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Sammanfattning 
 
Denna utvärdering handlar om ett sex- och samlevnadsprojekt som vänder sig till 
invandrare. Såväl projektet som utvärderingen har genomförts med medel från 
Folkhälsoinstitutet och Landstinget Dalarna. Utvärderingen är en processutvärdering 
som beskriver aktiviteter och utveckling men som också diskuterar olika nivåer och 
sammanhang som projektet bedrivs inom. Hur hiv-prevention ska bedrivas är inte 
självklart. Ska det bedrivas som ett preventivt projekt med syfte att förebygga sexuellt 
överförda infektioner eller som ett hälsofrämjande projekt som handlar om relationer, 
makt över sin kropp, sexualitet och hälsa? Försök görs att problematisera såväl det 
grundläggande projekttänkandet som rimligheten i att bedriva projekt riktade mot 
invandrare som ytterst handlar om kvinnors makt över sina liv och kroppar samt 
hälsoproblems orsaker och hälsans främjande. Att placera hiv-prevention och sex- och 
samlevnadsarbete i olika samhällsperspektiv kan möjliggöra en bredare förståelse av 
sexuellt överförda infektioner utifrån hälsans bestämningsfaktorer. Det i sin tur öppnar 
för en mångfald teoretiska modeller att luta utvärderingen emot. Dessa olika förslag till 
teorianknytning är tentativt gjorda och ska ses som uppslag till fortsatt arbete på 
området. Några av idéerna kommer att prövas i kommande artiklar. Idéerna kan ses som 
uppslag för att vidareutveckla olika slags hälsoarbete eller förkastas. 
 
Projektägare i detta fall är ett studieförbund och jag har jag fokuserat på hur 
studieförbundet har agerat i utrymmet mellan sin egen verksamhet och det offentliga. 
Utvärderingen tar upp komplexiteten i folkhälsoarbete med en styrning uppifrån som 
handlar om sjukdomsidentifierade mål, ett tal om människors förmåga att göra egna 
hälsofrämjande val och lokal styrning som kan innebära möjlighet till frigörelse men 
också risk för ny disciplinering och inrättning i det rätta ledet. Idén med projekt är 
uttryck för en styrningsform som präglas av ambivalens mellan tron på det rätta 
handlandet och människors egna val. Studieförbundet har rollen av en aktör som kanske 
kan bidra till emancipation, lärande och utvecklande av röst i förhållande till att 
”utveckla förmågan att kunna göra val som leder till bibehållen sexuell hälsa”.  
 
Jag vill tacka Elsebeth Fog, Margaretha Herrman och Carina Kullgren som läst och gett 
konstruktiva synpunkter under olika skeden av skrivandet. Under arbetet med rapporten 
har min insikt i utvärderingsproblematik successivt ökat och ändrat min syn på hur man 
formar ett projekt och en utvärdering. Denna insikt är samtidigt en medvetenhet om att 
hela idén med projektarbete är att man inte vet när man börjar det som man 
förhoppningsvis vet när man är färdig med en utvärdering. Jag vill med dessa ord 
påminna om eftertankens kranka blekhet och tillägna rapporten mina studenter i 
utvärderingskurserna. 

 
 
Vänersborg i september 2005 
 
 
Lena Nilsson 
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1 Ett samlevnadsprojekt 
Denna rapport är en utvärdering av ett sex- och samlevnadsprojekt vars syfte var att 
utveckla arbete mellan offentligt finansierad verksamhet och en folkrörelse i form av ett 
studieförbund. Projektet har finansierats av Folkhälsoinstitutets medel för hiv1-
prevention och genomförts i Dalarna med tyngdpunkt i Borlänge mellan 2000 - 2003. 
Studieförbundet, ABF Dalarna, har varit projektägare och diskussioner om att få igång 
ett projekt om sex- och samlevnadsfrågor startade sommaren 1999. I ansökan till 
Folkhälsoinstitutet, FHI, betonades behov av att utveckla samtal om sex- och 
samlevnadsfrågor mellan generationer, mellan olika kulturer och inom etniska grupper. 
Projektet skulle genomföras med tyngdpunkt i ett par bostadsområden med relativt hög 
andel invandrare och hög andel arbetslösa. I ansökan betonades också att studieförbund 
har en lång historia av arbete för att göra människor delaktiga i samhället och genom 
folkbildning, till exempel studiecirklar, kulturprogram och föreläsningar, skapa 
förutsättningar för att människor ska kunna förbättra sin egen situation. I projektet 
skulle studieförbundets kompetens användas för att utveckla metoder för ”arbetet 
mellan folkrörelser och offentlig finansierad verksamhet”. ABF skulle tillsammans med 
andra organisationer skapa förutsättningar för samtal om kärlek, sex- och relationsfrågor 
inom och mellan företrädare för olika kulturer. Detta skulle i sin tur leda till 
 
 att, på sikt, minska sexuellt överförda sjukdomar,  
 minskade fördomar kring olika kulturers syn på kärlek, sex- och relationsfrågor, 
 att man inom respektive etnisk grupp lättare kan samtala kring frågan, 
 bättre förutsättningar för integrationsprocessen som helhet (Projektplan 1999-08-

10). 
 
ABF har i samverkan med ett bostadsföretag etablerat nätverk i de aktuella områdena 
där Unga Örnar, Verdandi, LO och Hyresgästföreningen tillsammans bedriver 
aktiviteter för de boende. ABF har vidare ett kontaktnät bestående av 
invandrarorganisationer, fackförenings- handikapp- och hyresgäströrelse, kommunala 
företrädare och kyrkan där ordinarie folkbildning och riktade projektarbeten med 
ekonomiskt stöd från olika håll bedrivs.  
 
Ett sex- och samlevnadsprojekt skulle innebära utveckling av ny verksamhet för ABF:s 
del. Tänkta partners för den nya verksamheten var ungdomsmottagningar, vårdcentraler, 
folkhälsoplanerare, högstadieskolor, fritidsgårdar och ”gängbearbetare”, studentkår, 
närradio och när-TV. Tänkta arbetsmetoder var studiecirklar, ”tjej”-, ”kill”- och 
föräldragrupper, uppsökande verksamhet, informationsträffar, film, föreläsningar, 
utställningar, musik, radio och TV. Ungdomar skulle producera och vidarebefordra 
information i projektet ”Ung resurs” i när-TV. Målet var att nå samtliga boende i de 
aktuella bostadsområdena samt internationella- och länderföreningars medlemmar 
bosatta utanför områdena med information om projektet. I andra Dalakommuner skulle 
fem studiecirklar startas och två föreläsningar om kärlek och relationer genomföras på 
varje ort.  
 
Projektet skulle ledas av två personer, en man och en kvinna. En av personerna skulle 
vara invandrad. Till projektet skulle knytas en referensgrupp med personer med 
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erfarenheter från området. Gruppens uppgift var att medverka i att utveckla projektet 
och utgöra ”bollplank” för projektledarna.  
 
 
Pedagogiska perspektiv i en utvärdering 
Utvärdering kan enkelt indelas i process- och effektutvärderingar. I folkhälsoarbete 
hävdas ibland att effekterna ligger så långt i framtiden och är beroende av så många 
sam- eller motverkande faktorer att det är omöjligt att utvärdera ett projekts resultat. 
Samtidigt finns krav på att arbetet ska vara evidensbaserat, det vill säga det ska vara 
bevisat att insatserna är effektiva (Rootman m fl 2001, Statens folkhälsoinstitut 2002). 
En till synes enkel lösning på problemet kan vara att ställa upp kvantifierade mål av det 
slag som gjorts även i detta projekt; x antal föreläsningar ska genomföras och y procent 
av de boende ska nås. Sedan kan man räkna om man nått målen. En annan lösning vid 
utvärdering av hälsoprojekt är att bredda synen på utvärdering. I detta arbete har jag 
försökt göra både och i form av två om än inte helt separerade steg. Det första steget 
utgörs av en resonerande redogörelse för vad, varför, hur och med vilka ”resultat” 
projektet genomförts och ställa detta i relation till projektets uttalade mål. Men mitt 
övergripande perspektiv är pedagogiskt vilket innebär att jag är intresserad av de 
möjligheter till lärande som kan finnas för olika aktörer och intressenter i projektet. Jag 
övergår därför till att i ett andra steg diskutera själva projektet och dess 
grundförutsättningar. Vilken roll och betydelse kan ett studieförbund ha för att minska 
spridning av hivsmitta? Är ett sådant här projekt meningsfullt och i så fall varför? Är 
kanske studieförbundets insatser bra för något helt annat? I den delen av rapporten 
diskuterar jag projektet i relation till den nationella handlingsplanen för STD/hiv-
prevention2 och såväl ur ett köns- och klassperspektiv som ett lärandeperspektiv 
innanför och utanför de ramar som studieförbundet ger.  
 
