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FÖRORD  

 

Författarna vill rikta ett stort tack till alla som arbetat i 

projektet, samt alla de som tagit del av projektets aktiviteter och 

som ställt upp och låtit sig intervjuas och observeras, samt velat 

diskutera projektet.  

 

Malmö Högskola, april 2015 

 

Josefin Aggestam & Marcus Herz  
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SAMMANFATTNING  

 

Frivillighet för delaktighet (FFD) är ett projekt som syftar till 

att med ideellt engagemang och föreningsverksamhet som arena 

förbättra förutsättningar för ”tredjelandsmedborgare” att delta och 

påverka i lokalsamhället och därmed bidra till integration. Malmö 

högskola har fått uppdraget att stödja FFD genom projektprocessen 

genom följeforskning. Följeforskningen ska framförallt 

följa/utvärdera arbetsprocesserna i projektet:  

 

 Rekrytering av deltagare till projektet 

 Kontakt mellan Röda Korsets anställda/frivilliga och deltagare. 

Präglas relationen av ett egenmaktsperspektiv?  

 Röda Korset som arena och verktyg för kanalisering av 

engagemang som ger delaktighet och egenmakt 

 Deltagarnas och Röda Korsets uppfattning om aktiviteter och 

genomförande  

Detta är den tredje och sista rapporten i följeforskningsprocessen, 

som dels sammanfattar följeforskarnas reflektioner och analys, och 

som dels beskriver analyserar projektet från vart i processen det 

befinner sig nu. 

 

Genom följeforskningsprocessen har tre analysseminarier genomförts 

dit olika nyckelaktörer inom projektet har varit inbjudna. På dessa 

seminarier har återkopplingar av fältarbetet skett. Därtill har 

syftet med dessa seminarier varit att försöka tvinga 

projektorganisationen att stanna upp i det dagliga görandet i 

projektet och reflektera över vad som görs och varför det görs.  

 

För att undersöka vad Frivillighet för delaktighet innebär i 

praktiken har projektet studerats genom etnografiska fältstudier i 

projektets verksamheter. Därtill har intervjuer med 

projektmedarbetare, deltagare och ledamöter i FFDs styrgrupp 

genomförts. 

 

I rapporten analyseras arbetet med projektet utifrån fyra teman. För 

det första Röda korsets roll, därefter projektets förankring i 

organisationen och dess förankring i lokalsamhället. Det tredje 

temat berör några av de begrepp som använts: delaktighet och 

egenmakt. Slutligen analyseras projektets metod och hur denna ska 

spridas vidare inom organisationen efter projekttiden. Projektets 

arbete i relation till dess logik sammanfattas också. Det vill säga 

vad man sagt att man ska göra och vad har man gjort, hur man sagt 
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att det ska ske och hur har det skett, samt vilka mål man har satt 

upp och vad som uppnåtts. 

 

Under projekttiden är det möjligt att se hur projektets verksamheter 

allt tydligare närmat sig projektets logik. Inte minst är detta 

synligt i idén om att vara en facilitator för de människor som 

besöker projektets verksamheter. I detta arbete ligger också en 

styrka i projektet. En annan viktig slutsats som dras i rapporten är 

att det för Röda korsets del handlar om att hitta fungerande 

strategier för att lära av projektets erfarenheter och för att kunna 

implementera de delar av projektet som kan leda organisationen i 

önskad riktning. Avslutningsvis menar följeforskarna även att det 

krävs en utarbetad plan för hur detta praktiskt ska gå till. 

 

Författarna ansvarar för analys och slutsatser.   
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1. INLEDNING 

Frivillighet för delaktighet (FFD) är ett projekt som syftar till 

att med ideellt engagemang och föreningsverksamhet som arena 

förbättra förutsättningar för ”tredjelandsmedborgare” att delta och 

påverka i lokalsamhället och därmed bidra till integration.  Genom 

att erbjuda nyanlända ”tredjelandsmedborgare” att engagera sig i 

Röda korset aktiviteters och utbildningar, skall projektet motivera 

sina deltagare att engagera sig i frivilligverksamhet – inom 

organisationen eller utanför. Aktiviteterna och utbildningarna, 

tillsammans med frivilligengagemanget skall leda till en ökad känsla 

av delaktighet genom att de deltagande personerna skall få en ökad 

förståelse för det svenska samhället och ett utökat kontaktnät. 

Projektet syftar också till att göra Röda korset som organisation 

till en arena och resurs för att möjliggöra egenmakt, integration 

och delaktighet. Projektet har fått finansiering ifrån Europeiska 

Integrationsfonden 2013- 2015. 

1.2 Malmö högskolas uppdrag 

Malmö högskola har fått den stora äran att stödja projektet genom 

projektprocessen genom följeforskning. Följeforskningen ska 

framförallt följa/utvärdera arbetsprocesserna i projektet:  

 

 Rekrytering av deltagare till projektet 

 Kontakt mellan Röda Korsets anställda/frivilliga och deltagare. 

Präglas relationen av ett egenmaktsperspektiv?  

 Röda Korset som arena och verktyg för kanalisering av 

engagemang som ger delaktighet och egenmakt 

 Deltagarnas och Röda Korsets uppfattning om aktiviteter och 

genomförande  

I samband med projektets avslutande skall följeforskningen besvara 

följande frågeställningar:  

 Hur väl fungerar Röda Korset och ideellt engagemang 

(frivillighet) som arena och metod för integration?  

 Har den lokala delaktigheten och egenmakten ökat bland 

målgruppen?  

 Vilken är målgruppens uppfattning kring arbetssätt, 

delaktighet och egenmakt i förhållande till projektet?  
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1.3 Följeforskningens metoder 

Följeforskning som utvärderingsmetod 

För att beskriva våra metoder i denna process krävs en introduktion 

av begreppet följeforskning. Lärande utvärdering/följeforskning är 

den svenska omskrivningen av vad man på EU-nivå kallar för ”ongoing 

evaluation”. I den traditionella formen av utvärdering kommer 

utvärderaren in i slutet av ett projekt och gör mätningar i 

kontrollsyfte, för att ta reda på i vilken utsträckning resultaten 

motsvarar de förutbestämda målen. En lärande utvärderare följer 

snarare projektet från start till slut och bistår kontinuerligt med 

relevanta observationer som kan hjälpa projektet att uppfylla sina 

målsättningar på bästa sätt. Detta betyder inte att en följeforskare 

inte intresserar sig för effekter och efterhandsmätningar. Som 

lärande utvärderare gör man olika typer av utvärderande insatser, 

men skillnaden är att dessa insatser görs löpande under projektets 

gång för att ge projektorganisationen feedback och möjligheter till 

förbättringar av det arbete som utförs. Tanken är att utvärderaren 

skall involvera projektdeltagarna i utvärderingsarbetet genom att 

skapa förutsättningar till reflektion så att ett lärande uppstår. Vi 

betonar att följeforskningen ska stödja projektet i en bättre 

styrning mot sina mål, bidra till att organisera ett reflexivt och 

utvecklingsinriktat lärande i hela projektorganisationen och hjälpa 

till att generera kunskap i samspel mellan forskning och praktisk 

erfarenhet. Som följeforskare är vi inte bara en extern, neutral 

observatör utan har en aktiv och kritisk utvecklingsroll och en nära 

och kontinuerlig dialog med projektets aktörer (för mer information 

om lärande utvärdering genom följeforskning, se Svensson, Brulin, 

Jansson, & Sjöberg, 2009).  

 

Vi arbetar också för att följeforskningen används som ett stöd vid 

implementering av projektets resultat i ordinarie verksamhet. Som 

följeforskare har vi redan under projektets gång fokus på projektets 

förutsättningar för hållbar utveckling och långsiktiga effekter 

genom att ställa frågor som: Finns det mottagare för projektets 

lärdomar utanför projektorganisationen? Finns det aktiva ägare som 

tar ansvar för att resultaten ingår i ett långsiktigt 

utvecklingsarbete i den ordinarie verksamheten? Finns det en plan 

för implementering?   

Programteori 
Som en röd tråd genom vår följeforskningsprocess har vi arbetat med 

den bakomliggande logiken bakom projekt FFD, på utvärderingsspråk 

kallat programteori. Det är ett utvärderingsverktyg som på senare år 

kommit att användas för att undvika resonemang där utvärderingar 

studerar insatser och resultat men missar vad som egentligen händer 

i själva projektet.  
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En programteori sätter ord på de antaganden som ligger bakom att 

projektet är riggat och konstruerat på det sätt som det är. Den 

beskriver dels de aktiviteter som ska göras och ger en förklaring 

till hur dessa aktiviteter är tänkta att leda fram till de effekter 

på kort och lång sikt som är målet med projektet. Den ger också en 

beskrivning av vilka förutsättningar/resurser som krävs för att 

detta ska gå att genomföra. En programteori ger också en bild av det 

problem som projektet är tänkt att lösa. Programteorin kan i ett 

projekt vara mer eller mindre uttalad – men den finns likväl alltid 

där och påverkar hur verksamheten bedrivs.   

 

 

 

 

För att förklara programteorin och dess olika delar kan vi som 

exempel använda oss av en kurs som ett antal medarbetare på ett 

företag går. Aktiviteten är själva kursen. Utfallet av kursen är 

antalet personer som går, samt vad de hade för upplevelse om kursens 

upplägg och innehåll. Bara för att en deltagare går en kurs som hon 

tycker är trevlig, behöver den dock inte generera något resultat i 

termer av att hon lärt sig något. Resultatet av kursen är således 

det lärande som den genererar, både i termer av teoretisk kunskap, 

men också att praktiskt kunna omsätta denna teori i faktiskt 

agerande på den arbetsplats som deltagaren arbetar. För att detta 

resultat, individens nyvunna kompetens, ska få några effekter, 

behöver arbetsplatsen vara organiserad så att denna kompetens tas 

tillgodo i det dagliga arbetet. För detta krävs att arbetsplatsen är 

mottaglig för detta lärande, annars kommer inte aktiviteten, kursen, 

få några långsiktiga effekter (genom att exempelvis leda till att 

organisationen blir mer effektiv). Detta tänk går också att 

översätta det till ett projekt som FFD.  Aktiviteterna i FFD handlar 

ju både om att ge utbildning och stödinsatser för utsatta individer. 

Utfallet av aktiviteterna kan mätas i termer av hur många som 

fullföljt aktiviteterna och är nöjda med innehållet i dem. När det 

handlar om resultat handlar det om vad aktiviteterna har fått för 

faktisk nytta för deltagarna, d.v.s. i termer av ökad 

kunskap/kompetens men även stärkta resurser, som ett ökat 

självförtroende, ett större nätverk, mer ambitioner etc. En 

långsiktig effekt är att deltagarna blivit bättre integrerade i 

samhället på något vis, vilket kan betyda att de fått en fastare 

position på arbetsmarknaden, är mer aktiva i lokalsamhället eller 

vad som nu är det långsiktiga målet med insatserna.  

   

Ett av syftena med att formulera Frivillighet för delaktighets 

projektlogik/programteori är att skapa en tydlig och logisk bild av 

projektet, vad som ska utvärderas och hur det ska göras. Arbetet med 

projektlogiken/programteorin har skett i samarbete mellan projektets 

nyckelaktörer och utvärderare. På detta sätt har det varit tänkt som 

Resurser Problem Aktiviteter Resultat 
Effekter, 
kort sikt 

Effekter, 
lång sikt 

Utfall 
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ett gemensamt arbetsverktyg för projektutveckling, uppföljning och 

utvärdering. Ett annat syfte med projektlogiken/programteorin är att 

synliggöra och analysera projektets bakomliggande antaganden 

och ”förklaringsmodeller” om relationerna mellan projektets 

målsättningar, insatser, resultat och förväntade effekter. I 

analysen av logiken bakom Frivillighet för delaktighet knyter vi an 

till relevant teori och tidigare forskning med fokus på integration, 

frivillighet och egenmakt i syfte att värdera och förklara hur och 

varför projektets insatser fungerar eller inte fungerar. Lärdomarna 

av detta analysarbete kan användas för kontinuerlig förbättring av 

projektet.  

Gemensamma analysseminarier för utvecklingsinriktat lärande 
Genom följeforskningsprocessen har vi organiserat tre 

analysseminarier dit olika nyckelaktörer inom projektet har varit 

inbjudna. Det finns två syften med dessa seminarier: Dels har det 

gått ut på att presentera/återkoppla vad vi sett under vårt 

fältarbete. Dels är seminarierna att betrakta som en möjlighet till 

att organisera ett utvecklingsinriktat lärande i 

projektorganisationen genom att lägga in så kallade ”naturliga 

farthinder” för projektmedarbetarna. Vi försöker med andra ord 

tvinga projektorganisationen att stanna upp i det dagliga görandet i 

projektet och reflektera över vad de egentligen gör och varför de 

gör just så (Ellström, 2009, p. 119). På detta sätt hoppas vi att 

följeforskningen har fungerat som en integrerad del i projektets 

utvecklingsarbete.  

 

Analysseminarierna har varit organiserade så att vi inför att vi 

träffats skickat ut ett diskussionsunderlag eller utkast av text med 

frågeställningar vi vill fördjupa oss i ytterligare. Diskussionerna 

under seminarierna har dokumenterats och analyserats av oss 

följeforskare sinsemellan, och har därefter integrerats i en 

delrapport. Diskussionerna har således både haft syftet att fungera 

som ett lärande inslag för projektet och som data för oss 

följeforskare i processen. I denna följeforskningsprocess har 

projektet fått två delrapporter och denna slutrapport.  

 

Teman för analysseminarierna och delrapporterna har utarbetas av 

följeforskarna i samverkan med projektledaren under 

följeforskningens gång. Första analysseminariet handlade om att 

projektmedarbetare och styrgruppsledamöter tillsammans skulle 

formulera Frivillighet för delaktighets programteori. Andra 

seminariet handlade om projektets metoder där vi diskuterade 

frågeställningar som Röda korset som organisations ambitioner med 

projektet, betydelsen av lokal förankring av ett projekt liknande 

FFD, egenmakt och projektets produktion av svenskhet. Sista 

seminariet handlade dels om att sammanfatta projektet som helhet där 

vi återgick till den programteori som formulerades vid första 

seminariet för att diskutera hur aktiviteter och förväntade effekter 
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hängde ihop och eventuella svårigheter i projektprocessen. 

Tyngdpunkten vid sista seminariet låg dock på hur Röda korset, och 

till viss del också ESF-rådet, ska ta tillvara de erfarenheter och 

lärdomar som dragits ur projektet och eventuellt också implementera 

de metoder som utvecklats under projekttiden.  

Etnografiska fältstudier och intervjuer 

För att följa upp uppdragets frågeställningar har vi använt oss av 

kvalitativa utvärderingsmetoder. För att undersöka vad Frivillighet 

för delaktighet innebär i praktiken har vi valt att studera 

projektet genom etnografiska fältstudier i projektets verksamheter. 

En etnografi innebär oftast att forskaren deltar i en verksamhet 

eller i ett sammanhang under en längre tidsperiod för att på så sätt 

försöka få förståelse för olika fenomen (Hammersley & Atkinson, 

2007). Eftersom denna följeforskningsprocess haft väldigt begränsat 

med tid är en renodlad etnografi inte möjlig att genomföra. Därmed 

inte sagt att ett etnografiskt perspektiv inte varit möjligt att 

använda. Ett etnografiskt perspektiv handlar bland annat om ett 

fokus på människors vardag, att använda flera källor, och att inte 

utgå från en fixerad plan utan att även kunna följa empirins väg. 

Etnografin handlar om att tolka den mening och de konsekvenser som 

relateras till det mänskliga handlandet och institutionella 

praktiker (Hammersley & Atkinson, 2007).  Etnografiska 

observationer handlar om att se och delta för att på så sätt 

synliggöra komplexiteter och förhandlingar i vardagslivet. Genom 

denna utgångspunkt är det möjligt att delta i konkreta sammanhang, se 

och höra samt plocka upp nya spår eller släppa gamla (Lalander, 

2011). Denna metod har tillämpats för att få en naturlig relation 

till deltagarna i FFD och för att se, höra och delvis själv delta i 

sammanhang som kan bidra till en förståelse för vad som händer vid 

aktiviteterna i FFD. Observationer ger vidare möjligheter att 

uppfatta pågående förhandlingar, maktrelationer och eventuellt 

motstånd som kan uppstå mellan projekt och projektdeltagare. I 

samband med dessa träffar ges även tillfälle till samtal och 

intervjuer med projektdeltagare.  

 

Vi har också genomfört intervjuer med ledamöterna i FFDs styrgrupp i 

syftet att få en bild av hur tankegångarna ser ut kring hur man ska 

ta tillvara de erfarenheter och lärdomar som dragits under 

projekttiden i organisationen.  

1.4 Utvärderarna 

Detta uppdrag har genomförts som ett samarbete mellan två 

medarbetare på Malmö högskola.   

 

Josefin Aggestam har varit projektledare för uppdraget. Det innebär 

att vara huvudansvarig för att upprätthålla en kontinuerlig dialog 

med uppdragsgivaren (i det här fallet projektledaren för FFD), se 

till att uppdraget genomförs enligt plan, samt att leveranser sker 
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enligt uppdragsgivarens önskemål. Josefin har en pol. mag. i 

statsvetenskap och hennes bidrag i projektet är hennes kompetens i 

utvärderingsmetodik. Josefin har lång erfarenhet av att arbeta med 

lärande utvärdering och följeforskning. Hon har bland annat ansvarat 

för ett flertal lärande utvärderingar av ESF-projekt för offentliga 

och ideella organisationer.  

 

Marcus Herz, har anlitats i projektet som genomförande följeforskare 

på grund av hans sakkunskap på det område som FFD verkar inom. 

Marcus är fil.dr. och arbetar som forskare och lektor i socialt 

arbete. Han är verksam i forskargruppen Social utsatthet i socialt 

arbete (SUSA) vid institutionen för Socialt arbete. Marcus har 

parallellt med detta uppdrag arbetat med ett utvärderingsprojekt för 

Arvsfonden i Malmö, där 13 projekt inom det frivilliga sociala 

arbetet studeras och ytterligare ett utvärderingsuppdrag i Göteborg 

där 18 projekt inom det frivilliga sociala arbetet studeras. Marcus 

huvudsakliga forskning handlar annars om olika aspekter av 

maktpositioner kopplade till det sociala arbetet, samt hur både det 

frivilliga och kommunala sociala arbetet på olika sätt kan utvecklas. 

2009-2010 arbetade han i den svenska forskningsgruppen i ett EU-

finansierat projekt om inklusion/exklusion bland unga personer med 

invandrarbakgrund. Han disputerade 2012 vid Örebro Universitet med 

avhandlingen Från ideal till ideologi - konstruktioner av kön och 

etnicitet inom socialtjänsten och han har publicerats inom områden 

som kön och genus, maskulinitet, kritiskt socialt arbete, 

ungdomskultur, civilsamhället och segregation/utanförskap. Marcus 

har socionomexamen från Göteborgs universitet och har tidigare 

arbetat inom socialtjänsten. Det är Marcus som ansvarat för de 

etnografiska fältstudierna i detta uppdrag och han har också haft 

huvudansvar för skrivandet av denna slutrapport.  

