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Förord
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har av 
Hyresgästföreningen Region Västra Sverige och Familjebostäder i Göteborg AB fått i 
uppdrag att utvärdera och dra lärdomar av ungdomsprojekt Majorna. Utvärderingen har 
utförts av undertecknad, i nära samarbete med och genom handledning av professor Thomas 
Polesie.     

Initiativet till utvärderingen togs av Tryggare och Mänskligare Göteborg, som ansåg 
ungdomsprojekt Majorna vara unikt och framgångsrikt och som således kunde ge värde-
fulla erfarenheter för det brottsförebyggande arbetet i Göteborg. Medel för utvärdering 
söktes från Brottsförebyggande Rådet i Stockholm (Brå). 

Förutom medel från Brå har följande aktörer varit med och fi nansierat: Hyresgästför-
eningen Region Västra Sverige, Familjebostäder i Göteborg AB, Tryggare och Mänskligare 
Göteborg, Idrotts- och föreningsförvaltningen, Park- och naturförvaltningen, Majornas 
stadsdelsförvaltning, Lokalförsörjningsförvaltningen samt Robert Dicksons stiftelse. 

Utvärderingen har tagit form av en dokumentation och en utvärdering i ett, då den 
skrivits så att liknande projekt skall ha möjlighet att få tips och idéer från ungdomsprojekt 
Majornas arbete och framgång. 

Jag vill tacka alla som ställt upp och tagit sig tid och berättat om sina erfarenheter och 
tankar. Utan er hade lärdomar för framtiden inte kunnat göras.  

Cecilia Westling 



Sammanfattning
Syftet med ungdomsprojekt Majornas har varit att bryta utanförskap bland ungdomar. 
Målen har varit att upprätta en självständig samverkansform och skapa förutsättningar 
för alternativa sysselsättningar. Genom samverkan har en näridrottsplats etablerats och ett 
aktivitetshus byggts upp. I arbetet har förvaltningar, föreningar, bostadsbolag, ungdomar 
och vuxna deltagit. 

Utvärderingens syfte har varit att belysa hur aktörerna i projektet arbetat och vilka 
tankar och strategier som funnits. Ett antal frågeställningar besvaras i utvärderingen. 
Fokus har legat på arbetsprocessen men även resultat har berörts. Utvärderingen bygger 
på intervjuer, observationer och informella samtal.  

Sammanfattningsvis kan sägas att ungdomsprojektet har kartlagt behov och positionerat 
sig. En positiv inställning har funnits. Personliga besök har gjort det möjligt att få tag i rätt 
personer och att en vinna-vinna-situation uppstått. Idéer har styrt och gemensamma 
intressen har varit grunden för gruppsammansättningar. Aktörer har trott på sina idéer och 
inte givit upp när motstånd förekommit. ”Hjälp till självhjälp” och ”i verkligheten men utan 
ramar” har använts som arbetsmetoder. Äldre ungdomar har även varit ledare för yngre. 

Många som känt utanförskap har gjorts delaktiga. Det har varit en krävande arbets-
process för deltagarna och idéer har känts frustrerande för dessa att förverkliga. När det 
gäller näridrottsplatsen har det förekommit för höga förväntningar. Ungdomar i riskzon 
har många gånger hoppat av uppgifter av planerande karaktär. Det har även varit proble-
matiskt att få olika ungdomsgrupper att vistas i aktivitetshuset samtidigt.

Boendes delaktighet har medfört att ansvar gentemot torget, gemenskap och informell 
kontroll uppstått. Förhållningssätt har börjat förändrats hos en del ungdomar. Det har 
blivit häftigt att vara med och påverka. Torget har befolkats och fått belysning, vilket gjort 
att platsen upplevs tryggare att vistas på än tidigare.

Det har funnits en projektorganisation med en tydlig ansvarsfördelning mellan grup-
perna. Lokala krafter har varit ett nav mellan samverkansformens grupper. Samverkans-
partners har investerat resurser och är därför måna om att bevara det som byggts upp. Det 
största hotet mot framtiden är att föreningsnätverket inte lyckas utnyttja varandras styrkor. 

Projektets utgångspunkt har varit bred. Öppenhet för omvärlden och en dynamisk 
arbetsprocess har varit karaktäriserande. Det har funnits en balans mellan struktur och 
fl exibilitet. Alla i styrgruppen har haft mandat att fatta beslut. Tiden har dock varit ett 
problem som påverkat projektet negativt. Det har funnits ett ömsesidigt beroende mellan 
projektets aktörer.

Det har förekommit strukturella svårigheter. Verksamheter som stridit mot en del aktörers 
principer har startats. Missnöje över hur projektet vinklats i offentliga sammanhang har 
uppstått. Det har även funnits olika uppfattningar om vad som är ungdomsprojektet. 
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KAPITEL ETT

Inledning 
Under senare år har det i media skrivits om kriminella gäng och hur ungdomar i större 
utsträckning än tidigare rekryteras till dessa.1 Det förekommer bränder på skolor och 
stora summor likvida medel går åt till att betala för skadegörelse och klotter i bostadsom-
råden.2 Att ungdomskriminaliteten ökat och skolor förstörs kan vara ett utryck för att 
många ungdomar känner ett utanförskap i samhället idag. 

Samtidigt matas vi med information om att statens fi nanser och den kommunala bud-
geten inte räcker till och att prioriteringar måste göras. Den icke lagbundna fritidsverk-
samheten är extra utsatt när nerdragningar sker, då resurser till verksamheter som skola, 
förskola, sjukvård och socialtjänst prioriteras. Nerdragningarna har således fått konse-
kvenser när det gäller ungdomar och deras fritidsintressen. Bland annat har många fri-
tidsgårdar stängts.3 

Länge har den offentliga sektorn stått för det brottsförebyggande arbetet, vilket har 
inneburit att det i tider med ekonomiska nerskärningar har varit svårt att få medlen att räcka 
till. I Justitiedepartementets Allas vårt ansvar går att läsa hur det brottsförebyggande 
arbetet i större utsträckning än vad som sker idag bör delas mellan den offentliga sektorn 
och allmänheten för att en social kontroll och gemenskap skall uppstå.4 Det är med andra 
ord allas ansvar att se till att människor trivs och är trygga i sina bostadsområden. I stads-
delen Majorna i Göteborg har boende, föreningar, kommunala förvaltningar och bostads-
bolag tagit ett gemensamt ansvar och gått samman i ett ungdomsprojekt. 

Majorna som stadsdel 
Majorna är en stadsdel i västra Göteborg. I stadsdelen bor ungefär 30 000 personer.5 Majorna 
ligger tämligen centralt och präglas av en gammal och genuin bebyggelse. Majoriteten av 

1 Se bl.a. Friberg (060923), Bäckström Lerneby (060818)

2 Se bl.a. GP (061016), Haglund (060817), Micu (060417), Bred (060410) 

3 Bengtsson (2005)

4 Justitsiedepartementet (1996)

5 www.goteborg.se/statistik
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husen är landshövdingehus, pittoreska trevåningshus med översta våningarna byggda i 
trä. Det fi nns en stolthet över att bo i Majorna och många har utvecklat en identitet i att 
komma från området. De små innegårdarna har blivit naturliga mötesplatser för boende 
i området.6  Med ett fastighetsbestånd på cirka 6 500 lägenheter är allmännyttans bostads-
bolag, Familjebostäder i Göteborg AB, en stor aktör.7

Historiskt har Majorna varit en arbetarklasstadsdel. Idag fi nns där en välutbildad 
befolkning, cirka 60 procent har en eftergymnasial utbildning, men medelinkomsten är 
låg.8 Många ensamstående föräldrar och företrädare för fria yrken bor i området. Det 
fi nns ett starkt engagemang och det uppstår ofta kritiska röster och mobilisering i sam-
band med hot om nedskärningar i skolor och sociala verksamheter. 90-talets nerskär-
ningar har medfört att boende i Majorna tröttnat och till och med upplevt en hopplöshet 
i att mobilisera krafter och få till förändringar i stadsdelen. Detta medförde att tankar om 
att initiera ett infl ytandeprojekt uppstod hos boende. 

Samtidigt förekom diskussioner hos Hyresgästföreningen Region Västra Sverige om 
att starta ett ungdomsprojekt i Majorna. Föreningen bedrev en del projekt i Göteborgs 
ytterområden men ville även skapa aktiviteter i de mer centrala delarna av staden. Blick-
arna riktades mot Majorna eftersom det förekom en del oroligheter bland ungdomarna i 
stadsdelen, då många, efter nerdragningarna i området, saknade fritidssysselsättningar.9      

Studier visar att det med tiden hade börjat växa fram en samling ungdomar som kallade 
sig för 414, de första tre siffrorna i stadsdelens postnummer, och dessa ungdomar började 
få rykte om sig att vara lite farliga.10 I stadsdelen hade det även sedan en tid tillbaka fun-
nits en allvarlig drogproblematik.11 Detta innebar att en del ungdomar riskerade att få 
problem med droger.

Med ungdomssituationen som utgångspunkt vände sig Hyresgästföreningen Region 
Västra Sverige (Hyresgästföreningen) till den centrala bostadsaktören i området, Familje bo-
städer i Göteborg AB (Familjebostäder), om en önskan att starta ett ungdomsprojekt ihop. 

Ungdomsprojekt Majorna   
Ungdomsprojekt Majorna var ett treårigt projekt som startades i januari 2004 och avslutades 
den sista december, 2006. 

Visionen för ungdomsprojektet var att stärka ungdomarna i Majorna och på så vis bidra 
till att stadsdelen långsiktigt skall komma att präglas av trygghet, infl ytande och gemen-
skap.12 Målet har varit att etablera förutsättningar för aktiviteter inom samverkansformer 
som ger ungdomar möjlighet att delta och engagera sig i sitt bostadsområde.13 Projekt-
ledarens uppdrag var att skapa en stabil och långsiktig samverkansform med förutsättning 
för en fortsatt positiv utveckling efter projektets slut.14 Målgruppen har varit ung domar 
och vuxna.  

6 www.familjebostader.goteborg.se

7 Familjebostäder (2005)

8 www.goteborg.se/statistik

9 Det har varit svårt att se en aktör som initiativtagare till Ungdomsprojekt Majorna då intervjuerna visar 
att fl era aktörer känner sig som detta. Min tolkning är att det funnits diskussioner både på centralt och 
lokalt plan och att dessa har stämt överens och passat varandra i tiden.  

10 Kuosmanen & Johansson (2001) 

11 Johansson, mfl . (2003)

12 www.ungdomsprojektmajorna.se

13 Ibid.

14 Ibid.
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Från att i januari 2004 endast ha varit en vag idé utvecklades ungdomsprojektet och 
hösten 2006 skapat ett aktivitetshus och en näridrottsplats vid Karl Johans torg. För att 
fi nansiera näridrottsplatsen och aktivitetshuset har ett fl ertal samverkanspartners gått 
samman. Tack vare samverkan har ungdomsprojektet genererat cirka 4,5 miljoner kronor 
för ombyggnad av torget samt fått in cirka 1,2 miljoner i verksamhetsstöd. Ungdomspro-
jektet har växt och med tiden blivit ett samverkansprojekt mellan boende, privata och 
offentliga organisationer och föreningar.  

Ungdomsprojekt Majorna är ett trygghetsfrämjande projekt med inslag av både situa-
tionell och social prevention.15 Ungdomar och vuxna har tillsammans planerat och bestämt 
över sitt bostadsområde och tanken har varit att boende skall känna sig delaktiga i något 
utöver sin vardag. Projektidén bygger på att unga och vuxna skall få infl ytande, växa som 
människor, få alternativa sysselsättningar och bli engagerade i sitt bostadsområde.    

Varför en utvärdering?
En av de viktigaste aspekterna av otryggheten i samtiden har att göra med en ökad anony-
mitet och en minskad informell kontroll i samhället.16 Ungdomsprojekt Majorna bygger 
på idén att ungdomar och vuxna i ett bostadsområde involveras i verksamheter, för att på 
så vis få en ökad gemenskap och informell kontroll i bostadsområdet. 

Inblandade aktörer upplever att ungdomsprojektet varit lyckat, då det skapats aktivi-
teter för förbättrad social gemenskap och lokal demokrati men även situationella trygg-
hetsfrämjande insatser. Att ungdomsprojektet varit framgångsrikt vittnar projektets 
spridningseffekt om. Idag försöker andra kommuner och stadsdelar i Göteborg ta lärdomar 
av ungdomsprojekt Majorna. Ett liknande projekt har till exempel startats i stadsdelen 
Tynnered. Att tankar och idéer börjar spridas visar att det fi nns ett behov av att utvärdera 
ungdomsprojekt Majorna för att se hur projektet fortlöpt.

Syfte och frågeställning
Utgångspunkten för utvärderingen är att ungdomsprojektet varit lyckat och fokus kommer 
att ligga på arbetsprocessen. Syftet med utvärderingen är att dra lärdomar och underlätta 
för liknande projekt i framtiden, men även skapa diskussion kring och om metodutveck-
ling för brottsförebyggande ungdomsarbete. Utvärderingen är tänkt att belysa hur ungdoms-
projektet utvecklats från att ha varit en idé till att det idag har skapats en när idrottsplats 
och ett aktivitetshus. 

I utvärderingen kommer en mängd olika frågor att belysas. Hur har samverkan upp-
stått och hur har motstånd övervunnits? Vilken ansvarsfördelning har förekommit och 
hur har projektets styrning påverkat utvecklingen? Vilka tankar och strategier har funnits 
och hur har människor gjorts delaktiga? Att ungdomsprojektet varit lyckat innebär inte 
att mindre lyckade inslag varit frånvarande. Även dessa kommer att belysas så att lik-
nande projekt kan undvika eller minimera dessa. Målet är att samverkansformen skall 
leva vidare. Utvärderingen kommer således även att beröra samverkansformens förut-
sättningar i framtiden.   

Svaren på ovanstående frågor baseras på vad som framkommit i intervjuer med personer 
som deltagit och engagerat sig i ungdomsprojektet. Intervjuer med projektägare, projekt-

15  Med social prevention menas att förebygga kriminella livsstilar genom att komma åt sociala faktorer som 
skapar kriminellt beteende hos individer. Situationell prevention utgår från den fysiska miljön genom att 
minska möjligheten att begå brott, till exempel genom att göra en mörk gränd belyst eller sätta upp över-
vakningskameror. Tanken är att skapa ”ögon” som gör att brottstillfällen reduceras (Bretzer, 2004).

16  Justitiedepartementet (1996)
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anställda och samverkanspartners kommer att belysa arbetsformerna och samtal med 
ungdomar och boende kommer även att söka svar på huruvida ungdomsprojektet verkligen 
har lyckats med engagemang och trygg hets     frågor. 

Avgränsning
Ungdomsprojekt Majorna startades för att skapa möjlighet för samverkan och förutsätt-
ningar för ungdomar att aktivera sig. Projektet har utvecklats och tagit form av ett kom-
plext samverkansprojekt. Många parter är inblandade och gränserna mellan samverkans-
partners och aktiviteter är fl ytande. Aktiviteter inom aktivitetshuset kommer inte att 
utvärderas som enskilda delar utan berörs som exempel från ungdomsprojektets arbete 
och förutsättningar i framtiden. 

Förklaring av begrepp
I utvärderingen används en del begrepp som bör förklaras. 

• Ungdomar i riskzon syftar på ungdomar som löper en risk för att begå kriminella hand-
lingar eller utveckla andra antisociala beteenden som alkohol och/eller drogberoende. 
Riskfaktorer är om de har problem hemma och i skolan, eller om de saknar fritidssyssel-
sättningar och är ute sent på kvällarna och umgås i gäng.  

• Begreppet deltagare innefattar ungdomar och vuxna som varit med och arbetat i ung-
domsprojektet.  

• Samverkanspartners är de organisationer som samverkat i ungdomsprojektet och som 
ingått i Majornas Samverkansföreningen och Karl Johans torgsgruppen. 

• Föreningsnätverket är synonymt med Majornas Samverkansförening.   

Disposition
Många parter har varit inblandade i ungdomsprojekt Majorna och alla har de haft olika 
intressen. Utvärderingen har därför skrivits till olika läsare. Dispositionen och innehålls-
förteckningen kan ge en vägledning för vilket avsnitt som intresserar just dig.  

I kapitel två beskrivs hur materialinsamling och urval av intervjupersoner gått till. Här 
beskrivs även hur jag tolkat materialet och kapitlet avslutas med ett stycke som tar upp 
kritiska dimensioner. Kapitel tre beskriver ungdomsprojektets framväxt och hur projekt-
organisation och struktur sett ut. Den sistnämnda dimensionen belyses även i nästföl-
jande delar. Kapitlet är en beskrivning av ungdomsprojektet som kan ge intressanta idéer 
till liknande projekt.  

I det fjärde kapitlet redogörs för intervjuerna, vilket innebär att deltagarnas och sam-
verkanspartnernas erfarenheter beskrivs. Här ges förklaringar och tankar om det som 
framkommer i kapitel tre. Många intervjuer har genomförts och en abstrakt bild har 
många gånger fått träda fram. Erfarenheterna har redovisats så objektivt som möjligt utan 
värdering från min sida. Även här kommer ett avsnitt som handlar om projektorganisa-
tion och struktur. Förutom att ge lärdomar och tips är avsnittet tänkt att läsare skall 
kunna se hur jag i följande kapitel refl ekterat och dragit mina slutsatser.   