Det andra steget är inspirerat av vad Vedung (1998, s 68) kallar ”målfri” eller ”mållös” 
utvärdering. Det vill säga istället för att snävt undersöka om de eventuella målen har 
uppfyllts kan utvärderaren rikta sin uppmärksamhet mot insatsens alla tänkbara effekter. 
Genom att till och med negligera verksamhetens mål så kan hon med oförvillat sinne 
koncentrera sig på de totala verkningarna. ”Oavsiktliga effekter av avsiktligt handlande 
fascinerar. Få undgår att gripas av konung Pyrrhus seger eller Columbus resa för att 
upptäcka sjövägen till Indien (Vedung 1998, s 15)”. De flesta interventioner vi ger oss 
in i är komplexa företag och när olika aktörer är inblandade kan dessa ha olika syften 
med sitt engagemang. Syftet med både projekt och utvärdering kan problematiseras i ett 
övergripande och målfritt sammanhang. Vedung (1998) diskuterar att benämningen 
”resultat” ofta är otydlig och innefattar slutprestationer och utfall. Slutprestationen 
ligger nära genomförandet av projektet och är ofta det som används i en kvantifierad 
målbeskrivning medan utfall är vad som sker efter slutprestation kanske i flera steg på 
kort och lång sikt. I en mållös utvärdering kan utfall i form av både avsedda effekter och 
bieffekter studeras.  
 
Vidare kan en utvärderings syfte vara kontrollerande; huvudmannen vill kontrollera sina 
tjänare (Vedung 1998, s 97). Men utvärderingen kan också ha främjande och/eller 
lärande syften där det kan vara inbyggt i processen att utveckla och förbättra projektet. I 
ett nationellt perspektiv handlar detta projekt om att bedriva hiv-förebyggande arbete 
bland invandrare. Anledningen till att FHI bekostar sådana projekt är hög förekomst av 
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hiv-infektion i några av de geografiska områden varifrån flyktingar kommer till Sverige. 
I den kommun där detta projekt bedrivs är andelen invandrare 16 %, varav hälften 
kommer från de nordiska länderna (Borlänge 2003). I ett storstadsperspektiv är det en 
förhållandevis liten andel invandrare (se t ex Bunar 2001) och av denna anledning är det 
inte angeläget att bedriva hiv-prevention för invandrare just i Borlänge. Men med syftet 
att bygga broar mellan offentligt finansierad verksamhet och en folkrörelse kan 
projektet ses som ett modellprojekt som handlar om att undersöka hur invandrargrupper 
kan nås med hiv-prevention. Hiv (human immunodeficiency virus) framträdde under 
1980-talet som ett nytt hot mot folkhälsan både internationellt och nationellt 
(Folkhälsorapport 1987). Detta förändrade till viss del fokus i tidigare sex- och 
samlevnadsarbete från preventivmedelsrådgivning till hiv-prevention även om frågor 
om preventivmedel och samlevnad fortfarande var viktiga framförallt i det lokala 
perspektivet. Borlänge var en av de kommuner som var först ut med särskild 
samlevnads- och preventivmedelsrådgivning riktad till framför allt unga kvinnor. 
Bakgrunden till detta var att Sverige vid mitten av 1970-talet fick en ny 
abortlagstiftning. Då var antalet graviditeter och aborter högt bland tonårsflickor. En 
intensiv hälsoupplysningsdiskussion som bland annat handlade om sex- och 
samlevnadsfrågor pågick (Nilsson, Olsson & Sundström 1978). Landsting och 
kommuner initierade ungdomsmottagningar och landets första startades i Borlänge 1970 
där höga graviditets- och aborttal tolkades mot bakgrund av en sviktande arbetsmarknad 
för kvinnor i en gammal bruksort. I rapporten Brukets döttrar (Karlsson 1983) beskrivs 
bakgrund och framväxt av ungdomsmottagningen. Borlänge, en kommun som vuxit 
fram ur en bruksort präglad av järnverk och pappersbruk, var en manligt präglad 
arbetsmarknad. Under 1900-talets första del medförde bruksmiljön hårda villkor med 
farliga arbetsmiljöer för männen och slitsamma vardagar för kvinnorna. I trånga och 
fattiga bostäder skulle barn skötas och födas upp. På kvinnornas lott låg att ”sköta om 
männen” när de trötta och smutsiga kom hem från bruket. Kvinnorna förväntades sy 
arbetskläder och tvätta hårt smutsade plagg i älven. Detta kvinnornas arbete var 
nödvändigt för reproduktion av brukets arbetskraft (Gemzöe 2002, s 69). Med allmän 
välfärdsutveckling och nya bostäder utrustade med moderna tvättstugor fick arbetande 
män och kvinnor ökad levnadsstandard men såväl klass- som könsperspektivet kan 
urskiljas även på 1970-talet. Flickorna i Brukets döttrar ger en bild som handlar om ”vi 
och dom”; vi kvinnor och ”dom” männen, vi som kör moppe runt torget och ”dom” som 
spelar tennis. ”Dom” som ska bli läkare och vi som ska gå hemteknisk linje.  
 
Vid starten av 2000-talet beviljades detta projekt medel motsvarande knappt en 
heltidstjänst för ett år i taget under tre år. Inför projektets tredje och avslutande 
verksamhetsår anslog FHI särskilda medel för utvärdering av process och eventuella 
resultat. Som utvärderare har jag följt projektet i en referensgrupp från start och senare 
som utvärderare. Jag har deltagit i aktiviteter, varit på plats och följt projektledarna och 
andra av ABF:s medarbetare. Man kan säga att jag varit både deltagande observatör och 
observerande deltagare (Adler & Adler 1998). Jag har intervjuat aktiva inom 
studieförbundet och deras samarbetspartners, det vill säga personal inom landsting och 
olika kommunala instanser som t ex skola, invandrarenhet och ungdomsmottagning. Jag 
har tagit del av pressklipp och material i form av flygblad, broschyrer, anteckningar och 
sammanfattningar från projektet. Jag ansluter mig till ett tankesätt i kvalitativ forskning 
och utvärdering som ser forskaren eller utvärderaren som en ”bricoleur” och rapporten 
som ett ”bricolage”, ett slags lapptäcke av sammanfogade bilder. Materialet är insamlat 
med olika tekniker av en ”mångsysslande” forskare (Lévi-Strauss 1966 enligt Denzin & 
Lincoln 1998, s 3).  
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Jag har valt att kalla rapporten för Brukets nya döttrar. Med det vill jag anknyta det 
”nya” sex- och samlevnadsarbetet till köns- och klassperspektiv i en ”gammal” bruksort 
och ställa frågor kring hur ”nya kvinnors” situation utvecklar sig. Med ”nya kvinnor” 
menar jag i det här sammanhanget de invandrade kvinnor som projektet bland annat 
vänder sig till. 1970-talets sex- och samlevnadsarbete handlade om preventivmedel för 
att förebygga abort och om att stödja unga kvinnor. 1980-talets nyupptäckta hälsorisk 
med humant immunbristvirus, hiv, är ett begränsat problem i Sverige men i delar av vår 
omvärld en katastrof som saknar bot (Folkhälsorapport 2001). Hiv-prevention kan 
betraktas som en fråga om hälsoupplysning, att ge information för att människor ska 
kunna göra hälsosamma val. Förmåga att göra val kan också ses som en fråga om makt 
över sitt liv och sin kropp, att ha handlingsutrymme. En central fråga i projektet blir då 
vilken väg man väljer: ska ett hiv-preventivt projekt handla om information för att ge 
kunskap om virus, smittvägar och möjligheter att skydda sig? Eller ska projektet öka 
deltagarnas makt över sina liv, öka deras reella möjlighet att själv välja att ha eller inte 
ha sex och med vem. Det har tidigare visat sig varit svårt att via landsting/kommuner 
eller direkt till invandrarorganisationer nå fram till invandrargrupper (Jarlbro 2000). Att 
låta ett studieförbund ge sig in på detta för dem nya område kan från 
folkhälsomyndighetens sida helt enkelt handla om att pröva en ny väg när tidigare vägar 
inte fungerat. Ur FHI:s perspektiv kan studieförbundet betraktas som en ny kanal för att 
nå invandrare. ABF:s projektledare blev snabbt involverad i FHI:s nätverk för 
invandrarorganisationer och handläggaren för invandrarprojekt besökte Borlänge tidigt i 
projektet. Med en sådan tolkning blir projektet instrumentellt som en ny väg för 
information. Men arbetet i ett studieförbund kan också ses som en kanal att öka 
deltagarnas makt och delaktighet. Om kvinnors makt över sin kropp och sitt liv 
fokuseras skulle syftet med projektet kunna formuleras till att handla om att förutom att 
ge information stärka kvinnors makt och utveckla kunskaper som behövs för att 
använda makten. Med Vedungs (1998) terminologi kan det betraktas som 
mellanliggande utfall som kan leda fram till ett slutligt utfall som handlar om minskad 
smittspridning. Med ett sådant resonemang blir det logiskt att förlägga projektet hos ett 
studieförbund med en lång tradition av samhällsengagemang och demokratiutveckling. 
En mållös utvärdering kan fokusera sådana makt- och kunskapsaspekter och sätta in 
projektet i ett övergripande folkhälsosammanhang som idag är mer fokuserat kring olika 
samhällsfaktorer som påverkar hälsan än vad både 1970-talets och 1980-talets 
hälsoupplysning var. 
 