1.5 Rapporten 

Följeforskningsprocessen innebär att forskarna i olika hög 

utsträckning följer med projektet i sitt pågående arbete. Detta får 

konsekvenser för rapportskrivandet. Vi befinner oss nu med den 

tredje och sista rapporten som dels sammanfattar följeforskarnas 

reflektioner och analys och som dels beskriver projektet från vart 

det befinner sig i processen här och nu. Det innebär att texten både 

behöver fånga upp vart projektet varit och vart det är nu, samt 

slutligen ge rekommendationer inför projektets avslutande arbete. En 

stor del av materialet som detta bygger på har redan presenterats, 

både skriftligt i två rapporter och muntligt under de tre 

analysseminarier som genomförts. Mot bakgrund av det, och för att 

slippa upprepa oss i onödan har vi därför valt att bifoga utdrag ur 

de två tidigare rapporterna (bilaga 1 och 2). Det gör det möjligt 

för läsaren av denna rapport att både få en bakgrund till 

diskussioner som förs men det gör det också möjligt att tydligare 

hänvisa specifika diskussioner till tidigare presenterat material. 
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Därtill är det viktigt att poängtera att projektets arbete fortgår 

både under rapportens författande och även en tid efter rapporten 

avrapporterats. Det ligger i följeforskningens natur. Den empiri som 

ligger till grund för de diskussioner, slutsatser och analys som 

ligger till grund för denna rapport kan alltså ha förändrats eller 

komma att förändras. Empirin som använts är de intervjuer, 

observationer, dokument och diskussioner som vi har tagit del av 

fram till och med den metodboksversion som mottogs 2015-03-19 och 

övrigt material som inkom 2015-04-08. 

 

Denna rapport har inletts med att beskriva följeforskningens uppdrag, 

metoder och dess sammansättning. I nästa kapitel tar vi upp 

Frivillighet för delaktighet i teorin, det vill säga hur projektet 

beskrivits och planerats. Kapitlet tar upp frågor som: Vilken är 

målgruppen? Vilka problem ska projektet arbeta med? Vilka 

aktiviteter ska genomföras? Hur ser organisationen ut runt och inom 

projektet? Detta kapitel återkommer även till den 

projektlogiksmodell som använts genomgående under följeforskningen 

för att tydliggöra projektets bakomliggande logik. 

 

I efterföljande kapitel går vi över till att beskriva och analysera 

hur projektet tagit form i praktiken. Dels i termer av projektets 

ledning och organisation och dels genom att beskriva dess 

implementering och arbete i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fokus 

ligger i huvudsak på att beskriva förutsättningarna för 

implementeringen och på att beskriva var det lokala arbetet befinner 

sig inför projektets avslutande. 

 

Kapitel 4 utgör därefter följeforskarnas analys av projektet. I 

denna avslutande rapport har vi valt att fokusera på Röda korsets 

roll och projektets förankring i organisationen. Det sistnämnda är 

viktigt i relation till projektets överlevnad och hur det varit 

möjligt att genomföra projektet under projekttiden. Därtill 

analyseras projektets förankring i lokalsamhället. Delaktighet och 

egenmakt är två begrepp som följt med projektet sedan 

följeforskningen inleddes och som genomgående diskuterats, innan 

slutligen projektets framtid och dess spridning i organisationen tas 

upp. 

 

I det avslutande kapitlet sammanfattar vi följeforskarnas slutsatser 

men pekar också framåt. Syftet med detta kapitel är att försöka 

synliggöra utmaningar för arbetet med projektets fortlevnad och 

framtid. 

 

Med ambitionen att stödja projektet med måluppfyllelse och 

implementering har denna rapport enligt överenskommelse avlevererats 

till projektet i april 2015, två månader innan projektets avslutande. 



    

       

2. FRIVILLIGHET FÖR DELAKTIGHET I TEORIN  

  

I detta avsnitt har vi för avsikt att beskriva Frivillighet för 

delaktighet utifrån hur det var tänkt att projektet skulle fungera. 

Som ett redskap för att göra en sådan beskrivning kommer vi att 

använda oss av ett verktyg som inom utvärderingsforskningen kallas 

för programteori eller förändringsteori. Som vi beskrev i 

inledningskapitlet är programteori en modell som sätter ord på de 

antaganden som ligger bakom att projektet är riggat och konstruerat 

på det sätt som det är. Programteorin kan i ett projekt vara mer 

eller mindre uttalad – men den finns likväl alltid där och påverkar 

hur verksamheten bedrivs.  En programteori kan se ut som i modellen 

nedan: 

 

 

 

 

 

Det underlag vi använt oss av för att utveckla Frivillighet för 

delaktighets programteori är dels projektplanen för projektet, dels 

slutrapporten ifrån projektets förstudie ”Tillsammans är vi starka”. 

Vi har också arbetat i en workshop tillsammans med projektets 

nyckelaktörer för att få en bild av hur de ser på det projektarbete 

som ligger framför dem och få deras syn på vilka effekter som 

egentligen skall uppnås. Programteorin har varit en återkommande 

diskussion i möten och seminarier med projektets olika medarbetare 

och styrgruppsledamöter och har redovisats utförligt i delrapport 1, 

men för att få ett sammanhang för projektet och en förståelse för 

den analys vi kommer att göra av projektet, kommer vi att presentera 

dess huvudsakliga delar i detta kapitel. Detta är en beskrivning av 

hur projektets logik såg ut i teorin, i inledningsskedet av 

projektet. I nästa avsnitt ger vi en beskrivning av hur projektets 

genomförande såg ut i praktiken.  

2.1 Målgrupp 

Projektet riktade sig till Integrationsfondens målgrupp och ämnade 

därmed att i huvudsak omfatta nyanlända tredjelandsmedborgare 

(medborgare från länder utanför EU och EES), dock inte asylsökande 

eller kvotflyktingar. Mer specifikt är det:  

 

Resurser Problem Aktiviteter Resultat 
Effekter, 
kort sikt 

Effekter, 
lång sikt 

Utfall 
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 Anhöriginvandrare (dock inte anhöriga till flyktingar eller 

skyddsbehövande inom den s.k. två-årsramen)  

 Personer som fått uppehållstillstånd av så kallade 

synnerligen ömmande omständigheter (och anhöriga till dessa)  

 Arbetskraftsinvandrare (dock inte säsongsarbetare, forskare 

och så kallade experter) 

 I projektplanen finns ingen formulering om att personerna 

man möter ska vara arbetslösa eller ha upplevt ”utanförskap”, 

men under punkten ”problem” tas dock detta upp. I denna del 

framgår det att målgruppen har ett upplevt ”utanförskap” 

eftersom de varken arbetar eller studerar. 

Integrationsfondens definition av nyanländ innebär att man ska ha 

bott i Sverige upp till fem år efter att man erhållit 

uppehållstillstånd (referens: Projektplanen för frivillighet för 

delaktighet). 

2.2 Bakomliggande problem 

Det går att identifiera två olika typer av problem som ligger bakom 

att projekt Frivillighet för delaktighet har uppstått: dels problem 

relaterade till den identifierade målgrupp som projektet ämnar möta 

och dels problem som rör Röda korset som organisation och hur denna 

behöver utvecklas.  

Målgruppsrelaterade problem 
Det huvudsakliga problemet som projektet ämnar lösa är det upplevda 

utanförskap från samhället som målgruppen har. Detta eftersom de 

varken arbetar eller är aktiva i frivilligverksamheten. Man menar 

att denna grupp har svårt för att ta del av samhällsinformation och 

kommunikation från samhället, vilket gör att de befinner sig i ett 

utanförskap. Inom projektet menar man dessutom att det i 

storstadsområdet råder stark segregation. Den socioekonomiska 

klyftan i samhället mellan dem som är delaktiga och dem som inte är 

delaktiga vidgas allt mer. Projektplanen lyfter fram ytterligare 

problemdimensioner för målgruppen. Den redovisar bl.a. statistik som 

visar att personer födda i utlandet som grupp har sämre 

förutsättningar än inrikes födda på flera områden som har betydelse 

för delaktigheten i samhället: både vad gäller sysselsättningsgrad, 

upplevt hälsotillstånd, valdeltagande, nominerade och valda att 

representera i politiken. Projektplanen gör också gällande att Röda 

korset utifrån sitt arbete med migranter observerat en del 

svårigheter som migrationen för med sig för dessa individer. Språk 

och kunskap om det svenska samhället är ett sådant exempel. Brist på 

nätverk i Sverige är ett annat. Samtidigt har man som migrant ofta 

med sig trauman och post-traumatisk stress som medför depression, 

ångest, inbundenhet och brist på framtidstro. Dessutom är det inte 

ovanligt att familjer har splittrats genom flykten till det nya 

landet vilket skapar ytterligare oro. Till detta kommer strukturella 
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hinder som gör det svårare att vara delaktig i samhället, som 

exempelvis diskriminering på arbetsmarknaden samt en negativ 

mediabild av personer med utländsk bakgrund (projektplan, FFD). I 

projektplanen konstateras också att det ofta är de som är sämre 

förankrade på arbetsmarknaden som också är de som står utanför det 

organiserade civilsamhället.  

 

Man talar även om detta som ett eroderande socialt medborgarskap, 

att en brist på tillhörighet förstärker en annan, där den 

begränsade tillgången till sociala arenor inte ger samma 

möjligheter som andra får. (projektplan för frivillighet för 

delaktighet) 

 

Organisationsrelaterade problem 

Projektmedarbetarna, såväl som ledamöter ur projektets styrgrupp, 

menar att detta projekt är att betrakta som en möjlighet att för att 

utveckla Röda korset som organisation. Vid en workshops med 

följeforskarna lyfter projektmedarbetarna fram att det traditionellt 

sett funnits ett ”icke-inkluderande synsätt och arbetssätt” inom 

Röda Korset, både gällande vilka personer som rekryteras till 

tjänster och hur man involverar frivilliga till verksamheten. Det 

konstateras samtidigt att Röda korset inte når alla grupper i 

samhället. Röda korset är en verksamhet som arbetar med krisstöd och 

hjälp. För att kunna erbjuda ett sådant stöd i krisdrabbade områden 

behöver man som organisation ha en lokal förankring och legitimitet 

i dessa områden. Röda korset verkar traditionellt inte i 

förortsområden och därmed har organisationen inte heller någon lokal 

förankring och legitimitet där. Projektmedarbetare/styrgrupp lyfter 

också fram att Röda korsets verksamhet är uppbyggd på ett sätt som 

inte är förenligt med de behov som finns i dagens samhälle: de är 

främst verksamma i stora städer och i betydligt mindre utsträckning 

i förorterna, där samtidigt behovet av en organisation som Röda 

korset är stort. Den typ av aktiviteter som vanligen erbjuds är 

sådant som varit desamma i princip alltid och inte heller det är 

helt uppdaterat till dagens intressen och behov. Röda korsets utbud 

av aktiviteter har med andra ord ett behov av att utvecklas för att 

möta andra grupper än de som de traditionellt sätt möter. Här finns 

också ett förhållningssätt som man vill förändra: organisationen 

brukar traditionellt sett erbjuda aktiviteter utifrån vad de tror 

att målgruppen vill ha. Det innebär att målgruppen inte själva är 

med och själv utvecklar utbudet av aktiviteter. Detta behöver 

förändras ifall Röda korset skall bli bättre anpassat efter 

målgruppens önskemål och behov.  

 

Aktiviteter – resultat och effekter 
Projektplanen för FFD refererar till forskning som säger att 

föreningslivet och det ideella engagemanget är ett framgångsrikt 
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redskap för aktivt medborgarskap och delaktighet i samhället. (SOU 

1999:84, ref i Projektplan för FFD): 

Själva föreningslivet ger individen möjlighet att delta och vara 

med att bygga upp nätverk vilka, beroende på karaktär och 

innehåll, kan komma att utgöra ett slags socialt kapital av 

relationer. Socialt kapital skapas när relationer mellan 

individer får en sådan karaktär att handlingskraft och agerande 

underlättas (SOU 1999:84). 

Grundtanken är med andra ord att genom att motivera de här 

människorna att engagera sig frivilligt i en verksamhet som Röda 

korset kommer de att bygga upp socialt kapital som behövs för att få 

förankring i samhället. Projektplanen förtydligar logiken 

ytterligare: 

Frivillighet gör individer mer anställningsbara då man framför 

allt får en erfarenhet att lägga till sitt cv men också ökar 

individens sociala nätverk. Slutligen finns en tydlig koppling 

mellan frivillighet och en ömsesidig integration då det är ett 

naturligt sätt att få del av grunderna i språk, historia och 

myndigheter samt att migranten får själv möjligheten att dela med 

sig av sin egen kultur och sitt land. Detta ökar i sin tur 

majoritetsbefolkningens kunskap och förhoppningsvis också 

öppenhet till andra kulturer. 

För att kunna åstadkomma detta fanns i projektplanen ett upplägg med 

mobiliseringsaktiviteter – d.v.s. aktiviteter för att komma i 

kontakt med målgruppen och därmed också deltagare i projektet – 

planering och delaktighetsaktiviteter. 

 

 Vad gäller mobilisering var strategin för att nå målgruppen i 

projektplanen, att dels gå via tjänstemän och frivilliga i 

befintliga verksamheter och dels arbeta upp nya kontakter med 

etniska föreningar och intresseorganisationer där målgruppen kan nås. 

SFI identifierades redan i projektplanen som en viktig samarbetspart 

för att komma i kontakt med målgruppen. Som ytterligare 

mobiliseringsaktivitet skulle man erbjuda en utbildning i 

barnolycksfall och en utbildning i första hjälpen. Anledningen till 

att man valt just dessa utbildningar är för att det är en form av 

utbildningar som ligger inom ramen för Röda korsets ordinarie 

verksamhet, samtidigt som den är väldigt efterfrågad av den 

identifierade målgruppen.  

 

I samband med att utbildningen pågår är tanken att introducera 

deltagarna för Röda korsets verksamhet och samtidigt erbjuda dem 

möjligheten att engagera sig i fler aktivitetsgrupper. Grundtanken 

är att inte ha något färdigt koncept eller färdiga aktiviteter att 

erbjuda. Man vill arbeta med målgruppen snarare än för målgruppen:  

Projektet önskar bidra till att bryta det mönster som många nya i 

samhället hamnar i då de inte tar eller kan ta aktiv del av 

civilsamhället men även de mönster som finns i många föreningar 
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där man har svårt att släppa in nya former av engagemang. 

(Projektplan, Frivillighet för delaktighet. s. 7).  

 
Ett återkommande mantra i projektplan, såväl som vid samtal med 

projektmedarbetare, är därför att projektet på allvar 

ska ”åstadkomma målgruppens aktiva involvering i planering och 

genomförande av aktiviteter”(ibid: 7). Detta uttrycker man skall 

vara avgörande för projektets genomförande.  

 

Efter mobilisering är tanken att genomföra diverse 

planeringsaktiviteter i syftet att ta reda på vad deltagarna vill 

göra. Projektplanen lyfter fram såväl framtidsverkstäder som är 

planeringstillfällen där ett större antal deltagare är 

medverkande, som fokusgrupper, som är samtal som förs i mindre 

grupper där man med egenmakt som grund diskuterar vad personerna 

är intresserade av.  

 

Utifrån dessa samtal arrangeras därefter s.k. 

delaktighetsaktiviteter.  Det kan exempelvis vara aktiviteter som 

simskola, svenskaträning, introduktion till olika organisationer och 

myndigheter i samhället etc. I kontakten med deltagarna ges också 

information om vilket utbud av föreningar som finns i närområdet så 

att deltagarna ifall intresse finns skall motiveras att aktivera sig 

i det lokala föreningslivet. Några av aktiviteterna leds av 

frivilliga som rekryterats till projektet. Dessa frivilliga är med 

fördel personer som har en liknande bakgrund och erfarenheter som 

deltagarna och man önskar gärna att dessa frivilliga har lokal 

förankring hos de platser där projektet verkar. De frivilliga får 

stöd av en s.k. verksamhetsledare som finns i varje ort och är 

anställd av projektet under projekttiden. Allt eftersom deltagarna 

är trygga och har kapacitet till det, uppmuntras dessa till att ta 

eget ansvar för aktiviteterna i linje med den grundfilosofi som 

finns för projektet. Deltagarna välkomnas också att engagera sig som 

frivilliga i Röda korsets befintliga verksamhet. 

 

Dessa aktiviteter skall för individen innebära på sikt att hen ökar 

sitt självförtroende och sitt sociala nätverk, stärker sin 

motståndskraft vilket i sin tur ökar individens delaktighet i 

samhället. För Röda korset som organisation kommer det innebära att 

de dels får en bättre förankring i de utvalda bostadsområdena, blir 

bättre på att rekrytera personer från den identifierade målgruppen 

och därmed också breddar sin mångfald och blir en öppen och 

välkomnande organisation för alla.  

 

Man hoppas också att projektet skulle innebära att man utvecklar 

metoder som gör att Röda korset blir bättre på blir bättre på att 

anamma ett delaktighets- egenmaktsperspektiv i alla aktiviteter som 
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organisationen driver. På sikt hoppas man kunna bli en organisation 

som är en arena för integration.  

 

Geografiska platser för detta projekt bestämdes redan i 

projektplanen att vara Stockholm, Göteborg och Malmö.  

 

 

 

 

2.3 Frivillighet för delaktighets organisation 

 

Ägarskap 
Den avdelning som ”beställde uppdraget” att genomföra projektet, som 

fastställt projektets syfte och inriktning, tillsatt representanter 

i styrgruppen och projektledare samt definierat befogenheter och 

ansvar var den Nationella avdelningen på Röda korset. Det är också 

Nationella avdelningen som haft ansvaret att identifiera 

intressenter till projektet och för att förbereda organisationen på 

det resultat som utmynnar ur projektet.  

 

Styrning 
Projektet har under projekttiden legat under enheten Utveckling och 

projekt inom Röda korset. Enheten skapades i samband med en större 

organisationsförändring av Röda korset 2012 och tanken med enheten 

är enligt dess enhetschef att utveckla Röda korsets olika 

verksamheter och metoder. Enhetens fokus ligger på innovation och de 

har ofta ett kritiskt förhållningssätt till det arbete som bedrivs 

inom organisationen: varför jobbar Röda korset som det sätt som det 

gör – går det att göra på ett annat sätt är typiska frågeställningar 

för enhetens arbete. Tanken är hela tiden att använda det som redan 

görs inom Röda korset och sprida det inom organisationen i sin 

ambition att nå nya målgrupper. Enheten ska jobba horisontellt inom 

Röda korset och därmed menar dess enhetschef att projekt FFD har 

passat bra in med enhetens övriga uppdrag. Denne enhetschef är 

ytterst ansvarig för projektet och sitter således också med i 

projektets styrgrupp.  

 

FFD har ytterligare två styrgruppsledamöter, dels chefen för enheten 

för Migration och Integration, och dels chefen för enheten för 

Beredskap och krisstöd. Enheten för Migration och Integration har 

funnits med i projektet utifrån tanken att de jobbar med asylsökande, 

personer som för avslag och sitter i förvaret och också en del med 

återvändandefrågor och har således till viss del samma typer av 

målgrupp som FFD har.  
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Styrgruppens uppdrag är att övervaka projektets genomförande i 

enlighet beslutad projektplan, budget samt uppkomna resultat och 

tanken är också att ge ledning till projektledaren i 

beslutssituationer av mer komplex natur. Styrgruppen ansvarar även 

för att informera och förankra projektet inom organisationen. 

Styrgruppen har träffats två gånger per år under projekttiden.   

 

Ledning 
Projektledarens ansvar är att hålla i den övergripande samordningen 

och budgetansvaret, rapporteringen till ESF samt skrivandet av den 

metodbok som projektet skall utmynna i.  

Projektmedarbetare 

Till sin hjälp har projektledaren tre verksamhetutvecklare, en i 

varje stad, som arbetar med att genomföra projektidén utifrån de 

förutsättningar som de olika städerna har. Projektet har också haft 

tillgång till Röda korsets utbildare som ansvarar för Första hjälpen 

utbildningar i Röda korsets regi.  

 

Till sin hjälp har projektet också haft ett antal frivilliga. De 

frivilliga har varit de som hållit i fokusgruppssamtal med 

deltagarna och de inledande aktiviteterna som erbjudits inom ramen 

för projektet. Tanken har också varit att motivera deltagarna att 

själva bli frivilliga och ta ansvar för aktiviteter i allt högre 

utsträckning i takt med deras utveckling och kapacitet. Målgruppen 

för projektet kommer vi i denna rapport att kalla för deltagare. 