Utifrån tidigare avsnitt och observationer refl ekterar och analyserar jag ungdomspro-
jektet i kapitel fem. Refl ektionerna har gjorts med tanke på utvärderingens frågeställ-
ningar och projektets mål och syfte. I kapitel sex redogörs för vilka slutsatser jag kommit 
fram till. Utvärderingens frågeställningar besvaras och en diskussion förs om huruvida 
ungdomsprojektet är replikerbart.
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KAPITEL TVÅ

Tillvägagångssätt 
I kapitlet redogörs för hur jag arbetat. Först beskrivs hur materialinsamlingen gått till samt 
hur intervjuerna planerats och genomförts. Därefter kommer ett stycke som handlar om 
urval och vilka personer som har intervjuats. Under rubriken Analys och tolkning beskriver 
jag hur intervjumaterialet tolkats samt hur slutsatser dragits. Kapitlet avslutas med en 
refl ektion över utvärderingens trovärdighet och tillförlitlighet. 

Insamling av material
Utvärderingen har varit utforskande och bygger på intervjuer men även på observationer 
och informella samtal. Observationer har gjorts i den inledande fasen, då jag deltagit på 
möten och besökt aktivitetshuset. Jag har varit med på tre styrgruppsmöten, tre Karl 
Johans torgsgruppsmöten samt ett styrelsemöte med Majornas Samverkansförening. Att 
delta på dessa möten har varit ett sätt att planera intervjuerna, då jag fått en inblick i ung-
domsprojektet och således kunnat förbereda väsentliga frågor. 

Jag har haft min arbetsplats på Hyresgästföreningen vilket inneburit att jag suttit nära 
projektledaren och kommunikatören. På så vis har jag följt deras arbeten på ett naturligt 
sätt. Jag har även tagit del av hemsidor, mötesprotokoll, projekt- och kommunikations-
planer som bidragit med väsentlig information. 

I intervjuerna har intervjupersonerna fått berätta om sina känslor och tankar angående 
projektet. Intervjuguider har gjorts inför varje intervju. Guiderna har varit halvstruktu-
rerade, vilket inneburit att vissa teman styrt samtalen. Teman arbetades fram i förväg 
medan frågorna utformades under intervjuernas gång. Personerna har fått tala fritt, vilket 
innebär att guiderna fungerat mer som checklistor än strikta intervjumallar. Anteckningar 
fördes under samtliga intervjuer. Fyra av intervjuerna spelades även in, då dessa var 
nyckel intervjuer. 

Urval av intervjupersoner
19 personer har intervjuats. Intervjupersonerna valdes utifrån vilken medverkan perso-
nerna haft i projektet. Jag ville få en spridning för att få fram olika uppfattningar. Urvalet 
skedde i samråd med projektledaren men även genom att lyssna på och få tips från delta-
gare i ungdomsprojektet. I den mån prioriteringar gjorts har valet grundat sig på grad av 
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delaktighet men även erfarenheter från andra projekt. Detta för att kunna jämföra huru-
vida ungdomsprojekt Majorna varit annorlunda. 

Intervjuer har gjorts med projektägare, projektledaren, kommunikatören i projektet 
samt samverkanspartners i Karl Johans torgsgruppen och Majornas Samverkansförening. 
Även boende, såväl ungdomar som vuxna, har intervjuats. Många har haft dubbla roller 
och representerat såväl föreningar som olika arbetsgrupper. Dessa intervjuer berörde 
fl era arbetsområden och personerna fi ck berätta både utifrån ett boende-, grupps- och/
eller föreningsperspektiv. 

Alla intervjuer skedde enskilt utom en, där jag träffade två ungdomar samtidigt. Inter-
vjuerna varade mellan 30 och 60 minuter. Ungdomar och vuxna som deltagit ideellt har 
fått fi ngerade namn, förutom Ronny Bengtsson1 som inte ville vara anonym. De som 
varit projektanställda eller varit kopplade till projektet i tjänsten har offentliggjorts.  

Analys och tolkning 
Utifrån intervjuerna, observationerna och samtalen har jag skapat mig en övergripande 
bild av ungdomsprojektet. Människor har haft olika åsikter och ibland har motsägelse-
fulla kommentarer inom samma intervju förekommit. I dessa fall har jag vägt intervjuer 
mot varandra och bedömt trovärdighet utifrån grad av delaktighet, vad som sagts i andra 
sammanhang, vad fl ertalet personer upplevt samt ställt detta gentemot min uppfattning 
av projektet. 

Jag har skapat mig en abstrakt bild, vilket innebär att enskilda personer inte alltid 
kommer att hålla med eller känna igen sig. Detta har jag försökt motverka genom att 
bjuda in centrala personer till två seminarier där diskussion uppstått och åsikter fått träda 
fram. I refl ektionerna har jag analyserat och förklarat faktorer samt belyst intressanta 
lärdomar. Analysen har följt den frågeställning som beskrevs under rubriken Syfte och 
frågeställning.

Kritiskt förhållningssätt 
Ungdomsprojektet har som tidigare nämnts blivit ett samverkansprojekt mellan en 
mängd olika aktörer. Det har varit svårt att få en klar bild över projektet, då aktörerna 
deltagit utifrån varierande perspektiv. Att på fyra månader få en uppfattning av projektet 
har därför varit svårt. Att centrala aktörer fått komma med synpunkter garanterar att 
huvuddragen av det som sägs är trovärdigt. För att få fram en helt tillförlitlig bild hade 
intervjuer med aktörer som inte varit lika engagerade eller hoppat av kunnat göras. Detta 
hade förmodligen givit utvärderingen fl er kritiska kommentarer än vad som framkommer 
här, eftersom ett lägre engagemang kan vara en indikator på att personen inte varit lika 
positivt inställd – jämfört med de personer som deltagit mycket. Trots detta har det i 
intervjuerna kommit fram en hel del kritiska kommentarer.            

1 Ronny Bengtsson bor i Majorna och har varit en viktig aktör i ungdomsprojektet. Han har drivit och 
format centrala frågor och har således varit en värdefull aktör för projektets utveckling. Ronny har även 
representerat Hyresgästförening i den styrgrupp som bildades. Se vidare kapitel tre. 



Foto: Katarina S Hallingsberg
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KAPITEL TRE

Beskrivning 
I det här kapitlet skildras ungdomsprojekt Majornas utveckling. Här återges en treårig 
resa där motgångar, vägval och inriktningar beskrivs. Två dimensioner har uppstått, ett 
fysiskt förändringsarbete av Karl Johans torg och ett socialt med föreningar och aktiviteter. 
Dessa har ägt rum parallellt men skildras var för sig. I kapitlet beskrivs även projektorga-
nisation och struktur.   

Ungdomsprojektet startas
Diskussion angående ungdomssituationen 

2002–2003 
Idén om att starta ett projekt i Majorna diskuterades som inledningen visar på fl era plan. 
En grupp föräldrar hade tidigare försökt få igenom förändringsprocesser men inte fått 
någon respons på sitt engagemang från stadsdelsförvaltningens sida. De hade bland annat 
givit förslag på hur skolgården på Karl Johansskolan kunde göras mer attraktiv för barnen. 
Hos föräldrarna hade det således uppstått en känsla av hopplöshet i att försöka påverka i 
stadsdelen. Diskussioner om att starta ett projekt förekom därför. 

För att få en grund att utgå från kontaktades den lokala Hyresgästföreningen Västra 
Göteborg, där en av föräldrarna – Ronny Bengtsson – var och fortfarande är verksam. Vid 
den tiden hade även Hyresgästföreningens regionkontor Västra Sverige fått ett positivt gen-
svar på sin förfrågan till Familjebostäder att tillsammans starta ett ungdomsprojekt i om rådet. 
I ett lokalt forum bestående av Hyresgästföreningen, Familjebostäder, föreningar, kom-
munala verksamheter och kyrkan diskuterades således ungdomssituationen i stadsdelen. 

Ur diskussionerna uppstod två spår. Forumet ville dels skapa åtgärder för att motverka 
skadegörelsen i området och dels ge ungdomarna möjlighet att aktivera sig på fritiden. 
Genom en fritidsvaneundersökning2 noterade forumet att det fanns ett intresse hos ung-
domar att vara ungdomsledare, samtidigt som många inte var aktiva i någon förening. 

2 Fritidsvaneundersökningen är en kartläggning över ungdomars fritidsvanor i Göteborgs olika stadsdelar. 
Se vidare www.frivan.goteborg.se
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Projektorganisation uppstår 

Januari 2004 
Medel beviljades och en styrgrupp och projektgrupp formades. En projektledare, Jesper 
Bryngelsson, anställdes. Han hade tidigare arbetat med nätverksbildning och utvecklings-
arbeten. Projektledarens uppdrag var att skapa en samverkansform för ungdomsfrågor. 
Ungdomarnas infl ytande var viktigt, samtidigt som lokala resurser skulle tas tillvara. Pro-
jekttiden delades in i tre faser, en kartläggnings-, en verksamhets- och en avslutningsfas.  

Behov kartläggs och kontakter skapas

Våren 2004
Projektledaren började sitt uppdrag med att kartlägga vilka resurser och behov som fanns 
i Majorna. Han kontaktade aktörerna som ingick i det forum som beskrevs tidigare och 
frågade om han fi ck komma och lyssna på vad de gjorde och saknade i området. Genom 
besöken fi ck projektledaren förslag på intressanta personer att kontakta. Kontakterna 
medförde att projektledaren kunde knyta till sig och samverka med befi ntliga nätverk i 
stadsdelen. Uppskattningsvis besökte han ett hundratal aktörer. Projektledaren fi ck på så 
vis en bild av behovet men kunde även se vilka aktörer som var intresserade av att sam-
verka för just ungdomsfrågor. Ett fyrtiotal intresserade bjöds in till ett möte och ett första 
nätverk hade bildats. 

Under kartläggningsfasen anställdes en kvinna, My Welther. My är bosatt i Majorna 
och projektanställdes för att arbeta deltid med ungdomsprojektet. Hon anställdes för att 
hon är en engagerad person med lokala områdeskunskaper och med ett stort kontaktnät. 
Hennes uppgift blev att försöka få fl er boende att bli delaktiga i projektet. 

Två inriktningar tar form

Våren 2004
Kartläggningsarbetet medförde att man började se var behoven fanns och således få en 
inriktning. Det beslutades att Karl Johans torg skulle bli projektets arbetsområde. Platsen 
var aktuell då stadsdelsnämnden, på grund av ekonomiska prioriteringar, varit tvungen 
att stänga fritidsgården som låg vid torget. Området hade blivit ett tillhåll för ungdomar 
i riskzon. Torget var dessutom tråkigt. Skötseln hade hamnat mellan olika förvaltningar 
och torget bestod av en försummad fotbollsplan. Området gränsar till Karl Johansskolan 
och när skolan stängdes för dagen blev torget en mörk och öde plats. Intervjuerna visar 
att boende undvek att vistas på platsen kvällstid, då området upplevdes otryggt. 

Kartläggningen visade även att det fanns behov av att samordna föreningarna. Förenings-
rådet fungerade inte och föreningarna önskade bilda ett nätverk för att söka medel och 
starta ungdomsverksamheter ihop. Två inriktningar kunde skönjas, ett fysiskt förändrings-
arbete av torget och ett socialt med föreningar och aktiviteter. 

Intressenter kontaktas 

Våren och hösten 2004
När det stod klart att det fanns ett behov av att förändra Karl Johans torg blev nästa steg 
att kontakta berörda förvaltningar. Utifrån en förvaltningskarta kunde projektledaren se 
vilka aktörer som skulle kunna bli aktuella. Projektledaren besökte parterna för att se 
vilka framtidsplaner som fanns för området. Han var noga med att inte prata fi nansiering, 
utan idéer, tankar och behov. Efter besöken bjöds bostadsbolag, förvaltningar, boende, 
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ungdomar och föreningar in till ett gemensamt möte. På mötet diskuterades hur torget 
kunde göras tryggare och en arbetsgrupp bildades. Arbetsgruppen kom att kallas Karl 
Johans torgsgruppen och bestod av bostadsbolag, föreningar, förvaltningar och andra 
kommunala organisationer.3

Förändring av Karl Johans torg
Cirkelverksamhet och pedagogisk arkitektur

Januari 2005
För att ta fram idéer och underlag för förändringsarbetet av Karl Johans torg bildades tre 
arbetsgrupper; en ungdoms-, en boende- och en föreningsgrupp. För ungdoms- och 
boendegruppen startades, med stöd av Kulturförvaltningen och Tryggare och Mänskli-
gare Göteborg, cirkelverksamhet och ett arbete med pedagogisk arkitektur. Under tio 
veckor fi ck ungdomar och boende i området tillsammans med arkitekter ta fram förslag 
på hur torget kunde förbättras. För boendegruppen hölls även studiecirklar om hur 
Majorna sett ut historiskt och för att inspirera ungdomarna ordnades läger. 

En av arkitekterna jämkade sedan samman ungdoms-, förenings- och boendegrup-
pens idéer. Dialog hölls kontinuerligt med grupperna som även fi ck komma med syn-
punkter på det slutliga förslaget. Tankar om att bygga en näridrottsplats hade uppstått 
genom kontakten med Idrotts- och föreningsförvaltningen. Ungdomsprojektet hade 
gjort studiebesök på Backa Röd, där en näridrottsplats byggts ett år tidigare, vilket kom 
att inspirera förändringsarbetet på Karl Johans torg. Ritningen presenterades för allmän-
heten på en anordnad vernissage.4

Vid den här tiden uppstod även ett behov av att anställa en kommunikatör. Detta 
eftersom man såg att projektet började utvecklas till att bli ett samverkansprojekt med 
alltfl er inblandade parter. Behovet av informationssamordning och kommunikation upp-
stod därför. En kommunikatör anställdes vars uppgift blev att på strategisk nivå ansvara 
för projektets kommunikation. Ansvaret var att engagera fl er samverkanspartners och 
nya grupper av boende i arbetet med Karl Johans torg och aktivitetshuset. 

Finansiering ordnas 

Hösten 2005 till våren 2006
Näridrottsplatsen skulle byggas under förutsättning att ett fl ertal parter gick in och 
bekostade arbetet. Beslutet om fi nansieringen drog ut på tiden. Intervjuerna visar att 
parterna väntade in varandra. Tystnaden bröts av Västsvenska Idrottsförbundet och 
under våren 2006 blev fi nansieringen klar. Åtta samverkanspartners hade då tillsammans 
genererat 4,5 miljoner för förändringsarbetet av Karl Johans torg.5 Under sommaren 
startades sedan byggnationen av näridrottsplatsen.  

Invigning av nya Karl Johans torg 

Hösten 2006
I september hölls, trots att näridrottsplatsen inte blivit klar, en invigning av nya Karl 
Johans torg. En hel del aktiviteter och invigningstal förekom. Torget fylldes av tält där 

3 För en lista över samtliga medlemmar i arbetsgruppen se bilaga två.

4 Se bilaga tre för ritning över näridrottsplatsen. 

5 För en lista över samtliga åtta fi nansiärer se bilaga ett.
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föreningar, förvaltningar, bostadsbolag och övriga fanns representerade. På den nya konst-
gräsplanen spelades fotbollsmatch mellan IFK Göteborg och ungdomslaget Majornas 
United. Det fanns korv- och hamburgerförsäljning och fl era ungdomsband spelade och 
underhöll besökarna. Uppskattningsvis besöktes invigningen av 800 till 1 000 personer. 
Många föreningar och organisationer hade tillsammans planerat inför invigningen och 
gjort denna dag möjlig. 

Föreningsverksamhet och aktiviteter
Försök att öppna upp skolan på kvällar och helger

Våren 2004
I nätverket som bildades under våren 2004 fanns föreningar som ville skapa aktiviteter 
för ungdomar i Majorna. Vid ungdomsprojektets början fanns idéer om att öppna Karl 
Johansskolan för föreningar på kvällar och helger. Tanken var att skolan skulle bli ”kyrkan 
mitt i byn”. Att förverkliga idén visade sig vara svårt, då det var mer komplicerat än vad 
ungdomsprojektet trott. Ungdomsprojektet övergav därför tillfälligt idén och istället 
bestämdes att samarbetet skulle gå varsamt fram. 

Genom fi nansiellt bidrag från regeringsprojektet Handslaget6 har elever kunnat besöka 
föreningar och provat på idrotter och verksamheter under skoltid. Även nykterhetsför-
eningens IOGT-centro7 har samverkat med skolan för att arbeta förebyggande mot narko-
tika. Skolan har med tiden och vid enstaka tillfällen lånat ut sina lokaler till föreningarna 
i aktivitetshuset.

Drömmen om den gamla fritidsgården 

Våren och hösten 2005
Behovet av lokaler ökade och det fanns en dröm hos föreningarna om att ta över den 
gamla fritidsgården. Föreningarna ville öppna ett aktivitetshus. Tanken var att skapa 
mötesplatser mellan generationer där aktiviteter för både ungdomar och vuxna kunde 
erbjudas. Det var inte enkelt att ta över fritidsgården. Lokalsekretariatet som ansvarar för 
fritidsgården kunde bara hyra ut lokalen till kommunala verksamheter, vilket kom att 
skapa problem eftersom Majornas stadsdelsförvaltning, som hyrde lokalen, ville bli av 
med kontraktet. 

En period av påtryckningar och förhandlingar tog sin början, vilket medförde att akti-
viteter och verksamheter kom att förhalas. Efter att projektledaren och kommunikatören 
varit i nämnden och presenterat idén, gav påtryckningarna resultat. Majornas stadsdels-
förvaltning fi ck i uppdrag att hyra ut lokalen i andra hand till Majornas Samverkans-
förening (MSF), som då hade bildats. MSF bildades bland annat på grund av organisa-
toriska orsaker, då ett antal föreningar8 gick samman och startade en gemensam förening 
för att få möjlighet att skriva kontrakt. Under tiden som förhandlingar med kommunen 
pågick hade nämligen föreningarna börjat titta efter andra lokaler att hyra. 