 
Vad finns i mellanrummet? 
Projektets uttalade syfte var att öka samarbetet mellan offentligt finansierad verksamhet 
och en folkrörelse i avsikt att åstadkomma minskad smittspridning av hiv vilket kan ses 
som en avsedd effekt på lång sikt. Ett sätt att undersöka mellanrummet var att undersöka 
om de offentliga aktörerna överhuvudtaget såg samma problem som projektet handlar 
om. Vid mina intervjuer med nyckelpersoner för olika offentliga verksamheter valde jag 
att arbeta inspirerat av problembaserad metodologi där syftet är att åstadkomma 
gemensam problemförståelse (Robinson 1993). Eftersom projektet syftar till ökad 
samverkan mellan olika intressenter ville jag undersöka hur nyckelpersoner som 
representerar dessa uppfattar projektområdet. Ser olika aktörer samma problem? Kan 
problemen förstås som gemensamma där olika insatser och samverkan kan förstärka 
vars och ens insatser? I problembaserad metodologi används ”kritisk dialog” som ett 
verktyg för att åstadkomma ömsesidig problemförståelse (Robinson 1993) vilket sedan i 
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nästa steg kan leda till bättre problemlösningar. Mitt syfte med att träffa t ex skolledare, 
trots att jag anade att de hade liten kännedom om projektet, var en idé om att undersöka 
om det finns någon ömsesidig problemförståelse. Finns det gemensamma nämnare 
mellan rektorers uppfattning om ungdomars hälsoproblem och den uppfattning som 
projektet bygger på? Om man ska kunna utveckla ett samarbete där man förväntar sig 
goda resultat bör man börja med att analysera problemen (Robinson 1993). Det här är 
en grundläggande fråga; projekt med medel från någon utanförstående myndighet är 
ofta inriktade på problem som definierats uppifrån. En första förutsättning för att ett 
projekt ska komma till stånd är att den som kan tänkas ta sig an ett projekt kan se något 
i den av myndigheten angivna uppgiften som också ligger inom ”projektmakarens” 
intresseområde. 
 
Med denna inledning vill jag knyta ihop ett klass- och könsperspektiv på 
samlevnadsfrågor med det perspektiv som av smittskyddsskäl sätter invandrare i fokus. 
Hälsoproblem har ofta en mångfacetterad bakgrund vilket kan illustreras med ett citat 
från en rapport om evidensbaserat folkhälsoarbete (Statens folkhälsoinstitut 2002): 
 

… pojken Sven ligger på sjukhus. Varför är Sven på sjukhuset? För han har en svår infektion i sitt 
ben. Men varför har han en infektion i sitt ben? För att han har skurit sig i benet och såret blev 
infekterat. Varför har han skurit sig i benet? För att han lekte på den skräpiga gården utanför sitt hus 
och det fanns något vasst stål där, som han ramlade på. Men varför bor han i ett sånt område? För att 
hans föräldrar inte har råd att bo bättre. Varför har de inte råd att bo bättre? För att hans pappa är 
arbetslös och hans mamma är sjuk. Men varför är hans pappa arbetslös? För att han inte har så mycket 
utbildning och inte kan hitta något jobb. Men varför …  

 
Frågor om hälsoarbete kan ställas på olika nivåer. Citatet kan anknytas till vad som 
brukar benämnas hälsans bestämningsfaktorer (Folkhälsorapport 2001, s 22) som 
innebär att orsaker till och risker för ohälsa kan sökas i skilda riktningar vilket i sin tur 
innebär att ansvar för insatser fördelas på olika sätt. Frågekedjan ovan kan vridas i andra 
riktningar och lyftas till andra samhälleliga nivåer: Varför finns det sådana områden? 
Har inte barn och föräldrar rätt att bo i trygga och säkra områden även om familjen är 
fattig? Varför finns det fattiga familjer? I den här rapporten kommer jag att diskutera 
liknande frågor på olika plan beträffande det sex- och samlevnadsarbete som bedrivits 
av studieförbundet. Det pedagogiska perspektivet kommer att betonas genom att 
undersöka studieförbundets roll som en aktör i ”mellanrummet” och vilka möjligheter 
till lärande ger det för de offentliga aktörerna, för studieförbundets egna aktörer samt för 
den målgrupp som utgörs av invandrare. 
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2 Utvärderingens första steg  

Kärlek och relationer 
På tre år har cirka en miljon kronor av medel för hiv-prevention beviljats från FHI. Två 
kvinnor projektanställdes på deltid och en referensgrupp som sammankallades ett par 
gånger per år bildades. Genom att integrera projektet i ordinarie verksamhet kunde ABF 
också använda egna resurser. Landstinget bidrog med att tre personer deltog i 
referensgruppen och kommunen genom samarbete med invandrarenheten. Projektet har 
varje år rapporterats till landsting och FHI genom ekonomiska redogörelser och 
beskrivningar av genomförda aktiviteter. Idén var att bli ”synlig” i massmedia och i 
lokala sammanhang i Borlänge. Projektet kom att kallas ”kärlek och relationer”, vilket 
ABF såg som ett mer tilltalande namn än ”hiv-prevention”. ABF har riktat sitt arbete till 
kvinnor och män. Stora delar av arbetet har i praktiken riktats till kvinnor och i 
utvärderingen har jag i första hand granskat dessa delar. 
 

2000 
Till referensgruppen inbjöds hälsoplanerare och en överläkare från kvinnosjukvård som 
företrädare för landstinget, en tjänsteman från kommunens barn- och ungdomsenhet 
samt en välkänd redaktör och en välkänd representant för hyresgästföreningen. Varken 
redaktören eller hyresgästföreningens representant kom till något möte med 
referensgruppen. Inte heller kommunens representant deltog i någon större utsträckning. 
De i referensgruppen som valde att närvara har fungerat som bollplank till 
projektledarna och som en väg att informera om projektet till landsting och kommun. I 
praktiken leddes projektet av projektledarna som var svenskfödda kvinnor med stöd från 
en intern informell arbetsgrupp. I den informella arbetsgruppen deltog invandrare som 
var knutna till ABF:s verksamhet. Jag har fungerat som ”observerande deltagare” både i 
referensgrupp och i den informella arbetsgruppen. Projektet kom igång med en rad 
aktiviteter som presenterades i lokalpress vid flera tillfällen det första halvåret. Maj 
Wechselmanns Gandhi-film, filmen ”Street love” om en prostituerad kvinnas 
upprättelse och musikdramat ”Skilsmässa” visades. ABF erbjöd diskussionsmaterial att 
använda i cirklar och samtalsgrupper. Projektledarna var ute på skolor och samtalade 
med ungdomar och samarbetade med ”fältisar” som i sin tur var ute bland ungdomar. 
Aktiviteterna blev omskrivna i massmedia och det kom mycket publik. 
 
Rubrikerna i massmedia meddelar att ABF startat ett projekt om sex och relationer i ett 
brett perspektiv. I artiklarna nämns att vårdcentraler, högskola och fritidsgårdar står på 
listan över samarbetspartners likaväl som att kvinnoföreningar, LO och Kristna 
fredsrörelsen ska inbjudas. I artiklarna uttalar projektledarna att projektet blir väl 
mottaget, man får positiva reaktioner från allmänhet därför att det behövs ”mjuka” 
projekt – att människor talar med varandra. Projektet vänder sig till alla, både kvinnor 
och män, alla får vara med. Man gör kopplingar till demokrati; brist på relationer skapar 
utanförskap som i sin tur är ett hot mot demokratin.  
 

2001 
Under 2001 hade man bara en projektledare eftersom det inte fanns pengar till två 
personer. Som delaktiga organisationer nämns förutom invandrarorganisationer bl a 
Kommunal, SSU, Röda korset, kvinnojourer, arbetsförmedling, Svenska kyrkan och 
Missionskyrkan. I samverkan med dessa organisationer har föreläsningar, teater, 
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utställningar mm arrangerats. ABF har också blivit delaktiga i FHI:s nätverk för hiv-
prevention där övriga deltagare är internationella organisationer. Ett brett utbud av 
aktiviteter pågick varifrån jag väljer några exempel. 
 
En föreläsning med Sonja Sherefay arrangerades på en skola i samverkan med 
kommunens invandrarenhet, ansvariga för SFI-undervisning3 och en fritidsgård. Temat 
för föreläsningen var ”att stärka invandrarföräldrars roll i samhället”. Sherefay, själv 
från Egypten och mor till tre pojkar föreläste för elever, personal och föräldrar. 
Sherefays budskap, att ta ansvar för sitt eget liv och fundera över de olika vägar som 
finns att gå, belystes med exempel. Hon är invandrare, kvinna, mamma från förorten. 
Hennes budskap handlade om att invandrares barn inte ska förloras genom våld och 
kriminalitet i det nya landet. Man måste jobba hårt i skolan men enligt Sherefay menar 
ungdomar att ingen talar klarspråk med dem. Ungdomar bjuder in henne för att tala om 
detta. Sherefay har en lyskraft och efter föreläsningen flockades invandrarflickor kring 
henne. 
 