Frivilliga är således inte att blanda ihop med deltagare.  De 

frivilliga är de som bistår deltagarna i projektet på olika vis, men 

är alltså inte de som i första hand är föremål för projektets 

insatser. Däremot är ett mål, eller kanske snarare bieffekt, att 

deltagare ska motiveras att bli frivilliga under projektets gång.  

 

Vi har sammanfattat projektets logik i en modell på nästa sida. 

 

 



    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakomliggande problem  
Nyanlända tredjelandsmedborgare som grupp har ett upplevt utanförskap i samhället p.g.a. högre andel 

arbetslöshet, ohälsa, lågt valdeltagande och låg politisk representation.  Denna grupp är också mindre 

delaktig i föreningslivet och frivilligverksamheten än personer födda i Sverige– faktorer som sägs öka känslan 

av delaktighet. Denna situation har såväl migrationsrelaterade (okunskap i svenska språket, brist på nätverk, 

trauman, splittrade familjer) som strukturella anledningar (diskriminering på arbetsmarknaden, dålig 

mediabild).   

RK som organisation behöver ha legitimitet och förankring i de områden där den ska hjälpa. RK saknar idag 

förankring i socioekonomiskt segregerade områden med integrationsproblematik. RK traditionella arbetssätt 

saknar inkluderande metoder där ”de hjälpta” är delaktiga i utformning av utbud och aktiviteter.  

  

Förutsättningar/resurser 
Medel från Svenska Integrationsfonden 

Styrgrupp med representanter från Röda korset 

Projektledare 

Projektmedarbetare, en tjänst i varje stad (Sthlm, Gbg, Malmö) 

Utbildningsledare 

Frivilliga  

Instruktörer 

Utarbetat samarbete med Röda korsets olika kretsar i de aktuella områdena 

Samarbete med studieförbund, föreningar, hyresgästföreningar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter 
Projektverksamhet i tre olika städer: Stockholm, 

Göteborg och Malmö 

 

Mobiliseringsaktiviteter: 

Rekrytering via SFI, affischering i särskilt utvalda 

bostadsområden genom erbjudande om utbildning i 

första hjälpen (fh) och barnolycksfall (bo) 

Utbildning i fh och bo 

 

Planeringsaktiviteter 

Framtidsverkstad 

Fokusgrupp där deltagare får lyfta fram vad de är 

intresserade av att göra 

 

Delaktighetsaktiviteter 

Skapa aktivitetsgrupper som utgår från deltagarnas 

egna förslag och intressen. Involvering av deltagarna 

som aktivitetsansvariga.  

Information om aktivitetsutbud hos föreningar i 

lokalområdet. Information om organisationer/ 

myndigheter i samhället 

 

Rekrytering av deltagare till frivilligverksamheten  

 

Projektmedarbetarna gör studiebesök i andra länder 

för att hämta inspiration och metoder att pröva inom 

projektet.  

Resultat  
Människor i bostadsområdena får upp ögonen för 

Röda korset som organisation.  

 

Kunskapen ökar kring fh och bo 

Intresse/motivation väcks för att engagera sig i 

FFDs aktiviteter (60 % av deltagarna i fh/bo ska 

engagera sig i ytterligare aktiviteter) 

 

Deltagarna får ökade kunskaper inom områden 

som har betydelse för upplevelsen av delaktighet i 

samhället ex i svenska, kunskap om organisationer 

och myndigheter, simning etc.  

 

Deltagarna i FFD intresserar sig för att engagera 

sig i RKs övriga frivilligverksamhet.  

Organisationsrelaterade resultat 

Röda korset bygger upp ett underlag till ökad 

verksamhet i de utvalda bostadsområdena 

 

Projektgruppen utvecklar kunskap om vilka 

inkluderande metoder som fungerar för att 

engagera målgruppen, samt har utvecklat 

handledningsmaterial om egenmakt. 

 

Röda korset utvecklar målgrupps-anpassade fh-

utbildningar.  

 

Röda korset utvecklar inkluderande metoder att 

använda vid rekrytering av deltagare som sprids 

inom hela organisationen.  

 

Effekter kort sikt  
Deltagarna känner sig tryggare och 

säkrare på att agera på ett korrekt sätt 

ifall olyckan är framme.  

 

Genom att engagera sig frivilligt känner 

deltagarna sig behövda/ nyttiga 

 

Deltagarna lär känna nya människor 

 

Deltagarna mår bättre som människor 

 

Genom deltagandet i 

aktiviteter/frivilligverksamhet ökar 

individens kontaktnät och sociala kapital 

Individens självkänsla stärks 

 

Organisationsrelaterade effekter 

Röda korsets förankring och legitimitet i 

de identifierade bostadsområdena ökar

  

Röda korset blir bättre på att rekrytera 

den här målgruppen till sin verksamhet 
 

 

 

 

 

 

 

Effekter lång sikt  
Individens motståndskraft stärks 

 

Individens delaktighet i samhället ökar 

 

Målgruppernas behov styr vilka aktiviteter  

som organisationen erbjuder.  

 

Organisationsrelaterade effekter 

Alla grupper i samhället finns representerade 

på alla nivåer i Röda korset 

 

Röda korset blir en arena för integration 

 

Röda korset är det naturliga valet för alla som 

vill engagera sig frivilligt 

 

Röda korset är en öppen och välkomnande 

organisation för alla.  

 

Röda korset som organisation blir bättre på 

att anamma ett delaktighets- 

egenmaktsperspektiv de alla aktiviteter de 

driver. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

       

3. FRIVILLIGHET FÖR DELAKTIGHET I 

PRAKTIKEN 

Om föregående kapitel beskriver hur det var tänkt att FFD skulle 

genomföras, är detta kapitel en beskrivning av hur genomförandet såg 

ut i praktiken. I huvudsak bygger kapitlet på de observationer och 

intervjuer som genomförts men också på de möten som skett med 

projektgruppen och styrgruppen.  

 

Inledningsvis hade vi som följeforskare svårt att se att projektet 

lyckades omsätta sin logik i praktiken. Det fanns olika 

uppfattningar om vilket mål som egentligen fanns med projektet och 

det var lokala skillnader mellan de städer som ingått i projektet 

som ledde till en oklarhet i vad projektets övergripande mål var. 

Detta går att läsa mer om i bilaga 1 och 2. Idag går det dock att se 

att de olika verksamheterna agerar i linje med projektets logik mot 

att vara en facilitator för engagemang och delaktighet. Det är också 

tydligt att detta arbetssätt blivit implementerat i projektgruppen. 

 

Mot bakgrund av detta har följeforskningen primärt försökt att väcka 

frågor om hur logiken ska omsättas i praktiken. En följd av att 

fokus legat här och av att projektets logik först mot slutet varit 

tydligt i praktiken, är att det är svårt att uttala sig om 

eventuella effekter av projektet. Snarare är det numera möjligt att 

se en röd linje i arbetet, vilket kan tänkas leda till vissa 

effekter. För att det ska vara möjligt att uttala sig om effekter 

krävs att projektets verksamheter som arbetar efter projektets logik 

får tid att arbeta fram metoder och att effekter därefter utvärderas.  

 

En anledning till att det funnits en oklar omsättning av 

projektlogiken kan vara hur projektet organiserats, vilket vi kommer 

inleda detta kapitel med att diskutera. Därefter kommer vi bryta ner 

projektet i de olika lokala kontexterna, Stockholm, Göteborg och 

Malmö, för att diskutera de olika tillvägagångssätten, lyckosamma 

aktiviteter och utmaningarna lokalt. 

3.1 Övergripande ledning och organisation 

Röda korsets organisation är uppbyggd dels kring olika nationella 

enheter och dels kring lokala kretsar. Varje krets har en egen 
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styrelse och är en självständig förening. De olika kretsarna kan 

vara knutna till en stadsdel, till en stad eller till en specifik 

verksamhet. Eftersom Frivillighet för delaktighet initierats från 

nationellt håll har de lokala strategierna gentemot befintliga 

kretsar sett olika ut. Malmö har bara en krets för hela staden, 

Göteborg har 15 kretsar och Stockholm stad är uppdelad i city, väst 

och syd, samt ytterligare kretsar i Stockholms län. Den här 

organisationsformen skapar vissa utmaningar för ett nationellt 

projekt så till vida att det kan vara viktigt att inkludera 

befintliga kretsar på något sätt för att säkerställa både det 

pågående arbetet likväl som det framtida arbetet. Eftersom varje 

krets är en egen förening finns det inget som säger att de delar 

intresse med Röda Korset nationellt. Strategierna för detta har på 

vissa håll varit att direkt involvera kretsen i arbetet med 

projektet, på andra håll har det handlat om att skapa ett samarbete 

eller en samsyn med den lokala kretsen och slutligen har det ibland 

handlat om att skapa en parallell krets. Det finns även de områden 

som helt saknat en krets sedan tidigare. Oavsett strategi finns en 

inbyggd utmaning i att nationellt initiera ett projekt som ska agera 

lokalt samtidigt som de lokala verksamheterna i organisationen är 

att betrakta som självständiga. 

 

Även nationellt har det, som nämnts ovan, funnits utmaningar 

organisatoriskt. Den Nationella avdelningen var den avdelning 

som ”beställde uppdraget” att genomföra projektet, som fastställt 

projektets syfte och inriktning, som tillsatt representanter i 

styrgruppen och projektledare samt som har definierat befogenheter 

och ansvar. Det är också Nationella avdelningen som haft ansvaret 

att identifiera intressenter till projektet och för att förbereda 

organisationen på det resultat som utmynnar ur projektet. Nuvarande 

chefen för migration och integration är också chef för denna 

avdelning, men det var inte hon som var med och formulerade 

projektidén. Det innebär att de som ”ägde” projektet inledningsvis 

och som formulerade projektets logik inte är de som sedermera kom 

att arbeta med projektet. 

 

På personalnivå har det också varit stor omsättning under 

projekttiden. Vad som troligen fått störst inverkan på projektet är 

hur projektledaren för projektet har bytts ut vid två tillfällen. 

Första projektledaren gick på föräldraledighet precis i samband med 

projektets uppstartande. Hon vad dock med och drev förstudien som 

ledde fram till nuvarande projekt och var också den som författade 

projektplanen. Denna projektledare fick en vikarie som fanns med i 

projektet en tid men som också avslutade sin tjänst för ett annat 

uppdrag inom Röda korset. Nuvarande projektledare har funnits med i 

projektet sedan dess och fram till projektets avslutande. Han har 

under en längre tid varit anställd på Röda korset och har även god 

erfarenhet av projekt med liknande inriktning. Han är 
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tillsvidareanställd på Röda korset på enheten Utveckling och projekt. 

Även lokalt har det varit stor omsättning på personal. Både i 

Stockholm och Göteborg har verksamhetsledaren bytts ut för nya 

uppdrag inom Röda Korset, vilket väcker frågor om projektets 

prioritet inom organisationen. Denna omsättning skapar stor 

belastning för ett projekt och påverkar möjligheterna för bland 

annat kontinuitet. 

 

Röda Korset Sveriges organisation och den stora omställningen i 

projektet väcker även frågor om hur projektets lärdomar ska kunna 

leva vidare i organisationen och om det finns en plan för hur de ska 

tas till vara på framåt i tiden. Här har vid möten och intervjuer 

projektledarens anställning på Röda Korset setts som en intäkt för 

att kunskap och lärdomar stannar kvar i organisationen, men det är 

trots det oklart hur det praktiskt och konkret ska gå till. 

 

3.2 Frivillighet för delaktighets verksamhet – tre städer 
i Sverige 

Följande avsnitt beskriver Frivillighet för delaktighets (FFD) 

verksamhet på de tre geografiska platser som valts ut för projektets 

genomförande: Stockholm, Göteborg och Malmö. På grund av olika 

förutsättningar har upplägget och genomförandet av projektidén sett 

något annorlunda ut i de olika städerna. 

Stockholm 

I Stockholm valdes ett antal områden ut på basis av antalet 

nyanlända och där integration visat sig ta lång tid. Målsättningen 

var att både agera i områden där Röda Korset redan hade befintliga 

kretsar och i områden där Röda Korset inte fanns etablerade alls. 

Syftet med att agera tillsammans med redan etablerade kretsar eller 

i områden där dessa redan fanns etablerade var för att underlätta 

för projektets aktiviteter att överleva. Hälften av de områden som 

valdes ut hade befintliga kretsar, i resterande saknades Röda Korset 

helt. Platsen för projektet är oftast i SFIs lokaler, då detta 

ansågs vara en känd plats för nyanlända (Expósito, 2014a). Idag 

finns verksamheter i Tensta, Kista, Botkyrka och Södertälje. 

 

De verksamheter i Stockholm vi besöker är organiserade som en form 

av mötesplats dit nyanlända kan komma kvällstid för att träffa 

varandra och frivilliga från Röda korset. Det fanns under våra besök 

ett starkt fokus på aktiviteter och på att tala svenska. Det är 

tydligt att deltagarna i huvudsak ser det som en möjlighet att tala 

svenska, åtminstone initialt. Vid ett besök vi gjorde i Tensta 

kommer det så många nya deltagare att planeringen i sista stund 

ändras och att fokus istället landar på vad deltagarna vill göra i 

verksamheten. De delas in i smågrupper tillsammans med frivilliga 
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och får där spåna på vad de vill. En kvinna visar sin lapp, hon vill 

lära sig svenska, cykla och simma.  

 

Dessa besök visar både vad FFD kan leda till i form av mobilisering 

och organisering, när deltagarna själva styr verksamhetens 

inriktning, men besöken visar också hur svårt detta är i praktiken. 

Det är lätt hänt att de frivilliga själva tar på sig en roll där de 

tolkar in eller föreslår aktiviteter: att exemplifiera genom att 

säga ”det kan vara att lära sig cykla eller simma” leder lätt till 

att det sedan är detta som deltagarna vill. Att verksamheten ligger 

i SFIs lokaler för naturligtvis med sig en rad fördelar som att 

människor hittar dit, känner igen sig och förhoppningsvis känner sig 

trygga, men det innebär också att verksamheten kan komma att 

förknippas med SFI, vilket inte minst blir tydligt när en deltagare 

frågar oss om FFD är obligatoriskt. 

 

De frivilliga rekryterades initialt genom annonsering, där Röda 

Korset i huvudsak gärna såg sökande som själva var boende i områdena 

och som hade egna erfarenheter av att själva ha varit nyanländ eller 

haft närstående som varit det. Syftet med detta förfarande var att 

försöka säkerställa en lokal förankring samt för att uppmuntra 

målgruppen till eget engagemang (Expósito, 2014a). Under 

observationerna och intervjuerna visade det sig att denna 

målsättning inte hade lyckats, många av de frivilliga kom snarare 

från andra områden än de som de arbetade i.  

 

Projektet har i Stockholm resulterat i att flera deltagare 

rekryterats till frivilligarbete inom eller utom Röda Korsets 

organisation, därtill har samtalen med målgruppen lett till att ett 

antal olika behov identifierats som grupperna tillsammans försöker 

bemöta och behandla (Expósito, 2014a). 

 

Göteborg 

Även i Göteborg genomfördes initialt en översyn av stadens olika 

geografiska områden, vilket ledde till att Angered, Bergsjön, Norra 

Biskopsgården och Västra Frölunda ansågs aktuella för riktade 

insatser. Slutligen valdes dock ett område ut för insatser, Angered. 

Anledningen till detta var att det på grund av projektledarens 

placering i Göteborg fanns mindre medel kvar till operativ tid än 

vad som fanns i Stockholm och sedermera Malmö. I Angered riktades 

insatserna till SFI-skolan då detta ansågs vara en känd och neutral 

plats för målgruppen (Expósito, 2014b). 

 

Även i Göteborg annonserades efter frivilliga utifrån samma 

kriterier som i Stockholm: lokal förankring och egen erfarenhet. 

Därtill fanns ett uttalat fokus på att använda redan befintliga 

aktiviteter som ett sätt att nå den nya målgruppen, genom att 
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exempelvis genomföra första hjälpen-utbildning i SFI-klasser 

(Expósito, 2014b). 

 

Inledningsvis är det i Angered verksamheten genomförs. I samarbetet 

mellan SFI-skola och Röda korset blir det dock ibland oklart vart 

initiativet ligger, om det ligger hos skolan, eleverna eller hos 

Röda korset. Den form av första hjälpen-utbildning som genomförs 

lämnar lite utrymme för delaktighet och reproducerar snarast en 

asymmetrisk maktrelation, där utbildaren från Röda korset tar 

lärarens roll. Det är dessutom oklart om och i vilken utsträckning 

eleverna efterfrågar och vill ha denna utbildning. 

 

Följeforskare: Hur gick det till när ni bestämde er för att Röda 

Korset skulle genomföra första hjälpen utbildning i SFI-gruppen? 

Vem initierade, vem tog kontakt etc.? 

 

SFI-lärare: Röda Korset föreslog denna utbildning som en bra 

start och de föreslog några datum. De har hållit denna utbildning 

i den förra Re-designkursen och upplevde det mycket positivt från 

elev- och lärarhåll. Som lärare tycker jag att det var en bra 

repetition för mig. 

 

Första Hjälpen-utbildningen ska dock ses som ett första steg och 

efter utbildningen avslutats fick eleverna fylla i en kort enkät. 

Där finns frågan om de vill ha fortsatt kontakt med Röda korset. 

Alla svarar ja på frågan, dock saknas en koppling mellan 

organisationen, projektet och aktiviteten. Det lämnas ingen 

information om vad fortsatt kontakt kan innebära och hur den kan se 

ut. En av slutsatserna som drogs i tidigare rapporter (se även 

bilaga 2) från Malmö högskola med anledning av detta var:  

 

Vidare är det problematiskt om FHJ blir en del av SFI-

utbildningen, alternativt om det tolkas som det, frågan är i så 

fall hur FHJ bidrar till delaktighet eller fortsatt engagemang i 

Röda Korset. Det finns mot den bakgrunden också anledning att 

fundera över om deltagarna verkligen vill ha FHJ eller om Röda 

Korset vill att deltagarna ska ha FHJ, eftersom initiativet till 

utbildningen kommer från Röda Korset och inte från deltagarna 

själva (Aggestam & Herz, 2014). 

 

När vi 2015 följde upp verksamheten i Göteborg visade det sig dock 

att verksamheten och dess fokus delvis förflyttats från uteslutande 

SFI i Angered till att också inkludera en verksamhet i Frölunda. 

Denna verksamhet påminner mer om de mötesplatser som skapats i 

Stockholm. Enligt Lois, verksamhetsledare i Göteborg, och Fadia som 

arbetar inom projektet har lärdomarna från Angered finslipats och 

används nu i Frölunda/Tynnered. Denna del kommer även ingå i ett 

nytt treårigt projekt där Lois kommer vara projektledare. 
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Fadia: I Frölunda har vi försökt utveckla metoden som vi använde 

i Angered. Jag har blivit anställd [var tidigare frivillig i 

Angered] och gick till Frölunda med flera volontärer och började 

intervjua invånare [en enkät] i Tynnered och när vi har fått 

resultat [på vad de vill ha eller göra] eller till exempel 

resultat som kommer från de aktiviteterna [vi gör] så vill vi att 

dom själva först ska dom få bilda, invånare från Frölunda eller 

Tynnered ska bilda, sig själva [organisera sig]. 

 

Lois: Vi kan ta exemplet gym då[...] ”Vi vill att det ska finnas 

ett gym vi vill röra på oss, det finns ingenstans för kvinnor i 

Tynnered, för alla är öppna gym och vi kan inte gå dit i vår 

hijab” och då har vi samlat dom och så har vi sagt att ni måste 

göra det här själva, vi kan hjälpa er med att Röda korset är 

någon facilitator då, vi kan öppna dörrar, vi kan ta kontakt med 

hälsoteket och säger vi har kontakt med målgruppen vill ni prata 

med dom. Och sen via fokusgrupper då försöka få kvinnorna att 

utse representant vem ska gå, vem ska driva frågan vidare. Så att 

dom då redan blir en grupp som driver frågan själv. Därför att 

det var väl det som vi inte gjorde i Angered, utan vi fick väl 

mer att dom här aktiviteterna vill vi göra och så gjorde vi dom. 