6 Regeringen har avsatt 1 miljard till idrottsrörelsen för att bland annat arbeta drogförebyggande och nå nya 
grupper av barn och ungdomar. Se vidare www.ungdomsprojektmajorna.se. 

7 IOGT-centro är en del inom IOGT-NTO. IOGT-NTO är en nykterhetsförening som arbetar förebyg-
gande mot alkohol och narkotika. Se vidare www.iogt.se.  

8 För en lista över samtliga medlemmar i föreningen se bilaga två.
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Först i december kunde ett tiotal föreningar fl ytta in i den gamla fritidsgården och 
börja bedriva sina verksamheter. Förutom bidrag från Lundbys resursnämnd9 arbetade 
föreningarna fram en gemensam fi nansieringsmodell för hyran.  

Aktivitetshuset byggs upp

Hösten 2005 och våren 2006
När föreningarna fl yttat in började arbetet med att i ordningsställa huset. Ungdomarna hade 
tidigare bjudits in till en framtidsverkstad, där planer på aktivitetshuset hade konkretiserats 
och arbetsgrupper skapats. En del ungdomar har således målat om, andra inrett och vissa 
har ansvarat för att olika spel kommit till huset. Samtidigt som ungdomarna arbetade i 
lokalerna byggde Lokalförsörjningsförvaltningen en replokal samt renoverade köket. 

Genom de olika arbetsgrupperna hade ungdomarna stort infl ytande i aktivitetshuset. 
De fi ck själva bestämma färg, inredning och spel. För att infl ytandet skulle fortsätta ska-
pades en ungdomsstyrelse. Ungdomar bjöds in till ett möte där varje ungdomsgrupp fi ck 
välja en representant till styrelsen. Olika grupper av ungdomar fanns således represente-
rade. Ungdomsstyrelsen träffades några gånger men kom med tiden att splittras.  

Föreningsverksamhet i huset

Hösten 2006
Många aktörer bedriver verksamhet i huset.10 Det fi nns ett café som är öppet för allmän-
heten och drivs av Café Solberg.11 I huset fi nns en replokal som ungdomar får låna genom 
att starta studiecirklar. Lokalen utnyttjas också av MSF som fått medel att starta en rock-
skola. MSF vill erbjuda ett alternativ till den kommunala musikskolan. Medel har beviljats 
för att anställa en musikansvarig och målsättningen är att få mellanstadiebarn att bli intres-
serade och starta band i framtiden.   

Kriminellas revansch i samhället (KRIS)12 och IOGT-centro har tjejgrupper ihop och 
IOGT-centro och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV)13 driver en hip-hop-
kurs tillsammans. NBV har även investerat i en hip-hopstudio och IOGT-centro bedriver 
familjeverksamhet. För vuxna hålls en historisk studiecirkel om Majorna och ett fi loso-
fi skt café och kurser i meditation planeras. Två gånger i veckan bedriver föreningen 
Junis14 pyssel för mellanstadiebarn och föreningen Enastående föräldrar15 arrangerar 
verksamheter för barn och ungdomar under lov och ledighet.16 

Några kvällar i veckan är så kallade öppna kvällar. Tanken är att ungdomarna skall 

9 Lundbys stadsdelsförvaltning var vid tiden resursnämnd för Göteborg när det gäller frivilligt socialt 
arbete. Se vidare www.lundby.goteborg.se 

10 För en lista över samtliga aktörer i aktivitetshuset se bilaga två.

11 Café Solberg är en verksamhetsgren i Vägen Ut! Vägen Ut! är ett socialt kooperativ som bedriver praktik-
platser för människor som kommit tillbaka från ett liv präglat av missbruk. Se vidare www.vagenut.
coop 

12 Föreningens syfte är att stödja personer som kommit ut från fängelset och som vill lämna sitt tidigare 
kriminella liv. Se vidare www.kris.a.se   

13 NBV är nykterhetsrörelsens studieförbund. Se vidare www.nbv.se

14 Junis är IOGT-NTO:s barn och ungdomssektion. Se vidare www.iogt.se

15 Enastående föräldrar är en förening för ensamstående föräldrar, som bland annat vill förbättra villkoren 
för ensamstående och deras barn. Se vidare http://web.comhem.se/~u96800068/

16 De nämnda verksamheterna är några exempel på aktiviteter som startats. För mer information se www.
karljohan.org.
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komma med förslag på aktiviteter som de själva vill göra. Föräldrar och föreningar fi nns 
med på kvällarna. Med hjälp av bland annat KRIS har ungdomarna bildat ungdomsför-
eningen 414. Det tog tid för de öppna kvällarna att fungera. Ungdomarna testade gränser 
och de vuxna var tvungna att stänga för att åter öppna verksamheten vid senare tillfälle.    

Sommarverksamhet
2004, 2005 och 2006
Under tre somrar har ungdomsprojektet genom MSF i samarbete med lokala företrädare 
för Familjebostäder, Hyresgästföreningen, Robert Dicksons stiftelse och socialtjänsten 
ordnat sommarverksamhet. Under den sista sommaren fi ck ett fyrtiotal ungdomar syssel-
sättning mot betalning. I verksamheten har äldre ungdomar fått leda yngre. Tillsammans 
med vuxna och ungdomsledare har de arbetat med utemiljön runt Karl Johans torg. Ung-
domarna plockade skräp, rensade ogräs, målade om basketkorgar, lagade hål i fotbolls-
målen och så vidare. Även samtal hölls där man diskuterade hur närmiljön kunde göras 
trygg och välmående. Förutom sysselsättningen erbjöds även inspirerande aktiviteter 
som segling och kajakpaddling. Under sista sommaren påbörjade förvaltningarna bygget 
med näridrottsplatsen. 

Ungdomsprojektet avslutas
2006
Ungdomsprojektet är i skrivande stund inte avslutat men befi nner sig i en fas där projektet 
håller på att avslutas. Tanken är att föreningar, boende och andra organisationer skall ta 
över och bära ansvaret för de verksamheter som skapats. Projektledaren har därför under 
det sista året successivt dragit sig tillbaka och låtit ideella krafter ansvara för ungdoms-
projektets verksamheter, utveckling och överlevnad. 

Åtgärder för självständighet 

Hösten 2006
Projektledaren har under ungdomsprojektets gång hittat människor som engagerat sig 
och agerat stöttepelare. Det har bildads en kärngrupp och därför har han ordnat en ledar-
skapsutbildning på 50 timmar. Syftet med utbildningen är att eldsjälarna inte skall seg-
menteras i sina verksamheter och roller. I utbildningen diskuteras istället behovet av att 
bli mentorer för andra. Teoretiska kunskaper och metodverktyg har förmedlats och det 
har diskuterats hur eldsjälarna kan bli sammansvetsade och arbeta för föreningsnätverket 
i framtiden. Det fi nns även planer på att anställa en samordnare för MSF och aktivitets-
huset, vars arbetsuppgifter diskuteras. Projektledaren har även tagit upp diskussionen 
om huruvida Familjebostäder och Hyresgästföreningen kan stötta MSF även framöver. 
Han ser gärna att det utarbetas strategiska planer för detta.

Projektorganisation och struktur 
Det har funnits mål, syften och rollbeskrivningar. Arbetet har planerats tidsmässigt, då 
åren delats upp i olika faser. Projektorganisationen har varit klar från början men har delvis 
förändrats med projektets antagna form. Intervjuerna visar att ungdomsprojektet varit 
organiserat som nedanstående bild visar. Bilden är en illustration över den samverkans-
form som uppstått. 
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Styrgruppen bildades först och har skapat ekonomiska och strukturella förutsättningar 
för projektet. Styrgruppen, men även projektgruppen, har på så vis varit projektets stam 
medan Karl Johans torgsgruppen och Majornas Samverkansförening sett till att idéer 
förverkligats. Under rubrikerna nedan beskrivs gruppernas ansvar närmare.  

Styrgruppen
Styrgruppen har bestått av representanter från Familjebostäder och Hyresgästföreningen. 
För Familjebostäder har marknadschefen och distriktschefen deltagit och för Hyresgäst-
föreningen har Ronny Bengtsson17 medverkat ideellt. Även projekt gruppen har deltagit 
på styrgruppens möten. Styrgruppen har haft ett strategiskt ansvar och sett till att mål, 
syfte, budget och arbetsbeskrivningar för projektgruppen tagits fram. Inom styrgruppen 
har vägval, ekonomi, problem och idéer diskuterats. Gruppen har stöttat projektgruppen 
samtidigt som höga krav på återrapporteringar och resultat ställts. Familjebostäder har 
stått för en företagsekonomisk struktur i projektet och Hyresgästföreningen för en folk-
rörelsemässig sådan. Styrgruppen har träffats fyra till sex gånger om året.  

Projektgruppen
Projektgruppen har bestått av tre projektanställda; projektledaren, en kommunikatör 
och My som anställdes för att rekrytera deltagare. Gruppen har engagerat människor, sett 
till att idéer kommit fram och att samverkan uppstått genom att etablera kontakter. Det 
operativa ansvaret har projektledaren haft. Han har tillsammans med My varit en länk 
mellan styrgruppen, MSF/aktivitetshuset och Karl Johans torgsgruppen/näridrottsplatsen. 
Projektledaren har stöttat My och andra boende i deras arbeten. Kommunikatören har 
marknadsfört ungdomsprojektet och aktiviteterna samt stöttat projektledaren. 

Karl Johans torgsgruppen 
I Karl Johans torgsgruppen har aktörer som varit berörda av näridrottsplatsen deltagit.18 
I gruppen har bostadsbolag, förvaltningar, föreningar, MSF och projektledaren ingått. En 
del aktörer har haft en stödjande roll, vilket inneburit att deras medverkan varit mindre 

17 Ronny Bengtsson var, som tidigare nämnts, en av de föräldrar som var med och initierade ung-
domsprojektet.  

18 För en lista över samtliga samverkanspartners se bilaga ett.
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när det konkreta arbetet startat. Med tiden har således en kärngrupp uppstått. Ansvaret 
har varit att förverkliga idén om näridrottsplatsen som boende tagit fram. Mötena har 
varit ett sätt att se till att alla gör det de skall, men även varit ett forum för att diskutera 
problem och idéer som uppstått under arbetet. Gruppen har till viss del även ansvarat för 
att förverkliga aktivitetshuset, då Lokalförsörjningsförvaltningen och Majornas stads-
delsförvaltning19 ansvarat för huset. Gruppen har träffats var fjortonde dag. 

Förvaltningsgruppen 
Förvaltningsgruppen har varit kopplad till Karl Johans torgsgruppen, då den bildades för 
att alla förvaltningar skulle få mandat att fatta ekonomiska beslut. Gruppen har träffats 
efter behov och diskuterat ekonomiska frågor. I projektorganisationen som skildrades tidi-
gare är gruppen svagare framställd i jämförelse med de andra, då den varit inoffi ciell och 
bara bestått av förvaltningarna i Karl Johans torgsgruppen.      

Majornas Samverkansförening
Majornas Samverkansförening består av ett tjugotal organisationer som gått samman och 
bildat en förening. En del sitter med i föreningens styrelse och andra är stationerade i 
aktivitetshuset. En del är boende i Majorna och andra inte. Det fi nns en oklarhet över vad 
MSF har för syfte. Intervjuerna visar dock att föreningen är en länk till boende, ungdomar, 
vuxna och föreningar inom och utanför Majorna. Föreningarna som ingår i MSF har 
startat verksamheter och har, med hjälp från projektledaren och kommunikatören, fått in 
ungefär 1,2 miljoner i likvida medel, som sökts från fonder och offentliga institutioner. 
Genom föreningarna har idéer förverkligats och verksamheter byggts upp. My har, till-
sammans med en annan kvinna, varit en viktig stöttepelare och hjälpt deltagare och för-
eningar med att starta upp aktiviteter.  

19 Lokalsekretariatet har det yttersta ansvaret för huset. Lokalförsörjningsförvaltningen har som ansvar att 
förvalta lokalerna och stadsdelsnämnden hyr huset av Lokalsekretariatet – som nu hyr ut lokalerna i 
andra hand till Majornas Samverkansförening.  



Foto: Katarina Strandberg
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KAPITEL FYRA

Erfarenheter 
I detta kapitel har jag sammanfattat intervjupersonernas uppfattningar. Avsnittet följer de 
inriktningar och faser som beskrevs i föregående kapitel. Här ges en del förklaringar på 
saker som berörts tidigare. Erfarenheter av projektledarens arbetsmetoder beskrivs också 
samt deltagarnas upplevelser av dessa. Kapitlet belyser även tankar om samverkansformens 
framtid. I likhet med tidigare kapitel diskuteras även erfarenheter när det gäller projekt-
organisation och struktur.       

Kartläggningsfasen
Projektledaren menar att det varit viktigt att få kontakt med personer som är trygga i sina 
roller och som kan fatta beslut i frågor utöver det normala. Han menar att det kan vara svårt 
att få kontakt med kommunala tjänstemän med mandat att arbeta med frågor som sträcker 
sig bortom ordinarie arbetsuppgifter. Enligt projektledaren har besöken i kartläggnings-
fasen varit viktiga. Besöken har förberett tjänstemän som senare fattat beslut om ung-
domsprojektet. Förhoppningsvis har de då redan skapat sig en positiv bild av projektet.   

I kontakten med intressenter var projektledaren noga med att inte prata fi nansiering 
eftersom han ville få fram deras engagemang, idéer och erfarenheter rörande liknande 
projekt. För projektledaren var det viktigt att få in aktörerna i diskussionen så tidigt som 
möjligt, eftersom han ville att dessa skulle känna för projektet och engageras av frågorna. 
Han menar att idéer som personer är med och tar fram är de ofta villiga att betala för. 
Dessutom var det svårt att tala om fi nansiering, eftersom det vid tiden inte riktigt fanns 
några tydliga förslag på vad som skulle göras. 

Under kartläggningen fattades även det viktiga beslutet att blicka framåt istället för att 
försöka leta efter syndabockar för tidigare nerdragningar, vilket projektledaren tror att 
tjänstemännen upplevde som befriande. 

Arbetet med Karl Johans torg 
Intervjuerna visar att det inte framkom några oenigheter när det gällde att ta fram ett 
förändringsförslag av torget. Detta eftersom arbetsgrupperna utgick från områdets karaktär, 
det vill säga vilka aktiviteter, föreningar, grupper av ungdomar och boende som utnyttjade 
torgets delar. 



28

Röster från ungdomsgruppen
Från ungdomsgruppen intervjuades Lotta och Pontus. Lotta och Pontus går, vid tiden 
för intervjun, på gymnasiet men var under högstadietiden delaktiga i den pedagogiska 
arkitekturen. Intervjun med Lotta och Pontus visar att det varit en krävande arbetsprocess. 
Mycket tid och engagemang har lagts ner och ungdomarna har ibland undrat om ”detta 
verkligen är så viktigt för just mig”. Pontus och Lotta upplevde processen som ”seg”, då 
många aktörer haft synpunkter och förslag. Det har gått för lång tid från det att förslaget 
togs fram tills att det började ske en förändring på torget.20 

Pontus var besviken och menade att det enda som basketgruppen ville var att få bort 
vattenpölarna från planen, samt ordna med belysning. Arkitekten uppmuntrade gruppen 
att vara kreativa, vilket Pontus upplevde skapade för stora förhoppningar. Ungdomarna 
blev lovade att basketplanen skulle bli klar först men inget hände under hela sommaren. 
Pontus var vid intervjun orolig att planen inte skulle bli klar till invigningen.21 Pontus 
upplever att det varit svårt att skynda på arbetet, då många aktörer varit inblandade men 
ingen haft ansvar. Han har inte vetat vem han kan kontakta för att få arbetet med när-
idrottsplatsen att gå fortare. 

Lotta var inte lika besviken som Pontus. För henne spelade det till exempel ingen roll 
att det inte blev några pluggiglos.22 Hon tyckte mest att det varit roligt att få vara med, 
båda medger dock att det känts ”häftigt” när de såg att det började hända saker på torget. 
Lotta berättade att hon efter den pedagogiska arkitekturen slussats mellan olika verksam-
heter, vilket resulterat i att hon numera är aktiv inom Ungdomens Nykterhetsförbund.23 
Lotta har genom verksamheterna lärt sig att hantera olika typer av människor. Ingen av 
ungdomarna tyckte att relationen till vuxna förändrats, då de ansåg att relationen redan 
varit bra sedan tidigare.

Relationen till området har förstärkts. Ett ökat ansvarskännande har uppstått och 
ungdomarna berättade att de numera blir upprörda när andra sparkar på bollbingen eller 
drar upp konstgräset. Men de menar samtidigt att den pedagogiska arkitekturen nått fel 
sorts ungdomar24, då de aldrig skulle förstöra i bostadsområdet, även om de inte varit 
med i ungdomsprojektet. Arbetsprocessen måste göras enklare än den varit för att nå 
”rätt” ungdomar trodde Pontus och Lotta. Det lades enligt Pontus och Lotta ett för stort 
ansvar på ungdomarna, som de i riskzon inte klarade av. Många hoppade av den pedago-
giska arkitekturen. Dessutom borde projektet/arkitekten ha berättat vilka ramar som 
fanns, istället för att skapa för stora förväntningar.  