I samverkan med bostadsföretag, hyresgästförening och kommunens invandrarenhet 
visades filmen ”Vingar av glas”. 15 kvinnor samlades för att se filmen som handlar om 
en iransk pappa som lovat sin döda hustru att ta hand om deras döttrar. Det innebär att 
pappan väljer män som flickorna ska gifta sig med. Filmvisningen var svår att delta i för 
några av kvinnorna och de gick direkt efter filmen. Andra stannade för att diskutera. 
Ungdomar som ville låna filmen förbjöds av sina föräldrar att se den.  
 

2002 
Under det tredje året fortsatte aktiviteterna. Samarbete med landstinget utökades genom 
utveckling av ett regionalt handlingsprogram för STD/hiv-prevention där resurspersoner 
från vård, skola, fritidssektor, socialt arbete, kyrka och frivilliga organisationer 
medverkade. Projektledaren och en representant från Internationella kvinnoföreningen 
deltog i processen att skriva handlingsprogram samt utbildade sig i samtalsmetodik för 
samlevnadsfrågor. Vidare besökte projektledaren och en handläggare från ABF 
ungdomsmottagningar för att diskutera samarbete. Mottagningarna såg behov av en 
slags ”peer education”4, ett behov som ABF försökte uppfylla genom att erbjuda 
”studiecirklar” med ”tjej-snack” och ”kill-snack”. Äldre ungdomar utbildades som 
ledare för dessa grupper. När projektperioden var slut hade en tjejgrupp kommit igång. 
”Somaliska hälsoteamet” från Stockholm inbjöds för att föreläsa för vårdpersonal och 
somaliska kvinnor och män om kultur och tradition, hälsofrågor, föräldraroller och 
jämlikhet5. 
 
Projektet har fått ta plats i andra evenemang. Det har presenterats med posters eller 
föreläsningar vid ABF:s årsmöten och konferenser, vid en nationell konferens om hiv-
prevention och i LO:s kampanj för sommarjobbande ungdomar. Det har lett till 
diskussioner om att vara rädda om varandra och om solidaritet i vid mening. I 
Kommunals cirklar om vård har kärlek, liv och död och integrationsfrågor diskuterats 
intensivt. I studiecirklar om ”Våra döttrars framtid” (en vision om hur kvinnors och 

                                                 
3 SFI, svenska för invandrare 
4 Ungdom utbildar ungdom 
5 De största flyktinggrupperna som kom till Borlänge 2003 var somalier, kurder och kosovo-albaner. Det 
Somaliska Hälsoteamet arbetar bl a med fortbildning av vårdpersonal för Stockholms läns landsting och 
folkbildning i hälsofrågor bland somaliska grupper (Borlänge 2003). 
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mäns framtid ska gestalta sig) har integration, utbyte av erfarenheter mellan kulturer och 
mångfald ur ett kvinnoperspektiv diskuterats.  
 
Projektledaren har också medverkat i många grupper med invandrade kvinnor i olika 
samlingslokaler i bostadsområdena. 
 

Kvinnor har kommit tillsammans med sina barn. Vi har kärlek-relationer-traditioner-friskvård-
egenvård. Många kvinnor har varit sjuka på olika vis. Det har inte gått en gång utan att jag har ringt 
till någon vårdcentral åt dem. Jag har pratat om kroppen och vad man kan göra själv. De har suttit i 
fotbad och blivit masserade på nacke och under fötterna. Ju mer jag har varit där ju mer förstår jag att 
det behövs mycket mera information och kontakt mellan kulturerna. Det är inte lätt i de grupper där 
den ursprungliga kulturen är mycket övervägande och där språket är mycket bristfälligt och man inte 
träffar svenskar (ur projektledarens sammanfattning). 

 
Projektet har alltså presenterats och diskuterats i ABF:s interna och externa arbete, t ex 
kampanjer för information till sommararbetande ungdomar. Från min beskrivning ovan 
av vad som försiggått i projektet kan man konstatera att det har levt sitt liv nära ABF:s 
ordinarie verksamhet. Jag tolkar detta som att ABF befinner sig mitt i ett nätverk av 
kontakter och tänker använda det för att såväl introducera en ny fråga som utvidga sitt 
nätverk. Exemplen tyder på att det har diskuterats vid möten och studiecirklar, det har 
förts samtal mellan olika organisationer. Hur och i vilken utsträckning det har 
diskuterats har jag dock inte haft någon möjlighet att undersöka. De särskilda 
arrangemang som har ordnats har främst varit riktade till invandrargrupper och dessa 
aktiviteter tyder på ambitioner att diskutera samhällsfrågor och ifrågasätta köns- och 
klasstrukturer. 
 

Att lära sig simma 
En annan del i projektet som samtidigt har varit ett viktigt inslag för ABF i Borlänge 
sedan flera år tillbaka är simundervisning för invandrade kvinnor. Många invandrade 
vuxna kvinnor kan inte simma. Jag fick delta i simundervisningen en söndagskväll, en 
kylig marskväll. Vi träffades utanför, där några kvinnor väntade insvepta i kläder och 
schalar. Det kom många kvinnor och när alla var klädda i baddräkt och i bassängen 
kändes det som en blandning av vanlig motionssimning och ovanlig simundervisning. 
Att kunna simma betraktas i Sverige som något självklart som alla barn lär sig. För 
invandrarflickor kan det bli ett problem att lära sig att simma eftersom de inte självklart 
får eller vill klä av sig och uppträda i baddräkt. Därför deltog även tonårsflickor vars 
familjer inte tillät dem att delta i skolans simundervisning. Undervisningen för vuxna 
kvinnor blev en ersättning där de kan lära sig och få intyg på att de kan simma och 
därmed godkänt idrottsbetyg. Mötesplatsen i sig är en utmaning. En kvinna beskriver 
det som ett tillfälle att vila sig från männens makt. Det är inte självklart att kvinnorna 
får gå dit. Männen måste vara säkra på att inga män finns i närheten på badet. Det är 
inte heller självklart att mötesplatsen finns eftersom ABF fått erövra tiden från en 
motvillig fritidssektor i kommunen. Simning är ett lärande ”i kroppen”. I ett reportage 
(Ahlsén 2002) beskrivs simningen som att våga sig ut på djupt vatten. Kvinnor som 
aldrig tidigare badat offentligt kan starta sitt badande i cykelbyxor och t-tröja. Efter en 
tid kan det hända att klädseln byts ut mot nyinköpt baddräkt. Syftet är både att lära ut en 
färdighet som är självklar i det svenska samhället och i svensk skola och att skapa en 
mötesplats för samtal. I reportaget beskrivs ett samtal som handlar om när man får gifta 
sig i Sverige. Om man åker till sitt hemland och gifter sig som 17-åring; kan man då få 
ett straff när man kommer tillbaka till Sverige? Andra samtal och möten i samband med 
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simningen kan handla om politiska möten mellan kulturer. De kvinnor som möts i 
simhallen kommer från olika invandrargrupper som kanske inte träffas i andra 
sammanhang. 
 

Samverkan med landsting och kommun 
Ett av projektets syften var att utveckla arbetet mellan en folkrörelse och offentlig 
verksamhet, det vill säga från ABF:s perspektiv en utökad samverkan med landsting och 
kommun. Företrädare för landsting och kommun ingick i referensgruppen men detta 
ledde inte till någon organiserad samverkan med sjukvård eller kommunal verksamhet 
utöver den samverkan med invandrarenheten som beskrivs nedan. Under projektets 
tredje år arbetade man inom landstinget med att göra ett regionalt handlingsprogram för 
samordnade STD/hiv-insatser. Genom att projektledaren och en representant från 
internationella kvinnoföreningen deltog i ett utvidgat nätverk kring 
handlingsprogrammet blev de erkända som organisationer som arbetar med sex- och 
samlevnadsfrågor. Andra kan dra nytta av erfarenheter från ”Kärlek och relationer” och 
ABF kan dra nytta av erfarenheter och resurspersoner i nätverket. 
 
Ungdomsmottagningen deltog i projektet genom samarbete kring en ”talk show” för 
gymnasieungdomar som FHI erbjöd under projektets andra år. I samtal om vad ABF 
skulle kunna bidra med för att komplettera ungdomsmottagningens arbete såg personal 
vid ungdomsmottagningen behov av insatser som de menade ligger utanför deras 
ordinarie arbete till exempel attitydbearbetning. Inte minst finns det ett behov av att nå 
pojkar.  
 