 

Både Fadia och Lois betonar att verksamheten förändrats i och med 

nyetableringen i Frölunda/Tynnered. Här ligger inte fokus på att 

genomföra aktiviteter utan att istället agera facilitator och stötta 

deltagarna till att själva engagera sig och organisera sig. Under 

intervjun diskuterar vi huruvida det först nu är då projektet hittar 

sin form vilket båda håller med om. Det handlar om att vara 

facilitator, om att agera dörröppnare men inte om att ta över. Både 

Göteborg och Stockholm närmar sig denna idé, men verksamheten i 

Frölunda/Tynnered har troligen den tydligaste målsättningen att 

upprätthålla det här arbetssättet. I Fadia har de dessutom funnit en 

medarbetare med lokal förankring i området, vilket ytterligare kan 

bidra till organisationens och verksamheternas legitimitet. 

 

Malmö 

Malmö skiljer ut sig från Göteborg och Stockholm så till vida att 

det i Malmö endast finns en krets. Detta gjorde att arbetet för 

projektet inledningsvis handlade om att engagera kretsen i arbetet. 

Malmö startades därför inte upp vare sig samtidigt eller på samma 

sätt som Stockholm och Göteborg. Det kom att dröja innan FFD fanns 

representerat men numera finns en verksamhet igång även i Malmö. 

Malmös arbete påminner om det arbete som numera sker i Göteborg, 

vilket inte minst blir tydligt under vårt besök på verksamheten. 

 

”Frivillighet - vad kan man göra förutom träffpunkten”, är temat den 

dagen vi besöker Malmö. Miriam som är verksamhetsledare i Malmö är 

på plats för att försöka väcka frågan bland deltagare och frivilliga. 
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Miriam informerar om att de närmaste tre gångerna kommer att handla 

om detta. Det kommer besökare som informerar om aktiviteter, som vi 

tolkar det både från Röda Korset och utifrån organisationen. Den här 

tanken är mer uttalad i Malmö än i övriga städer under våra besök. 

Här finns en linje från verksamhetsledare, via frivilliga till 

deltagare som handlar om att de själva snabbt ska kunna engagera sig 

frivilligt. Intressant att notera är att detta sker i Malmö som var 

sist igång av städerna. Troligen hänger detta dels ihop med 

verksamhetsledaren och dels med den täta kontakt som finns mellan 

verksamhetsledaren och verksamheten, något som påminner om 

Stockholms sätt att organisera arbetet på initialt. 

 

Samtidigt som denna linje är tydlig, sitter vi och pratar med en ny 

deltagare. Han har med sig ett stort block med anteckningar och 

talar med en frivillig. Vid vårt samtal berättar han att han är där 

för att få hjälp med svenska språket och att han blev tipsad av en 

vän till honom. När träffen sedan tar en mer organiserad form och 

alla samlas runt ett bord för att lyssna till Miriam, tittar vi 

några gånger åt hans håll. Hans plats känns inte längre lika 

självklar och han är inte särskilt engagerad i den information som 

ges. De andra deltagarna är dock mycket engagerade, det skrattas och 

man översätter åt varandra om någon har svårt att förstå. Denna 

spänning mellan språkträning samt tydliga, konkreta aktiviteter och 

en ökad frivillighet känns igen från Stockholm. Skillnaden är dock 

att linjen i Malmö är tydligare, det handlar här om att vara en 

facilitator. 

 

Miriam, som är verksamhetsledare, talar också tydligt om att bredda 

rekryteringen ytterligare genom föreningar, Komvux eller bibliotek 

för att på så sätt röra sig bort från SFI. En liknande öppenhet 

finns hos en frivillig som intervjuas i Malmö. Hon menar att det som 

lockade henne med projektet var just att det inte fanns något 

färdigt utan att det handlade om att tillsammans hitta vägar framåt, 

något som inte alltid varit enkelt. Många vill exempelvis veta vad 

planen är innan de dyker upp. Men det finns alltid någon som vill 

prata svenska, eller någon som vill prata om någon aktuell tradition, 

och skulle det någon gång inte komma särskilt många då får de 

använda tiden till att fundera över rekryteringen, fortsätter hon. 

Det finns de verksamheter som klagar över att de inte har några 

deltagare utan bara frivilliga, men då har man lyckats enligt FFD 

berättar den frivillige. Det vanliga är att deltagare kommer två 

eller tre gånger och att de sedan frågar hur de kan göra mer, hur de 

kan engagera sig. Hon fortsätter: 

 

[Då känner man sig] ”så pass inflytelserik och har gjort sin nya 

hemvist till sin, så att man faktiskt vill engagera sig i att 

hjälpa andra som inte är lika stärkta i att vara ny malmöbo. Så 

att jag tycker vi har lyckats innan projektet är klart”. 
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Malmö har en tydlig idé med projektet som är väl förankrat i gruppen 

som arbetar med FFD lokalt. Det är tydligt hur projektet och Röda 

Korset ska agera facilitator och att det handlar om att se människor 

som de resurser de är. På så sätt behöver de inte vara deltagare 

utan kan på olika sätt bli frivillig omgående. Samtidigt är Malmö 

mycket mindre än de andra städerna, det är dessutom en stad som 

endast har en krets vilket torde underlätta förankringen i Röda 

Korset. Det som möjligen skulle kunna diskuteras är hur förankringen 

i staden ser ut eftersom lokalen ligger relativt centralt belägen 

och verksamheten är kopplad dit. 
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4. ANALYS 

I denna sista analys av Frivillighet för delaktighet kommer 

organisationens roll att diskuteras. Denna har stor vikt för 

projektets möjliga spridning och eventuella vidare implementering i 

ordinarie verksamheter. Samtidigt har organisationen stor vikt vid 

hur ett projekt kan genomföras och vilken roll det får. Vi kommer 

även att återvända till två viktiga teman som följt 

följeforskningen under hela tiden, dels de begrepp som används – i 

första hand delaktighet och egenmakt – och dels den förankring som 

krävs både lokalt och inom den egna verksamheten för att projektet 

ska få chans att lyckas.  

 

Genomgående i denna analys och i det avslutande avsnittet kommer vi 

röra oss mellan projektets avslutande och framtid eftersom det är i 

denna fas projektet just nu befinner sig. Metodboken som arbetas 

med kommer få en relativt stor roll eftersom mycket av 

diskussionerna har handlat om denna och eventuella alternativa 

arbetssätt.  

 

Det är möjligt att se hur Frivillighet för delaktighets olika 

lokala verksamheter har närmat sig varandra i både arbetssätt och 

syfte med sitt arbete, även om det naturligtvis fortfarande finns 

lokala skillnader. För oss som följeforskare är det nu möjligt att 

se en röd tråd från projektets plan till utförande, speciellt i 

arbetet mot att bli en facilitator. I analysen kommer vi diskutera 

detta vidare tillsammans med projektets och verksamheternas 

eventuella framtid i Röda Korset. 

4.1 Röda korsets roll 

En del i FFD som diskuterats och vars betydelse för projektet har 

ändrat karaktär under projekttidens gång, är hur Röda korset som 

organisation ska kunna etablera sig i ”nya” områden och kunna 

rekrytera nya målgrupper. Som ett led i detta gjordes översyner 

över stadsdelarna i Stockholm och Göteborg (se beskrivning av 

respektive stad ovan). Även om detta som sagts har getts olika stor 

betydelse under projekttiden, finns det anledning att återkomma 

till det. Om det inte ansågs finnas ett behov av att möta människor 

på platser där Röda korset inte redan var etablerat eller om det 
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inte ansågs finnas människor i behov av ökad egenmakt och 

delaktighet, faller projektet. 

 

Många områden i Europa och i Sverige har de senaste decennierna 

drabbats av ett institutionellt underskott som en följd av att både 

offentliga och privata aktörer lämnat områdena. Framförallt gäller 

detta de så kallade förortsområdena och områden med låg 

socioekonomisk status (Sernhede, 2009; Wacquant, 2008). I takt med 

denna utveckling har civilsamhällets aktörer genom olika sociala 

projekt kommit att etablera sig. Det har dock visat sig att dessa 

aktörer ofta anammar redan befintliga organisationsformer. 

Sammantaget har denna utveckling lett till att gränsen mellan 

framförallt redan etablerade aktörer i civilsamhället och det 

offentliga blivit allt mer oklar (Harding, 2012). 

 

Det skulle mot bakgrund av detta kunna tolkas som en etablerad 

aktör (Röda korset) som genom ett projekt (FFD) försöker etablera 

sig i områden där detta institutionella underskott finns. Det sker 

genom att använda befintliga organisationsformer (exempelvis genom 

fokusgruppssamtal) och befintliga strukturer (SFI). Utmaningarna 

med detta förfarande är flera: 

 

 Projektformen: Har visat sig problematisk i relation till 

långsiktighet, politisk påverkan, samt till målgruppens 

projekttrötthet (Civos, 2012; SOU2005:29, 2005). 

 Befintliga organisationsformer och befintliga strukturer: 

Nackdelen med detta arbetssätt är att projektet kan förknippas 

med redan befintliga organisationer eller myndigheter, som i 

sin tur kan innebära ett lågt förtroende. Det kan också 

innebära att allt för styrda arbetssätt, utan att samtidigt ha 

ett väl etablerat förtroende, kan leda till paternalism (se 

avsnitt om egenmakt nedan). 

 Lokal förankring utan kunskap om lokala förhållanden: Det 

finns en risk att projekt som initieras uppifrån och ner, 

saknar tillräcklig kunskap om, och förankring i det område som 

avses etableras i för att det ska vara möjligt att bedriva ett 

projekt. 

 

Lisa Kings (2011) menar exempelvis att det länge funnits en 

okunskap om den organisering som de facto redan sker i Sveriges 

förorter. Ofta finns en föreställning om att det inte 

förekommer ”ordnade” verksamheter eller organisationer i förorten. 

Tvärtom hur förorten ofta beskrivs, är dock det lokala 

föreningslivet ofta väldigt bra på att täcka upp de områden som 

offentliga och privata aktörer lämnat efter sig (Kings, 2011). Mot 

bakgrund av detta följer en rad frågor som FFD behöver ta hänsyn 

till: 
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 Vad är det för behov som finns?  

 Vad är det för resurser som saknas i de olika lokalsamhällena? 

 Enligt vem finns dessa behov och denna avsaknad av resurser? 

 Varför ska Röda korset vara den aktör som etablerar sig i 

dessa områden? 

 På vilket sätt och med vilka kontakter ska Röda korset bäst 

etablera sig? 

 Hur säkerställs kontinuitet? Detta är viktigt inte bara för 

att organisationen ska lära av sina projekt utan också för 

alla de som investerar i projektet, både frivilliga, deltagare 

och lokalsamhällen. 

 

Detta ska läsas som retoriska frågor, behov kan naturligtvis vara 

Röda korsets behov av bredare förankring i Sverige eller 

målgruppens behov av språkträning. Det viktiga är inte svaret på 

frågorna utan vad svaren får för konsekvenser för projekt, 

deltagare och organisation. 

4.2 Förankring – i organisationen – i lokalsamhället 

För att ett projekt ska fungera krävs att det är förankrat i den 

ordinarie verksamheten. Det innebär inte att projektet enbart kan 

agera efter godkännande av ordinarie verksamhet. En fördel med 

projektformen är just att snabbt kunna agera (Vilhelmsson, 2002). 

Trots denna frihet är det dock viktigt att mandatet finns från den 

ordinarie verksamheten och att det finns en förankring för att 

säkerställa projektets möjliga fortlevnad (Pérez & Herz, 2014).  

 

FFDs förankring i organisationen kan brytas ner till två delar. 

Dels har förankringen handlat om de olika lokala kretsarna och hur 

projektet ska verka i relation till dessa. Dels har det handlat om 

hur projektet förankrats i Röda Korset som organisation. 

Förankringen till de lokala kretsarna har varit viktigt för att FFD 

ska kunna fungera lokalt och i viss mån för dess framtid. Detta har 

sett olika ut i de olika städerna och i de olika stadsdelarna, i 

vissa fall har det funnits ett gott samarbete med den lokala 

kretsen vilket ger legitimitet åt projektet och ett gott hopp om 

att åtminstone delar av projektet kan leva vidare efter 

projekttiden. Detta gäller exempelvis Malmö, där det visserligen 

tog tid att skapa en förankring och ett samarbete med den lokala 

kretsen men där det idag ser ut att finnas ett gott samarbete. I 

andra delar har de lokala kretsarna inte varit intresserade att ta 

över verksamheten och andra lösningar har därför diskuterats, som 

att skapa en egen krets i Stockholm för FFD. Anledningen att det 

ser ut på det här sättet är naturligtvis då FFD initierats 

ovanifrån, från Röda Korset centralt och inte utefter ett behov hos 

enskilda kretsar. 
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Förankringen i organisationen centralt är oklar. Å ena sidan visar 

intervjuerna med styrgrupp och medarbetare att det finns en samsyn 

i projektets vinster, å andra sidan finns det en osäkerhet i 

organisationen kring hur lärdomar från FFD ska tas till vara på och 

vilken prioritet projektet har. Det sistnämnda har att göra med den 

stora personalomsättningen i projektet, vad gäller både 

projektledare och verksamhetsledare som skapar en osäkerhet och 

avsaknad av kontinuitet i projektledningen. Detta har inte enbart 

berott på yttre faktorer utan även genom att personal flyttats till 

nya projekt. Hur projektets lärdomar ska tas till vara på har också 

med projektets förankring att göra. Det finns ingen plan för hur 

lärdomarna ska spridas i organisationen förutom publiceringen av en 

metodbok på organisationens intranät. Sammantaget är det svårt att 

se hur väl förankrat projektet är inom Röda korset som organisation. 

Både verksamhetsledare och frivilliga uttrycker en oro för 

projektets framtid och spridning. Inom projektledning och styrgrupp 

tycks det dock vara tillfredsställt med metodbok, och att personer 

(projektledare och styrgruppsledamöter) med kunskap om projektet 

finns kvar i organisationen även efter projektets avslutande. Men 

avsaknaden av utarbetad plan för implementering tyder ändå på en 

viss spricka mellan projektets medarbetare och Röda Korsets 

organisation. 

 

Den lokala förankringen är grundläggande för projekt som i någon 

mån är inriktad mot välfärd, socialt arbete eller frågor om 

utsatthet och sociala relationer. Enligt Vilhelmsson (2002) finns 

en koppling mellan välfärd och lokal förankring, de förutsätter i 

viss mån varandra. Det krävs bindningar och det skapas 

handlingsutrymme i relation till dessa bindningar. För Röda korset 

som organisation har målet med FFD delvis varit att kunna skapa 

dessa förankringar i områden där organisationen saknar dessa. 

Samtidigt innebär detta att organisationen kan få det svårare att 

initiera och etablera en verksamhet i dessa områden, om man saknar 

förtroende, förankring och legitimitet. Ofta krävs detta för att 

målgrupperna ska söka sig till och arbeta med projekten. 

 

Röda korset som organisation har dock redan en viss förankring hos 

målgrupperna. De flesta vi pratat med känner till och har 

erfarenhet av Röda korset/halvmånen internationellt sen tidigare. 

De vet därför vad det är för organisation och vad den står för, 

vilket torde underlätta för Röda korset att etableras även lokalt. 

Samtidigt har det handlat om att försöka bygga upp ett förtroende 

lokalt eftersom FFD vill något annat än Röda korset internationellt. 

Det finns också en inbyggd problematik i att använda sig av SFI-

lokaler vilket många av FFD-grupperna gör eftersom dessa lokaler 

förknippas med vissa värden och viss social kontroll. Projektet har 

haft som målsättning att på olika sätt skapa denna lokala 

förankring, exempelvis genom rekryteringsprocessen där människor 

med egen koppling till lokalsamhällena efterfrågades. I takt med 
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att fler deltagare blir frivilliga i de olika stadsdelarna ökar 

också den lokala förankringen. Ett tydligt exempel på det är 

skillnaden mellan Angered – som var starkt kopplat till SFI-

undervisningen – och den nya verksamheten i Frölunda/Tynnered vars 

verksamhetsledare har egen koppling till stadsdelarna. I anslutning 

till detta resonemang kan Malmögruppens placering vara problematisk 

eftersom den är centrerad till kretsens lokaler och inte 

utlokaliserad till olika stadsdelar.  

 

4.3 Delaktighet och egenmakt 

B: Vi jobbar med egenmakt, delaktighet och frivillighet. Och 

delaktighet kommer in i det här att dom känner sig delaktiga i 

olika nivåer som finns i deras liv, kommunen, samhället, 

Stockholm, Sverige. Ja att dom känner sig delaktiga genom att vi 

gör olika aktiviteter så känner dom att dom får egenmakt. Vi 

genomför Första Hjälpen som gör så att dom känner sig stärkta på 

nåt sätt, dom får såna här certifikat, diplom på att dom har 

gjort den här kursen, dom har lärt sig nånting, dom kan vara till 

nytta i samhället. Dom känner så här att, ”jaha, efter det här 

kan jag gå och hjälpa någon i stan om det skulle hända något”. 

 

Begreppen egenmakt, delaktighet och frivillighet går som en röd 

tråd genom FFD. De frivilliga vi talat med lyfter alla i någon form 

upp dessa begrepp. Samtidigt är det svårdefinierade begrepp, vilket 

inte minst visat sig vid de seminarier vi haft med projektgruppen. 

Även de olika FFD-grupperna har arbetat med begreppen tillsammans 

med deltagare och frivilliga för att på olika sätt kunna närma sig 

en ökad egenmakt och delaktighet. 

 

På grund av denna begreppsförvirring har vi tidigare lyft fram 

riskerna med att arbeta med egenmakt och delaktighet, som att det 

ofta tenderar att övergå i paternalism (Jonsson, 2010). Anledningen 

till detta är att det lätt handlar om föreställningar om maktlöshet, 

passivitet, fattigdom och okunskap som genom arbete med egenmakt 

och delaktighet ska vändas (Escobar, 1995). Under tiden projektet 

pågått har detta diskuterats och reflekterats över och det är nu 

möjligt att se en tydligare koppling mellan projektplanen och vad 

FFD ska bidra med: 

 

Miriam: Det här var en ny approach för Röda Korset att anamma. Vi 

ska jobba med målgruppen, inte för. 

 

Både i Göteborg och Malmö finns numera en tydlig förändring i hur 

frivilliga och verksamhetsledare talar i dessa termer. Stockholm 

arbetade tidigt väldigt aktivt med dessa frågor. Även om det 

fortfarande i vissa grupper finns ett stort fokus på olika 

aktiviteter har det blivit tydligare att målgruppen per definition 

ska ses som en resurs. Miriam fortsätter: 
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Vi har inte heller [tidigare] rekryterat målgruppen: ”Ok, du är 

ny i Sverige men du pratar jättebra engelska, vill du bli 

frivillig direkt?”. […] folk hänger väldigt upp sig på 

aktiviteterna som vi gör och jag vill liksom knuffa bort det för 

det är inte det [som] det handlar om. Det handlar om att vi får 

folk att komma till oss, diskutera med oss och vara aktiva. 

Alltså det är det jag vill komma åt, inte att vi åker skridskor 

med varann, för att det går att lösa på annat sätt. Och det kan 

också skrämma andra kretsar, […] ”åh det kanske kostar pengar 

eller åh vem ska ringa och skaffa sponsorer”. Men tänk inte på 

det, tänk ni kan få dem till era lokaler och dricka en kopp kaffe, 

det behöver inte kosta så mycket och bara sitta och prata med dom 

och inse vilken kompetens dom har och vilja och så kanske ni kan 

få med dom i styrelsen. Alltså det är det tänket, det är det jag 

vill åt. 

 

Synsättet att målgruppen, deltagarna själva, kan och ska driva 

verksamheter eller frågor är tydligare bland frivilligledarna nu. 

