, Pajala, Övertorneå, Haparanda och Kalix i samverkan med 
Kveeninuoret, Tornedalen pride, Ung minoritet och RFSL Luleå.  

Met Nuoret tog till exempel fram en queer-ordbok på meänkieli. Boken trycktes upp i 1 000 exemplar och ska 
distribueras som PDF via webb och fysiskt som give-away. Inom ramen för projektet tog de även fram en broschyr 
om Met Nuoret samt visitkort. 

Som ett resultat av projektet fick Met Nuoret 135 nya medlemmar under projektperioden. Målet på 300 nåddes 
inte, men ökningen innebar en fördubbling av medlemsantalet. I och med att Met Nuoret arrangerade och 
medverkade i aktiviteter samt var synliga i sociala och traditionella medier bedömer organisationen att fler har fått 
kunskap dem. Organisationen kan också konstatera, efter dialog med ansvariga utbildningsmyndigheter och efter 
att ha följt medierapporteringen, att fler väljer att studera meänkieli i dag jämfört med innan projektet. 
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Sveriges 
ungdomsorganisationer, 
LSU 

Ung här II 

 
Projektet syftade till att stärka den lokala ungdomspolitiken i Skövde, och till att i förlängningen stärka ungas och 
ungdomsorganisationers inflytande i lokal politik. Det gjorde LSU till exempel genom att arrangera möten med Skövde 
kommun och med representanter för det unga civilsamhället på orten, samt genom lokala workshops. Den 
huvudsakliga målgruppen var medlemmar i ungdomsorganisationer som önskar ha ett större inflytande i den lokala 
ungdomspolitiken. Projektet genomfördes i Skövde kommun och i viss mån även i Jönköping i samverkan med bland 
annat de två kommunerna, Ungdomsforum i Skövde och Sveriges ungdomsråd.  

Projektet mynnade bland annat ut i en rapport som heter "Ung här – tips och vägledning för kommuner som vill 
arbeta för att öka ungas inflytande". Rapporten är en guide för kommuner som vill utveckla sin ungdomspolitik och 
involvera unga i processen med utgångspunkt i de metoder som organisationen utvecklade inom projektet. 
Organisationen uppger att Skövdes lokala ungdomspolitik har stärkts som ett resultat av projektet. En pågående 
dialog om relationen mellan kommunen och ungdomsforum stärktes och de båda aktörernas kunskap om varandras 
funktion och intressen ökade; kommunen vet i dag mer om det lokala unga civilsamhället och 
ungdomsorganisationerna vet mer om hur kommunen fungerar. Som ett resultat av projektet höjde även kommunen 
ambitionerna för att inkludera unga i arbetet med Lupp – en enkät för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska få 
kunskap om ungas situation, erfarenheter och synpunkter – vilket ledde till nya arbetsformer. 

 
Sverok Hej regionen I 
 
Projektet syftade till att skapa mötesplatser mellan ungdomsorganisationer och kommuner, samt att öka kunskapen 
bland föreningar gällande hur de kan gå till väga för att få mer inflytande över den lokala politiken. Organisationen 
genomförde intervjuer och dialogträffar mellan kommuner och det unga civilsamhället. Organisationen ville nå och 
nådde också unga 13–25 år som ännu inte är organiserade i föreningslivet, samt tjänstemän och politiker i de berörda 
kommunerna. Projektet genomfördes i Mjölby, Motala, Finspång, Kinda och Söderköping i samverkan med 
Amatörkulturens samrådsgrupp, Vi unga och företrädare för de kommuner där verksamheten bedrevs.  

Organisationen beskriver att de lyckades bäst med att stödja distriktsorganisationen Sverok Östergötland i arbetet 
med regional påverkan. Representanter från detta distrikt var med under alla dialogträffar som arrangerades med 
kommunerna, vilket ledde till att de skapade kontakt med kommuner där de inte tidigare haft någon närvaro och flera 
samarbeten dem emellan påbörjades. Projektet resulterade också i en rapport och ett vägledande material med tips 
till kommuner och föreningar om hur de kan få ett bättre samarbete med varandra. 