I flera år har ABF arrangerat ”Kom loss – må bra” cirklar för invandrare i samarbete 
med invandrarenheten. Invandrarenheten har ett omfattande samarbete med folkrörelser. 
Länderorganisationer stöttas med föreningsbidrag. Man har också samarbete med en 
vårdcentral och med kyrkan. Invandrarenheten har myndighetsansvar medan 
folkrörelser och föreningar kan bedriva mer informell verksamhet. Kommunens 
invandrarenhet är en egen resultatenhet under en nämnd för arbetsmarknad och vuxnas 
lärande. Man har ett övergripande ansvar för invandrarfrågor och avtal med staten om 
att ta emot ett visst antal nyanlända flyktingar. Alla vuxna nyanlända ska delta i 
språkundervisning och samhällsintroduktion och får introduktionsersättning. 
Barnomsorg och skolgång ordnas så att även kvinnor ska kunna delta. Enligt 
invandrarenhetens personal är det inte alltid möjligt då kvinnornas närvaro hindras av 
återkommande graviditeter. Från invandrarenhetens sida ser man ett behov av de 
insatser som finns i detta projekt; att träffas under andra former än de som 
invandrarenheten kan erbjuda. I trygga grupper kan olika behov uttryckas och 
formuleras vilket underlättar för kvinnor att söka hjälp. Man kan skaffa preventivmedel 
på ett diskret sätt utan att behöva skylta med sitt ärende. ABF medverkar också vid 
invandrarenhetens utåtriktade aktiviteter för att motverka främlingsfientlighet bland 
kommunens invånare, till exempel ”fem i tolv” – rörelsen6 där projektledarna medverkat 
tillsammans med lärare och några klasser. 
 
 
 

                                                 
6 En återkommande aktivitet 5 december varje år där torgmöten, föreläsningar mm sker för ett samhälle med 
mångfald och mot rasism, främlingsfientlighet och våld (Borlänge 2003). 
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Samverkan med skolor 
Redan första året gav sig projektledarna ut i skolorna med erbjudande om att ”göra 
saker”. Man ledde grupper och större samlingar med flickor och pojkar tillsammans och 
var för sig med film, diskussioner, teater. Projektledarna har också ”bara varit där”, i 
skolor och andra sammanhang där ungdomar träffas, själva och tillsammans med 
”fältisar” och fört de samtal som stunden gett upphov till. Vid slutet av projektets tredje 
år besökte jag de högstadieskolor som har störst andel invandrarbarn i Borlänge. Jag 
talade med skolledare som visade sig inte känna till projektet. En av dem trodde att jag 
kom med anledning av ett annat projekt ”Respekt”, som handlade om en koncentrerad 
insats för att uppmärksamma språket, att tala respektfullt med varandra och som 
bedrivits i samarbete med Medborgarskolan. De lärare som jag talade med hade inte 
heller hört talas om ”Kärlek och relationer” men blev intresserade av att använda 
projektets erfarenheter för undervisning i sex- och samlevnadsfrågor, i samhällskunskap 
och språk. Projektet tycks alltså ha gått tämligen spårlöst i förbi i såväl skola som vid 
ungdomsmottagning det vill säga arenor där ungdomar finns. 
 
Ett problem som rektorerna lyfte fram var respektlöshet för andras känslor och tankar. 
En skola stängde en internet-chat därför att där utvecklades mobbing-tendenser. Elever 
hotades: ”du ska dö”. Hos denna skolledning fanns ett stort intresse för att ge skolan en 
hälsoprofil och rektor hade ambitioner att få igång en diskussion bland personal, elever 
och föräldrar kring att sätta gränser och föra samtal om värderingar. Rektor menade att 
vuxna måste reagera på språkbruk och vara tydliga. Elever kan inte skylla ifrån sig med 
att hoten bara var på skoj. Alla måste delta i en diskussion om värdebasen, det är en bra 
skola, men vad är det som är bra. I denna brytningstid av värderingar finns det kulturella 
konflikter inne i klassrummet. Man behöver undersöka vad olika perspektiv står för och 
föra samtal för att ”få ihop världen”. Med en snäv avgränsning av projektet hör varken 
de goda förhållandena eller de problem som rektorerna beskriver, hemma i ”Kärlek och 
relationer”. Om man däremot betonar relationsdelen i projektet och betonar demokrati, 
samtal och respekt så ligger skolornas problembeskrivning nära ABF:s arbete med det 
projekt som varken rektorer eller de lärare jag talade med kände till. 
 
Jag försökte få en uppfattning om rektorerna ”såg” den fråga som projektet handlade 
om, om relationer mellan människor i vid mening och om sexuella relationer i ett hiv-
preventivt perspektiv. Den bild av skolan som framträdde genom dessa rektorers ögon 
var en skola som i stort sett fungerar. Personal och elever kommer till sin arbetsplats, 
planerad verksamhet genomförs. Det stora flertalet elever mår bra. Ett fåtal elever mår 
desto sämre och för denna grupp är det svårt att finna adekvat hjälp. Skolans största 
problem är att få alla elever godkända. Hälsa, samlevnad och frågor som är relaterade 
till detta tas upp av olika lärare på skilda sätt i undervisningen. Skolsköterskorna är 
centralfigurer i hälsoarbete. De problem som dessa rektorer såg, förutom att få eleverna 
godkända, är en normlöshet kring ägodelar; elever stjäl saker från varandra och problem 
kring droger och alkohol. 
 
 

Sammanfattande diskussion av utvärderingens första steg 
Denna del av utvärderingen handlar om en slags måluppfyllelse. Projektet syftade till att 
utveckla arbete mellan offentlig verksamhet och en folkrörelse. Dessa offentliga 
verksamheter utgörs främst av hälso- och sjukvård i allmänhet samt kvinnosjukvård och 
ungdomsmottagningar i synnerhet. Vidare handlar det om skolor och kommunens 
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flyktingmottagning och invandrarenhet. Jag har inte utvärderat dessa verksamheter i sig 
och har ingen uppfattning om huruvida de uppfyller sina mål. Jag har undersökt vad 
som händer i utrymmet mellan dessa aktiviteter och studieförbundet, hur man försökt att 
samverka och hur ABF eventuellt har lyckats att använda detta utrymme. Man kan säga 
att ABF inte lyckades få med den offentliga sektorn i arbetet. Var målet att få med sig 
den offentliga sektorn? Hur ska syftet att ”utveckla arbete mellan offentlig verksamhet 
och en folkrörelse” förstås? Ett sätt att se på detta ”mellan” är som en slags samverkan. 
Jag uppfattade inte att man åstadkommit någon utökad samverkan. Ett annat sätt att se 
på ”mellan” är att se till olika behov hos målgruppen invandrare och fundera över hur 
dessa behov bäst uppfylls och vem som kan bidra till behovsuppfyllelsen. Det är en 
angelägen uppgift att stödja de kvinnor som projektet vänder sig till i en vidare mening 
än vad man vanligen gör inom sjukvården. Den överläkare som deltog i referensgruppen 
menade att ABF har tagit sig an denna uppgift på ett respektfullt sätt. En återkommande 
erfarenhet för ABF-kvinnorna var att invandrarkvinnor inte lyckats få kontakt med 
sjukvården eller blivit negligerade med ibland allvarliga sjukdomstillstånd. Det talar för 
att det finns områden som man inom sjukvården bör förbättra sig på. En del av de 
underliggande behoven kan uppfyllas av ABF som kan erbjuda en arena för att börja 
föra samtal. ABF kan stödja och fungera som taleskvinnor och hjälpa till att öppna 
dörrar till sjukvården när man inom sjukvården missförstått eller på annat sätt inte 
tillgodosett ett vårdbehov som senare visade sig vara reellt. Projektledarens 
anteckningar talar för ett behov av någon som kan lyssna och lotsa rätt, framförallt i 
vården. ABF-kvinnan blir en ställföreträdande mamma som kan hjälpa till att ”mamma” 
dessa kvinnor och samtidigt en försiktig, både skör och stabil, länk till det svenska. 
Förstahandsbehovet hos kvinnorna tycks inte vara hiv-prevention utan just ”kärlek och 
relationer”. Det fanns ett drag av omhändertagande redan i de ursprungliga nätverken: 
svenska folkrörelser bedriver aktiviteter för boende i utsatta områden. Därigenom får de 
aktiviteter som genomförts också ett drag av paternalism. I folkrörelser vet man vad 
som bäst och hur man uppför sig i Sverige. En sammanfattande bedömning i denna del 
av utvärderingen som kan sägas handla om måluppfyllelse är: 
 

• En mångfald aktiviteter har genomförts 
• Aktiviteterna har fått stort utrymme i massmedia 
• Man har nått ett stort antal människor  
• Verksamheten har varit väl synlig inåt i den egna organisationen 

 
Mitt insamlade material möjliggör inte någon bedömning huruvida man har genomfört 
det antal föreläsningar, studiecirklar eller nått det antal boende som angavs i 
projektplanen. Man lyckades inte med att rekrytera en man och en kvinna som 
projektledare, man uppnådde inte att en av projektledarna var invandrad. Efter det första 
året räckte de beviljade medlen bara till att ha en projektledare. I den informella 
gruppen ingick flera invandrare, därav en man och en ung kvinna. Den projektledare 
som arbetade under hela projekttiden hade en mycket god förankring i många lokala 
sammanhang, i minst i invandrarorganisationer.  
 