Vad Miriam säger är att synsättet i Röda korset behöver förändras 

från att tidigare ha sett målgruppen som någon som ska hjälpas, 

till att se målgruppen som potentiella frivilliga för Röda korset 

eller andra organisationer. Det är även detta Fadia och Lois ger 

uttryck för i Tynnered/Frölunda, att kvinnorna som vill kunna träna 

själva driver frågan men att Röda korset kan agera facilitator och 

dörröppnare.  Att fokus mindre kommit att handla om att genomföra 

olika aktiviteter för målgruppen och mer om att agera facilitator 

för att målgruppen själva ska kunna tillgodogöra sig sina 

rättigheter tyder på att projektet försöker arbeta bort 

paternalistiska risker och istället närma sig ett arbete som kan 

leda till egenmakt och delaktighet.  

 

Egentligen har detta förhållningssätt varit med sedan projektplanen 

författades, där det tydligt uttrycks att man vill åstadkomma 

målgruppens aktiva involvering i planering och genomförande av 

aktiviteter (se kap 2, FFD i teorin). Kanske är det dock så att 

detta förhållningssätt landat först nu i det konkreta genomförande 

hos projektets projektmedarbetare och frivilliga? 

 

4.4 Metoden och dess spridning 

Lois: Så jag tror att den här metoden är att hur tar vi reda på 

vad uppdraget är för Röda korset och hur får man då folk att, när 

man då fått reda på vad uppdraget är kan man också få folk att 

engagera sig i det. Det är liksom det som är budskapet från 

frivillighet för delaktighet tror jag. 

 

Lois sammanfattar FFDs metod i två steg, ta reda på behovet och få 

folk att engagera sig för att tillgodose det. Projektet har allt 

mer inriktats mot att utveckla metoder för delaktighet som kan 

användas i Röda korset även efter projekttiden, vilket även ligger 
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i linje med Integrationsfondens mål. I tidigare 

projektbeskrivningar låg fokus mer på etableringen i förorterna 

och ”att med ideellt engagemang och föreningsverksamhet som arena 

förbättra förutsättningar för tredjelandsmedborgare att delta och 

påverka i lokalsamhället och därmed bidra till integration” (Röda 

Korset, 2014). Det sista året har dock allt mer kommit att handla 

om FFDs metod och den metodbok som ska sprida erfarenheter och 

lärdomar
1
. 

 

För att skapa en lokal förankring och göra människor delaktiga i 

en verksamhet har vi utvecklat en metod som bygger på 

mobilisering, fokusgruppsamtal, aktivitet och utvärdering. I 

mobiliseringsaktiviteter möter vi människor i lokalsamhället som 

vill bidra till samhället.  Genom fokusgruppsamtal får vi en 

fördjupad förståelse för vad som behöver göras. Tillsammans 

genomför vi aktiviteter som stärker individer och lokalsamhället. 

Därefter utvärderar vi och ser vad som kan förbättras (Röda 

Korset, 2015, p. 3). 

 

I inledningen av metodboken kan vi läsa att metoden som används 

bygger på ett specifikt tillvägagångssätt: mobilisering – 

fokusgrupper – aktiviteter – utvärdering. Detta systematiska 

tillvägagångssätt går att se i FFDs verksamheter, men har inte 

alltid varit tydligt strukturerade. Mobiliseringen som beskrivs i 

dokumentet har funnits i de olika verksamheterna, exempelvis genom 

annonsering, samarbeten med lokala aktörer och genom första 

hjälpen-utbildningen. I Tynnered/Frölunda har även en 

enkätundersökning genomförts. Fokusgruppssamtalen och aktiviteterna 

har också prövats och använts, men det sker inte systematiskt.  

 

”Tillsammans genomför vi aktiviteter som stärker individer och 

lokalsamhället” (vår kursivering), står det vidare att läsa i 

metodboken. Ett påstående som inte stämmer särskilt väl överens med 

vad verksamhetsledare och frivilliga ger uttryck för. De som själva 

arbetar ute i verksamheterna ger snarare uttryck för en förändring 

i förhållningssätt gentemot deltagarna och en förändrad definition 

av vem som kan vara frivillig. Båda positionerna – att genomföra 

liksom att se deltagare som potentiella frivilliga – är dock 

synsätt som stämmer väl överens med hur projektets plan formulerats 

(se kapitel 2). 

 

Det är viktigt att det inte är för komplicerat och svårt att bli 

frivillig. Det finns en risk att vi ställer för höga krav på 

språkkunskap eller utbildningar i flera steg. Självklart finns 

det uppdrag som ställer särskilda krav, men för att kunna fånga 

upp nya frivilliga i en lokalförening är det nödvändigt att 

                       
1 Vid rapportens färdigställande kom en ny version av metodboken som bland 

annat mycket tydligare tar upp olika arbetssätt för rekrytering, vilket vi 

här efterlyser. Den diskussion som förs av att använda en metodbok för att 

sprida projektets erfarenheter i organisationen påverkas dock inte. 
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erbjuda även uppdrag där alla har en chans att vara med utifrån 

sina förutsättningar.  Bjud in till delaktighet och skapa 

frivilliguppdrag där alla kan vara med (Röda Korset, 2015, p. 5). 

 

Den förändrade definitionen tas visserligen även upp i metodboken, 

men hur det ska gå till eller exempel på hur man kan arbeta med 

dessa frågor saknas. Frågan är om metodboken representerar 

projektet och verksamheternas erfarenheter och metoder, eller om 

metodboken snarare handlar om mötesteknik och aktiviteter, något 

projektmedarbetarna istället velat röra sig från? 

 

I intervjuerna och under observationerna blir två saker tydliga, 

synsättet och arbetet med att göra deltagare till frivilliga, samt 

frivilligledarnas betydelse för de lokala verksamheterna. För det 

första det samförstånd som numera finns i de olika verksamheterna 

om att deltagarna lika gärna kan vara frivilliga. Detta synsätt 

försvinner dock delvis i metodboken. Frågan är hur detta synsätt 

och de eventuella metoder som använts för att bidra till denna 

förändring från deltagare till frivillig kan fångas upp och spridas 

i organisationen.  

 

För det andra finns det anledning att fundera över vilken roll de 

olika frivilligledarna spelat för projektet och hur denna kompetens 

och roll kan implementeras och spridas i Röda korsets organisation. 

En stor skillnad mellan hur Röda korsets verksamheter tidigare 

organiserats lokalt och hur FFD bedrivits är att det funnits någon 

i varje stad som kunnat hålla ihop verksamheterna och stötta de 

frivilliga i att upprätthålla en samsyn. Troligen har detta varit 

avgörande för att de olika städerna slutligen kunnat närma sig 

varandra och för att arbetet kunnat koncentrerats mot att bli en 

facilitator istället för att tillhandahålla olika aktiviteter. 

 

Att det finns en oklarhet i vad som är värt att ta med sig från 

projektet syns i de olika intervjuerna, en respondent uttrycker sig 

på frågan om projektets spridning på detta sätt:  

 

Om det i framtiden ska handla om att Röda korset ska fylla nån 

funktion i civilsamhället, inte göra det som kommun bestämt att 

göra och inte… alltså, vi ska vara det glappet. Hur ska vi få 

reda på, alltså hjulen snurrar ju snabbare och snabbare, om man 

ska få reda på vad glappet är så måste man ha nån metod för att 

prata med folk. För att vad är det, vad är glappet, vad är 

glappet här? 

 

Det är i dialogen med folk vi måste börja, menar denna respondent. 

Här kan verktygslådan eller metodboken vara ett sätt att sprida 

detta. Det är inte så att Röda korset inte gjort det tidigare, 

fortsätter hon, men att uppdraget tidigare har varit mer otydligt 
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och mindre konkret. Samtidigt som denna bild av projektets 

spridning finns, finns också en annan. 

 

Vad händer sen? Alla säger olika saker, det är ingen röd tråd. Nu 

är i alla fall den röda tråden att det är klart att nåt ska leva 

vidare, sen så kommer det vara olika i varje stad det är fullt 

förståeligt eftersom vi har format det på så olika sätt. Men vi 

verkar inte riktigt ha samma taktik, det är inte så att vi går ut 

som en enad front och ska på nåt sätt leverera det här för varje 

stad för nån form av efterlevnad utan vi liksom jobbar på var 

sitt håll. 

 

Här pekas det istället på att det saknas en linje att sprida, och 

att det bästa sättet kanske inte alls är genom en metodbok utan att 

istället försöka använda sig av andra arbetssätt i organisationen 

för att nå ut med FFDs erfarenheter och arbetssätt. Exempelvis 

genom att ha någon anställd som kan stötta upp och sprida 

arbetssättet. Respondenten menar att de olika städerna och deras 

respektive verksamhetsledare arbetar för att säkerställa en viss 

kontinuitet i de lokala verksamheterna, medan det centralt i första 

hand arbetas för att avsluta genom metodboken och en avstämning på 

Röda korsets riksstämma. 

 

Idag saknas en utarbetad plan för hur projektets lärdomar ska kunna 

leva vidare. Metodboken tar upp delar av projektets styrka, men 

stora delar av projektets erfarenheter och utveckling saknas. Som 

en av respondenterna säger under vår intervju:  

”vi jobbar ändå med människor […] nu rekryterar vi mångfald men vem 

ska rekrytera med mångfald när det här är slut? […] Vart ska det 

dockas in i organisationen, det har inte jag fattat än.”  

 

 



    

       

 

5. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER  

Inledningsvis hade vi svårt att se en röd tråd genom projektet. Från 

projektledning via projektmedarbetare till de lokala verksamheterna 

fanns det en oklarhet i vad projektet skulle utvecklas till. Idag 

har detta klarnat, vilket tydligast märks i hur projektets 

medarbetare förändrat synen på vem som är deltagare och vem som är 

att betrakta som frivillig i Röda Korset. Idén om att vara en 

facilitator och inte en organisator har också fört med sig en ökad 

tydlighet om vad det är man vill och vad man ska göra. I denna 

avslutande del kommer vi sammanfatta projektets arbete i relation 

till projektets logik, det vill säga vad man sagt att man ska göra 

och vad har man gjort, hur man sagt att det ska ske och hur har det 

skett, samt vilka mål man har satt upp och vad som uppnåtts. 

Därefter kommer vi avslutningsvis att lyfta ett antal 

rekommendationer för projektets avslutning och det ordinarie 

arbetets fortsättning. 

 

5.1 Sammanfattande slutsatser 

Frågan om vad Frivillighet för delaktighet skulle göra och vad 

projektet gjort är tudelad. Å ena sidan är det riktat mot deltagarna 

eller målgruppen och å andra sidan mot Röda Korset som organisation. 

Det bakomliggande problemet som projektet arbetar mot är målgruppens 

upplevda utanförskap, ett sådant mål är omöjligt att mäta men det 

går att anta att åtminstone en del av dem som deltagit i 

verksamheterna troligen känner en samhörighet med Röda Korset som 

organisation och att de har en större tillgång till samhället och 

dess funktioner genom projektets verksamhet. Däremot är det svårare 

att se hur deltagarna påverkas långsiktigt. Arbetet mot att Röda 

Korset ska vara en facilitator är troligen ett steg i rätt riktning 

för att inte låsa fast människor i ett upplevt ”utanförskap”, 

eftersom arbetet på så sätt inriktas på att slussa människor vidare 

till andra (och egna) ordinarie verksamheter. 

 

Den andra sidan av projektets mål har att göra med Röda Korset som 

organisation. Röda Korset är i behov av en lokal förankring i 

områden där organisationen i framtiden kan behöva sätta in insatser 
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av krisstöd och hjälp. Projektet kan mot bakgrund av detta leda till 

att en sådan lokal förankring byggs upp. Under tiden för 

Frivillighet för delaktighet har en sådan förankring delvis byggts 

upp, hur detta har sett ut och hur väl det verkligen är möjligt att 

tala om en förankring eller inte skiljer sig naturligtvis åt. Trots 

detta finns det ett embryo för hur organisationen kan arbeta för att 

bygga upp en lokal förankring, exempelvis genom arbetet i Tynnered, 

Göteborg. Men, detta är avhängigt hur väl organisationen kan lära av 

projektet. Detta återkommer vi därför till i nästa avsnitt med 

rekommendationer. 

 

Frågan om vem projektet riktat sig till hänger ihop med vad som ska 

göras. Frivillighet för delaktighet har här varit bundna av 

projektets finansiär, vilket är vanligt i projektvärlden. Ofta har 

finansiären en målgrupp redan klar, vilket skapar konkurrens mellan 

olika målgrupper för samma insats (Krause, 2014). I Frivillighet för 

delaktighets fall utgör målgruppen anhöriginvandrare, personer som 

fått uppehållstillstånd med synnerligen ömmande omständigheter och 

arbetskraftsinvandrare (med vissa undantag). Detta begränsar delvis 

projektets möjligheter att bedriva sina verksamheter eftersom man 

måste säkerställa att finansiärens målgrupp rekryteras utan att 

samtidigt behöva avvisa andra på grund av exempelvis 

kapacitetsproblem som kan uppstå. Att behöva avvisa människor som 

skulle gynnas av att delta och som samtidigt skulle bidra till 

verksamheten, vore naturligtvis ett problem både för projektet, 

organisationen, men också ur ett rent mänskligt perspektiv. Troligen 

är detta ett skäl bakom hur projektet arbetat med rekryteringen 

genom i första hand organisationens befintliga verksamheter och SFI. 

En utmaning som uppstår av detta är hur en lokal förankring ska 

kunna byggas upp utan att arbetet sker i lokalsamhällen med de 

boende som medskapare. Projektet har försökt göra det bästa av denna 

situation, genom exempelvis rekryteringen av frivilliga, men det 

hade troligen varit möjligt att göra mycket mer utan finansiärens 

begränsningar av målgrupp. 

 

Detta får också konsekvenser för hur projektet har kunnat arbeta med 

sina mål. Grundtanken bakom projektet är att motivera människor till 

frivilligt engagemang i Röda Korset eller annan verksamhet och att 

de genom detta engagemang bygger upp ett socialt kapital för att få 

en förankring i samhället. Detta var tänkt att genomföras genom tre 

olika former av aktiviteter: mobiliseringsaktiviteter, 

planeringsaktiviteter och delaktighetsaktiviteter.  

 

Mobiliseringsaktiviteterna har vi redan berört, här har projektet 

gått genom bland annat SFI och arbetat med delvis anpassade men 

befintliga utbildningar som barnolycksfall och första hjälpen. Men 

projektet har också delvis anpassat dessa aktiviteter till lokala 

förutsättningar genom exempelvis enkäter i bostadsområden. På de 
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utbildningar vi deltagit vid har det varit svårt att se hur dessa 

skulle bidra till att målgruppen motiveras till ökat frivilligt 

engagemang. Troligen är ett arbetssätt i lokalsamhällena betydligt 

mer effektivt (jfr. Pérez & Herz, 2014), men som redan nämnts 

försvåras detta betydligt av den snäva målgruppen. 

 

Planeringsaktiviteter planerades att genomföras genom arbetet med 

framtidsverkstäder och fokusgrupper, vilket har skett. De olika 

verksamheterna använder sig av fokusgrupper och olika teman för att 

arbeta med målgruppen och för att kunna slussa dem vidare till andra 

organisationer eller till andra delar av Röda Korset. Det är också 

dessa aktiviteter som lyfts fram som en viktig framgångsfaktor av 

projektmedarbetare. Fokus på det framtida arbetet tycks i första 

hand hamnat här, vilket vi återkommer till i nästa avsnitt om 

rekommendationer. 

 

Slutligen skulle olika delaktighetsaktiviteter genomföras. I dessa 

ingick de aktiviteter som grupperna tillsammans planerade genom 

planeringsaktiviteter. Det kan handla om simskola, cykelskola, träna 

svenska eller om att skriva CV. Under projektets första tid hamnade 

fokus ofta här, både av oss följeforskare och av projektmedarbetarna. 

Det är dock tydligt att det skett en förskjutning från 

delaktighetsaktiviteter till planeringsaktiviteterna. 

Projektmedarbetarna betonar vikten av att Röda Korset inte tar över 

initiativet från deltagarna utan att arbetet handlar om att genom 

olika planeringsaktiviteter fånga deras engagemang och intresse för 

att sedan slussa dem vidare till rätt instans. Att vara facilitator 

samtidigt som deltagarnas engagemang tas till vara genom att erbjuda 

dem en lättare väg mot att själva bli frivilliga.  

 

Projektets Mål var alltså på en individnivå att stärka 

självförtroende, öka det sociala nätverket och öka individens 

delaktighet i samhället. Delaktigheten i samhället kan hävdas öka av 

att tillgodose plattformar för människors engagemang och intressen, 

på samma sätt leder det troligen till ett större nätverk. Däremot är 

självförtroendet svårare att se effekter av, detta saknas det även 

tydliga strategier för i projektet, det ses mer som en effekt av det 

övriga arbetet. På en organisationsnivå var målen att öka den lokala 

förankringen, bredda rekryteringen och öka ”mångfalden”. Därtill 

talas det även om att utveckla metoder för att öka delaktighet i 

alla organisationens verksamheter. Det sistnämnda är möjligt att se 

spår av i det arbetet som pågått en tid med en metodbok och handlar 

framförallt om olika planerings- och delaktighetsaktiviteter. Den 

lokala förankringen som krävs för att även i framtiden kunna ha en 

bred rekryteringsgrund och för att kunna bygga upp det förtroende 

som krävs för att kunna arbeta med krisstöd och hjälp lokalt saknas 

det dock strategier för i projektet. Det är dock möjligt att se ett 

embryo för detta arbete i exempelvis Tynnered, Malmös mötesplats 
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(som visserligen är placerad centralt) och i den eventuellt nya 

krets som uppstår efter projektets slut i Stockholm
2
. Däremot saknas 

det en strategi som dels fångar upp de olika lärdomar som kan dras 

av arbetet med lokal förankring och som dels kan spridas i Röda 

Korset som organisation. 

 

 

5.2 Rekommendationer för framtiden 

Röda Korset vill på sikt kunna bli en arena för integration, och 

organisationen vill bli bättre på att fånga upp människors 

delaktighet och engagemang. För att kunna förändras i denna riktning 

handlar det om att lära av projektets erfarenheter och ha strategier 

för att kunna implementera de delar av projektet som kan leda 

organisationen i den riktningen. Med implementering menar vi ”att 

införa och sätta i bruk nya idéer, att sätta upp och använda en 

metod i praktiken, att realisera, applicera eller sätta i verket 

planer, idéer, modeller, normer eller policys” (Guldbrandsson, 2007).  

 

För att en implementering överhuvudtaget skall äga rum måste först 

själva idén om den nya metoden spridas. I det här sammanhanget 

definierar man spridning som den process som sker när en ny idé, med 

hjälp av särskilda kanaler och över en specifik tidsperiod, 

kommuniceras bland medlemmar i ett socialt system (Guldbrandsson, 

2007). När man utvärderar i vilken utsträckning en implementering av 

nya metoder fått goda effekter, måste man därför i sin bedömning 

skilja mellan själva modellen/metoden och implementeringsprocessen. 

För att de förväntade effekterna ska uppnås måste givetvis både 

modellen och implementeringen fungera (Guldbrandsson, 2007): en 

fantastiskt bra modell får inga goda effekter om inte medbetarna tar 

till sig och anammar de nya arbetssätten i sin vardag. På samma sätt 

kan inte en fantastiskt genomtänkt och pedagogisk 

implementeringsprocess hjälpa om det handlar om att anamma en dålig 

metod. 

 

Statsvetaren Lennart Lundqvist (1992) har formulerat enkel 

framgångsformel för implementering: förstå, kunna, vilja. 

Grundläggande för en lyckad implementering är således att 

verkställarna av besluten ska förstå vad det är som ska 

implementeras. Medarbetarna måste även kunna arbeta utifrån denna 

metod. Här är det bland annat de organisatoriska förutsättningarna 

inom organisationen som gör sig gällande. Slutligen måste 

medarbetarna vilja arbeta utifrån den gängse metoden. Hinder i något 

av fallen hämmar och kan i värsta fall stjälpa en implementering. 