Mohammeds upplevelser 
Mohammed är i tjugoårsåldern och intervjuades eftersom han varit aktiv i förenings-
gruppen. Han valde att engagera sig eftersom han var intresserad av att starta en basket-
förening. Han menade att basket var populärt men att det inte fi nns någon klubb i 
Majorna. Mohammed tyckte att arbetsprocessen tagit lång tid och menar att det har 
krävts ett brinnande intresse för att orka med. 

20 För att få en uppfattning om arbetsprocessen se avsnittet Cirkelverksamhet och pedagogisk arkitektur.

21 Intervjuerna med ungdomarna hölls en vecka innan invigningen och då hade inte mycket blivit klart på 
torget.     

22 Pluggiglos var en idé som togs fram av ungdomarna och var en byggnad som såg ut som en glödlampa där 
eleverna kunde göra läxor, grupparbeten eller bara umgås.   

23 Ungdomens Nykterhetsförbund ingår i IOGT-NTO-rörelsen och arbetar för en helnykter livsstil. Se 
vidare www.unf.se 

24 Det har skapats många arbetsgrupper som nått olika ungdomar.
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Mohammed fi ck en praktikplats i projektet för att starta en förening samt ordna basket-
turneringar. Han fi ck hjälp av vuxna, vilket han anser ha varit bra eftersom han inte skulle 
ha klarat av detta på egen hand. Nu vill han göra om föreningen till en klubb, så att laget 
skall kunna vara med och tävla. Han menade att de etablerade klubbarna är för stora, vilket 
gör att ungdomarna inte syns. I föreningen syns man däremot och ”blir någon”. Mohammed 
har lärt sig leda ungdomar men även hur saker fungerar och hänger ihop, till exempel 
vilka han kan kontakta för att söka pengar. Han är stolt över sitt arbete och upplever att 
de yngre ser upp till honom. 

Han anser att projektet ger ungdomar en chans. När de aktiverar sig ser de att det fi nns 
andra vägar att gå. Ungdomarna har enligt Mohammed fått en positiv syn på föreningslivet. 
Han själv och ungdomarna upplever att de är delaktiga i något stort. Han anser att ung-
domsprojektet nått rätt ungdomar, då kontakt med ungdomar som visar vägen uppstått. 
Själv känner han sig som en brobryggare mellan ungdomar och vuxna. Mohammed upp-
lever att de vuxna lyssnar och på så vis har han kunnat påverka. Praktikplatsen har gett 
honom motivation att studera vidare. Nu vill han läsa till socionom och arbeta med ung-
domar i framtiden. Om det blivit tryggare kunde han inte svara på men ungdomarna 
känner sig delaktiga, vilket han tror lugnar de vuxna. 

Tankar från boendegruppen
Birgitta engagerade sig i boendegruppen för att hennes son var aktiv i förändringsarbetet 
av Karl Johans torg. Hennes tidigare oro stillades när hon såg vad hennes son gjorde på 
fritiden och vad som hände i området. Det tog tid att diskutera förändringsarbetet i boende-
gruppen. Birgitta berättar att gruppen kompromissade en hel del, vilket innebar att hon 
ganska tidigt insåg att det skulle bli en hel del jämkningar på vägen. Men hon upplever att 
gruppen fått allt de önskat. 

Birgitta menar att hon via projektet har fått en förståelse för stadsplanering och hur 
man tänker inför en ombyggnation av en näridrottsplats. Hon tycker det var roligt att få 
ta del av Majornas historia, som hon anser ha skapat en starkare identitet till området än 
vad hon hade tidigare. Birgitta har fått en annan känsla till platsen och hon har bara hört 
positiva kommentarer från grannarna, som tycker torget blivit fi nt. Det har blivit mer liv och 
rörelse, då både vuxna och ungdomar utnyttjar torget idag. Hon tycker att när idrottsplatsen 
är bra eftersom barnen nu håller sig i närheten av bostaden. Näridrottsplatsen har även 
gjort att eleverna i skolan inte behöver åka långt för några timmars friidrott. Det är bra, 
anser Birgitta, att barnen får vara ute och röra på sig. 

Enligt Birgitta har det tack vare projektet skapats möten och vänskapsband mellan gene-
rationer, då hon tror att ungdomarna fått en annan relation till vuxna. Ungdomsprojektet 
har medfört att boende känner sig tryggare i området än tidigare. Hon upplever att de som 
deltagit har blivit mer utåtriktade och säger ifrån när någon gör fel. Hon tror att deltagarna 
i boendegruppen sett att det går att få infl ytande när engagemang och delaktighet fi nns.

Förvaltningarnas åsikter och lärdomar
Kenneth Nilsson på Idrotts- och föreningsförvaltningen menar att boende i Majorna hade 
realistiska idéer. Det har bara varit skejtarna i föreningsgruppen som haft stora planer som 
inte gått att genomföra, då det fi nns regler för hur en skolgård får se ut. När förvaltning-
arna fi ck ritningen var de således tvungna att backa. Han tror därför att det vore bra att 
styra upp arbetet från början. Att de som leder diskussionerna med boende har kunskaper 
om vad som är rimligt och vilka regler som fi nns att följa. I slutändan måste hänsyn tas 
till platsen, dessutom anser förvaltningarna att skötseln bör tas med i planeringen.  
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I ungdomsprojektet kopplades boende in innan fi nansiering var klar. Kenneth menar 
att det fi nns en fara med att låta ungdomar tänka fritt eftersom det kan leda till missnöje 
om inte medel kommer in. På så sätt anser han att det är en fördel om det fi nns en ekono-
misk bas redan innan boende görs delaktiga. Samtidigt medger han att deras medverkan 
troligtvis bidragit till att fi nansiering kommit fram. 

Förvaltningarna menar att så stora anläggningar som en näridrottsplats inte kunnat 
byggas utan samverkan, ingen tar sådana kostnader själv. Dessutom visar intervjuerna att 
det fi nns medel att söka för näridrottsplatser och att det är ett bra och kostnadseffektivt 
sätt att få ner skadegörelsen, då tidigare byggen medfört att klotter minskat avsevärt.

En anledning till att fi nansieringen drog ut på tiden berodde på att förvaltningarna 
väntade in Majornas stadsdelsförvaltning. Stadsdelsförvaltningen har verksam hetsansvar 
och därför kunde de andra inte gå in och ta över deras frågor. Majornas stadsdelsförvalt-
ning menar att dröjsmålet från deras sida berodde på det ekonomiska läget. Först när de 
visste att det skulle bli ett överskott kunde medel beviljas. Intervjuerna visar att dröjsmålet 
även berodde på att en del tjänstemän inte hade mandat att fatta beslut. En kommunal 
förvaltningsgrupp bildades för att få dit personer med befogenheter. Enligt Majornas 
stadsdelsförvaltning hade det underlättat om en sådan grupp bildats tidigt, så att processen 
inte behövt stanna upp.  

De olika samverkanspartners som medverkat har haft olika anledningar till detta. För 
en del har det handlat om idrott och hälsa och för andra om att öka tryggheten samt 
stödja föreningslivet. För Majornas stadsdelsförvaltning var en viktig dimension att det 
handlade om en engångsinvestering. Att förtroendeingivande aktörer som Familjebostäder 
och Hyresgästföreningen stått bakom kan också ha påverkat. Idrotts- och föreningsför-
valtningen har som uppdrag att medverka i etableringen av en näridrottsplats per år och 
Park- och naturförvaltningen gick in i projektet för att öka tryggheten, men även för att 
Idrotts- och föreningsförvaltningen var entusiastiska. Park- och naturförvaltningen hade 
inte gjort så stora förändringar om det inte hade handlat om samverkan. 

Missnöje hos samverkanspartners
Det fi nns en besvikelse hos kärngruppen i Karl Johans torgsgruppen som grundas på att 
Familjebostäder och Hyresgästföreningen på invigningen inte varit tydliga – i de invig-
ningstal som hölls – att ungdomsprojekt Majorna varit ett samverkansprojekt. Missnöjet 
grundar sig i att det inte framkom att fl er aktörer än Hyresgästföreningen och Familjebo-
städer varit med och arbetat och fi nansierat idéer inom ungdomsprojektet, dvs. när idrotts-
platsen och aktivitetshuset. En del av projektets samverkanspartners var inte heller 
nämnda varken på inbjudan eller på informationsbladen till invigningen. Missnöje fi nns 
även hur ungdomsprojektet vinklats i media, då de anser att projektet enbart har vinklats 
som ett samverkansprojekt mellan Familjebostäder och Hyresgästföreningen. 

Liknande känslor av missnöje fi nns även hos en aktör inom MSF, som menar att deras 
namn ofta föll bort från informationsblad. Konsekvensen blev att en konkurrent var med 
på invigningen och rekryterade medlemmar. Intervjun visar att organisationen delvis 
medverkat i projektet för att värva deltagare. För aktören har det således varit viktigt att 
synas men även för att motivera deltagande inför den egna styrelsen. 

Föreningsverksamhet och aktiviteter 
Upplevelser från Majornas Samverkansförening 
I intervjun med Ronny Bengtsson framkommer att folk blev mer engagerade efter att MSF 
bildades än vad de var innan. Dessutom visade det sig att ett stort kontaktnät etablerats 
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när boende och föreningar gick samman och engagerade sig för gemensamma mål. Olika 
intressen, kunskaper och verksamhetspengar har på så vis kommit in i nätverket och akti-
vitetshuset. 

Intervjuerna med representanter i styrelsen visar att det fanns olika uppfattningar kring 
styrelsens funktion. Olika förväntningar rådde mellan ”göra”-människor och de som 
ville skapa struktur. Några menar att det borde ha funnits en diskussion om styrelsen, 
innan valberedningen tog fram sitt förslag. Projektledaren, som varit med i valbered-
ningen, menar att han bland annat ville få in personer/organisationer med vana av styrelse-
arbete för att skapa struktur och fördela frågor till olika forum. Ett annat syfte var att få 
in organisationer som kunde ge legitimitet. 

Aktörer som haft anställd personal i styrelsen anser att de lagt för mycket tid på aktivi-
teter i huset. Bättre framförhållning och balans mellan handling och struktur efterfrågas. 
Intervjuerna visar att det varit svårt att få fram frågor som rört Majorna som område och 
MSF som nätverk, då många av föreningarna i första hand är engagerade i sina egna verk-
samheter. Fler boende efterfrågas därför, eftersom de har ett bredare perspektiv än att 
bara bedriva verksamhet i aktivitetshuset. 

Röster från aktivitetshuset
Intervjuerna visar att aktörerna haft olika syften med att förlägga sin verksamhet i huset. 
Några var i behov av en lokal och andra ville starta verksamhet i Majorna. Att alla haft 
olika syften har medfört att mycket tid ägnats åt att bygga upp gemensamma strukturer 
och normer. Det har trots det startats mycket verksamhet och intervjuerna visar att det 
diskuterats hur skolan kunnat involveras mer, eftersom fl er lokaler behövts. Intervjuper-
sonerna menar att aktivitetshuset har skapat mötesplatser men att det varit svårt att få 
olika ungdomar att vistas i huset samtidigt. En del har känt sig hotade och varit rädda i en 
del andra ungdomars närvaro. Intervjuerna visar att KRIS har tagit på sig frågan och 
arbetar med att komma till rätta med problemet. 

En av ungdomarna som engagerat sig i inredningsgruppen säger i intervjun att hon 
tycker det är roligt att det blivit som de bestämt. Hon har lärt sig att om hon engagerar sig 
så får hon en chans att påverka. För att ungdomarna skulle kunna fortsätta ha infl ytande 
bildades som tidigare nämnts en ungdomsstyrelse. Intervjuerna visar att den slutade 
fungera eftersom ungdomar som befann sig i riskzon uteblev från möten, vilket med-
förde att de andra tröttnade. Enligt en del personer som intervjuats krävs mer vuxenstöd 
för att göra dessa aktiva. Det har inte funnits klara direktiv, vilket man menar har bidragit 
till att ungdomarna haft svårt att delta. Ungdomsprojektet borde enligt intervjuperso-
nerna ha utsett en ungdomsledare som stöttat mer, sänka ambitionerna och givit ungdomar 
i riskzon enklare uppgifter att utföra.  

Lärdomar från den öppna verksamheten
Intervjupersonerna från aktivitetshuset berättar att det tog tid för den öppna verksamheten 
att fungera. Under de första kvällarna kom ett femtiotal ungdomar och de vuxna var inte 
tillräckligt förebredda. Med hjälp av Majornas ungdomsgrupp25 infördes struktur. Tanken 
att låta ungdomarna komma med egna förslag övergavs och istället planerades aktiviteter för 
ungdomarna. Självförtroende och inspiration måste till, menar de vuxna som intervjuats, 
innan ungdomar i riskzon har förmågan att förverkliga egna idéer. Intervjun med Sara, en 
förälder som aktiverat sig, menar att ungdomarna växte när de fi ck uppgifter att utföra. 

25 I Majornas ungdomsgrupp samverkar Majornas fritid, skolan, socialtjänsten och polisen. Syftet är att 
fånga upp ungdomar med svårigheter. Se vidare majorna.goteborg.se 
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Sara engagerade sig i den öppna verksamheten eftersom hon var orolig för sin dotter. 
Sara berättar att det fanns en distans mellan vuxna och ungdomar tills det att Roberto 
från KRIS gick fram och pratade. Stämningen var olustig och Sara menar att hon aldrig 
skulle våga gå fram till ungdomarna. Dessa var många, en del stora och långa, vilket inne-
bar att hon upplevde dem som farliga. Nu när Sara lärt känna dem ser hon att de bara är 
barn. Idag har Sara en bra kontakt med ungdomarna och hon vågar även säga ifrån när 
någon missköter sig. Sara är mindre orolig nu när hon fått inblick i dotterns fritid och sett 
vilket sammanhang hon ingår i. 

Det fi nns en osäkerhet hos en del när det gäller att leda ungdomar. Majornas ung-
domsgrupp har därför erbjudit handledning för att ge stöd och råd, vilken upplevts som 
positivt. Även den ledarskapsutbildning som projektledaren anordnat känns bra att ha i 
ryggen, enligt de vuxna i verksamheten. 

Intervjuerna visar att näridrottsplatsen varit en resurs för verksamheten, då bollbingen 
gjort att killarna i huset kunnat spela fotboll medan tjejerna haft lokalen för sig själva. Boll-
bingen har även varit lyckad då intervjuerna visar att spontant fotbollsspel uppstått mellan 
organiserade fotbollskillar och ungdomar i riskzon.  

Salems upplevelser om de öppna kvällarna
Salem berättade att han precis börjat gå till fritidsgården och blev när den stängdes ”lite 
strulig”. Salem går på gymnasiet och på fritiden går han ofta till de öppna kvällarna och 
upplever att han fått en annan relation till vuxna. Förr var han och hans kompisar blyga 
och pratade inte framför de vuxna men idag talar han med dem. Salem upplever att de ger 
förklaringar när han och hans kompisar inte får som de vill. De hjälper honom att förstå 
och då kan han lättare acceptera ett nej. 

Att ungdomarna skall ta ansvar och komma med egna förslag är Salem medveten om. 
Han har förstått att det behövs en förening för att söka medel till aktiviteter. När ung-
domsföreningen bildades blev han förvånad eftersom många som han trodde aldrig skulle 
bry sig blev engagerade och ville vara med. Han tycker att det är bra att det fi nns vuxna 
som stöttar och han har sett att de ordnat förutsättningar som han aldrig skulle ha klarat 
av. Ungdomarna känner sig tryggare i området nu än tidigare. Salem berättar om tre tjejer 
som varit med på möten och som efter detta vågar vara i området. Tjejerna har börjat 
umgås med Salem och hans kompisar. 

Sommarverksamhet
Salem har även deltagit i sommarverksamheten under två år. Första året var han deltagare 
och andra året ungdomsledare. Han tycker att det var roligt att arbeta men även att lära 
känna vuxna som varit med. Salem kände sig stolt när det kom fram boende som frågade 
vad han gjorde. Han har lärt sig att förändringar uppstår när ungdomarna är rädda om 
saker, då till exempel nya basketkorgar sattes upp när de gamla sköttes om. 

Salem har även målat om aktivitetshuset. Efter det drar han sig för att klottra, då han 
vet hur mycket arbete som ligger bakom att måla ett hus. Aktivitetshuset är ”heligt” och 
där skulle han aldrig klottra, just eftersom han själv varit med och målat. Salem känner 
mer för huset och området idag än tidigare. Skulle någon klottra på torget skulle han bli 
arg och se till att denne tog bort klottret eller göra en polisanmälan. 

Salem tyckte att det var roligt att vara ungdomsledare. Han frågade själv om han fi ck 
vara ledare andra året. De yngre tyckte att det var roligt att ha äldre ungdomar som 
ledare, eftersom de upplevde att de förstår dem bättre än vuxna. Erfarenheterna är att 
vuxna måste vara hårdare då han sett att vissa misskött sig. Salem förstår dem men menar 
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samtidigt att de inte kan utebli från möten. Sommarverksamheten har enligt Salem nått 
rätt ungdomar som många gånger känt sig utanför och inte haft något att göra under 
sommarmånaderna. 

Projektledarens arbetsmetoder 
Intervjun med projektledaren visar att han velat få igång ett konkret arbete tidigt. Han ville 
göra något som syntes för att skapa ett värde för aktörerna. Aktivitetshuset och näridrotts-
platsen var enligt honom medel för att skapa en samverkansform. 