Att arbeta via massmedia för att skapa offentlig debatt om kärlek och relationer 
uppfattar jag som en medveten strategi från ABF: s sida. De bägge välkända personer, 
en redaktör och en förtroendevald för hyresgäströrelsen som ombads delta i 
referensgruppen och som också accepterade detta, är båda stridbara personer som skulle 
ha bidragit ytterligare till ett offentligt samtal om projektets tema. De valde dock att inte 
delta vilket kan antas bero på att de är mycket upptagna och stridbara i många andra 
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sammanhang. Detta till trots lyckades ABF komma ut i massmedia i stor utsträckning 
och nå invandrargrupper i stor utsträckning. Kanske skulle man ha nått etniska 
”svenskar” i större utsträckning om dessa debattörer deltagit.  

 
• Projektet har inte fått genomslag gentemot offentlig verksamhet 
• Det finns ouppfyllda behov av vård, samtal och relationer som kan upptäckas 

och tas hand eller slussas till rätt instans i utrymmet mellan folkrörelsen och det 
offentliga 

 
Varken skolorna eller ungdomsmottagningen kände till projektet i någon större 
utsträckning men det fanns intresse för tjej- och killgrupper och fortsatta diskussioner 
som projektet kunde erbjuda. Det ser jag som en möjlig fortsatt utveckling av ”Kärlek 
och relationer”. Man kan vända på tanken och se det som att ABF inte är en 
organisation som ska in i skolan eller på ungdomsmottagningen men kan erbjuda 
komplement till dessas verksamhet för att återigen fylla behov som finns i utrymmet 
mellan offentlig verksamhet och folkrörelsen. Sådan verksamhet som film, 
diskussioner, gruppsamtal när-radio mm kan stärka samlevnadsundervisning och 
bearbeta olika slags problem som rektorer och lärare gav uttryck för.  
 
Rektorerna var intresserade av relationer och gott samtalsklimat men inte uttryckligt av 
sex- och samlevnadsundervisning. Detta intresserade däremot lärarna men inte heller de 
hade hört talas om projektet. Det är skolans uppgift att skapa såväl goda relationer, gott 
samtalsklimat och demokratiska värderingar som att genomföra en bra sex- och 
samlevnadsundervisning. Har ett studieförbund någon uppgift och något ansvar att öka 
skolans kunskaper och förmåga att genomföra dessa uppgifter? Det talas återkommande 
i berättelserna från projektet om otillfredsställda vårdbehov. Vilket ansvar har ett 
studieförbund för att dessa uppmärksammas? 
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3 Utvärderingens andra steg 
 
Syfte med en mållös utvärdering 
För att nu komma vidare med min utvärdering går jag över i vad Vedung (1998, s 68) 
kallar mållös eller målfri utvärdering för att inte förvillas av projektets mål och syften. 
Han medger att detta kan tyckas väl fräckt, inte minst mot bakgrund att vad ska man då 
värdera mot. Kanske kan detta lösas genom den första punkten i det åttapunktsprogram 
som föreslås (Vedung 1998, s 93) där man börjar med att fråga, inte efter syftet med 
projektet som ska utvärderas utan efter syftet med utvärderingen. Om man betonar ett 
långsiktigt kunskapssyfte så kan det innefatta ett lärande likaväl som ett kontrollerande 
och främjande perspektiv under förutsättning att verksamheten betraktas som ett fall av 
något generellt (Vedung 1998, s 104). Vidare i åttapunktprogrammet bör man utreda 
sådana frågor som vem som ska göra utvärderingen, hur den ska administreras och hur 
insatsen ska beskrivas. Dessa steg har jag behandlat i den inledande delen av rapporten i 
och med beskrivningen av projektet, dess förutsättningar och min roll som utvärderare.  
 
De avslutande stegen i Vedungs åttapunktsprogram handlar om prestationer och utfall 
på lång sikt, vilka faktorer som kan förklara resultaten, hur resultatet ska bedömas och 
användas. Resterande del av denna rapport kommer att handla om sådana övergripande 
frågor där jag nu ska försöka lyfta resonemanget till en generell nivå. Exemplet med 
Svens infekterade ben ovan påvisar komplexiteten i folkhälsoarbete: ska vi stötta Svens 
pappa så att han får utbildning och arbete eller ska vi förbättra alla barns miljö så att 
svag familjeekonomi inte behöver medföra ökad risk för olycksfall. Inspirerad av citatet 
om Sven ska jag diskutera om man i projektet stärker utsatta grupper och om man 
förbättrar deras villkor och möjligheter i ett övergripande hälsofrämjande perspektiv. 
Jag ska ställa detta i relation till det överordnade målet för STD/hiv-prevention 
nämligen minskad smittspridning. Projektbeskrivningen innehåller kvantitativa 
målbeskrivningar: samtliga inom de bostadsområden som är projektets centrum ska nås 
av information och 20% av de boende ska delta i någon aktivitet. Utvärdering av dessa 
mål kan betraktas som en del av projektets fortlöpande rapportering. Någon mätning av 
om de kvantifierade målen har nåtts har inte utförts. En rad aktiviteter har genomförts 
och många människor har nåtts. 
 
Kärnan i projektet är emellertid metodutveckling: kan arbete mellan folkrörelser och 
offentlig verksamhet vara ett sätt att åstadkomma förbättrad hiv-prevention och 
motverka smittspridning? Projektplanen talar egentligen inte om samarbete utan om 
arbete mellan folkrörelser och offentlig verksamhet. De inom offentlig sektor som 
känner till projektet menar i stort sett att ABF bedriver en bra verksamhet som fyller ett 
tomrum kring människors behov som offentlig sektor inte kan uppfylla. Men någon 
metodutveckling i form av ökad samverkan har knappast kommit till stånd. Insatser i 
bostadsområdena har gjorts men vårdcentraler, skolor och ungdomsmottagningar känner 
knappast till projektet, man har inte lyckats etablera samarbete. Vill man åstadkomma 
samarbete eller finns det andra effekter och, andra arbetsuppgifter att uträtta som inte 
kan utföras inom offentlig verksamhet men som ligger inom folkrörelsens ramar? 
 
 

Nationell handlingsplan för STD/hiv-prevention  
I en nationell handlingsplan för 2000-2005 (NHP 2000) utgiven av Folkhälsoinstitutet 
fastslås att ett huvudmål för STD/hiv-prevention är minskad smittspridning vilket också 
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är ett övergripande syfte med detta projekt. Projektet startade innan den nationella 
handlingsplanen för STD/hiv-prevention utkom men eftersom handlingsplanen bygger 
på tidigare nationella dokument för hiv-prevention kan den ändå användas för att 
resonera om projektet.  
 
Även om Sverige internationellt sett har ett gynnsamt läge när det gäller STD/hiv (NHP 
2000, s 7) så är området centralt och angeläget i svenskt folkhälsoarbete. Det finns 
oroande tecken i form av ökad smittspridning av gonorré och klamydia bland unga 
människor vilket tyder på att läget snabbt kan försämras. I handlingsplanen betonas att 
alla har rätt till kunskap om hur man skyddar sig genom att förstärka kunskaper, 
attityder och beteenden som motverkar smittspridning och utveckla förmåga att kunna 
göra val (NHP 2000, s 8-9). Den information som erbjuds ska ha ett genusperspektiv 
och ta hänsyn till etniska och kulturella aspekter. För att nå ut med information behöver 
samarbete utvecklas nationellt/regionalt/lokalt. Landsting och kommuner ansvarar för 
regional och lokal samordning. Metoder för att nå utsatta grupper ska utvecklas (NHP 
2000, s 13). Frivilligorganisationer ses som en resurs för olika slags insatser (NHP 
2000, s 17). Hiv-prevention bör integreras med annat arbete för att följa upp och 
påverka ”hälsans bestämningsfaktorer” det vill säga livsvillkor av olika slag i vid 
mening.  
 
Vad betyder handlingsplanens formulering att ”utveckla förmågan att kunna göra val 
som leder till bibehållen sexuell hälsa” (NHP 2000, s 9)? Förmåga att kunna göra val 
handlar om kunskap men också om att ha makt över sitt liv och sin kropp så att 
förmågan kan praktiseras. Handlingsplanen talar främst om information som ska 
meddelas på rätt sätt:. ”Den som överbringar budskapet måste ha social effektivitet det 
vill säga informatören måste kommunicera på det rätta sättet och vara känd som 
trovärdig” (NHP 2000, s 25). Invandrarorganisationer upplevs ha hög trovärdighet som 
informationsförmedlare men för dessa är området en ny slags verksamhet. I den här 
delen av utvärderingen diskuteras om studieförbundets pedagogik kan bidra till att 
utveckla makt över sitt liv så att förmågan att göra hälsosamma val kan utövas? Kan 
studieförbund tillföra något beträffande genusperspektivet och de kulturella och etniska 
aspekterna? Har ABF ”social effektivitet”? Studieförbund nämns inte i handlingsplanen 
men har använts tidigare i annat hälsoupplysningsarbete framförallt på kost och 
motionsområdet. I detta fall har ABF beviljats medel till ”kärlek och relationer” för att 
det finns medel speciellt avsedda för information om hiv-prevention till målgruppen 
invandrare. Projektet är ett försök att komma förbi svårigheter att nå invandrare med 
hiv-prevention vilket omnämns i handlingsplanen och som Jarlbro (2000) påvisar i en 
utvärdering. Genom att benämna projektet ”kärlek och relationer” och formulera syftet 
till att handla om att tillsammans med samtalspartners skapa förutsättningar för samtal 
inom och mellan kulturer har ABF i sin projektplan föreslagit en väg som man menar på 
sikt kanske kan minska STD och kanske ge bättre förutsättningar för en 
integrationsprocess. 
 