 

                       
2  Efter rapportens färdigställande har det framkommit att denna krets 

troligen inte bildas utan verksamheterna istället adopteras av en redan 

befintlig krets. 
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Att metoden som utvecklats inom ramen för FFD skall spridas och 

implementeras med hjälp av en metodbok som publiceras på intranätet, 

samt genom ett antal presentationer på konferenser inom Röda korset, 

ger oss skäl att tro att man tycks ha en allt för konfliktfri bild 

av förändrings- och utvecklingsarbete. Det framstår som att 

förändringar av organisationens handlande, ”bara händer” om 

medarbetarna får tillgång till en text om metoden. Forskning om hur 

lärande skapas och implementeras i organisationer pekar dock på att 

ytterligare insatser krävs för att ändra tillvägagångssätt i 

praktiken. Argyris och Schön (1975) gör en åtskillnad mellan anammad 

och tillämpad handlingsteori och menar att det är en skillnad mellan 

att teoretiskt förstå och argumentera utifrån en viss metodik, och 

att förståelsen sätter sig i ryggmärgen och omsätts till handling i 

det dagliga arbetet. Det räcker inte att erbjuda en skrift om en 

metod eller att erbjuda en kurs - det måste kompletteras med 

ytterligare insatser för att ett förändrat beteende skall sätta sig 

i organisationen. Detta är insatser som tar tid och resurser. Det 

räcker inte heller med insatser på individnivå. Utan en plan för 

implementering är risken stor att engagemanget riskerar att dö ut i 

samband med att projektverksamheten avslutas. Eller som Anette 

Sjödin (2008) uttrycker sig i en skrift som delats ut av svenska 

ESF-rådet: 

 

Förändringsprocesser, vare sig det handlar om den lilla 

arbetsplatsen eller den samhälleliga institutionen, startar inte 

av sig själv. Det krävs samsyn kring mål och motiv, och det krävs 

kunskap och verktyg för att processen ska kunna sättas i gång. 

Utbildningsinsatser är viktiga. Utbildningsdagar och strategiskt 

planerade kompetensutvecklingsinsatser lägger grunden och ger 

förutsättningar för utveckling. Avgörande för förändringsarbetet 

är att koppla utbildningsinsatserna till förhållandena på den 

egna arbetsplatsen/i det egna projektet. Det behövs en 

återkoppling till – och diskussion om – hur de nya insikterna 

påverkar vår egen arbetsplats/vårt projekt. Hur skapar vi utrymme 

för att diskutera och reflektera på individ och gruppnivå? På 

arbetsplatsnivå? Hur måste vi förändra vårt sätt att arbeta och 

interagera med varandra för att skapa och behålla en öppen och 

välkomnande arbetsplats? Vilka är de viktigaste åtgärderna och 

insatsområdena? (Sjödin, 2008, p. 50) 

 

Vi menar att det här är av yttersta vikt för ett projekt som 

Frivillighet för delaktighet och för en organisation som Röda Korset 

att fundera över. Speciellt om lärdomar från projektet ska kunna 

integreras in i ordinarie verksamhet och på sikt kunna bidra till en 

förändrad organisation som är bättre anpassad för att nå sina mål. 

Framförallt ligger fokus i spridningen på de planerings- och 

delaktighetsaktiviteter som genomförts i projektet, men 

mobiliseringsaktiviteterna och de erfarenheter som går att dra av 

dessa (både problem, utmaningar och lärdomar) saknas en strategi för 
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fortsatt implementering
3
. Detta är också den mest krävande biten, 

men troligen också en av de viktigaste (Pérez & Herz, 2014). En 

annan del av Frivillighet för delaktighet som på många sätt skiljer 

sig från Röda Korsets ordinarie lokala verksamhet är den roll 

verksamhetsledarna haft, en roll som troligen inte går att 

underskatta för hur projektet utvecklats och kunnat förankras lokalt. 

Verksamhetsledarna har haft den roll som krävs för spridning och 

implementering lokalt, genom att agera länk och stöd mellan 

projektet, målbild, metodutveckling, frivilliga och Röda korset 

centralt. Men, som Harding (2012) även påpekat har människors 

engagemang förändrats över tid, från att tidigare ha varit mer 

långsiktigt till att idag bli mer kortsiktigt. Detta skapar 

utmaningar för civilsamhällets aktörer, men det gör också att 

personer med roller som verksamhetsledarna har i detta projekt ökar 

i betydelse för möjligheterna att skapa långsiktighet och 

kontinuitet. Personbundenheten är en lärdom många projekt tvingas 

dra och frågan för Röda Korset är hur dessa personers erfarenheter, 

kunskaper och roll för de lokala verksamheterna ska tillvaratas.  

 

Det finns många lärdomar att dra av ett projekt som Frivillighet för 

delaktighet, men för att det ska vara möjligt krävs en plan för 

spridning och implementering i ordinarie verksamhet. Det arbete som 

genomförts lokalt är svårt att fullt ut fånga genom en metodbok och 

projektmedarbetarna tillsammans med organisationen behöver fundera 

över hur en spridning av erfarenheter i så fall ska kunna genomföras. 

Detta rör att få övriga medarbetare inom organisationen att förstå 

och vilja arbeta i enlighet med metoden, för att använda sig av 

Lennart Lundqvists implementeringsmodell.  Vidare måste det skapas 

organisatoriska förutsättningar för att jobba på detta sätt, för att 

medarbetarna ska kunna arbeta på detta sätt. Röda Korsets 

organisationsform med lokala kretsar med egen styrelse försvårar 

naturligtvis ett sådant arbete. Samtidigt visar Frivillighet för 

delaktighets arbete att det de facto är möjligt att förändra 

organisationen. Att bedriva den här typen av projekt innebär också 

ett ansvar för de anställda, frivilliga och deltagare som lagt ner 

tid, resurser och engagemang, vilket ytterligare ställer krav på att 

de delar av arbetet som fungerat får en chans att fortsätta 

utvecklas. Här har Röda korset en utmaning framför sig, att 

tillvarata kunskapen som finns i organisationen och sprida den 

vidare till övriga verksamheter, utan att tappa medarbetarnas, de 

frivilligas och deltagarnas kompetens. 

 

 

 

                       
3 I den senaste versionen av metodboken finns dock ett avsnitt om detta med. 

Poängen med denna diskussion är dock att peka på att 

mobiliseringsaktiviteterna behöver lyftas fram och diskuteras i 

organisationen, inte minst verksamhetsledarnas roll för den mobilisering 

som skett i projektet. 



45 

 

 

 

  



46 

 

6. REFERENSER 

Argyris, C., & Schön, D. A. (1975). Theory in practice  : increasing 
professional effectiveness. San Francisco: Jossey-Bass. 

Bhabha, H. K. (1990). DissemiNation: Time, narrative, and the 

margins of the modern nation. In New left review (pp. 291–322). 

Bhabha, H. K. (1994). The location of culture. The location of 

culture. London: Routledge. 

Bunar, N. (2010). Nyanlända och lärande: en forskningsöversikt om 

nyanlända elever i den svenska skolan. Stockholm: 

Vetenskapsrådet. 

Civos. (2012). Civilsamhällets betydelse för välfärd, ekonomi och 

demokrati. En uppföljning av politiken för det civila samhället 

– ur det civila samhällets perspekti. Stockholm: Civos. 

Retrieved from http://media.civos.se/2012/04/Civos-

Civilsamhällets-betydelse.indd_.pdf 

Dikeç, M. (2007). Badlands of the republic: space, politics, and 

urban policy. Oxford, UK: Blackwell. 

Ellström, P.-E. (2009). Användning och nytta av utvärderingar  : ett 
lärandeperspektiv. In L. Svensson (Ed.), Lärande utvärdering 

genom följeforskning (pp. 103 – 129). Lund: Studentlitteratur. 

Escobar, A. (1995). Encountering Development: The Making and 

Unmaking of the Third World. Princeton: Princeton University 

Press. 

Expósito, I. (2014a). Geografiska områden FFD - hur tänkte vi?. 

Underlag: Röda Korset. 

Expósito, I. (2014b). Val av geografiska områden i Göteborg - hur 

tänkte vi?. Underlag: Röda Korset. 

Guldbrandsson, K. (2007). Från nyhet till vardagsnytta  : om 

implementeringens mödosamma konst  : en 

forskningssammanställning. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. 

Hall, S. (1997). Representation  : cultural representations and 

signifying practices. London: Sage. 

Hammersley, M., & Atkinson, P. (2007). Ethnography: Principles in 

practice. London: Routledge. 



47 

 

Harding, T. (2012). Framtidens civilsamhälle  : Underlagsrapport 3 

till Framtidskommissionen. Stockholm: Regeringskansliet. 

Statsrådsberedningen. 

Johansson, T., & Hammarén, N. (2010). Konsten att välja rätt 

spårvagn: En studie av segregation, skolval och unga människors 

studieplaner / The art of choosing the right tram — A study of 

urban segregation, choice of school and young people’s life 

plans. Sociologisk Forskning, 47(1), 51–71. 

Jonsson, J. H. (2010). Beyond empowerment: Changing local 

communities. International Social Work, 53(3), 393–406. 

doi:10.1177/0020872809359867 

Kalonaityte, V. (2009). The Case of Vanishing Borders: Theorizing 

Diversity Management as Internal Border Control. Organization, 

17(1), 31–52. doi:10.1177/1350508409350238 

Kings, L. (2011). Till det lokalas försvar. Civilsamhället i den 

urbana periferin. Lund: Arkiv. 

Krause, M. (2014). The Good Project: Humanitarian Relief NGOs and 

the Fragmentation of Reason. United States: University of 

Chicago Press. 

Lalander, P. (2011). Observationer och etnografi. In G. Ahrne & P. 

Svensson (Eds.), Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber. 

Ljungberg, C. (2005). Den svenska skolan och det mångkulturella - en 

paradox?. Malmö: Malmö högskola. 

Lundqvist, L. J. (1992). Policy, organization, tenure  : a 

comparative history of housing in small welfare states. Oslo: 

Scandinavian University Press. 

Pérez, E., & Herz, M. (2014). Trygga rum, nya möten och sociala 

entreprenörer. Arvsfondens projekt i Malmö. Stockholm: 

Arvsfonden. Retrieved from http://hdl.handle.net/2043/18113 

Röda Korset. (2014). Kort om projektet frivillighet för delaktighet. 

Göteborg: Röda Korset. 

Röda Korset. (2015). Fokus – metoden. För ökad delaktighet i 

frivilligt socialt arbete (version 19.). Göteborg: Röda Korset. 

Sernhede, O. (2009). Territoriell stigmatisering, ungas informella 

lärande och skolan i det postindustriella samhället. Utbildning 

Och Demokrati, 18(1), 7 – 32. 

Sjödin, A. (2008). Normer som syns går att förändra. In G. Svensson, 

K. Börjesson, G. Fägerlind, & A. Sjödin (Eds.), Konsten att 

förändra – lära mer, lära om, lära nytt i projekt (pp. 40–51). 

Stockholm: Svenska ESF-rådet. 



48 

 

Socialstyrelsen. (2010). Social rapport. Stockholm: Socialstyrelsen. 

SOU1999:84. (1999). Civilsamhället. Demokratiutredningens 

forskarvolym VIII. Stockholm: Fritzes. 

SOU2005:29. (2005). Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över 

utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal. 

Stockholm: Socialstyrelsen. 

Svensson, L., Brulin, G., Jansson, S., & Sjöberg, K. (2009). Lärande 

utvärdering genom följeforskning. Lund: Studentlitteratur. 

Wacquant, L. J. D. (2008). Urban outcasts. Cambridge: Polity Press. 

Vilhelmson, B. (2002). Rörlighet och förankring. Geografiska 

aspekter på människors välfärd. Geografiska aspekter på 

människors välfärd. …. Göteborg: Kulturgeografiska 

institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet. 

 

 

 

  

  



49 

 

BILAGA 1: UTDRAG UR DELRAPPORT 1 

Följeforskarnas reflektioner 
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BILAGA 2: UTDRAG UR DELRAPPORT 2 

Frivillighet för delaktighet i praktiken 

Under detta avsnitt kommer empirin som ligger till grund för 

underlagsrapporten att presenteras. Även om detta inte är en 

renodlat etnografisk studie, har etnografin definitivt influerat 

studien. Etnografiska observationer handlar om att se och delta för 

att på så sätt synliggöra komplexiteter och förhandlingar i 

vardagslivet. Genom denna utgångspunkt är det möjligt att delta i 

konkreta sammanhang, se och höra samt plocka upp nya spår eller 

släppa gamla(Lalander, 2011). En etnografi innebär oftast att 

forskaren deltar i en verksamhet eller i ett sammanhang under en 

längre tidsperiod för att på så sätt försöka få förståelse för olika 

fenomen (Hammersley & Atkinson, 2007). Eftersom denna 

underlagsrapport genomförts under en mycket begränsad tid, är en 

renodlad etnografi inte möjlig att genomföra. Därmed inte sagt att 

ett etnografiskt perspektiv inte varit möjligt att använda. Ett 

etnografiskt perspektiv handlar bland annat om ett fokus på 

människors vardag, att använda flera källor, och att inte utgå från 

en fixerad plan utan att även kunna följa empirins väg. Etnografin 

handlar om att tolka den mening och de konsekvenser som relateras 

till det mänskliga handlandet och institutionella praktiker 

(Hammersley & Atkinson, 2007). Jag kommer inleda med att beskriva de 

etnografiska observationerna i Stockholm, därefter mötet i Göteborg 

och avslutningsvis de intervjuer som genomförts med de frivilliga. 

 

Stockholm 

Tillbaka till Botkyrka-gruppen. Kvällens tema är sång, men innan 

dess visar Selam och de andra frivilliga upp den gemensamma 

Facebook-sidan. De går igenom lite bilder som lagts upp på tidigare 

aktiviteter, bland annat har de varit publik på SVT-produktionen 

Skavlan. Jag sitter lite i bakgrunden och får till en början 

uppfattningen om att det är lite stelt. En ganska tyst tillställning 

där de frivilliga desperat försöker sparka igång någon form av 

engagemang. Men allteftersom kvällen lider trappas också energin 

upp. ”Januari börjar året” sjungs det. Två av de frivilliga sjunger 

och spelar innan Selam och ytterligare en går igenom texten och 

förklarar ord, uttryck och begrepp. Det är ett mycket pedagogiskt 

upplägg där deltagarna hela tiden engageras och ges utrymme att både 

träna på språket och att komma med inlägg och tolkningar. Sången 

upprepas och allt fler sjunger med. Det förvånar mig, min känsla var 

att vissa av deltagarna kanske inte skulle vilja eller orka eller 

liknande, men frågan är om inte alla till slut tar ton. I takt med 

att de sjunger görs hela tiden förklaringar och definitioner klara 
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för deltagarna, därtill sker en del utvikningar där andra ämnen tas 

upp som på olika sätt anspelats på. Här förklaras bland annat, med 

humor, hur svenskar tycker om att åka husvagn eller hur sura de ser 

ut på vintern och glada på sommaren. Eftersom det är fettisdagen 

förklaras också denna tradition och dess ursprung innan deltagarna 

bjuds på fika och semla.  

 

På Tensta SFI, är det informationsdag. Jag är sen och ser framför 

mig att jag kommer stövla in och störa informationen. När jag väl 

kommer fram inser jag att det inte kommer ske. Ett hundratal 

personer står, sitter och går huller om buller och alla tycks prata 

i mun på varandra. Ett antal frivilliga och Rita, verksamhetsledare 

på Röda Korset i Stockholm, står på stolar och försöker överrösta 

med information. Folk hjälps åt med att sänka volymen och 

informationen kan börja. Utgångspunkten är frivilligheten, det 

svenska språket och aktiviteterna, det är det som betonas. 

Deltagarna är välkomna för att göra utflykter, eller skriva CV eller 

cykla och simma, men framförallt träna på det svenska språket. Många 

tycks vara intresserade. När informationen är avslutad köar 

människor för att skriva under listor för att kunna få mer 

information. En man kommer fram till mig och jag förstår trots att 

vi inte talar samma språk att han också vill skriva under en lista, 

jag hjälper honom rätt och han tackar. Vid ett tillfälle hör jag 

Daniel få frågor om vart man kan få hjälp med krigsskador, 

tillsammans med Rita guidar de mannen som frågat rätt. När 

folkmassan allt mer börjar skingras lyckas jag till slut stoppa en 

av SFI-lärarna på skolan. Hon tycker det verkar vara en bra 

aktivitet av Röda Korset och bra att de informerar, men det hade 

varit bättre om de hade träffat klass för klass säger hon. Jag 

frågar vad hon tycker om själva initiativet. Det är bra menar hon, 

att de får prata mer svenska och att de kan komma ut och prata. Men 

än så länge har det inte synts rent konkret menar hon, troligen 

hjälper det dem dock. ”Vi har ju inte resurserna” poängterar hon 

slutligen. Jag funderar kort om det är så Frivillighet för 

delaktighet ska förstås, mer som ett komplement till en SFI-

undervisning som saknar resurser att tillgodose människors språkliga 

behov?  

 

Dagen efter besöker jag Tensta igen, denna gång för att vara med på 

deras aktivitetsgrupp. Det finns förväntningar i luften, hur många 

kommer dagen efter informationsträffen? Länge ser det ut som att det 

inte blir så många, några stycken sitter i klassrummet och väntar, 

fem frivilliga är där och försöker få projektorn att fungera. Då 

börjar allt fler människor att strömma in. Till slut är det så många 

att de knappt får plats. Eftersom det är så många som aldrig varit 

där förut kastas det om i planeringen. De frivilliga tillsammans med 

Rita, som följt med mig dit, bestämmer sig för att göra en 

presentationsrunda och att ägna kvällen åt att i mindre grupper 
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diskutera vad deltagarna skulle vilja göra. Presentationsrundan 

börjar, några har varit i Sverige endast ett par månader, andra upp 

till fyra år. De har sitt ursprung i länder som Eritrea, Somalia och 

Syrien, men också i Kina, Uzbekistan och Kuba. Sara som leder 

gruppen idag ger några exempel på vad för aktiviteter de gjort 

tidigare, det kan ha varit simskola, studieresor och åka skridskor. 

Hon stannar upp, ”vet ni vad skridskor är?”. Många vet inte, Sara 

förklarar vidare. Under tiden detta utspelar sig stannar jag med 

blicken på en kille som sitter längst bak. När han hör om detta 

lyser han upp, det är som att hans ansikte avslöjar hans förväntan. 

Deltagarna delas upp i grupper och varje frivillig tar varsin grupp. 

Jag smyger omkring och tjuvlyssnar på deras samtal, vissa talar 

riktigt bra svenska för andra är det svårare. En man från Somalia 

frågar vem jag är och jag presenterar mig och vad jag gör där. Han 

berättar att han väldigt gärna vill läsa på universitetet, vi pratar 

en stund. Han har varit här flera gånger förut säger han och tycker 

det är roligt att komma hit. Lite senare hälsar jag på en kvinna som 

stolt visar upp en lapp hon skrivit ner vad hon vill göra. ”Jag vill 

prata svenska på Röda Korset, cykla och lära mig att simma”, läser 

hon från sin lapp. Hennes stolthet och glädje går inte att ta miste 

på, hon visar mig lappen flera gånger under kvällen med allt fler 

ord på. Två män jag pratar med, en från Egypten och en från Uganda 

har haft lite svårt att förstå vad träffarna går ut på. Den ena vill 

dock själv gå med i Röda Korset och den andra undrar om det är 

obligatoriskt. Eftersom ingen annan finns i närheten svarar jag så 

gott jag kan på deras frågor. Innan det bryts upp för gemensam fika, 

sätter sig en ung kvinna bredvid mig. Hon har bott i Sverige i snart 

fyra år och tycker svenskan är svår, det är det hon vill bli bättre 

på. Hon frågar mig lite frågor och jag berättar att jag kommer från 

Göteborg, hon berättar att hon varit där. Vad vill du ha ut av de 

här träffarna säger jag. Ett jobb, hon berättar att hon får pengar 

av socialtjänsten men att det är svårt att få jobb utan språket. Vad 

vill du göra då, frågar jag då. Hon blir generad, skrattar och drar 

sin chador närmare ansiktet. Jag vet inte, svarar hon. Men om du får 

drömma? Då vill jag köra buss säger hon. Det kommer du fixa, säger 

jag. Hon svarar då: ”Först språk, sen buss”. Båda nickar och 

skrattar. ”Först språk, sen buss”. 