Projektledaren har arbetat efter vad han kallar för ”hjälp till självhjälp”, vilket innebär 
att han inte har förmedlat färdiga verktyg utan deltagarna har själva fått hitta lösningar. 
Hans roll har varit att inspirera och coacha deltagarna. Det har varit viktigt att deltagarna 
känt att de är deras frågor som projektet arbetat med. Projekt ledaren har medvetet låtit 
dem ”svettas och våndas”, för att fi nna egna lösningar. Han har inte skapat genvägar, utan 
styrt upp när han sett att det börjat ”braka”. 

Det har varit mycket folk som varit engagerade i ungdomsprojektet, vilket han tror 
inte hade varit fallet om projektet varit utstakat från början. För att få ihop människor till 
projektet har projektledaren arbetat utifrån vad han kallar för ”den gemensamma nämna-
ren”, där intressen varit grunden för gruppbildning, engagemang och delaktighet. ”Den 
gemensamma nämnaren” har sammanfogat och gjort grupperna intakta. Han har således 
försökt se vilka mål och intressen som drivit personer in i projektet, för att skapa motiva-
tion och engagemang. Framgångsfaktorn har varit att alla deltagare upplevt att de varit 
med och bidragit med idéer om vad som skulle göras. 

Projektledaren har strävat efter att inte ha några förutfattade meningar med sig in i 
projektet. Han har arbetat efter tesen ”i verkligheten men utan ramar” och har således 
försökt undvika att tänka på vad som är möjligt och inte. Målsättningen har varit att del-
tagarna skall tänka fritt. Han har poängterat att deltagarna måste förverkliga sina förslag 
själva och varit tydlig med att dyrare lösningar kräver mer arbete än billigare. 

Projektledaren nämner att han borde ha stämt av och kontrollerat deltagarnas arbeten 
mer än vad han gjorde. Det har skapats många arbetsgrupper och det har enligt honom 
varit svårt att hinna stödja alla. Han anser dessutom att det varit svårt att veta när han 
skall hjälpa till eftersom han anser att behovet av stöd måste upplevas innan hjälp kan 
erbjudas – annars fi nns det risk att deltagarnas kreativitet hämmas. 

Projektledarens roll
Deltagare menar att projektledaren varit viktig för ungdomsprojektets utveckling, då han 
varit en resurs som haft tid att skapa kontakter och löst problem. En framgångsfaktor har 
varit att han hittat rätt människor till projektet. Han har varit bra på att uttrycka sig, 
presenterat ungdomsprojektet och därmed fått med sig folk. Projektledaren är enligt vad 
som framkommit i intervjuerna en strateg, en idéspruta och duktig på att motivera och få 
igång människor. Men trots att han peppat till eget ansvar har det varit svårt för deltagarna 
att förstå att de skall göra saker själva. Intervjuer med vuxna visar att de känt sig lämnade 
och menar att saker har satts igång med frustration. Mer stöd till ungdomar och vuxna 
hade enligt intervjupersonerna behövts.  

Projektledaren har satt igång aktiviteter trots att det inte alltid funnits medel, vilket en 
del deltagare upplever har skapat kaos och behov av att fatta snabba beslut. Intervjuerna 
visar att det fi nns risk för att folk som vill engagera sig tröttnar när fi nansieringen dröjer. 
Projektledaren är en initiativtagare men sämre på att följa upp, enligt intervjupersonerna. 
Trots detta har deltagarna litat på projektledaren men haft svårt att lita på processen. För 
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att göra processen enklare, än den varit, hade en del önskat att projektledaren delat med 
sig mer av sina tankar och metoder än vad han gjorde.      

Tankar om framtiden
Det fi nns en oro hos föreningarna i föreningsnätverket över att kontakter i MSF är bero-
ende av enskilda personer. Många av föreningarna tror ändå att det upprättats strukturer 
som motverkar detta och intervjupersonerna tror att det kommer fram nya personer när 
andra försvinner. Projektledaren efterfrågar dock en samordning mellan aktivitetshuset 
och näridrottsplatsen, så att dessa i framtiden inte går isär. Han efterfrågar någon som 
lagar broar och som håller ihop nätverket och dess strukturer.  

I intervjuerna framkommer att ungdomsprojektet är förankrat i Familjebostäders och 
Hyresgästföreningens organisationer, samt i många av samverkanspartnernas. Trots detta 
fi nns en oro att även dessa kontakter är knutna till för få personer. Det framkommer i 
intervjuerna att samverkanspartnerna i Karl Johans torgsgruppen kommer att fortsätta 
samarbeta med MSF när näridrottsplatsen är klar. Gruppen talar om att utarbeta skötsel-
planer, där förvaltningarna och MSF bär en del av ansvaret. Samverkanspartnerna tycker 
det är viktigt att ungdomarna aktiveras i planerna. 

Intervjuerna med förvaltningarna visar att mycket arbete och stora investeringar lagts 
ner och att det därför från deras sida fi nns ett intresse av att näridrottsplatsen och aktivi-
tetshuset lever vidare. En av de boende som medverkat i Karl Johans torgsgruppen ser 
föreningsnätverket som boendes språkrör och hoppas att föreningen kan bli en referens-
grupp för förvaltningarna i framtiden.

Projektorganisation och struktur 
Struktur och styrning
Helena Mehner från Familjebostäder menar att det varit viktigt för ungdomsprojektet att 
ha en utarbetad struktur, då detta bidragit till att alla haft samma mål och syfte. Hon tror 
det är viktigt att idéer och aktiviteter struktureras upp i målbeskrivningar, då detta vittnar 
om att projektet tänkt till och skapar förtroende. Enligt henne är detta ett viktigt moment 
i samverkan med kommunen. För Familjebostäder har det varit en ny erfarenhet att 
anställa en projektledare för ett projekt, vilket varit positivt eftersom ungdomsprojektet 
blivit levande och fått mandat. Att medel inte funnits från början tror hon har bidragit till 
att kreativa lösningar skapats. 

Projektledaren menar att projektplanen varit viktigt, då den givit honom stöd och rikt-
ning i arbetet. Enligt projektledaren var det bra att projektplanen utarbetades efter kartlägg-
ningen eftersom planen annars hade styrt från början. Han menar att styrningen varit bra, då 
han upplever att han fått tillräckligt med frihet från styrgruppen samtidigt som höga krav 
ställts. Det har även enligt honom varit en lyckosam kombination att förena Familjebostäders 
företagsekonomiska tänkande och Hyresgästföreningens folkrörelsemässiga arbetssätt – 
eftersom kombinationen har medfört att en bred acceptans för projektet uppstått. 

Styrgruppen
Från Familjebostäder har höga tjänstemän varit representanter i styrgruppen. Enligt 
intervjupersonerna har detta skapat legitimitet utåt, men även möjlighet att fatta snabba 
och förankrade beslut. Intervjuerna visar att nackdelen varit att möten ibland har ställts 
in och vissa har upplevts stressiga, då representanterna haft ont om tid. Tiden mellan en 
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del möten har därför varit lång och medfört att beslut fått vänta. Ont om tid på möten har 
dessutom orsakat missförstånd och gjort att saker fått göras om i praktiken. 

Intervjuerna visar att gruppen haft färre möten under verksamhetsfasen än i början 
och ju närmare invigningen ungdomsprojektet kom. Det antyds att fl er möten hade 
behövts inom denna fas, då vissa upplevde att styrgruppen inte varit tillräckligt insatt i 
det operativa arbetet för att få en bra uppfattning av projektets utveckling. 

Kommunikatörens roll 
Behovet av att anställa en kommunikatör uppstod då alltfl er parter började bli involverade 
i projektet. Intervjumaterialet visar att det därför fanns ett behov av att samordna infor-
mation och kommunikation av projektet. 

I intervjuerna har framkommit att det funnits olika förväntningar på kommunikatören. 
MSF anser att han skulle agera som ett språkrör för dem och styrgruppen för dem. Det 
har enligt intervjuerna rått en förvirring över vad som är ungdomsprojektet och MSF/
aktivitetshuset. För kommunikatören har detta ställt till problem, då han i början infor-
merat om aktiviteter och om MSF men med tiden förstått att det är ungdomsprojektet 
han skall informera om. Intervjumaterialet visar att kommunikatören dessutom haft svårt 
med information, då saker satts igång innan offi ciella beslut fattats. 

Det fi nns även uppfattningar om att kommunikatören borde ha varit utbildad informatör 
eller haft någon annan liknande utbildning. Vid anställning lades istället för utbildning en 
stor vikt vid föreningserfarenheter. Dessa har varit till stor nytta genom att viktiga kontakter 
för projektet har skapats. Nackdelen har dock varit att rollen varit alltför lik projektledarens. 
Det framkommer även att det varit svårt för honom att planera och kommunicera på en 
mer strategisk nivå, vilket en del intervjupersoner anser beror på avsaknad av utbildning.  

Karl Johans torgsgruppen
Intervjuer från Karl Johans torgsgruppen visar att det varit högt i tak på mötena och att 
det varit en bra sammansättning av människor. Förvaltningarna har stått för expertkun-
skaper och MSF har representerat boendes intressen. Intervjuerna visar att föreningsnät-
verket skött kontakten och fått ihop de boendes åsikter bra. Boende har varit mötesord-
förande och sekreterare, vilket enligt de själva upplevt som positivt då de fått en funktion 
och blivit jämlika i gruppen. Samverkan har enligt intervjupersonerna fungerat bra men 
trots detta fi nns vissa synpunkter. 

Intervjumaterialet visar att förvaltningarna tänkt storskaligt och ekonomiskt medan 
MSF tänkt mer estetiskt och känslomässigt. Detta har ibland skapat irritation, då en del 
av förvaltningarna menar att de boende uppehållit sig vid saker som de själva ansett varit 
detaljer. Men tack vare att de lärt känna varandra har det enligt intervjupersonerna upp-
stått en förståelse för varför vissa saker varit viktiga för allmänheten. MSF anser att för-
valtningarna i ett helhetsperspektiv varit lyhörda men att kommunikationen över detalj-
planen ibland brustit. Missförstånd har uppstått ju närmare invigningen kommit, då 
förvaltningarna fattat egna beslut där viktiga små symbolvärden försvunnit. Detta tycker 
MSF är synd men förstår samtidigt att rutiner framträder när stressen blir stor. 

Projektledaren menar att det är viktigt att hålla sig till boendes förslag, då han tycker 
att en del saker ”tappats bort” och att förvaltningarna gjort saker som inte funnits med på 
ritningen. Han menar att människor ägnat tid åt att ta fram ett förslag och därför anser 
han att om förvaltningarna vill göra något, eller anser att en del saker är svåra att genom-
föra, måste detta lyftas upp för diskussion, så att de boende inte känner sig nonchalerade 
och missnöje uppstår.  
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Någon tycker det varit för många och i vissa fall även för långa möten. Många frågor 
har berörts som inte alltid varit aktuella för den egna organisationen. En av intervjuper-
sonerna anser att mötena i slutet hade kunnat ta formen av informationsmöten, där en 
förvaltning informerat MSF om arbetet. Förvaltningarna hade på så vis fått mer tid över 
till ombyggnationen och MSF tid för att starta verksamheter. 

En del önskar att det funnits en bättre rollfördelning mellan förvaltningarna. En 
gemensam projektledare utsågs, Kenneth Nilsson på Idrotts- och föreningsförvaltningen, 
vilket upplevts som positivt. Intervjuerna visar att han varit ett språkrör utåt och haft ett 
samordningsansvar förvaltningarna emellan. Hans engagemang har enligt många betytt 
mycket för Karl Johans torgsgruppen och arbetet med näridrottsplatsen. 

Intervjumaterialet visar att en av samverkanspartnerna haft svårt att ta ansvar fullt ut, 
vilket gjort att en del saker försenats. Aktören har missat möten, haft olika representanter 
och en del har varit otrygga på grund av nyanställning. Detta har skapat svårigheter efter-
som de andra inte haft mandat att fatta beslut i deras frågor. I intervjuerna framkommer 
att det även fi nns andra skäl till varför näridrottsplatsen inte blev klar i tid. En del nämner 
att det varit svårt att få tag i entreprenörer. Andra menar att bättre stöd till förvaltningarnas 
egna arbetsledare hade behövts samt att förvaltningarna, tidigare än vad som gjordes, 
borde ha manat på entreprenörerna att bli klara i tid. 

Samverkan inom ungdomsprojektet 
Ungdomsproblematiken är enligt intervjupersonerna en fråga som påverkar stadsdelen i 
stort. Aktörerna har därför ansett det vara viktigt att samverka för att komma tillrätta med 
problemen. 

Samverkan mellan Familjebostäder och Hyresgästföreningen har varit påtaglig. Bättre 
relationer och en ökad förståelse för varandras världar har uppstått, vilket enligt Familje-
bostäder varit viktigt för att få projektet att fungera. För Hyresgästföreningen har pro-
jektet medfört att föreningen fått förtroende när det gäller arbetsmetoder och således 
även för bo infl ytandemedlen26. Aktörerna har sett att relationen inte alltid behöver vara 
polariserad, utan att samverkan kan förekomma i en del frågor samtidigt som de kan vara 
motparter i andra. 

Förvaltningarnas erfarenheter är även de positiva, då intervjumaterialet visar att projektet 
medfört att förvaltningarna i större utsträckning än tidigare kunnat ta ansvar för saker 
utöver ordinarie arbetsuppgifter. För Park- och naturförvaltningen har kontakten med 
Familje  bostäder till exempel medfört att en bra dialog uppstått med hyresgästerna. Detta 
har med  fört att förvaltningen lättare kunnat lösa problem när det gäller belysning än 
tidigare. 

Det har varit en ny erfarenhet för en del att samverka med så många aktörer. Samverkan 
har enligt vad som framkommit i intervjuerna medfört att olika kunskaper förts samman 
och att nya lösningar kommit fram. Logistikvinster har även gjorts när beställningar och 
transporter samordnats. Många av de kommunala aktörerna nämner att kontakten med 
MSF varit viktigt. Föreningen har skapat möjlighet att nå fl era boende än om enskilda 
föreningar/kontakter använts. En av intervjupersonerna påpekar vikten av föreningsnät-
verket som en viktig kanal för att få fram boendes åsikter innan förändringar görs, efter-
som det kan bli dyrt att göra om saker om de boende inte är nöjda. 
  

26 Hyresgästföreningen och allmännyttan har förhandlat fram att en del av hyran som betalas in skall användas 
till att öka hyresgästernas infl ytande över boendet. Se vidare www.ungdomsprojektmajorna.se. Dessa 
medel har till stor del fi nansierat Ungdomsprojekt Majorna. 
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KAPITEL FEM 

Refl ektion 
I detta kapitel refl ekterar och värderar jag ungdomsprojektet och dess arbetssätt utifrån 
utvärderingens syfte och frågeställning. Refl ektionerna bygger på tidigare kapitel och 
därför kan en del upprepningar förekomma. Avsnittet inleds med tankar över arbetspro-
cessen och samverkan i stort samt framtid och effekter. Arbetsmetoder gentemot deltagare 
följer sedan, där svårigheter problematiseras och framgångar förklaras. Huruvida ung-
domarnas medverkan, näridrottsplatsens och aktivitetshuset har skapat trygghet och 
gemenskap beskrivs. Refl ektioner över projektorganisation och struktur fi nns också. 

Ungdomsprojektet i stort
Reella behov och en positiv inställning 
En framgångsfaktor för projekt i allmänhet är att det fi nns ett reellt behov av dess mål och 
syfte.27 Att boende ville starta ett projekt i Majorna samtidigt som Hyresgästföreningens 
regionala kontor och Familjebostäder planerade att starta ett ungdomsprojekt i stadsdelen 
visar att ett faktiskt behov av projektet funnits. Att boende efterfrågat ungdomsprojektet 
innebär att ett starkt engagemang för frågorna existerat, vilket förmodligen varit en förut-
sättning för att orka med den tunga arbetsprocess som förekommit. I Majorna har det 
funnits en bra grund, med aktiva människor och etablerade nätverk att bygga ett infl ytande-
projekt på.

I demokratiprocesser är det viktigt att avsätta tid för att utforska problem som fi nns för 
att kunna skapa korrekta lösningar.28 Ungdomsprojektet har genom kartläggnings fasen 
avsatt sådan tid och således fått en bra bild över området och dess karaktär. Även fritidsvane-
undersökningen, som låg till grund för de inledande diskussionerna, har bidragit till att under-
lag funnits för att skapa efterfrågade åtgärder. 

Behov har även styrt den samverkan som uppstått. I förändringsarbetet av Karl Johan torg 
har olika aktörer engagerat sig och löst frågor som tidigare, på grund av ansvarsindelning eller 

27 Jag har tidigare gjort en studie för docent Svante Lejion och lektor Gill Widell, Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet, där jag granskat ett antal Equalprojekt för att bland annat ta fram faktorer för 
framgång. Att utgå från reella behov var en tydlig framgångsfaktor hos projekt som ansågs vara lyckade. 
Jämför även Svensson & von Otter (2002).

28  Schürer (2006)
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nerdragningar, hamnat mellan stolar eller försvunnit. Genom att ungdomsprojektet posi-
tionerat sig där verksamheter saknats har konkurrens undvikits och samverkan uppstått. 
Ingen har anklagats för tidigare beslut utan dessa har riktats mot strukturen. Förhåll-
ningssättet har varit framåtblickande och positivt, vilket underlättat samverkan i stads-
delen, särskilt då tidigare kapitel indikerar att relationen mellan allmänheten och stads-
delsnämnden tidigare inte varit den bästa.

