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Beslut 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) beslutar att inte vidta 

någon åtgärd med anledning av den granskning av Sveriges förenade muslimer (SFM) 

som myndigheten har genomfört.  

SFM ska vid redovisningen av bidragen namnge och motivera de föreläsare som har 

anlitats inom ramen för projekten.  

Bakgrund 

MUCF beslutade den 13 juni 2016 att bevilja SFM projektbidrag enligt förordning 

(2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans. 

Bidraget avsåg projektet Stå Upp! 2.0 vars syfte är att skapa former och forum för att 

förse framför allt muslimer själva med kunskap och verktyg för att bemöta islamofobi.   

Förordningen gäller statsbidrag till verksamheter som motverkar eller förebygger rasism 

eller liknande former av intolerans som kan ta sig uttryck i bland annat islamofobi (1 §). 

Enligt 4 § får bidrag lämnas till organisationer eller stiftelser som bedriver en verksamhet 

i Sverige som inte strider mot demokratins idéer.  

Efter att MUCF meddelade sitt beslut riktades det via medierna, e-post och sociala medier 

kritik mot myndighetens beslut. Kritiken handlade bland annat om att föreningen skulle 

ha bjudit in föreläsare med extrema åsikter, uppmuntrat till våldsbejakande verksamhet 

och att föreningen skulle vara icke-demokratisk. Vidare ifrågasattes genomförandet av 

deras pågående projektet Stå upp! där medel beviljades under 2015.   

Med anledning av kritiken beslutade MUCF att initiera en utredning för att på nytt pröva 

om föreningens verksamhet var förenlig med förordningens villkor att bedriva en 

verksamhet som inte strider mot demokratins idéer.  

MUCF har, förutom att på nytt gå igenom projektansökan med bifogade underlag, också 

gått igenom och granskat innehåll i artiklar, bloggar och uttalanden i sociala medier 

utifrån den kritik som kommit in. Myndigheten har också bjudit in företrädare från 

föreningen till ett utredande möte den 7 juli 2016. MUCF har också haft kontakt med 

andra myndigheter för att få information om det finns frågetecken kring SFM:s 

verksamhet.  
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Bedömning 

Projektet Stå Upp 

I mötet med företrädare för SFM den 7 juli 2016 framkom att projektets första del har 

genomförts enligt den projektplan som lämnades vid ansökan. Vid tidpunkten för mötet 

var arbetet med hemsidan något försenat. Projektet ska redovisas den 30 oktober 2016 

och MUCF bedömer att det, innan projektet slutredovisats, inte finns anledning att vidta 

någon åtgärd mot föreningen i denna del.  

Uppgifter om kopplingar till extremism 

MUCF har tagit del av och granskat uppgifter om påstådda kopplingar mellan SFM och 

extremister och extrema miljöer. MUCF har granskat följande påståenden:  

 att föreningen har kopplingar till extremister/extrema rörelser och har bjudit in 

föreläsare som uttryckt extrema åsikter,  

 att Göteborgs stads beslut att avboka en lokal som SFM hyrt är kopplat till 

organsationens påstådda extremism,   

 att SFM har nära kopplingar till föreningen TUFF, och  

 att SFM behandlar kvinnor och män olika och har verksamheter uppdelade efter 

kön. 

Gällande SFM:s föreläsare uppgav SFM i möte med MUCF den 7 juli 2016 bland annat 

att utgångspunkten när externa föreläsare anlitas är personens kompetens kring de frågor 

eller teman som ska behandlas samt dennes pedagogiska förmåga. Föreningen bedömer 

vidare tidigare föreläsningar som aktuell föreläsare har genomfört och alla föreläsare 

skriver under ett kontrakt där det framgår vad denne ska prata om. SFM avser vidare att ta 

fram ett policydokument som alla föreläsare ska skriva under. SFM anger att i de fall 

personer som föreningen anlitat har uttalat sig kontroversiellt, har dessa uttalanden skett 

efter deras uppdrag för SFM.  