 

Det börjar bli dags för mig att gå och jag packar ihop mina saker, 

Sara försöker samla alla för att sammanfatta och rösta på vad de 

helst vill göra. Sara tittar på sin kollega och frågar henne vad de 

pratat om i gruppen. ”Får jag läsa” hör jag en kvinna säga. Javisst, 

svarar Sara och kvinnan börjar läsa: ”Jag vill prata svenska på Röda 

Korset, cykla och lära mig att simma”. Jag vänder mig om och ser att 

det är kvinnan med lappen. Stolt står hon upp, inför alla och läser 

högt på svenska (Observationsanteckningar). 

 

Göteborg 
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I Göteborg befinner jag mig på ABF i Angered, det ligger placerat 

ganska nära Angered centrum men är trots det relativt dolt i ett 

industriområde. På ABF genomförs SFI-undervisning och den första-

hjälpen-kurs (FHJ) jag ska ta del av genomförs som en del i denna 

utbildning för en av klasserna på skolan. Klassen är en SFI-klass 

som kallas för re-design, en utbildning inriktad mot att sy och 

arbeta med textilier samtidigt som den ger betyg i SFI. Klassen 

består, vid tillfället för mitt besök, av 9 kvinnor med olika 

bakgrund samt en SFI-lärare. Från Röda Korset möter jag Gunilla, som 

berättar att detta är andra tillfället av två som de möts. Jag 

frågar Gunilla om hur hennes roll i projektet ser ut, hon berättar 

att hon blir inringd av Röda Korset och att hon driver en egen 

verksamhet med liknande uppgifter men att hon även utbildar för Röda 

Korsets räkning. Jag hälsar därefter på kvinnorna som ska delta. De 

har redan fått information om att jag ska vara där men jag berättar 

ändå kort vem jag är och varför jag sitter med och tittar på vad de 

gör. Därefter startar själva lektionen. 

 

Alla sitter i en halvcirkel, Gunilla ömsom står, ömsom sitter, men 

mest spelar hon skadad. Kvinnorna får repetera vad de redan lärt sig 

och Gunilla går därefter pedagogiskt och interaktivt igenom bland 

annat hur man lägger om sår och vad man gör om någon bränt sig. Det 

är en positiv stämning, folk skrattar och spelar med. SFI-läraren 

deltar också, hon spelar med, skriver upp svåra ord och begrepp på 

tavlan. På slutet av lektionen får deltagarna ett bevis på att de 

genomgått utbildningen och ett utbildningsmaterial som de ska arbeta 

vidare med i klassen. De får därefter fylla i en kort enkät om vad 

de tyckte, i enkäten svarar alla att de vill ha fortsatt kontakt med 

Röda Korset.  

 

Kvinnorna går tillbaka till sitt klassrum och deras lärare berättar 

att de ska använda materialet som de fått som en del av FHJ i sin 

fortsatta undervisning. Det är uppenbart att inslaget är uppskattat 

av deltagarna, de bjuder samtliga på sig själv och det ger dem 

ytterligare en chans att träna på svenska språket, men en sak som 

förblir oklart för mig är på vems initiativ FHJ genomförs. Jag 

kontaktar därför deras lärare för att höra om hur planeringen innan 

gått till. 

 

Marcus: Hur gick det till när ni bestämde er för att Röda Korset 

skulle genomföra första hjälpen utbildning i SFI-gruppen? Vem 

initierade, vem tog kontakt etc.? 

SFI-lärare: Röda Korset föreslog denna utbildning som en bra 

start och de föreslog några datum. De har hållit denna utbildning 

i den förra Re-designkursen och upplevde det mycket positivt från 

elev- och lärarhåll. Som lärare tycker jag att det var en bra 

repetition för mig. 
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Enligt SFI-läraren är det alltså Röda Korset som initierat FHJ för 

SFI-eleverna, vidare förklarar hon att det positiva med utbildningen 

är att det är ”[…] en grundutbildning där eleverna även får träna 

sina färdigheter lyssna, prata/kommunicera och utföra praktiskt”. 

FHJ tycks alltså i första hand tolkas som ett redskap som kan bidra 

till ytterligare språkträning och ses som en del av undervisningen.  

Sammanfattningsvis skapar FHJ uppenbart tillfällen till diskussion, 

det dröjer inte länge innan deltagarna hjälper varandra, 

ifrågasätter och diskuterar vad som är mest rätt och riktigt att 

göra i olika situationer. På så sätt är det tydligt att det skapar 

möjligheter till att använda det svenska språket. FHJ-utbildningen 

ger förutom språket också deltagarna verktyg som de kan få 

användning av i sitt vardagsliv, flera av deltagarna pekar på 

väldigt konkreta exempel som hänt dem. På så sätt finns det all 

anledning att tänka att FHJ skapar en känsla av att kunna och av att 

behärska. I förlängningen stärks Röda Korset på så sätt också som 

varumärke, de bidrar till undervisningen men gör det genom att 

erbjuda andra former av verktyg. Dock tycks det inte finnas någon 

naturlig övergång mellan Röda Korset, projektet och FHJ-utbildaren, 

istället går utbildaren in vid två tillfällen utan att lämna över 

till något eller utan att deltagarna kan fångas upp av någon. Den 

goda relation man då kan ha påbörjat mellan utbildare på Röda Korset 

och deltagare riskerar att inte bidra till en möjlig relation mellan 

organisationen och deltagare. Vidare är det problematiskt om FHJ 

blir en del av SFI-utbildningen, alternativt om det tolkas som det, 

frågan är i så fall hur FHJ bidrar till delaktighet eller fortsatt 

engagemang i Röda Korset. Det finns mot den bakgrunden också 

anledning att fundera över om deltagarna verkligen vill ha FHJ eller 

om Röda Korset vill att deltagarna ska ha FHJ, eftersom initiativet 

till utbildningen kommer från Röda Korset och inte från deltagarna 

själva. 

 

De frivilliga 

I intervjuerna med de frivilliga som arbetar i Stockholm framgår att 

annonseringen som skedde där efter frivilliga till projektet gav 

frukt. Ett informationsmöte hölls med verksamhetsutvecklaren i 

Stockholm, Rita. En av de frivilliga beskriver det så här: 

 

A: Jag ville alltid göra nånting frivilligt, i somras googlade 

jag lite om integration för jag tänkte för mig som inte är svensk 

kanske det är nåt som ligger lite nära. Som passade lite bra. Så 

hittade jag det, jag tror det var nån sida som sa att det finns 

projekt och jag tyckte om att det stod att det var så två-tre ggr 

per månad egentligen som man måste göra nånting. Så jag tänkte 

det passade jättebra, det kan man göra utanför jobbet utan 

problem. Och så började det med två möten i september, där man 

kunde komma förbi lite och höra om projektet och Rita har 

presenterat det. Och det lät kul och jag sa, jag ville vara med 

och då blev det Tensta som grupp. Man kunde välja men jag hade 
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inte mycket preferenser så det blev Tensta. […] jag hade aldrig 

varit i Tensta före projektet. 

 

Enligt Rita själv skiljde sig detta förfarande åt från hur Göteborg 

valt att lägga upp arbetet på. Det ledde till att Stockholm fick 

mobiliserat ett antal frivilliga som kunde ta sig an arbetet i 

förorterna. Att valet föll på just Tensta i det här fallet tycks 

dock ha varit en slump. En av de frivilliga som intervjuas 

framhåller egna erfarenheter av Röda Korset som en viktig faktor, 

annars ser det ut på liknande sätt som A beskriver det ovan där både 

Röda Korset som organisation och platsen för engagemanget tycks 

varit mer eller mindre en slump. En av dem jag intervjuar berättar 

att hon inte ens är medlem i Röda Korset eftersom detta inte är ett 

krav för att vara frivillig. 

De frivilligas bild av projektet är att det handlar om egenmakt, det 

är det begrepp som oftast används när de på olika sätt beskriver 

verksamheten och de olika aktiviteter som genomförs. 

 

B: Vi jobbar med egenmakt, delaktighet och frivillighet. Och 

delaktighet kommer in i det här att dom känner sig delaktiga i 

olika nivåer som finns i deras liv, kommunen, samhället, 

Stockholm, Sverige. Ja att dom känner sig delaktiga genom att vi 

gör olika aktiviteter så känner dom att dom får egenmakt. Vi 

genomför FHJ som gör så att dom känner sig stärkta på nåt sätt, 

dom får såna här certifikat, diplom på att dom har gjort den här 

kursen, dom har lärt sig nånting, dom kan vara till nytta i 

samhället. Dom känner så här att, ”jaha, efter det här kan jag gå 

och hjälpa någon i stan om det skulle hända något”. 

 

Egenmakt, delaktighet och frivillighet lyfts fram som projektets 

kärna, samtidigt är det svårt att utläsa på vilket sätt konkret 

detta tar sig uttryck. A är inne på liknande saker som B är men 

problematiserar också tanken på att människor själva ska kunna komma 

till FFD och berätta om sina behov: 

 

A: Det ska ju gå ut på folk, som jag förstår, ska bli involverade, 

engagera sig, hela tanken med egenmakt. Att folk inte bara kommer 

för att lära sig nånting, en själv ska börja på nåt sätt och ta 

ansvar för nånting, driva nånting, bli mer självständig, lära sig 

hur man kanske kan agera själv i Tensta eller i Sverige 

överhuvudtaget. Och det är inte alltid så lätt. Allting ska ju 

vara styrt och baserat på deltagarnas behov, det är inte så lätt 

heller för det är inte så att dom kommer och säger, det här är 

vårt behov. 

 

Det A är inne på sätter fingret på det svåra i att både arbeta för 

människors egenmakt och delaktighet samtidigt som det förutsätter 

att deltagarna vågar, vill och kan uttrycka sina behov. Mot bakgrund 

av detta kan det vara intressant att fundera på hur de olika 

aktiviteterna introduceras, förankras och genomförs. Detta ser lite 
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olika ut i de olika grupperna. B menar att de försöker ställa öppna 

frågor som ”vad är egenmakt för dig” och att de försöker ta in 

förslag från gruppen som sedan i dialog mellan frivilliga och 

deltagarna kommer man tillsammans fram till vad man ska göra. 

Kontakterna och planeringen för aktiviteterna ligger dock sedan på 

de frivilliga. 

 

C: Vi har gett förslag på [aktiviteter] och sen har vi suttit i 

mindre grupper. I början planerade vi utan och nu planerar vi 

tillsammans med deltagarna. Men vi ger förslag. Det här kan vi 

göra och så tänker vi kan det här vara nån nytta att ha i det 

svenska samhället och så försöker vi balansera och både ha roligt 

och ta in lite tunga ämnen. Så egentligen kanske framförallt har 

de frivilliga varit mer drivande men det beror ju också på när 

man tänker exempelvis utflyktsmål så kanske de frivilliga vet mer 

vad man kan göra. Och vad som kan va lite allmänkunskap att gå på 

Vasamuseet eller va på Kungsträdgården och åka skridskor, vi har 

haft en dag om melodifestivalen, vilket inte behöver beröra alla 

men det kan kanske vara skönt att veta vad det är för nånting när 

folk pratar om det. 

 

Detta är troligen den grupp som styrs mest i termer av att 

initiativet till stor del ligger på de frivilliga. C menar att det 

är de frivilliga som ger förslag på aktiviteterna även om 

planeringen numera sker tillsammans med deltagarna. Detta beror 

delvis på att kunskapen om vad som är möjligt att göra antas ligga 

hos de frivilliga, precis som kunskapen om vad som bedöms vara 

allmänkunskap. Till skillnad från denna grupp, har A utvecklat ett 

arbetssätt som mer sätter deltagaren i centrum. 

 

A: I början var vi mycket så, är det nånting ni vill göra, är det 

nåt ni behöver, vad tycker ni är kul, vad behöver ni hjälp med, 

vad är det som ni tycker vi kan ge er eller som ni behöver hjälp 

med. Och oftast kom det inte så stora saker, alltså alltid kom 

det lära sig svenska. Det gör vi automatiskt, för vi pratar ju. 

Och sen kom ganska snabbt, jag vill lära mig simma, jag vill lära 

mig cykla. Jag vet inte det känns framförallt för muslimska 

kvinnor nånting, dom vet att när dom kommer till Sverige, det här 

kan man göra här, det kan man inte göra hemma. […] Nu är tanken 

att inte vi, våra deltagare själva ska skriva i tidningen att vi 

söker cyklar, gamla cyklar. Alltså att dom själva samlar in 

cyklarna, att vi har kanske tio – femton cyklar och att vi, att 

dom sen, någon av dom som kan cykla startar en cykelkurs och 

visar dom andra hur dom cyklar.  

 

Här är det istället deltagarna som blir drivande i aktiviteterna och 

till och med själva tar över aktiviteterna. Detta arbetssätt är 

troligen det som kommer närmast definitionen av egenmakt (se 

diskussion nedan).  
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Relationen mellan Röda Korset som organisation, FFD och de lokala 

kretsarna skiljer sig åt och i vissa fall tycks det finnas en ganska 

naturlig relation dem emellan medan det i andra fall saknas helt. B 

berättar hur de har en god relation till Rita som gett väldigt 

mycket stöd i arbetet samtidigt som de har tagit kontakt med den 

lokala kretsen och samarbetar med dem. Det är dock intressant hur 

skillnaden mellan den lokala kretsen och FFD beskrivs: 

 

M: Vad är det som gör att man behöver en ny RK-grupp här? 

B: Den erfarenhet jag har av den kretsen som fanns här, det var 

att det var att lära sig prata svenska. Man satte sig ner och så 

lärde man sig grammatik, böcker, tavlan, det var det det handlade 

om. Sen tror jag inte de har haft så många aktiviteter. Så det 

var det vi ville föra in då, så var ju det att vi gör andra 

aktiviteter där man använder sig av praktisk svenska […] 

 

Det intressanta är att här finns/har funnits en krets som arbetar 

med samma målgrupp, men med ett större fokus på att prata svenska. 

Precis det som deltagarna i FFD själva uppger att de vill göra. Det 

nya med FFD blir i så fall aktiviteterna som genomförs. Om både A 

och B har en tydlig ”Röda Korset-prägel” i sitt arbete med nära 

samarbete med Rita och i viss mån de lokala kretsarna, är detta inte 

alls lika tydligt för C som inte alls haft kontakt med den 

befintliga kretsen och som inte heller har tydlig koppling till Röda 

Korset. 

 

C: Vi pratar inte jättemycket om Röda Korset, det är nog inte så 

jättetydligt att vi är Röda Korset. Vi har ju våra namnskyltar så 

att dom vet att det är Röda Korset och att vi nämner det men det 

är nog väldigt baserat på att det är vi som personer som är där 

på nåt vis. 

 

Det C berättar blir intressant i relation till hur projektet ska 

kunna överleva/integreras i Röda Korsets befintliga verksamheter. 

Frågan är hur detta ens ska vara möjligt om en tydlig koppling till 

Röda Korset som organisation saknas. Samtidigt är detta inte samma 

sak som att denna koppling saknas för deltagarna själva, både A och 

B är inne på att det är fördelar med att tillhöra en organisation 

som Röda Korset just för att det ger legitimitet i relation till 

deltagarna. Men vad som ger legitimitet skapar också förväntningar 

och krav. 

 

A: Vi fick veta att vi måste bli mer professionella, för många 

har förväntningar. Dom går kanske hela dagen på SFI, träffa sin 

familj på kvällen. Då måste det ge nånting. Många har ganska 

fulla scheman (?), det är inte så att alla sitter hemma och 

väntar på att vi kommer och ska hjälpa dom. Så vi lärde oss, det 

måste vara bra[…] 
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A berättar hur de förstod att deltagarna förväntade sig att 

träffarna skulle ge dem något, ett mervärde. Detta är intressant 

både i relation till Röda Korset som organisation och varumärke, och 

i relation till det fokus som finns på delaktighet och egenmakt. Hur 

ska delaktighet och egenmakt bibehållas samtidigt som deltagarna har 

förväntningar på bra och genomtänkta träffar som ger dem ett 

mervärde? I relation till Röda Korset som varumärke tar detta sig 

uttryck i den bild av organisationen som deltagarna har och vilken 

hjälp Röda Korset kan förmedla till dem. 

 

M: Den kvinnan jag träffade tidigare hon uttrycker ju väldigt 

tydligt att hon vill ha hjälp av Röda Korset, finns den hjälpen 

att få? 

B: Ja vi har ju pratat med henne tidigare, det som finns är att 

hon kan prata med, med asyl- och immigrationsfrågor så finns en 

linje man kan ringa till som finns nu både på arabiska och på 

svenska och man kan prata med dem på engelska också […] 

M: Så då slussar ni vidare? 

B: Då slussar vi vidare dit. 

M: Är det också inom RK man har den? 

B: Ja 

 

Vi talar här om en kvinnlig deltagare som jag talade med under en av 

träffarna. Kvinnans önskemål med träffarna var mycket tydligt 

kopplade till Röda Korsets varumärke, hon ville ha hjälp med att få 

sitt barn till Sverige. B pekar på styrkan i en organisation som 

Röda Korset, som har verksamheter och kompetensen att möta dessa 

frågor, vilket leder till att B kan slussa henne vidare till rätt 

del i organisationen. A berättar på liknande sätt att de får frågor 

om papperslösa och krigsskador, med hjälp av Rita har de då kunnat 

slussa personer vidare i organisationen. 

 

Intervjuerna med de frivilliga lyfter en del viktiga frågor. För det 

första tycks inte kopplingen mellan projektet, de befintliga 

kretsarna och Röda Korset som organisation vara helt självklara. Det 

blir särskilt intressant när deltagarna har förväntningar på 

verksamheten som snarare har med Röda Korset som varumärke och 

organisation att göra. Det är inte heller helt klart hur syftet med 

projektet omsätts i praktiken, det vill säga hur begrepp som 

egenmakt och delaktighet ska konkretiseras. Projekten ger snarare 

uttryck för att ansvaret för, initiativet och genomförandet oftast 

tycks ligga på de frivilliga, även om det naturligtvis sker i samråd 

med deltagarna. Slutligen är frågan vilken lokal förankring som är 

möjligt att bygga upp om frivilliga som arbetar i projekten dels har 

huvudansvaret för genomförande, planering och initiering och dels 



60 

 

själva inte är förankrade på platsen. Detta kommer vi gå över till 

att diskutera nu. 

 

Att etableras i förorten 

I takt med att projektet skulle etableras i Stockholm och Göteborg, 

Malmö kom som sagt senare, handlade det mot bakgrund av det dubbla 

syftet i ett första skede om att hitta de områden man skulle 

prioritera. I Stockholm skedde därför en kartläggning för att 

identifiera de områden som kunde vara aktuella i termer av att ha 

ett stort antal nyanlända samt där integration ansågs ta längre tid 

i förhållande till andra områden. Ur dessa områden valdes sedan ett 

antal ut, hälften med redan befintliga kretsar och hälften som 

saknade kretsar.  

 

I Göteborg låg fokus på att hitta ett område med 

”segregationsproblematik” baserat på befintlig statistik. Detta 

område kom att bli Angered, då det är ett område som i statisktiken 

utmärkte sig på flera områden. Både i Göteborg och i Stockholm har 

projektet valt att fokusera på platser som anses välkända för 

nyanlända. För båda städerna kom detta att bli SFI. De frivilliga 

som rekryterades kunde gärna ha egen erfarenhet av att vara nyanländ 

och/eller själva bo i respektive område. 