Invandrare som målgrupp för hiv-prevention 
Benämningen ”invandrare” är i sig problematisk som utpekande och stigmatiserande. I 
den heterogena grupp som benämns invandrare är behovet av hiv-prevention störst i 
grupper som kommer från länder med hög förekomst av hiv och annan STD (NHP 
2000, s 23). Strategin att förebygga hiv bland målgruppen invandrare innefattar stöd till 
frivilliga organisationer, huvudsakligen invandrarorganisationer och stöd till kommuner 
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och landsting för att bygga nätverk, informera, förmedla kunskap samt stimulera till en 
diskussion om sex- och samlevnadsfrågor (NHP 2000). SFI-undervisning7 nämns som 
en väg att utveckla metoder för att integrera information om sex- och samlevnadsfrågor 
för personer nyanlända till Sverige (NHP 2000, s 14). Handlingsplanen betonar att 
kunskap om samlevnadsfrågor måste bearbetas genom samtal med personer som man 
har förtroende för. Samtal ska ske på mottagarens villkor och informatören bör vara 
tränad att skapa situationer som genererar goda samtal (NHP 2000, s 25). 
 
Det har konstaterats att de aktiviteter som användes fram till 1995 handlade så gott som 
uteslutande om att via kultur- och nöjesarrangemang nå invandrare med information om 
säkrare sex i första hand i storstadsregionerna. Det har varit sällsynt att genomförda 
aktiviteter grundats på en genomgripande analys av situation och målgrupp (Jarlbro 
2000). Senare har man såväl i storstadsregioner som ute i landet valt att satsa mer på att 
nå stora grupper invandrare via t ex skol- och hälso- och sjukvårdspersonal och inte bara 
de föreningsaktiva. Anledningen till detta tycks vara att resultat från kulturevenemangen 
enligt kontaktpersoner i landsting och kommuner lyser med sin frånvaro. Jarlbro (2000, 
s 9) fortsätter: ”Med risk för en viss cynism tycks en del av landsortsregionernas projekt 
där invandrare är målgrupp närmast kommit till eftersom man haft kännedom om att 
medel går att erhålla om invandrare anges som målgrupp.” Anledningen till cynism är, 
som jag uppfattar det, att andelen invandrare i landsorten är avsevärt lägre än i 
storstäderna samt att de flesta kommer från länder som inte motiverar särskilda hiv-
preventiva insatser. Andelen invandrare i den kommun som är centrum för detta projekt 
är 16% (Borlänge 2003). Av dessa kommer cirka hälften från de nordiska länderna. En 
viss koncentration av invandrarna finns i de bostadsområden där projektet har fokus 
även om det lokala bostadsbolaget har en ambition att motverka boendesegregation. 
Dessa områden ligger långt under nivåerna i storstadsområden där upp till 90 % av 
invånarna har invandrarbakgrund (Bunar 2001). Projektet pågår i små stadsdelar med 
1500 – 1800 boende. Övriga områden som skulle få del av projektet på en lägre 
ambitionsnivå, var liknande områden i andra Dalakommuner. Alla har en blandning av 
boende födda utomlands och svenska boende. Det finns inget som talar för att dessa 
områden är särskilt utsatta för smittspridning. Lokalt har de i liten skala en prägel av det 
”rosengårdska Sverige”, … ”socialt utsatta förortsområden" (Bunar 2001, s 17) i ett 
slags landsortens förorter.  
 
En av Jarlbros slutsatser är att det är svårt att nå invandrarorganisationer och svårt att 
motivera landsting och kommuner för projekt som vänder sig till invandrargrupper med 
hiv-prevention. Varför är det svårt att intressera kommuner och landsting för den här 
typen av projekt? Det finns andra projekt där det inte verkar vara svårt att motivera 
åtminstone kommuner. Exempel på detta är projekt som syftade till att förbättra 
kvaliteten i områdets service och de boendes miljö (Herrman & Johansson 1999). 
Anställda i vård, omsorg, socialtjänst, skola och barnomsorg deltog i projektet. Den 
förort vars kvalitet skulle förbättras liknar Borlänges bostadsområden. Andra exempel 
är arbetsmarknadspolitiska projekt riktade till invandrarkvinnor (Thomsson & Hoflund 
2000) och integrationsprojekt i förortsskolor (Bunar 2001). En gemensam slutsats i 
dessa exempel är att invandrarprojekt tenderar att upprätthålla segregation.  
 
Projektet kan ses som ett försök att utföra det svåra: nå invandrargrupper genom en 
frivilligorganisation i form av ett studieförbund. I jämförelse med storstadsregionerna 

                                                 
7 SFI - Svenska för invandrare  
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utgör invandrargruppen en minoritet i Borlänge. Gruppen kan sägas ha behov av olika 
slags hälsofrämjande insatser vilket gör det dubbelt cyniskt att säga att de inte skulle ha 
behov av de insatser som görs i projektet eftersom andelen hiv-smittade inte är förhöjd. 
Mot bakgrund av beskrivna svårigheter att nå invandrares organisationer (Jarlbro 2000) 
öppnar detta projekt för en möjlighet att nå invandrare genom att öka arbetet mellan 
studieförbundet och det offentliga. Men man kan ändå ifrågasätta om inte 
studieförbundet tar på sig ett för stort uppdrag.  
 
 

Studieförbund som aktör 
Enligt den nationella handlingsplanen har kommun och landsting ett gemensamt ansvar 
för lokal samordning men i projektet kan man få intrycket att ABF tillsammans med en 
rad andra organisationer ikläder sig ansvaret. I utvärderingen har jag rört mig mellan 
olika slags offentlig verksamhet: sjukvård, skola, invandrarenhet och 
ungdomsmottagning. Alla menar att det arbete som ABF bedriver fyller ett behov, ABF 
fyller ett slags tomrum, en vit fläck som den offentliga verksamheten varken har 
resurser eller kompetens för att fylla. Invandrarenheten är en kommunal instans med 
uppgifter som skiljer sig från skola och vård. De använder frivilliga organisationer som 
resursförstärkning i sitt arbete och har kontinuerlig samverkan med ABF. Inom skola 
och vård gör man sitt eget jobb och har inte sett något behov av ett studieförbunds 
insatser även om de i samband med mitt försök till en ”kritisk dialog” (Robinson 1993, 
se ovan) upptäcker att de kanske skulle kunna ha nytta av dessa. 
 
Mot bakgrund av bilden av 1900-talets Sverige är det rimligt att se studieförbundens 
arbete för samhällsförbättring och människors delaktighet som en god resurs för ökad 
hälsa. I det här fallet finns det anledning att anta att studieförbundet kan ses som en 
aktör som kan komma runt svårigheter att nå målgruppen invandrare, målpopulationen, 
vars beteende ska påverkas (Jarlbro 2000,s 8). Studieförbund söker idag nya vägar och 
utmaningar. En stor del av verksamheten sker i projektform och går vid sidan av 
ordinarie studiecirklar (Gerholm 1985, Gougoulakis 1996). Det finns risker lika väl som 
utmaningar i detta. Gougoulakis (1996, s 184) pekar på en fara med förekomsten av 
tillfälliga anslag för specialinriktad verksamhet bland prioriterade grupper. Det kan 
signalera att verksamhet riktad till prioriterade grupper har lägre status än övrig 
folkbildningsverksamhet och kan bara upprätthållas om särskilda medel tillförs.  
 
En annan fara är att studieförbunden blir statsmakternas förlängda arm i olika 
sammanhang, de som ska genomföra informations- och förändringsuppdrag som har 
beslutats av statsmakterna Det finns en lång tradition av att samhällsengagemang kan 
starta i folkrörelser (Rubensson 1996, s 9). Folkrörelser kan skapa fungerande 
demokrati mitt i ett förmyndarsamhälle. I studiecirkeln kan offentliga uppdrag 
formuleras och utföras. Det allra minsta uppdrag kan bidra till växt och lärande. 
Rubensson diskuterar folkbildning kontra folkrörelser som kvinnorörelser och 
miljörörelser. ”Kärlek och relationer” kan ses som ett informationsprojekt för minskad 
smittspridning av hiv. Projektet kan också förstås som ett frigörande projekt där hiv-
prevention kan problematiseras i termer av kvinnors frigörelse och bestämmanderätt. 
Det innebär att se problemet som behov av empowerment8 och folkbildning och 

                                                 
8 Se till exempel Forsberg och Starrin (1997) eller Herrman och Johansson (2000) för en diskussion om 
empowerment. Mishler (1986) menar att empowerment handlar om att förutom att tala med egen röst och berätta 
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projektet som ett modellförsök som har större betydelse än att se det som ett försök att 
öka samverkan mellan svensk offentlig verksamhet och folkrörelse. Mitt material ger 
inte underlag för att kunna bedöma om det är en kvinnorörelse i form av folkbildning 
som har satts i gång. Det kanske inte är projektet som eventuellt har startat en 
kvinnorörelse utan projektet har kanske kunnat stärka eller fått stöd från en pågående 
emancipation. Gougoulakis (1996, s 151) skiljer på probleminitierad och utbudsbaserad 
framträdelseform. Probleminitierad framträdelse är inriktad på förändring och reellt 
deltagarinflytande.  
 