 
UMIS förening Värna om din framtid I 
 
Projektet verkade för att ungdomar ska känna sig trygga att framföra sina åsikter i olika sammanhang, och för att få 
ungdomar engagerade och delaktiga i samhällets uppbyggnad och utveckling. Syftet var också att förebygga och 
bearbeta extrema åsikter och fördomar. UMIS förening arrangerade gruppdiskussioner, debatter, föreläsningar, 
studiebesök, intervjuträningar och utbildningar i mediakunskap. Den huvudsakliga målgruppen var unga 13–25 år. 
Projektet genomfördes i Borlänge kommun i samverkan med bland annat Centrum för socialt och kulturellt samarbete 
och föreningen Eritrean community in Borlänge. Man använde sig av boken ”Tro, hopp och fördom” som tagits fram av 
Fryshuset tillsammans med fler andra aktörer, samt materialet ”Demokratin behöver oss” framtaget av Myndigheten 
för stöd till trossamfund. 

Fler än 80 ungdomar deltog i projektet och ungefär 35 av dem blev engagerade i föreningslivet och kunde framföra 
sina åsikter där utan rädsla. Avslutningseventet besöktes av mer än 200 personer. Ungdomarna uppskattade projektet 
och dess aktiviteter. Behovet av fortsättning kom fram under reflektions- och utvärderingsdiskussionerna. 

 
Verdandi Framtidens Verdandi II 
 
Projektet syftade till att göra ungdomar mer delaktiga i organisationen och i samhället, och man verkade för att unga 
ska känna att de har inflytande och blir lyssnade på. Genom att bedriva lokala ungdomsprojekt i vilka man testade 
nya vägar för att få in ungdomar i organisationen och göra deras röster hörda tog organisationen fram metoder för 
detta. Projektet genomfördes i Malmö, Trollhättan, Hallsberg och Stockholm. 
De olika orterna delade sina erfarenheter med varandra på ett gemensamt läger och metoderna spreds inom hela 
organisationen. Exempel på metoder man märkte var lyckade är: framtidsverkstad, filmvisning, gemenskapsläger och 
hbtq-café. 

Den huvudsakliga målgruppen var unga 13–25 år som är bosatta i de bostadsområden där Verdandi i dag finns. Det 
handlar om segregerade miljonprogramsområden i förorterna. Verksamheten skedde i samverkan med flera aktörer 
lokalt, bland andra RFSL ungdom i Malmö, ABF i Hallsberg, Volontärcentrum vid Högskolan väst och Svenska kyrkan i 
Trollhättan, Kulturskolan, Järfälla kultur i Stockholm samt Hyresgästföreningen. 

Det startades nya ungdomsgrupper i olika former på alla fem orter där projektet bedrevs. Det var en stor variation 
på tillvägagångssätt och typ av deltagande, vilket organisationen såg som en styrka eftersom det var just själva 
utforskandet och testandet av olika metoder för ökat deltagande och stärkt inflytande för unga inom Verdandi som de 
ville åt. Förutom de lokala ungdomsgrupperna bildades också ett nätverk där eldsjälar från olika delar av landet kom i 
kontakt med varandra och utbytte idéer och erfarenheter.  

Organisationen ser redan nu resultaten av projektet inom organisationen, då ungdomar i dag har mycket mer 
inflytande. På flera orter är målgruppen i dag med i lokala styrelser, och en deltagare sitter i dag med i 
förbundsstyrelsen. Deltagandet bland och antalet unga medlemmar ökade också som ett resultat av projektet. 
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Verdandi Framtidens Verdandi III 
 
Projektet syftade fortsatt till att göra ungdomar mer delaktiga i organisationen och i samhället, och man 
verkade för att unga i utsatta områden ska få möjlighet att göra sina röster hörda och bli en del av 
samhället. Den huvudsakliga målgruppen var samma som år två (ovan). Under år tre fokuserade 
organisationen på orten Hallsberg, där man testade ett handledar- och utbildningsmaterial som togs fram 
under projektåret utifrån efter tidigare arbete med erfarenhetsutbyte och utvärderingar. Organisationen tog 
också fram en film. 

Organisationen skriver att en framgångsfaktor är att de tidigare lät ungdomarna själva arbeta fram 
underlag för de material de färdigställde år tre. Metodhandböckerna och inspirationsfilmen kommer att ligga 
till grund för organisationens fortsatta arbete med att bygga upp "framtidens Verdandi". 

 
Vi unga Uppsala distrikt Från idé till succé III 
 
Projektet syftade till att skapa fler möjligheter för ungas organisering inom Enköpings föreningsliv, näringsliv 
och kommun. Organisationen arrangerade utbildningsmöten med ämnen som arrangörskap, ledarskap, 
föreningskunskap, styrelsekunskap och ekonomi. Den huvudsakliga målgruppen var unga 16–22 år som bor 
i Enköpings kommuns kransorter och på landsbygden. Projektet genomfördes i Enköpings kommun. 