 

I det här avsnittet kommer vi med utgångspunkt i hur projektet 

organiserats och i hur det beskrivs diskutera ett antal 

frågeställningar kopplade till vad som både explicit uttalas och vad 

som impliceras i texterna. Det kan bland annat handla om, vilken 

bild av förorten är det som reproduceras? Hur beskrivs uppdraget i 

relation till deltagare och plats? Ur vems perspektiv formuleras 

frågeställningarna som ligger till grund för de beslut som fattas? 

Men först en kort allmän diskussion om välfärdssamhället och 

förorten. 

De senaste två decennierna har det skett stora förändringar av den 

offentliga sektorns roll när det gäller att tillgodose människors 

behov. Vad som tidigare har beskrivits som ett starkt offentligt 

finansierat välfärdssamhälle har nu snarare kommit att förläggas på 

en rad andra aktörer. Inte minst är detta synligt i hur den före 

detta borgerliga regeringens starkt betonade det så kallade 

civilsamhällets betydelse för att kunna tillgodose människors behov 

(se regeringsförklaringarna mellan 2010-2013 som alla betonar det 

civila samhällets betydelse). Parallellt med detta har vi sett en 

utveckling med minskade sociala uppgifter, en omfattande 

privatisering av offentlig verksamhet och en omfattande arbetslöshet. 

Socialstyrelsen (2010) talar i termer av att ”multipla 

välfärdsproblem” drabbar var fjärde vuxen i Sverige. 

 

En följd av denna utveckling är att det i vissa områden i Sverige 

idag, precis som i övriga Europa, är möjligt att tala om 
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ett ”institutionellt underskott”, det vill säga att offentliga 

institutioner retirerat och lämnat över ansvaret på det civila 

samhället (Sernhede, 2009; Wacquant, 2008). Dessa områden 

sammanfaller ofta med vad som brukar kallas förorten. Parallellt med 

denna retirering har det vuxit fram olika typer av sociala projekt 

som drivs av den frivilliga sektorn, eller som det idag kallas för, 

civilsamhället. Dessa projekt arbetar ofta för att på olika sätt 

skapa integrerande möjligheter för sina respektive olika målgrupper, 

vilket också gäller Röda Korsets projekt Frivillighet för 

delaktighet. 

 

Många svenska förorter dras med dåligt rykte, Loïc Wacquant (2008) 

talar om hur dessa områden drabbas av territoriell stigmatisering. 

En stigmatisering som bidrar till att specifika områden dras med 

föreställningar om att vara utsatta, farliga och i förfall. I 

förlängningen påverkar detta inte bara själva området utan även dess 

invånare. Ofta har förorterna visserligen drabbats extra svårt av 

bland annat krisåren på 1990-talet då det var möjligt att se en allt 

större skillnad mellan människors sociala villkor beroende på vart 

de bodde (Johansson & Hammarén, 2010). Men, det intressanta med 

begreppet ”förort” är att det ofta har väldigt lite att göra med 

dess relation till ”orten”, stadens fysiska och centrala plats, 

istället handlar det om ett skillnadsskapande relaterat till den 

territoriella stigmatiseringen. Förorten används som begrepp för att 

påvisa en avvikande, annorlunda och ibland kanske till och med en 

farlig plats, vilket har väldigt lite med vare sig avstånd till 

centrum eller dess reella förutsättningar (Dikeç, 2007). För att se 

exempel på detta räcker det med att jämföra de tre städer som Röda 

Korset valt att prioritera i detta projekt. Om Stockholm verkligen 

kan tala om förorter i dess rätta bemärkelse är det svårare att 

hävda detta i Malmös fall. För invånarna i dessa områden används 

ofta förorten till en andrafiering, en skiljelinje som särskiljer de 

andra från oss (Dikeç, 2007; Hall, 1997). ”De andra” i termer av 

invånarna i förorterna som antas skilja sig från oss på rätt sida 

förorten. 

 

”Ingen förort [är] sig lik”, säger en av de frivilliga till mig 

under mina observationer i Stockholm, och mycket riktigt, så är det. 

Svårigheten i att som i projektbeskrivningen tala om att etablera 

sig i förorten, och att tala i termer av ”välkända platser som SFI”, 

handlar om att det är mer eller mindre omöjligt att specificera vad 

som avses. Däremot impliceras värden. Det är troligen inte 

välbärgade förorter som avses, utan det handlar om en specifik 

representation av förorten. Vidare tyder valet av SFI på att det 

redan initialt finns ett fokus på det svenska språket. Men, frågan 

är varför detta är viktigt i relation till målgruppen eller varför 

SFI-skolorna är en bättre rekryteringsgrund än andra för målgruppen 

välkända platser, som hemmet, jobbet, lokalföreningen eller den 
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lokala stadsdelen. Jag återkommer till varför det kan vara viktigt 

att fundera över om skolan är en bra eller dålig rekryteringsgrund 

för deltagarna. 

 

En närliggande aspekt har att göra med vilka deltagarna och de 

frivilliga antas vara i relation till förorten och de önskemål som 

fanns vid rekrytering av deltagare och frivilliga. Två önskemål 

specificeras alltså: närheten till området och närheten till 

upplevelsen. När jag intervjuar frivilliga under veckan i Stockholm 

visar det sig dock att det är svårt att specificera deltagarna. En 

frivillig säger exempelvis: ”man kan inte prata om nyanlända”. Det 

är svårt att tala om en homogen kategori människor på det sättet, 

snarare rör det sig om en disparat grupp med olika intressen och 

olika erfarenheter. På liknande sätt beskrivs de frivilliga, 

exempelvis då en frivillig menar att ”våra frivilliga har helt olika 

upplevelser”. 

I projektbeskrivningen och projektplanen finns beskrivet hur Röda 

Korset genom projektet ska kunna förankras i förorterna, samt bidra 

till egenmakt hos tredjelandsmedborgare och bidra till integration. 

I praktiken är det dock svårt att specificera både förort, 

frivilliga och målgrupp. Genom att tala i termer av förorter 

med ”integrationsproblem” bidrar projektet även till att ytterligare 

stigmatisera vissa specifika områden eftersom andra mer 

homogent ”svenska” eller ”vita” områden är både mer segregerade och 

segregerande. 

 

Röda Korset och den lokala förankringen 

 

Välfärd kan då uppfattas som individens handlingsutrymme med 

hänsyn till de villkor som omgivningen ställer. Dessa villkor 

yttrar sig i form av vardagliga bindningar mellan individ och 

omgivning. Förankringen karaktäriseras av antalet bindningar, 

deras styrka (intensitet) och mening (kvalitet) (Vilhelmson, 2002, 

p. 15). 

 

Vilhelmsson gör en koppling mellan välfärd och lokal förankring, de 

förutsätter i viss mån varandra. Det krävs bindningar och det skapas 

handlingsutrymme i relation till dessa bindningar. Därför är 

förankringen också viktig för projekts och organisationers möjlighet 

att etableras. De som med bakgrund av sin lokala förankring kan 

etablera ett förtroende skapar också utrymme för bindningar och i 

förlängningen ökad välfärd. De som inte kan skapa dessa bindningar 

får större problem med att etablera projektet (Pérez & Herz, 2014). 

Den lokala förankringen för projekt och organisationer är alltså 

viktig för att kunna bygga upp ett förtroende och för att kunna 

överleva på sikt. För Röda Korsets del är det även en del i syftet 

med FFD, att ”etablera sig i storstädernas förortsområden” 

(projektbeskrivning). Mot bakgrund av detta finns det anledning att 
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fundera på varför projektet i vissa specifika områden lägger fokus 

på integration, på SFI och på att rekrytera frivilliga som inte 

själva har förankring i respektive ”förort”? Vidare kan det vara 

viktigt att fundera på hur detta relateras till begrepp som egenmakt 

och delaktighet, samt varför det är viktigt för dessa deltagare? 

Detta kommer vi nu gå över till att diskutera mer i detalj. 

 

Röda Korset och egenmakten 

Egenmakt eller empowerment brukar härledas till Paolo Freires 

arbeten i Latinamerika, han introducerade begreppet som ett sätt att 

arbeta med marginaliserade grupper i syfte att stärka dem till ett 

liv utan ojämlikhet. Begreppet är inte okontroversiellt och har 

kritiserats av framförallt postkolonial forskning som menar att det 

speglar ett eurocentriskt och patriarkalt förhållningssätt. En 

anledning till detta är att det ofta används för att påvisa hur det 

finns behov hos ”den andre” och att ”den andre” är i behov av 

upplysning och hjälp för att få sina behov tillgodosedda. Att arbeta 

med egenmakt är alltså inte helt enkelt och riskerar att landa i 

paternalism (Jonsson, 2010). Escobar (1995, p. 8) skriver att “den 

andre” tycks behandlas som att denne besitter: 

 

[…] features of powerlessness, passivity, poverty and ignorance, 

usually dark and lacking in historical agency, as if waiting for 

the (white) western hand to help. 

 

På grund av detta brukar man ibland skilja på egenmakt och 

emancipation, där egenmakt handlar om människors möjligheter att 

navigera inom system och befintliga maktstrukturer, handlar 

emancipation snarare om att överskrida, göra motstånd och utmana 

dessa strukturer.  

För Röda Korsets del skapar detta vissa problem, vilket även blir 

synligt i relation till hur projektet organiseras. Eftersom 

initiativet till ”egenmakten” inte kommit från deltagarna själva 

utan från Röda Korset, och i viss mån från hur verksamhetsutvecklare 

och frivilliga tolkat uppdraget, balanserar projektet på gränsen 

till paternalism. Detta kan även få konsekvenser för projekts 

överlevnad. Projekt behöver förankras, både lokalt men också hos 

målgruppen. För att förankring hos målgruppen ska vara möjlig krävs 

att det specificeras på vems uppdrag projektet genomförs. Det vill 

säga huruvida projektet arbetar för, med eller mot målgruppen. Att 

arbeta för någon eller att jobba mot någon behöver inte vara fel men 

måste vara tydligt presenterat för målgruppen eftersom dessa i så 

fall behöver ge sitt godkännande till projektet för att en 

förankring ska kunna komma till stånd. Att jobba med handlar snarare 

om att projektet formuleras av målgruppen och att projektgruppen 

därefter mobiliseras (Pérez & Herz, 2014).  

 

Vem definierar? 
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Frågan om vem som definierar projektet är överhängande. I 

Stockholmsgrupperna är det tydligt under den veckan jag besöker dem 

att definitionen av projektet och i förlängningen vad egenmakt och 

delaktighet är ligger på projektet och inte på deltagarna. Det kan 

tyckas som en märklig slutsats då deltagarna själva får ge förslag 

på aktiviteter, men dessa aktiviteter förankras inte i idén om 

egenmakt/delaktighet och genomförs i första hand genom de 

frivilligas försorg. Jag ska ge två exempel på detta: 

 

1. Fokus på språkträning: Det finns ett fokus på att tala svenska 

i projektet. Detta är något som är förankrat både hos 

frivilliga och hos deltagarna, deltagarna vill få möjlighet 

att tala mer svenska. Samtidigt skapar detta en situation där 

de frivilliga helt plötsligt får en position som lärare i 

svenska. De leder samtalen framåt, rättar, förklarar och 

skapar på så sätt narrativ som snarare säger mer om de 

frivilliga än om deltagarna. Språket kläs exempelvis ofta i 

berättelser om svenskhet, vilket vi återkommer till nedan. 

 

2. Fokus på aktiviteter: När deltagarna föreslår aktiviteter 

förankras inte dessa tydligt i relation till syftet med 

projektet. Att lära sig simma, cykla, göra utflykter eller 

lära sig första hjälpen behöver inte per automatik leda till 

ökad egenmakt eller ökad delaktighet. Om de olika 

aktiviteterna på ett tydligt sätt inte knyts till egenmakt och 

delaktighet, riskerar de snarare att slå tillbaka genom att 

detta i så fall blir något som tillskrivs deltagarna snarare 

än upplevs av deltagarna. 

På första hjälpen-utbildningen (FHJ) i Göteborg är det än tydligare 

att det finns en diskrepans mellan vad projektet säger sig vilja 

uppnå och vad det de facto gör.  Här uppstår nämligen en rad 

oklarheter. Dels finns det anledning att fundera på hur och var 

deltagarnas vilja och önskemål fångas upp och dels behöver FHJ 

problematiseras i relation till egenmakt och delaktighet. Slutligen 

finns det också anledning att fundera på hur väl förankrat FHJ är 

med resterande del av projektet. Om vi börjar med det sistnämnda 

handlar det om att FHJ-utbildaren inte tycks kunna fånga upp 

deltagare till Röda Korset på ett bra sätt, eftersom det är 

organiserat som en fristående del. När det gäller frågan om egenmakt 

kan det naturligtvis vara bra att kunna första hjälpen, men egenmakt 

i termer av ett liv utan ojämlikhet är troligen inte möjligt att 

uppnå på basis av en sådan utbildning. Att utbildningen dessutom 

sker som en del av en SFI-utbildning gör det än mer problematiskt 

eftersom deltagarna på förhand redan befinner sig i en underordnad 

position i relation till lärare och skola, kanske även finansiärer 

som Centrala Studiestödsnämnden eller socialtjänst. I vilken mån 

deltagarna verkligen har efterfrågat FHJ som ett steg mot egenmakt 

eller ökad delaktighet är därför ytterst oklart. 

 



65 

 

Produktionen av svenskhet 

När jag är på besök i Botkyrkagruppen firas fettisdagen med semlor, 

på projektets facebooksida går det att se valborgsfirande och 

nationaldagsfirande. Det dansas folkdans, genomförs besök på ABBA-

muséet och deltagare utbildas i påskens ursprung. Det ges ”svensk 

klassisk massage” och anordnas besök på Vasamuséet. Frågan är vad 

aktiviteterna speglar, målgruppens bild av delaktighet och egenmakt 

eller projektets bild av svenskhet? Genom valet av aktiviteter och 

hur de genomförs förmedlas också specifika värden.  

 

Forskning av SFI-undervisning har problematiserat det starka fokus 

på svenskhet som tycks finnas i den undervisningen och i de 

aktiviteter som genomförs där (se ex. Bunar, 2010; Ljungberg, 2005). 

Dessa forskare menar att SFI genom sitt fokus på att snarast 

omvandla människor till att bli mer ”svenska” eller till att 

bli ”mer som oss”, reproducerar skillnad. Å ena sidan bör du bli mer 

svensk, å andra sidan är detta aldrig möjligt så länge du avviker 

från den dominerande bilden av ”svenskhet”. FFD riskerar att hamna i 

samma fälla som SFI-undervisningen. Aktiviteterna och de frivilliga 

anspelar ofta på konstruktionerna av svenskhet vilket gör att det 

skapas en onödig spricka mellan ”det svenska” och ”det andra”. En 

spricka som å ena sidan kräver FFD för att övervinnas eftersom FFD 

sitter på svaren, men som å andra sidan just genom detta förhållande 

samtidigt omöjliggör för deltagare att övervinna samma spricka. 

 

Genom de olika aktiviteterna och genom hur dessa genomförs omvandlas 

idén om delaktighet till kunskap om Sverige och till att kunna tala 

svenska. Vikten av att kunna svenska språket och svensk grammatik 

har att göra med att detta antas leda till att också kunna förstå 

och navigera det ”svenska” sociala livet, menar Kalonaityte 

(Kalonaityte, 2009). Uttal, ordförråd och begrepp antas vara nyckeln 

till det svenska samhället. Kalonaityte menar att den postkoloniala 

teoretikern Homi Bhabhas (1990, 1994) begrepp mimicry kan vara 

användbart för att förstå problematiken i detta. Mimicry handlar om 

hur de kolonialiserade – ”de andra” – tvingades imitera 

kolonisatörernas språk och seder, men genom att göra detta 

exponerades endast föreställningen att kolonisatörernas kultur var 

en essens och inte inlärd. I relation till svenskhet betyder detta 

att det förutsätts vara tvunget att kunna tala svenska, låta svensk 

och agera svenskt, men i slutändan måste man också ”vara” svensk 

vilket inte kan fångas i eller av språket. Det starka fokus på 

språkinlärning som görs i relation till delaktighet riskerar helt 

enkelt att överbetona det svenska språkets betydelse för ojämlikhet 

och på så sätt även underbetona andra faktorer. 

 

Avslutning 

De frivilliga som arbetar med FFD och Röda Korset centralt har ett 

stort engagemang och uppvisar en stor omsorg för deltagarna i 
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projektet. Det är faktorer som i sig kan vara gott nog och kan ge 

ett bra resultat av projektet. Trots detta finns det naturligtvis 

ett antal frågor att diskutera vidare. Hittills har vi diskuterat 

och försökt väcka frågor kopplade till projektets två syften, att 

bidra till delaktighet och egenmakt, samt att etablera sig i 

förorten. Vi kommer nu avslutningsvis att diskutera frågan om 

relationen mellan deltagarna och Röda Korset som organisation 

eftersom detta är viktigt för projektets förankring, dess fortlevnad 

och naturligtvis även dess överlevnad. 

 

För det första är det tydligt att deltagarna har förväntningar på 

Röda Korset, de förknippar organisationen med vissa värden och med 

viss typ av stöd och hjälp. Förutom FHJ, som troligen kan vara en 

del av denna förväntan, är det dock sällan de redan befintliga 

verksamheterna tycks finnas med i FFDs olika aktiviteter och träffar. 

Samtidigt, som i fallet med FHJ, måste i så fall även dessa 

verksamheter tydligare relateras till Röda Korset som organisation 

och till FFD som projekt. Den första hjälpen-utbildning vi deltog i 

hade ingen tydlig koppling till vare sig organisation eller projekt, 

mer än att logotyp och utbildningsmaterial fanns att tillgå. Det 

finns anledning att fundera över vad det är Röda Korset som 

organisation kan bidra med. Som vi varit inne på är delaktighet och 

egenmakt svårt att bidra med, det är också oklart varför just denna 

kategori människor är i behov av det och slutligen varför Röda 

Korset är de som ska tillgodose detta. 

 

Detta för oss in på Röda Korset som organisation. Här är det 

troligen viktigt att fundera över vad Röda Korset vill med FFD. Om 

projektet ska inrymmas i kretsar eller leda till nya kretsar, 

behöver detta vara väl förankrat hos deltagare och frivilliga. Som 

det ser ut nu hanteras detta på olika sätt i de olika FFD-grupperna 

och det saknas därför en gemensam syn på vad FFD ska leda till på 

sikt för Röda Korset vilket skapar problem för möjligheten att både 

förankras lokalt och bygga strategier för framtida överlevnad.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att FFD kan behöva diskutera:  

 Hur Röda Korset kan vara en resurs för deltagarna, i termer av 

vad Röda Korset kan erbjuda som andra redan befintliga aktörer 

saknar, eftersom detta har betydelse för de förväntningar 

deltagarna har på verksamheten.  

 Hur en lokal förankring på bästa sätt kan etableras eftersom 

detta både har betydelse för projektets legitimitet och för 

dess överlevnad. 

 Hur FFD förankras i organisationen eftersom detta har 

betydelse för projektets överlevnad, exempelvis i relationen 

till befintliga kretsar men också i hur FHJ förankras i 

projektet. 

 Hur initiativet från deltagarna på ett tydligare sätt ska 

kunna tillvaratas och förvaltas, detta arbete pågår delvis 

genom de utbildningar som nu genomförs med de frivilliga och 
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med verksamhetsledare. Det som ytterligare finns anledning att 

fundera över är vad Röda Korset kan erbjuda som andra aktörer 

inte kan, för att på så sätt få legitimitet för projektet. 

 Hur frivilliga och deltagare ska kunna få ett bättre stöd och 

lära av varandra, vilket tycks fungerat bra i Stockholm genom 

en central funktion och möjligheter att lära av varandra. 

 