Personliga besök möjliggör rätt personer 
Personliga besök har varit viktigt för att få rätt kontakter till ungdomsprojektet. Projekt-
ledaren har genom att besöka folk haft möjlighet att vinkla projektet och skapa engage-
mang utifrån olika mål och intressen.29 Det har således skapats en vinna-vinna-situation 
där alla tjänat på att delta. Att projektledaren fått tag på personer som trott på ungdoms-
projektet har varit en framgångsfaktor, då dessa lagt ner mycket tid på att förverkliga 
idéer som uppstått. Projektledaren har arbetat utifrån tips, vilket medfört att han hamnat 
hos rätt personer från början. Tid och kraft har således inte ägnats åt att övertyga folk 
utan en positiv energi har istället funnits. Personliga besök har även gjort det möjligt för 
projektledaren att bedöma huruvida människor är trygga i sina roller eller inte. Även om 
det inte alltid varit möjligt att välja personer har besöken skapat förutsättningar för ung-
domsprojektet genom att en viss typ av marknadsföring förekommit. 

Idéer och befi ntliga resurser i fokus  
En viktig framgångsfaktor för ungdomsprojektet har varit att idéer styrt arbetet och inte 
likvida medel eller rådande sektorsgränser. När idéer förverkligats har nya tankar och 
idéer uppstått. Deltagare och samverkanspartners har börjat i det lilla och låtit sig inspi-
reras av resultaten, vilket medfört att aktiviteter utvecklats med tiden. Att många aktörer 
varit involverade har bidragit till att deltagare och samverkanspartners påverkats av var-
andra. Samverkan har således bidragit till att stora synergieffekter uppstått och att pro-
jektet utvecklats som det gjort. Aktörerna har arbetat brett, vilket inneburit att många på 
varandra små förändringar medfört att stora förändringar kunnat ske. 

En framgångsfaktor för ungdomsprojektet är att arbetet utgått från befi ntliga resurser, 
som boende utvecklat till sitt eget. Den gamla fritidsgården har gjorts om till ett aktivitets-
hus och torget och skolgården till en näridrottsplats. Att utgå från det befi ntliga har 
medfört att kostnader hållits nere och att samverkanspartners och boende accepterat för-
ändringar som skett. Motstånd mot förändringar uppstår ofta när revolutionära sådana 
förespråkas, där människor inte känner igen sig.30 Att ungdomsprojektet utgått från det 
befi ntliga innebär således att konsensus och samverkan kunnat uppstå.  

Aktiviteter sätts igång utan medel
Trots att medel inte funnits har idéer förverkligats vilket har skapat en enorm kreativitet. 
Erfarenheterna visar dock att vissa önskat att det funnits en ekonomisk plattform att utgå 
från när det gäller arbetet med näridrottsplatsen (för att inte skapa för stora förvänt-
ningar). Som nämnts i tidigare kapitel har missnöje hos ungdomarna uppstått.

29 I ett Equalprojekt som jag studerat var personliga besök en viktig faktor som möjliggjorde att få med sig 
intressenter till projektet, eftersom besöken gjorde det möjligt att skapa intresse utifrån aktörernas verk-
samheter.

30 Studier angående förändringar visar att alltför omstörtande förändringar är svåra att genomföra. Lättast 
att implementera är små förändringar där människor känner igen sig och är trygga. Se bl.a. Jacobsen & 
Thorsvik (2002). 
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Min uppfattning är att en nära samverkan etablerats på grund av att medel inte funnits 
från början. Sprickor tenderar att uppstå när fi nansiering fi nns, då aktörer oftare brukar 
se till egna behov än när medel inte fi nns.31 Att det inte funnits någon fi nansiering har 
således medfört att aktörerna varit ömsesidigt beroende av varandra och goda relationer 
skapats. Om fi nansiering funnits hade förmodligen en del fått mer att säga till om och 
således styrt ungdomsprojektets utveckling. Erfarenheterna visar dessutom att boendes 
medverkan gjort att medel kommit fram. Att projektet skulle resultera i en näridrottsplats 
och ett aktivitetshus visste ingen heller från början. Att reducera missnöje bör därför ske 
på annat sätt.

När det handlar om föreningsverksamhet visar erfarenheterna från aktivitetshuset att 
det fi nns en risk att personer som engageras tappar engagemang när aktiviteter startas 
innan medel beviljats. Det blir en väntan som för en del upplevs lång och osäker. Konse-
kvensen kan således bli att personen söker sig bort från aktivitetshuset för att hitta annan 
sysselsättning. Den risken fi nns men erfarenheterna indikerar att beslutsprocessen trots 
allt påskyndas när människor görs delaktiga och verksamheter startas. 

Att verksamheter sätts igång utan medel går emot vad som brukar vara vanligt då 
medel söks, beviljas och verksamheter startas. När verksamheter avviker från normala 
rutiner och snabba beslut krävs uppstår en känsla av kaos. Erfarenheterna visar att 
omvänd ordning även skapar problem för kommunikatören att marknadsföra aktiviteter. 
För att nyhetsvärdet inte skall påverkas och kaos uppstå bör liknande projekt hitta lös-
ningar så att problemen inte blir alltför påtagliga. 

Mobilisering uppmanar till samverkan
Även då ungdomsprojektet stött på hinder har aktörerna inte givit upp utan då sökt alter-
nativa lösningar och samverkanspartners. Ungdomsprojektet har valt sina kamper och skapat 
opinion eller stöd när något varit extra viktigt. Projektanställda har inte heller lämnat 
idéer, om det visat sig vara svårt att få till en samverkan, utan istället har man gått varsamt 
fram och låtit aktörer vänja sig. Aktörer har med tiden blivit mer engagerade och öppna för 
samverkan. När resurser mobiliseras blir det dessutom svårt att inte samverka med andra. 

Symboler skapar engagemang och ansvar 
Projektledaren ville genom näridrottsplatsen och aktivitetshuset skapa något som var 
synligt för att generera ett värde för aktörerna att samverka om. Aktörerna har på så vis 
fått något gemensamt att arbeta för vilket bidragit till att närmare relationer uppstått än 
om inget gemensamt handlande förekommit. Näridrottsplatsen och aktivitetshuset har 
varit viktiga symboler att arbeta med för att skapa samverkan och engagemang i stadsdelen. 

Att synliggöra icke konkreta fenomen i symboler är viktigt för att skapa intresse och 
engagemang.32 För samverkansformen har det sålunda varit viktigt att MSF bildades 
eftersom delaktighet och ansvar skapades. Att föreningen startades har medfört att en nära 
samverkan föreningarna emellan uppstått. Ungdomsprojektet har även arbetet med sym-
boler under arbetsprocessen då ritningar hängts upp på väggarna, vernissage anordnats 
och så vidare, vilket varit lyckat eftersom deltagare fått återkoppling på sitt engagemang. 

Att aktivitetshuset byggts upp under tiden som näridrottsplatsen planerades har även 
varit bra. Eftersom processen stannade för att vänta in fi nansiering såg ungdomar och 
vuxna att saker hände, vilket de inte hade gjort om bara näridrottsplatsen hade byggts. 

31 Stenberg (2000)

32 Stenberg (2000)
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Lokala demokratiprocesser, som en ombyggnation av Karl Johans torg, tar tid. Att arbeta 
med symboler på vägen blir då extra viktigt för att motivera till delaktighet och för att 
förhoppningar inte skall försvinna. Att ge återkoppling är centralt för att skapa motiva-
tion och delaktighet.33 

Samverkan runt intressen ger olika styrkor och erfarenheter  
I föregående kapitel nämndes att projektledaren arbetat efter intressen eller ”gemensamma 
nämnare”. Arbetsmetoden har medfört att grupperna varit intakta men även att olika 
kunskaper och erfarenheter kommit in i grupperna, som utnyttjats på ett positivt sätt 
inom aktivitetshuset och Karl Johans torgsgruppen. Även om en viss rollfördelning efter-
frågats har Karl Johans torgsgruppen lyckats komplettera och utnyttja varandras resurser 
bra. Detta har enligt min uppfattning varit möjligt då det funnits en naturlig ansvarsför-
delning mellan aktörerna och deras ansvarsområden.  

Erfarenheterna visar att MSF ännu inte lyckats utnyttja varandras styrkor fullt ut, 
vilket är synd eftersom styrelsen/nätverket skulle tjäna på att få en balans mellan aktörer 
som bedriver verksamhet och de som står för struktur. Detta för att struktur i större 
utsträckning än aktiviteter kan stå för långsiktighet och överlevnad i framtiden. Många i 
styrelsen är placerade i huset och bedriver verksamhet där. Det fi nns således en risk för 
att dessa kan ta över och använda styrelsen som ett forum för aktivitetshuset, vilket kan 
innebära att aktörer som står för nätverksfrågor och struktur i framtiden lämnar styrelsen 
och föreningsnätverket. Att involvera fl er aktörer med ett helhetsperspektiv på bostads-
området kan vara bra, då dessa inte tenderar att fastna i sina verksamheter på samma sätt 
som enskilda föreningar.   

Att aktörerna inom MSF inte lyckats ta vara på varandra styrkor hade kunnat motverkas 
om en utförlig diskussion om styrelsen funnits. Att föreningen inte varit i stånd att uppnå 
en ansvarsfördelning beror med stor sannolikhet på att syftet med MSF/styrelsen inte 
varit klart från början, då föreningen till viss del bildades av organisatoriska skäl. Många 
som ingick i styrelsen när föreningen bildades har dessutom bytts ut, vilket även förklarar 
varför olika bilder om styrelsen fi nns. Att aktörerna haft olika ingångspunkter förklarar 
styrelsens problem och varför gemensamma strukturer inte riktigt byggts upp. 

Samverkansformens framtid
Målet med ungdomsprojektet har varit att skapat en självständig samverkansform. Det har 
funnit en ansvarsfördelning inom och mellan grupperna – med undantag från MSF – vilket 
innebär att samverkan fungerat bra. Goda förutsättningar för samverkan fi nns således 
inför framtiden. Att ungdomsprojektet involverat boende i alla grupperna har varit viktigt 
eftersom kunskap, information och relationsskapande överförts från ungdomsprojektet 
till lokala krafter. När projektledaren dragit sig tillbaka har boende blivit det centrala 
navet i samverkan, vilket skapat goda förutsättningar för självständighet i framtiden.  

Starka kopplingar mellan MSF/aktivitetshuset och Karl Johans torgsgruppen/när idrotts-
platsen fi nns. Att förvaltningarna tillsammans med MSF funderar på att utarbeta gemen-
samma sköteselplaner skapar även goda utsikter för en nära relation i framtiden. Erfaren-
heterna visar att Karl Johans torgsgruppen lagt ner mycket resurser på näridrottsplatsen 
och aktivitetshuset. Detta innebär att det fi nns starka intressen för att verksamheterna 
skall fungera– vilket bådar gott för ett fortsatt ansvarstagande framöver. 

Att MSF består av både större etablerade och mindre organisationer är enligt min 

33 Jacobsen & Thorsvik (2002)
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uppfattning bra. Att några är anställda och andra arbetar ideellt är en kombination som 
garanterar både kontinuitet och engagemang. Att större organisationer och anställd per-
sonal ingår i nätverket medför att samverkan inte är lika beroende av eldsjälar, jämfört 
med om enbart mindre föreningar funnits representerade. Större organisationer har även 
lättare än mindre föreningar att rekrytera nya personer, när eldsjälar tröttnar. Att etable-
rade föreningar står bakom skapar – som tidigare kapitel visar – även förtroende och 
legitimitet, vilket innebär att fi nansiella förutsättningar för framtiden fi nns. Osäkerhet 
fi nns dock, då styrelsen inte lyckats ta vara på varandras resurser ännu.  

Om MSF reder ut roller och förväntningar och aktörerna får en gemensam bild av 
styrelsen fi nns goda förutsättningar för överlevnad. Att MSF fungerar som föreningsnät-
verk är viktigt eftersom det är föreningarna som skall stå för den dagliga verksamheten. 
Att inrätta en tjänst är således en bra lösning för att garantera att relationer bevaras. Vik-
tigt är att tjänsten diskuteras så att personen inte dras in i det operativa arbetet för mycket. 
Att arbeta fram strategier för hur Hyresgästföreningen och Familjebostäder kan stödja 
nätverket är även det en god idé, då självständighet i nuläget inte kan lovas. Goda förut-
sättningar fi nns dock, då mycket resurser investerats och alla parter sett fördelen med 
föreningsnätverket och aktivitetshuset. 

Samverkans följder
Ungdomsprojektet har medfört att samverkan över samhällsnivåer och mellan sektors-
gränser skapats. Aktörer har fått en ökad förståelse för varandra och bättre relationer inom 
den kommunala världen och med boende har uppstått. Inledningen indikerar att förhållan-
det mellan boende och tjänstemän tidigare varit spänd. Intressemotsättningar har präglat 
relationen, vilket ungdomsprojektet i viss utsträckning förändrat. Istället för konfrontation 
har boende och kommunala tjänstemän mobiliserat resurser och tillsammans tagit ansvar 
för verksamheter som saknats. Genom samverkan har aktörerna fått till förändringar 
som ingen enskild aktör haft möjlighet att åstadkomma. Att kontakter skapats och en 
positiv relation uppstått innebär att parterna kan ta hjälp av varandra även i framtiden. 

Arbetsmetoder gentemot deltagare 
Självhjälp kräver mycket stöd 
”Hjälp till självhjälp” har som tidigare nämnts använts som arbetsmetod, vilket innebär 
att deltagare fått komma med egna idéer. När människor deltar i planering av aktiviteter 
ökar engagemanget mer än om uppgifter delegeras.34 Att alla fått vara med har således 
bidragit till att en ansvarskänsla för idéerna uppstått. Tidigare kapitel visar däremot att 
ungdomar och vuxna ibland upplevt ansvaret som frustrerande, arbetsamt och tungt. Det 
är en svår uppgift för projektledaren att veta hur mycket han skall gå in och styra. Att låta 
deltagarna ”svettas” medför att de växer mer som människor än om arbetet inte känns 
lika utmanande, samtidigt som uppgifterna bör kännas roliga att genomföra.  

Ungdomsprojektet har varit stort och många saker har pågått samtidigt, vilket med-
fört att tillräckligt med tid för att stödja, framförallt ungdomar, inte funnits. Att saker genom-
förts med frustration är inte bra eftersom många engagerat sig frivilligt och upplever 
någon form av utanförskap. Konsekvensen kan således bli att deltagarna väljer att göra 
andra saker. Om man drar det till sin spets kan detta innebära att känslan av utanförskap 
blir starkare än tidigare. Ungdomsprojektet har enligt erfarenheterna lagt ett för stort 
ansvar på ungdomarna som en del i riskzon inte klarat av. 

34 Kimberly & Evanisko (1981)
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Tack vare att det har funnits många idésprutor inom ungdomsprojektet har en mycket 
kreativ miljö skapats. Konsekvensen har dock blivit att stora ambitioner uppstått, som 
förmodligen upplevts svåra för enskilda personer att förverkliga. Särskilt med tanke på 
att många förmodligen inte trott tillräckligt mycket på sig själva och som därför behövt 
extra mycket stöd och hjälp. Projektledarens viktigaste stöttepelare har många gånger 
funnits till hands. För att underlätta deras situation hade det varit bra om projektledaren 
delat med sig mer av sina tankar och metoder än vad han gjorde. Att hitta en balans mel-
lan stöd och styrning är svårt. Föregående kapitel och följande avsnitt visar att stöd dess-
utom bör anpassas efter olika förmågor. 

Stöd och uppgifter bör anpassas efter ungdomarnas förmågor
Tidigare kapitel visar att ungdomar i riskzon tenderar att hoppa av när uppgifter är av 
planerande karaktär och binds upp i tiden. Det har varit svårt för dessa att klara diffusa 
arbetsuppgifter. Istället visar erfarenheterna att deras självförtroende växer när det fi nns 
enkla och klara uppgifter. Förhoppningsvis ökar självförtroendet med tiden och det blir 
lättare att få de i riskzon att sitta med på möten och samarbeta med andra. Om ungdomar 
i riskzon skall engageras i sådana uppgifter vore det önskvärt att utse en ansvarig person 
som kan stötta lite extra, så att avhopp och känslan av misslyckande och utanförskap inte 
uppstår. Risken fi nns annars att stereotypa uppfattningar befästs eller förstärks. 

Föregående kapitel indikerar att alla ungdomar inte behöver vara med och planera för 
att få en känsla av infl ytande. Ungdomarna i sommarverksamheten har kopplat föränd-
ringarna av torget till sina handlingar, då de sett att det kommit nya basketkorgar när de 
gamla tagits ner för underhåll. Det har således varit lyckosamt att skapa olika uppgifter 
som passat olika typer av ungdomar. 

Ungdomar leder ungdomar
Det har varit lyckat att låta äldre ungdomar leda yngre, då äldre upplevt sig som bro byggare 
mellan vuxna och ungdomar. Ungdomarna upplever sig själva som språkrör eller tolkar, 
vilket innebär att deras erfarenheter och kunskaper kommer till nytta. Genom att vara 
ledare får ungdomarna en uppgift som bidrar till känslan av att vara behövda. Tidigare 
kapitel visar även att ungdomarna fungerat som positiva förebilder för de yngre, då de 
yngre själva velat bli ledare i framtiden. En annan fördel är att metoden skapat möjlighet 
för ungdomarna att spegla sitt eget beteende, då de sett hur vissa misskötts sig. Ungdomarna 
har förmodligen på så vis fått en bättre förståelse och gemenskap med vuxna än tidigare. 