Organisationen uppger att de uppnådde samtliga mål och att projektet ledde till:  
• positiva attityder gentemot ungas handlingskraft och nya aktiviteter i Enköpings föreningsliv 
• ökad kunskapsnivå bland unga vad gäller föreningskunskap, arrangörskap, ledarskap och 

demokratiarbete 
• en plattform med handledning och verktyg för unga som själva vill tillskansa sig kunskap som krävs för 

att genomföra sina idéer och påverka sin egen fritid 
• att fler unga engagerar sig i föreningslivet och tar egna initiativ.  

Projektet beskriver tre framgångsfaktorer:  
• Att projektet har drivits av en ung projektledare. 

(De unga kunde då identifiera sig med projektledaren som fungerade som en förebild.)  
• Gott samarbete med kommunen. 

(Samarbetet var på ''lika villkor'' och båda parter kände att de fick ut någonting av projektet. 
Kommunen fungerade endast som ”dörröppnare” och slussade intressenter till projektet. De la sig inte i 
styrningen, vilket beskrivs som en viktig del för det fungerande samarbetet.) 

• Stor spridning av aktiviteter. 
(Spridningen gör att nästan vem som helst kan hitta något i utbudet av föreningar som skulle kunna 
intressera dem. Det var viktigt eftersom projektet främst vände sig till en målgrupp för vilken det inte 
kommer naturligt att ansluta sig till fotbollsklubbar eller andra etablerade föreningar.) 

Organisationen bedömer att projektet kommer att leva vidare efter bidragsfinansieringen. I en diskussion 
med Enköpings kom man så pass långt att kommunen ser över möjligheterna att instifta en permanent 
funktion för att stödja ungas organisering. Det återstår att hitta en bra modell för hur ett sådant upplägg 
skulle se ut, samt att få fram ekonomiska resurser för projektet. 

 
Öppet hus för unga romer Unga romer i Väsby III 
 
Projektet syftade till att integrera målgruppen ungdomar och unga vuxna av romsk härkomst i 
majoritetssamhället. Organisationen verkade för att målgruppen skulle fullfölja utbildningar för att på så sätt 
komma ut i arbetslivet. Det gjorde de genom att arrangera aktiviteter som skapar känslan av delaktighet 
och sammanhang, såsom samtalsgrupper och olika studiebesök. Projektet genomfördes i Upplands Väsby 
kommun.  

Majoriteten av deltagarna har i dag bättre självförtroende och känner en större tilltro till sig själva och 
samhället. Flertalet har också börjat förstå vikten av att sköta om sin hälsa. Många har börjat röra på sig 
och idrotta mera. Ett flertal ungdomar fullföljde också sina gymnasieutbildningar som ett resultat av 
projektet. En flicka studerar i dag för att bli undersköterska, och en flicka ska börja en restaurangutbildning. 
Flera ungdomar tog körkort och några ungdomar fick fast anställning. 
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Bilaga 4: Resultatkategorier 

Svarsalternativen lydde som följer: 
 
A. Vi har skapat mötesplatser eller nätverk som består över tid. 

 
B. Projektets verksamhet kommer att fortsätta när projektets finansiering är slut. 

 
C. Vi har skapat bestående förändringar för målgruppen.  

Om ja, vilka? __________  
 

D. Vi har skapat förändringar i samhället som består över tid.  
Om ja, vilka?__________ 
 

E. Vi har skapat bestående förändringar i organisationens verksamhet eller struktur. 
Om ja, vilka?__________  
 

F. Vi har tagit fram kunskap om en speciell målgrupp eller verksamhet inom projektet. 
Vi har exempelvis gjort en metodhandbok, en kartläggning eller en studie.  

 
G. Vi kom närmare eller nådde mål som vår organisation har.  

Beskriv på vilket sätt:__________     
 
H. Vi har organiserat nya medlemmar. 
 
I. Vi arbetar mot nya mål eller har formulerat nya prioriteringar.  

Beskriv på vilket sätt:__________     
 
J. Vi har utvecklat eller förbättrat arbetssätt eller metoder.  

Beskriv på vilket sätt:__________  
 

K. Vi har utvecklat samarbete med andra föreningar, kommuner eller företag.  
 
L. Annat:__________  
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