MUCF vill inledningsvis särskilt framhålla vikten av att organisationer som uppbär 

statsbidrag noggrant granskar sina föreläsare för att säkerställa att deras åsikter är 

förenliga med demokratins idéer och alla människors lika värde. Samtidigt är det 

angeläget att organisationer kan bjuda in föreläsare som står målgruppen nära, i detta fall 

unga muslimer, för att med trovärdighet föra ut ett budskap och på så sätt uppfylla syftet 

med bidraget.  

Av de underlag som MUCF har haft för granskningen framgår att några av de föreläsare 

som SFM har anlitat i vissa har fall uttalat sig på ett sätt som inte är förenligt med 

demokratins idéer. Vissa uttalanden är dessutom djupt oroande. Uttalandena har enligt 

MUCFs granskning dock skett utan koppling till SFM:s verksamhet. SFM ska 

fortsättningsvis noggrant granska de föreläsare som anlitas och säkerställa att de åsikter 
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föreläsarna framför inte strider mot demokratins idéer. SFM ska vid slutrapportering av 

båda projekten (Stå upp! 2015 och Stå upp!2.0 2016) redovisa de föreläsare som har 

anlitats inom ramen för projekten. MUCF kommer också särskilt följa projektens 

utveckling. I övrigt vidtas ingen åtgärd.  

MUCF har även granskat uppgifter om att SFM inte fick genomföra en konferens i början 

av 2016 i lokaler som tillhör Göteborgs stad. Orsaken till att konferensen inte fick 

genomföras uppgavs i medier vara att det skulle finnas en polisanmälan mot någon 

kopplad till föreningen. MUCF har utrett detta men har inte kunnat bekräfta att SFM eller 

konferensen bedömdes som en säkerhetsrisk. Dessa uppgifter kan därför inte ligga till 

grund för att kräva tillbaka det beviljade bidraget och lämnas därmed utan åtgärd.  

Det kom också in information till MUCF där kopplingar gjordes mellan SFM och en 

annan organisation, TUFF (Troende unga framtida förebilder). TUFF var en organisation 

som bildades 1998 och lades ner 2012. En del av deras medlemmar blev medlemmar i 

SFM som bildades 2012. TUFF och SFM är två olika organisationer. SFM har uppgett att 

man inte kontrollerar medlemmarnas tidigare engagemang. Ingen av företrädarna för 

TUFF har i dag förtroendeuppdrag i SFM. MUCF bedömer att medlemmars tidigare 

medlemskap i TUFF inte påverkar bedömningen huruvida SFM ska beviljas projektstöd.  

Slutligen har MUCF granskat uppgifter om den uppdelning av män och kvinnor som 

SFM gör vid vissa aktiviteter. Utredning visar att såvitt det framgår av de styrande 

dokumenten för organisationen förekommer ingen diskriminering av exempelvis kvinnor. 

Kvinnor kan ha, och har, styrelseposter och har i övrigt samma rättigheter som män. 

Enligt styrande dokument utgår organisationen i sin verksamhet från de mänskliga 

rättigheterna och respekten för allas lika värde. I vissa av de aktiviteter som föreningen 

genomför sker verksamheten med kvinnor respektive med män i olika grupper. Detta är 

på medlemmarnas begäran. Alla, oavsett kön, tar dock del av samma information och 

kunskap. MUCF bedömer, att så länge uppdelade aktiviteter sker på medlemmarnas 

begäran och alla deltagare får ta del av samma information och kunskap, kan detta inte 

anses strida mot demokratins idéer och därmed villkoren i förordningen.  

Sammanfattningsvis har MUCF i sin granskning inte funnit grund för att göra någon 

annan bedömning av det tidigare beslutet att bevilja SFM projektbidrag. Ärendet avslutas.  

Beslutet är fattat av Lotta Persson, chef för avdelningen för stöd och samverkan, efter 

föredragning av Lena Hallberg, handläggare.  

 

Lotta Persson   

   Lena Hallberg 

 

 