Svårigheter med verkligheten utan ramar    
Arbetsmetoden ”i verkligheten men utan ramar” har skapat en enorm kreativitet men 
medfört en del svårigheter. Förutom ovanstående problem har för stora förhoppningar 
förekommit. Det fi nns många regler att ta hänsyn till vid en ombyggnation som en när-
idrottsplats, vilket innebär att förvaltningarna omarbetat förslag som varit väl ambitiösa. 
För att inte skapa missnöje kan ett alternativ vara att låta en förvaltningstjänsteman vara 
med i processen redan när idéer och ritningar tas fram. Tidigare kapitel visar att ungdo-
mar lättare kan acceptera ett nej när någon förklarar orsakerna till varför saker inte alltid 
kan bli som de vill. Till skillnad från boendegruppen har ungdomarna inte riktigt förstått 
att kompromisser kommer att uppstå på vägen. Det kan vara besvärligt att i efterhand 
förklara varför saker inte blev som det var tänkt, då det blir svårt att få kontakt med del-
tagare när ett och ett halvt år passerat. 

Min uppfattning är att MSF gjort ett bra jobb men att det trots allt fi nns tecken på att 
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alla inte riktigt förstått varför saker försenats och inte blivit av. Att bygga in åtgärder som, 
redan från början, förhindrar missnöje kan vara ett alternativ. Här bör man dock tänka på 
att inte kväva de idéer och den kreativitet som uppstår, utan eftersträva balans. 

Ungdomsprojektets effekter
Delaktighetens påverkan på ungdomarna   
Att låta ungdomarna vara med och planera och ta hand om Karl Johans torg har medfört 
att ungdomarna fått en närmare relation till området än tidigare. Genom att ungdomarna 
hjälpt till har de fått en ökad förståelse för arbetet bakom och därför drar sig för att 
klottra och förstöra i bostadsområdet. De känner ett större ansvar än tidigare, vilket 
innebär att en ökad social kontroll uppstått, då ungdomarna inte drar sig för att säga till 
när någon förstör. 

Erfarenheterna visar att ungdomarna upplevt att de kunnat vara med och påverka, 
vilket innebär att ungdomsprojektet lyckats bryta utanförskapet som många känt. Genom 
att de har engagerat sig och fått positiv återkoppling från vuxna har de känt sig sedda och 
behövda. Detta har skapat en känsla av gemenskap och samhörighet men även en fram-
tidstro och drömmar. Tidigare kapitel visar att ungdomsprojektet betytt mycket för en 
del, mer än vad som kanske var tänkt från början, då Mohammed till exempel nämner att 
han funderar på att studera till socionom.

Intervjuerna visar att ungdomsprojektet skapat förutsättningar för meningsfulla akti-
viteter för olika ungdomsgrupper. Många aktiviteter har utförts tillsammans eller med 
hjälp av vuxna, vilket medfört att ungdomar i riskzon fått en bättre relation till dem än 
tidigare. Detta har medfört att relationer och gemenskap uppstått men även att ung-
domarna sett fördelen med att samarbeta med vuxna. En positiv syn på äldre personer har 
börjat växa fram. Ofta har ungdomar i riskzon en negativ bild av vuxna, då många känt 
sig svikna av dessa. Utifrån ett brottsföre byggande perspektiv är det således bra att ung-
domsprojektet lyckats vända detta eftersom det är svårare att begå brott mot någon man 
har en positiv känsla för.  

Aktivitetshuset är en kulturell mötesplats där ungdomar slussats in och fått en positiv 
syn på föreningslivet. Att det skapats möjlighet för ungdomar att starta föreningar och 
studiecirklar på sina egna villkor har medfört att de lärt sig hur samhället fungerar. Att de 
arbetat samtidigt som kommunala medarbetare har troligvits medfört att avståndet till 
den kommunala världen reducerats. Därför har känslan av att ingå i samhället troligtvis 
ökat. Det har vuxit fram en allmän känsla av att det är häftigt att vara med och påverka. 
Inledningen visar att det tidigare fanns ett ungdomsgäng som kallade sig för 414. Idag har 
ungdomarna i den öppna verksamheten startat en förening med samma namn. En indikation 
på att attityder börjar förändras. 

Trygghet och gemenskap har skapats runt torget
Inledningen visar att bakgårdarna varit naturliga mötesplatser för boende i Majorna. Karl 
Johans torg har således varit ett offentligt rum i bostadsområdet där möten och informell 
kontroll saknats. Näridrottsplatsen och aktivitetshuset har medfört att möten uppstått, 
torget fått belysning och bostadsområdet befolkats. Möjligheten att begå brott har redu-
cerats och en känsla av trygghet har uppstått. Näridrottsplatsen och aktivitetshuset bidrar  
den och att fritidssysselsättningar fi nns att tillgå. 

Näridrottsplatsen har gjort det möjligt för etablerade fotbollsklubbar att förlägga sin 
träning i bostadsområdet, samtidigt som möjligheten för spontanfotboll fi nns. Kombina-
tionen kan betyda att de som inte är med i någon förening på sikt kanske rekryteras till 
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fotbollsklubbarna eftersom närheten till ungdomarna nu fi nns. Bollbingen har även varit 
en konstruktion som skapat möten mellan organiserade fotbollskillar och de i riskzon, 
vilket frambringar förhoppningar om förbättrade relationer grupperna emellan. Näridrotts-
platsen har även skapat möten mellan generationer då både vuxna och ungdomar utnyttjar 
torget idag. Mötena är dock distanserade eftersom de utövar sina intressen enskilt. Plane-
ringen har däremot, i avseende att skapa nära möten, varit lyckad eftersom avståndet 
mellan generationer reducerats och känslan av gemenskap uppstått. 

Aktivitetshuset har även i större utsträckning skapat direkta möten än vad näridrotts-
platsen i sig gjort. Även om verksamheter bedrivs enskilt för vuxna och ung domar tvingas 
generationerna till möten när lokalerna delas och rutiner skall bestämmas. Att det fi nns 
ett café har också varit en framgångfaktor för att etablera generationsmöten. De närmaste 
mötena har däremot uppstått när vuxna och ungdomar gjort saker ihop. Det är i dessa 
möten som stereotypa uppfattningar till största delen reducerats. Att fördomar minskat 
och en gemenskap och känsla för området uppstått har bidragit till att en informell kon-
troll mellan generationer framträtt. 

Kombinationen av näridrottsplats och aktivitetshus är lyckad, då åtgärderna tillsammans 
erbjuder fl er aktiviteter än om bara den ena hade förekommit. Att ungdomar i aktivitets-
huset vistas på näridrottsplatsen innebär att det fi nns en koppling åtgärderna emellan. 
Aktivitetshuset är således en åtgärd som till viss del även garanterar att ansvar för när-
idrottsplatsen skall bestå. Särskilt om gemensamma skötselplaner tas fram.35 Aktivitets-
huset kan liknas vid ett hus där människor bor medan näridrottsplatsen är dess trädgård, 
som de boende nyttjar och sköter om. 

Projektorganisation och struktur
Projektorganisationen i ungdomsprojektet har varit enkel, vilket är en fördel eftersom 
idéer tenderar att dö när projekt överorganiseras.36 Att projektgruppen redovisat sitt 
arbete direkt till styrgruppen har således medfört snabba beslut och handlingskraft. Även 
det faktum att ungdomsprojektet haft en bred utgångspunkt har gjort det möjligt för 
projektgruppen att arbeta dynamiskt och ta vara på chanser som uppstått. Att styrgruppen 
ställt krav på nulägesrapporter och resultat har varit en framgångsfaktor. Litteratur angående 
projekt visar att många fastnar i att diskutera problem och att konkreta åtgärder uteblir.37 

Att styrgruppen ställt krav har förmodligen bidragit till att projektet utvecklats som 
det gjort, då kraven uppmanat projektanställda till handling. Styrning och struktur skall inte 
underskattas, då dessa dimensioner är viktiga för att åstadkomma framgång i projekt.38 
En alltför rigid struktur är däremot inte önskvärt då slutenhet för omvärldens idéer i 
sådant fall uppstår.39 Ungdomsprojektet har varit intagande, samtidigt som grundtankarna 
alltid varit närvarande. Det har funnits en bra balans mellan styrning och fl exibilitet. 

Genom att ta fram syften och mål har tankar och aktiviteter strukturerats, vilket för-
modligen underlättat för projektledaren att presentera projektet. En viktig faktor som 
erfarenheterna visar har skapat intresse för att samverka.  

35 Att ta fram skötselplaner där ungdomar involveras kommer troligtvis att bidra till att skadegörelse runt 
torget minskar ännu mer, då forskning visar att förstörelsen minskar nämnvärt när elever själva håller 
ordning på skolan. Se vidare Schürer 2006. 

36 Svensson & Otter (2002)

37 Svensson & Otter (2002)

38 Ibid.

39 Även Svensson och Otter (2002) menar att en faktor för framgång är att ta hänsyn till omvärldens idéer 
och aktörer. Projekt som inte gör detta har en tendens att misslyckas. 
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Strukturella svårigheter och problem
Många aktörer har samverkat i ungdomsprojektet. Att projektet varit unikt och det första 
i sitt slag innebär att en del organisatoriska och strukturella svårigheter förekommit.  

Aktiviteter som strider mot värdegrund 
Styrgruppen har hjälpt projektgruppen att avgränsa aktiviteter som inte hört hemma i 
projektet. Ungdomsprojektet har med tiden börjat leva sitt eget liv, vilket med tanke på 
självständighet är positivt. Svårigheten är att det skapats aktiviteter som inte alltid varit 
förenliga med alla aktörers intressen. För Familjebostäder uppstod problem när en av 
samverkansparterna ordnade en graffi timålning på invigningen. Familjebostäder gick 
delvis in i projektet för att få ner klotter och har som princip att inte stödja verksamheter 
som kan uppmuntra ungdomar till klotter och graffi timålning. Att motstridigheter före-
kommer i samverkan är ganska troligt, vilket innebär att liknande projekt bör diskutera 
hur problemet skall hanteras. 

Tid och mandat viktiga dimensioner 
Tidigare kapitel har belyst att en dynamisk arbetsprocess kräver att snabba beslut kan 
fattas, vilket varit möjligt då alla i styrgruppen haft mandat. Höga tjänstemän från Familje-
bostäder har varit representanter. Nackdelen har varit att tiden för dessa inte räckt till och 
att detta har påverkat projektet negativt. Vem som skall sitta med i styrgruppen bör givet-
vis anpassas efter organisationskulturen, då det är viktigt att personerna har mandat. Uti-
från tidigare kapitel kan det diskuteras om Familjebostäder borde haft en representant 
med en lägre position, så att informationsutbyte även gynnats. Särskilt under verksam-
hetsfasen då mycket händer och snabba beslut krävs. 

Det är viktigt att representanter har mandat. Att den inoffi ciella förvaltningsgruppen 
bildades har således varit en bra lösning för att underlätta beslutsfattningen i Karl Johans 
torgsgruppen. Ett förbehåll bör dock ges, nämligen att gruppen inte får bli för hemlig och 
mäktig så att avgörande beslut fattas där och inte tillsammans med övriga samverkans-
partners. Det är inte bra om förvaltningarna bli en alltför enad grupp gentemot de andra, 
då risken fi nns att de tar över arbetet. Så har det inte varit men för framtiden och för lik-
nande projekt kan däremot en brasklapp ges. 

Möten är viktiga för att en gemensam bild skall uppstå
Ungdomsprojektet har utvecklats till ett komplext samverkansprojekt, vilket gjort att 
projektet tagit olika riktningar. Fler möten under verksamhetsfasen hade varit önskvärt, 
då det indikerats att alla i styrgruppen inte varit insatta i projektets framväxt. Mycket 
händer under fasen och således skulle fl er möten varit ett sätt att skapa en gemensam bild 
över utvecklingen. Styrgruppen har en smalare bild än projektgruppen, som menar att 
ungdomsprojektet inte går att avgränsa till näridrottsplatsen, MSF eller aktivitetshuset, 
vilket styrgruppen i större utsträckning gjort. Att styrgruppen inte haft samma breda bild 
kan vara en förklaring till varför missnöje över hur ungdomsprojektet vinklats uppstått.

Det är viktigt att vara med på möten så att alla får en gemensam bild över ungdoms-
projektet. I Karl Johans torgsgruppen har i stort sett alla i kärngruppen deltagit på mötena 
och en gemensam bild har funnits. Det är enligt min uppfattning bra att mötena inte tagit 
formen av informationsmöten. Styrkan ligger i att ingen informationsöversättning skett. 
Den tid gruppen skulle ha sparat hade förmodligen medfört att fl er små symbolvärden 
försvunnit, vilket i sig hade skapat mer missnöje hos boende än vad som fi nns idag. 
Mötena har varit en viktig kontrollinstans där alla har haft möjlighet att bevaka sina 
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intressen och sina ansvarsområden. Om förvaltningarna börjat informera MSF hade 
maktförhållandet förändrats och påverkat samverkansformen negativt.

Viktigt att delta på möten så att saker inte faller bort
Det är viktigt att aktörer tar sitt ansvar och deltar på möten så att saker inte ”faller bort” och 
försenas, vilket kan vara en av fl era förklaringar till att Pontus känt sig missnöjd och ansett 
att det skapats för höga förväntningar. Ungdomarna blev lovade att basketplanen skulle 
bli klar först. Fyra månader efter invigningen hade åskådarläktaren och belysningen ännu 
inte kommit på plats. Att belysning inte monterats upp skapade förmodligen ett stort 
missnöje, då lampor var en av de få saker som ungdomarna ville ha från början.  

Tidigare kapitel visar att det blir extra viktigt att hålla vad som lovats när ungdomar 
haft ett specifi kt syfte med att delta, till exempel göra om basketplanen, jämfört med om 
en social aspekt ligger till grund. Ungdomarna bör även få ett namn på någon ansvarig 
som de kan kontakta för att skynda på arbetet, så att känslan av infl ytande fi nns även 
under arbetsprocessen. Liknande projekt bör utse en ansvarig person som ungdomarna 
kan kontakta. Förvaltningarnas projektledare Kenneth Nilsson hade varit passande.    

Kommunikation och marknadsföring
Ungdomsprojektet har som många gånger nämnts utvecklats till ett samverkansprojekt, 
vilket inte varit konstigt eftersom det ligger inbakat i ungdomsprojektets syfte. För att få 
igång en samverkan har metoden varit att få med sig aktörer tidigt och låta dem känna sig 
som ägare av projektet. I praktiken har detta medfört att det funnits fl er ”projektägare” 
än Hyresgästföreningen och Familjebostäder. Eftersom alla känt sig som ägare och att en 
självständig samverkansform växt fram har ett missnöje uppstått när ungdomsprojektet 
inte tydligt vinklats som ett samverkansprojekt. 

Att vinkla projektet till allas fördel är således en dimension som liknande projekt bör 
tänka på, särskilt med tanke på att marknadsföring kan ligga bakom delaktigheten. Om 
aktörerna inte syns kan samverkan upplevas meningslös eftersom syftet i sådant fall inte 
blivit tillfredsställt. Det faktum att alla aktörer känt sig som ägare och investerat mycket 
tid och resurser medför att missnöje uppstår när aktörerna inte får återkoppling. För att 
relationerna skall bestå är det bra om ungdomsprojektet än mer framhäver att det varit ett 
samverkansprojekt än vad som gjorts. Att en del aktörer inte nämnts på informationsma-
terial får bara inte hända. 

Kommunikationsmässigt hade det således varit bra om ungdomsprojektet i större 
utsträckning än vad som här varit möjligt tagit vara på kommunikatörens roll i samman-
hanget. Liknande projekt bör tänka på att inrätta åtgärder för att undvika problemen, då 
dessa är relativt allvarliga eftersom uppbyggda relationer kan skadas. 

Att ha en utbildad kommunikatör kan underlätta då det förmodligen krävs en hel del 
kunskaper och erfarenheter när det gäller att hantera kommunikation inom ett projekt 
som ungdomsprojektets komplexitet och storlek. Det har inte funnits fullt förtroende för 
kommunikatören. Enligt min uppfattning har detta skapat problem då fl er aktörer – utö-
ver kommunikatören – tagit ansvar för kommunikationen av projektet. På så vis har en 
del missförstånd och missuppfattningar uppstått. För liknande projekt kan det därför 
vara bra att anställa en kommunikatör med relevant utbildning för kommunikationsplane-
ring och som har erfarenheter av att hantera informationsfrågor av den typ som funnits 
inom ungdomsprojektet.    



Foto: Erik Yngvesson



Foto: Lina Ikse Bergman



51

KAPITEL SEX

Slutsatser
Utvärderingens syfte är att belysa hur ungdomsprojektet fortlöpt och vilka tankar och 
strategier som använts. Ungdomsprojektet i Majorna har velat stärka ungdomar för att 
motverka utanförskap. Målet har varit att skapa förutsättningar för aktiviteter och bygga 
upp en samverkansform för ungdomsfrågor. Samverkan har medfört att en näridrotts-
plats och ett aktivitetshus etablerats. Frågan som infi nner sig är hur aktörerna i projektet 
arbetat samt vilka tankar och strategier som funnits. Genom att svara på utvärderingens 
frågeställning är förhoppningen att frågorna kommer att besvaras.  

Arbetsmetoder
Hur har samverkan skapats
För att skapa en samverkansform har ungdomsprojektet positionerat sig och skapat akti-
viteter där verksamheter saknats. På så vis har konkurrens undvikits och samverkan upp-
stått. En positiv inställning har funnits och ingen aktör har pekats ut för tidigare nerdrag-
ningar och beslut, vilket varit viktigt för att skapa bra relationer mellan boende/föreningar 
och kommunala tjänstemän i Majorna. Istället för konfrontation har samverkan framträtt 
och verksamheter byggts upp. 

Behoven inventerades och således har det funnits underlag för att skapa efterfrågade 
lösningar. Personliga besök har använts som metod, vilket gjort att ungdomsprojektet 
kunnat vinklas för att passa olika intressen. Samverkan har på så vis uppstått utifrån olika 
mål och syften och en vinna-vinna-situation har skapats. Besöken har medfört att pro-
jektledaren fått med sig personer som varit trygga och engagerade, men även förberett 
tjänstemän som i senare skeden fattat beslut om ungdomsprojektets verksamheter. Kon-
sensus och samverkan har kunnat uppstå då aktörerna arbetat utifrån befi ntliga resurser 
och utgångspunkter i stadsdelen. 

Konkreta åtgärder som aktivitetshus och näridrottsplats har sammanfört aktörer och 
skapat gemensamma mål för samverkansformen. För att skapa engagemang har alla fått 
vara med att ta fram idéer och förslag. Idéerna har varit styrande – inte likvida medel eller 
sektorsgränser. För att fi nansiera idéerna har fi nansiärer tidigt gjorts delaktiga för att de 
skall känna att det är deras projekt och frågor. Tanken är att personer är mer villiga att 
fi nansiera sina egna idéer än andras. Att medel inte funnits från start har skapat ett ömsesidigt 
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beroende och en sammansvetsad samverkansform. 
Samverkan har skapats utifrån gemensamma intressen. För MSF/aktivitetshuset har 

intresset för att starta verksamhet varit grunden och för Karl Johans torgsgruppen har 
näridrottsplatsen varit den gemensamma nämnaren. Även boende och ungdomar har bildat 
grupper efter intressen. Tanken är att ansvar och engagemang uppstår när människor får 
arbeta med det man själv anser är intressant. Arbetsgrupperna har således varit intakta 
men även skapat stora synergieffekter då intressen medfört samverkan över grupp- och 
sektorsgränser. 

Hur har hinder övervunnits?
Ungdomsprojektets aktörer har trott på sina idéer och när motstånd funnits har man 
försökt hitta andra lösningar för att förverkliga idéerna. När något varit extra viktigt har 
påtryckningar gjorts, för att skapa stöd för dessa tankar. Om samverkan inte uppstått vid 
första kontakten har ungdomsprojektet inte släppt idéerna, istället har aktörerna arbetat 
varsamt och försökt samverka i liten skala. Samtidigt har resurser mobiliserats som bidragit 
till att aktörer känt sig uppmanade att samverka mer än tidigare. 

Samverkansformens förutsättningar för framtiden 
Att lokala krafter involverats och varit ett nav mellan projektorganisationens grupper skapar 
goda förutsättningar för samverkansformens självständighet i framtiden. Att samverkan 
fungerat bra, att goda relationer och synergieffekter uppstått medför möjligheter för fort-
satt samverkan. Aktörerna har även investerat tid, engagemang och likvida medel vilket 
innebär att intresset för att näridrottsplatsen och aktivitetshuset skall fungera är stort. 

Största hindret mot samverkansformen är att styrelsen inom MSF inte lyckats ta till 
vara på varandras styrkor fullt ut. Bättre balans mellan aktörer som står för struktur och 
de som vill bedriva verksamhet bör uppstå. Att det fi nns planer på att anställa en samord-
nare och att eldsjälar erbjudits ledarskapsutbildning för att inte fastna i sina verksamheter, 
är således åtgärder som bådar gott för framtiden. Om strategier för fortsatt stöttning 
utarbetas av Familjebostäder och Hyresgästföreningen ökar chanserna än mer, än om 
inga sådana tas fram. 

En viktig framgångsfaktor för att samverkan fungerat har varit att rätt personer kommit 
in i ungdomsprojektet. Samverkan ställer höga krav på engagemang och att personerna är 
trygga i sina roller. Att efterträdare har dessa egenskaper är sålunda viktigt om samverkans-
formen skall bestå. 

Hur har delaktighet skapats
Diskussioner om att skapa någon form av insats – projekt – i Majorna har funnits hos 
boende, vilket innebär att ett visst engagemang för ungdomsprojektets frågor existerat 
från början. Vuxna och ungdomar har även gjorts delaktiga genom att projektledaren 
varit duktig på att motivera och skapa engagemang. Lokala krafter med värdefulla kon-
takter har även anställts för att skapa delaktighet i ungdomsprojektet. En anställd pro-
jektkommunikatör har haft liknande uppgift.  

Många som engagerat sig har upplevt någon form av utanförskap. Ungdomsprojektet 
har således skapat delaktighet genom att erbjuda människor ett sammanhang att ingå i. 
”Hjälp till självhjälp” har använts, vilket är en metod som resulterat i att människors 
självförtroende vuxit och viljan till ytterligare engagemang uppstått. Ungdomsprojektet 
har även arbetat med symboler som givit återkoppling på medverkan och sålunda upp-
muntrat till fortsatt engagemang. 
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För att skapa engagemang har projektledaren arbetat efter metoden ”i verkligheten 
men utan ramar”, vilket innebär att han varit öppen för alla tänkbara idéer och lösningar. 
Metoden har skapat en enorm kreativitet och delaktighet. Äldre ungdomar har fått leda 
yngre. Detta har ökat självkänslan hos de äldre och samtidigt inspirerat de yngre till att 
själv vilja bli ledare och således till fortsatt intresse. Att ungdomarna känt sig behövda har 
varit en metod som skapat medverkan i ungdomsprojektet. Ungdomar har även engagerats 
genom att inspirerande aktiviteter, vid sidan av ”huvuduppgiften”, erbjudits. Genom att 
ungdomsprojektet skapat alternativ har vuxna och ungdomar gjorts delaktiga i sitt bostads-
område.   

Svårigheter i arbetsmetoderna
Tid har varit ett problem i ungdomsprojektet. Tillräckligt med stöd i ”hjälp till själv-
hjälp” har därför saknats. Ungdomar i riskzon har därför haft svårt att utföra diffusa 
uppgifter av planerande karaktär. I en elak tolkning kan detta medföra en risk att stereo-
typa uppfattningar förstärks och ungdomarnas utanförskap ökar. Bättre är således, som 
utvärderingen visar, att erbjuda dessa konkreta uppgifter med klara direktiv. 

Även arbetsmetoden ”i verkligheten men utan ramar” har orsakat en del svårigheter, då 
metoden till viss del genererat höga förväntningar hos ungdomarna när det gäller plane-
ringen av Karl Johans torg. För liknande projekt kan en god idé vara att bygga in åtgärder 
så att missnöje inte uppstår. Att låta en förvaltningstjänsteman vara med när ritningar tas 
fram kan vara ett sådant alternativ. Den kreativa miljön har medfört att höga ambitioner 
uppstått som kan upplevas svåra för enskilda ungdomar och vuxna att förverkliga. Att 
stöd till viss del saknats innebär att verksamheter satts i gång med frustration, vilket inte 
är bra eftersom det bör kännas roligt för att undvika avhopp. 

Det har även varit svårt att få olika ungdomsgrupper att vistas i aktivitetshuset samtidigt. 
Att skapa möten mellan ungdomsgrupperna är ett långsiktigt arbete som förhoppnings-
vis uppstår med tiden. Man kan hoppas på att en del ungdomars självförtroende kommer 
att öka och att bollbingen och andra verksamheter kommer att skapa möten som gör att 
förhållningssätt förbättras och att eventuella fördomar om varandra reduceras. Även 
KRIS som arbetar med frågan kommer säkerligen med sin gedigna erfarenhet att påverka 
en del ungdomars attityder. Detta är ett långsiktigt arbete som måste få ta tid att verka.   

Arbetsmetodernas effekter i stadsdelen 
Hur har ungdomarnas delaktighet påverkat bostadsområdet? 
Ungdomarnas delaktighet har medfört att ansvarskänsla och starkare relationer till området 
uppstått. Delaktigheten har gjort att en del ungdomar drar sig för att klottra och förstöra 
i bostadsområdet. Ansvarskänslan har även medfört att en informell kontroll mellan ung-
domar uppstått. Många av ungdomarna som upplevt utanförskap har känt sig behövda 
och fått ett sammanhang att ingå i. Det har blivit häftigt att vara med och påverka och 
framtidsdrömmar har i viss utsträckning skapats, vilket innebär att destruktiva tankar 
och beteende till viss del har förhindrats. 

Huruvida boende känner sig tryggare i bostadsområdet än tidigare 
Utvärderingen visar att känslan av trygghet runt Karl Johans torg ökat när närområdet 
befolkats och området fått belysning. Vuxna känner sig trygga och lugna när de ser att 
ungdomarna aktiverar sig och att barnen fi nns i närheten av bostaden. Ungdomsprojektet 
har skapat möten mellan generationer och stereotypa uppfattningar har på så vis reducerats. 
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Anonymiteten har brutits och ungdomarna upplevs som harmlösa och istället har en 
gemenskap och social kontroll uppstått. Detta har medfört att de boende känner sig tryg-
gare i bostadsområdet än tiden innan näridrottsplatsen och aktivitetshuset. 

Projektorganisation och struktur
Vilken ansvarsfördelning har funnits mellan grupperna?
Det har funnits en tydlig ansvarsfördelning mellan arbetsgrupperna. Styrgruppen har 
haft ett strategiskt ansvar och projektgruppen ett operativt sådant. Projektgruppen har 
sett till att människor involverats, idéer kommit fram och att relationer och samverkan 
skapats. Till skillnad från projektgruppen har samverkanspartners inom Karl Johan 
torgsgruppen och Majornas Samverkansförening arbetat med att verkställa idéerna som 
tagits fram. Att det funnits en klar ansvarsfördelning har medfört att samverkan inom 
ungdomsprojektet fungerat bra.       

Huruvida har styrningen medverkat till projektets framväxt?
Ungdomsprojektets utgångspunkt har varit bred, vilket har medfört att en dynamisk 
arbetsprocess kunnat uppstå. Projektanställda har på så vis kunnat vara öppna för omvärl-
dens idéer och kunnat ta vara på möjligheter som uppstått. Styrgruppen har påverkat 
ungdomsprojektets framväxt genom att ställa krav på resultat och återrapportering, vilket 
uppmanat projektgruppen till handling. Att idéer, tankar och aktiviteter strukturerats 
upp i mål och syften har medfört att förtroende skapats och samverkan uppstått. Det har 
funnits en balans mellan styrning och fl exibilitet.

Att alla i styrgruppen haft mandat att fatta beslut har varit bra då utvärderingen visar 
att den dynamiska arbetsprocessen krävt snabba beslut. Vad som däremot till viss del 
påverkat ungdomsprojektet negativt har varit att en del representanter haft svårt att få 
tiden att räcka till. Att vissa möten ställts in och andra känts stressiga har medfört att 
beslut fått vänta, missförstånd uppstått och saker fått göras om i praktiken. För liknande 
projekt är det viktigt att styrgruppens representanter både har mandat och tillräckligt 
med tid att avsätta, så att informationsutbytet inte påverkas. 

I Karl Johans torgsgruppen har ett ömsesidigt beroende funnits, vilket innebär att 
jämlika relationer uppstått och att ingen aktörs intressen varit mer styrande än någon 
annans. Bildandet av den inoffi ciella förvaltningsgruppen har påverkat arbetet positivt då 
mandat för ekonomiska frågor skapats. Här bör dock ett förbehåll ges, nämligen att gruppen 
inte får bli för hemligt eller mäktig, så att avgörande beslut fattas inom förvaltningsgruppen 
och inte med övriga samverkanspartners. Att alla berörda aktörer i Karl Johans torgs-
gruppen träffats samtidigt har varit en framgångsfaktor, då alla haft samma bild av arbetet 
och således har missnöje och besvikelse till viss del undvikits.

Strukturella problem och svårigheter 
Att ungdomsprojektet med tiden tagit formen av ett komplext samverkansprojekt har 
medfört att många aktiviteter startats under verksamhetsfasen. En del verksamheter har 
stridit mot en del organisationers värdegrund och principbeslut. I ett samverkansprojekt 
är detta ett problem som förmodligen är svårt att undvika. Hur enskilda organisationer 
skall förhålla sig till problematiken bör således diskuteras. 

Mycket händer inom verksamhetsfasen och utvärderingen visar att styrgruppen träffats 
för lite under fasen för att en gemensam bild och uppfattning över projektets utveckling 
har kunnat uppstå. Styrgruppen har en smalare bild än projektgruppen, vilket delvis kan 
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förklara varför samverkanspartners är besvikna över ungdomsprojektets vinkling offentligt. 
Syftet har varit att skapa en självständig samverkansform. Att det funnits många ägare, 

samtidigt som projektledaren dragit sig tillbaka, har även det skapat missnöje när projektet 
inte vinklats till allas fördel. Utvärderingen visar dessutom att marknadsföring kan ligga 
bakom aktörernas medverkan vilket leder till besvikelse om aktörerna inte får ett offentligt 
erkännande för sitt deltagande. För liknande projekt kan det därför vara en god idé att ta 
tillvara på kommunikatörens roll och skapa åtgärder som förhindrar dessa problem, 
eftersom de uppbyggda relationerna annars kan skadas.  

Är ungdomsprojektet replikerbart?  
Inledningen visar att det fi nns ett behov av att samverka och att arbeta förebyggande när 
det gäller ungdomar. Att kommunala medel inte räcker till och samverkan mellan sektorer 
måste uppstå visar att behovet av liknande projekt som ungdomsprojektet är stort. Aktörer 
som erbjuder samverkan och lösningar för att komma tillrätta med ungdomsproblemen, 
prioriteras med stor sannolikhet inom kommunal verksamhet.    

För att få gehör är det dock viktigt att liknande projekt inventerar vilka behov som fi nns 
i det tänkta arbetsområdet. Att skapa ett aktivitetshus och en näridrottsplats är kanske 
inte vad som efterfrågas i andra områden, utan lösningar bör anpassas till områdets karaktär 
och själ. Aktiva och engagerade personer fi nns överallt men kontaktskapandet underlättas 
om det fi nns ett rikt föreningsliv och etablerade nätverk att utgå från. 

Arbetsprocessen har emellanåt varit tung, vilket innebär att det bör fi nnas ett brinnande 
intresse för att orka med när motgångar uppstår. I Majorna har det funnits en stark för-
ankring hos boende och ett reellt intresse har funnits. För liknande projekt kan det därför 
vara extra viktigt att arbeta med att förankra frågorna så att allmänheten upplever att 
projektet är deras och inte en skapelse uppifrån. Viktigt är även att det fi nns en projekt-
struktur som stöttar och ställer krav. Och att en förståelse aktörerna emellan uppstår, så 
att samverkan kan fungera och kännas bra. 

Ungdomsprojektets arbetsmetoder är replikerbara, då mänskliga resurser och engage-
mang fi nns överallt. Men en stort vikt för att projektet skall lyckas hänger nog på att få 
en engagerad och passande projektledare. En person som kan inspirera, coacha och se till 
att mänskliga resurser och förmågor kommer fram. Viktigt är att projektledaren är diplo-
matisk, kan skapa bra stämning, är trygg i sig själv och har förmågan att hantera oförut-
sägbara problem. Med rätt typ av projektledare, engagerade människor och en stöttande 
projektstruktur är ungdomsprojekt Majorna med stor sannolikhet replikerbart. 
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Aktörer i Karl Johans torgsgruppen
Familjebostäder i Göteborg AB 
Idrotts- och föreningsförvaltningen
Karl Johansskolan 
Lokalförsörjningsförvaltningen
Majornas Samverkansförening (MSF)
Park- och naturförvaltningen 
Robert Dicksons stiftelse 
Stadsdelsförvaltningen Majorna
Tryggare och Mänskligare Göteborg 
Västsvenska Idrottsförbundet 
Projektledaren/ungdomsprojekt Majorna 

Aktörer som har fi nansierat näridrottsplatsen
Familjebostäder i Göteborg AB 
Idrotts- och föreningsförvaltningen
Lokalförsörjningsförvaltningen
Park- och naturförvaltningen 
Robert Dicksons stiftelse 
Stadsdelsförvaltningen Majorna
Svenska Fotbollsförbundet
Västsvenska Idrottsförbundet 
Trafi kkontoret/Trygg vacker stad
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Majornas Samverkansförening
Azalea BK
Café Solberg
Enastående föräldrar
FN-föreningen
Göteborgs Atletklubb
Hip – Hope
Hyresgästföreningen Västra Göteborg
IOGT-centro
Junis
Kriminellas revansch i samhället (KRIS)
Nya Galaxen skaters
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV)
Nykterhetsrörelsens scoutförbund
Svenska kyrkan – Karl Johans församling
Ungdomens Nykterhetsförbund 
Unplugged 
Café Solberg/Vägen Ut!

Aktörer i styrelsen
Azalea BK
Carl Johans Församling
Enastående föräldrar
Hip – Hope
Hyresgästföreningen Västra Göteborg
Hyresgästföreningen Region Västra Sverige
IOGT-centro
Kriminellas revansch i samhället (KRIS)
Nya Galaxen skaters
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV)
Ungdomens Nykterhetsförbund
Café Solberg/Vägen Ut!

Aktörer i aktivitetshuset
Enastående föräldrar
Hip – Hope
Hyresgästföreningen Västra Göteborg
IOGT-centro
Junis
Kriminellas revansch i samhället (KRIS)
Nya Galaxen skaters
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV)
Ungdomens Nykterhetsförbund
Café Solberg/Vägen Ut!
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