Är verksamheten i projektet probleminitierad? I vilken mån har deltagarna haft 
inflytande över verksamheten? Har FHI satt dagordningen för att lära ut säker sex via 
ABF? Är det kommunen som ska lära ut ett integrerat invandrarbeteende via ABF? Har 
ABF en egen dagordning och vad innehåller den? Inom ABF pågår en diskussion kring 
hur den långa traditionen av samhällsförändring och folkbildning i bokstavlig mening 
ska föras vidare. Greider (2002) uppmanar till maktkritik, upprördhet och 
samhällsanalys: sluta vara alla till lags! ABF måste bidra till att samtal kommer till 
stånd – gör en maktanalys! Folkbildning kan vara en väg till ett bättre och mer jämlikt 
samhälle. Berge (2002) menar att ”folket” behöver redskap i form av folkbildning för att 
få tillgång till sina liv. Det ”nya folket” är spretigare men inte mindre utanför. Det nya 
folket arbetar sig till fattigdom på hamburgerrestauranger, call-centers eller som 
vikarier. Finns det nya folket i folkbildningen? Vad är folkbildning? Larsson (1995) 
menar att traditionell folkbildning kan ses i relation till folkets behov – vilket innebär en 
maktförskjutning och möjlighet till kunskap relaterad till egna behov. Men folkbildning 
kan också ses som att elitens kunskap, vetenskaplig kunskap, ska föras ut till folket som 
ska lära sig att tänka och uppföra sig rationellt. Larsson (1995) lyfter fram en påfallande 
parallellitet mellan folkbildning och ökad makt. Hela tiden finns också en dynamik 
mellan att utmana makteliter av olika slag och att utmana vardagslivets vanor genom ny 
kunskap. I bästa fall kan folkbildningen fungera som en mötesplats för samtal. Berge 
(2002) menar att uppdraget är detsamma – att bilda folket men folket ser annorlunda ut. 
I projektet i Borlänge gör ABF en ansats att anta denna utmaning, de ”nya döttrarna” i 
den gamla bruksmiljön kan ge upphov till fruktbara möten vars innehåll måste 
formuleras gemensamt. Demirbag-Sten (2002) utmanar ABF till att ta tillbaka 
initiativet.  
 
Dessa interna debattörer (Berge 2002, Demirbag-Sten 2002, Greider 2002) ser 
studieförbund som en engagerad och betydelsefull resurs för det ”nya folket” och för 
folkbildning men vem sätter dagordningen? Det här tankesättet är ett sätt att återknyta 
till en tidigare använd väg till ett bättre samhälle och till bättre hälsa. Det kan vara en 
särskild resurs för att stimulera till samtal om relationer och samlevnadsfrågor. I figur 1 
har gjorts ett försök att illustrera dilemmat med information och styrning uppifrån med 
hjälp av vetenskaplig kunskap. Projekt drivs med medel ”uppifrån”, från departement 
eller statliga verk. Förhållandevis mycket pengar fördelas till lokala aktörer för att 
genomföra åtgärder riktade mot områden eller beteenden hos utvalda målgrupper som 
på något sätt definieras som problematiska. Jarlbro (2000, s 8) delar upp begreppet 
målgrupp i begreppsparet mottagargrupp och målpopulation. I hiv-preventiva projekt är 
ofta mottagargruppen en grupp av tjänstemän, det vill säga landstings- eller kommunala 
aktörer som ska påverka invandrare, eller nyckelpersoner som tar emot ett budskap. De 
som ska ändra beteende är målpopulationen. I Borlänge är det ett studieförbund som är 

                                                                                                                                                         
sin egen historia också att kunna använda den förståelse som man kommer fram till på ett sätt som gagnar ens 
egna intressen. 
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projektmakare och därmed mottagargrupp. Samtidigt går studieförbundet finansiärens 
ärenden. Den offentliga verksamhet som man vill ha en bättre samverkan med är en 
mottagargrupp som ska påverka invandrare men också en slags målpopulation som ska 
påverkas till utökad samverkan. Såväl de offentligt verksamma som invandrarna är 
alltså olika slags målpopulationer. Samtidigt som studieförbundet är ett statens verktyg 
för att åstadkomma önskad problemminskning kan det betraktas som en möjliggörare av 
att förverkliga förbättringar. Men studieförbundet lever inte i ett vakuum. Det problem 
som formulerats uppifrån sätts in i ett lokalt sammanhang. Det kan också sättas in i ett 
samhälleligt och historiskt sammanhang. Hur ser traditionerna ut kring kvinnors 
situation i ett gammalt brukssamhälle, hur ”modernt” har samhället blivit, hur ser 
arbetsmarknad, bostads- och skolsituation i dagens mångkulturella samhälle? En 
idealbild är den som jag uppfattar att ABF står för med rättvisa villkor i ett alltmer 
jämlikt samhälle. Genom att låta studieförbundet engagera sig i sex- och 
samlevnadsarbetet med den yttersta målsättningen att minska smittspridningen av 
sexuellt överförda sjukdomar bygger man in möjligheter till emancipation i projektet 
och i detta ligger det också en slags disciplinering (Larsson 1995). Men det finns också 
en risk att disciplineringen kommer att överväga och de nya döttrarnas situation blir till 
en ”vi och dom” situation där ”dom” kan vara såväl de egna männen som ”dom som 
bestämmer” i det nya samhället. 
 
 

 
Uppifrån styrning  

 
 

         RISK                                                                                                           MÅLSTYRNING 
  
Direktiv uppifrån                                                                                                 FHI:s initiativ 

  
 
 
 

Disciplinering                                                                                                                                 Emancipation 
 
 
 
           
 RISK                                                                                                                          
                                                                                                                                             IDEAL 
Lokala, traditionella mönster                                                                             ABF:s ambitioner    
                                                                                                                                
                                                                                                                               
 

Lokal problemförståelse 
 
FIGUR 1 Skiss till modell över förhållandet mellan uppifrån styrning och lokala initiativ och 
förhållandet mellan frigörelse och disciplin. 
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4 Rapporten väcker nya frågor 
 
Samverkan mellan studieförbundet och det offentliga 
Syftet med detta projekt är som jag ser det flerfaldigt. Det officiellt uttalade syftet är att 
utveckla arbetet mellan offentligt finansierad verksamhet och folkrörelser. Det arbete 
det handlar om är sex- och samlevnadsinformation till invandrargrupper vilket har som 
övergripande mål att minska spridningen av STD och hiv. Det rimliga i att bedriva 
särskild sådan information i landsorten kan ifrågasättas (Jarlbro 2000). Å andra sidan 
kan man se hela projektet som ett modellförsök som handlar om kärnan i hiv-spridning: 
hälsa och makt är ojämlikt fördelad. Jag har i min utvärdering fokuserat på samarbete 
mellan offentlig verksamhet och folkrörelser och funnit att det finns ett utrymme 
däremellan, tomrum om man så vill eller tredje rum, där viktigt arbete har utförts. 
Arbete som på olika sätt kan vara betydelsefullt för invandrarkvinnors hälsa. Ett annat 
sätt att fylla delar av det utrymmet är att de offentliga aktörerna utvecklar en större 
lyhördhet för olika behov. Här blir studieförbundet en upptäckare av ouppfyllda behov i 
en slags ingenmansland och en mäklare eller mellanhand – ”broker” (Wenger 1998, 
enligt Tuomi-Gröhn, Engeström & Yuong 2003). Detta innebär att studieförbundet 
genom att ikläda sig ett utvidgat ansvar tar på sig en roll inte bara för folkbildning för 
studiecirklar och projektets målgrupp invandrare utan även går in i en roll som visar på 
behov och möjlighet till dialog och fortbildning med offentliga aktörer. Man kan dock 
inte säga att de varit särskilt framgångsrika i den rollen, kanske för att ingen väntar sig 
att ett studieförbund ska agera som fortbildare eller för att det offentliga ändå inte har 
utrymme för att uppfylla de behov som påvisats i projektet. Samtidigt är dessa uppgifter 
fastställda i styrdokument av olika slag: hälso- och sjukvården ska erbjuda vård efter 
behov på lika villkor, barn ska få möjlighet att bli simkunniga. I interkulturella möten 
ställs större krav även på offentliga aktörer att tillgodose behov och uppfylla sina plikter 
och här kanske den slags ”boundary-crossing” (Weber 2003) som studieförbundet tycks 
ägna sig åt vara till nytta. 
 
ABF har ett kontaktnät med invandrarorganisationer. Det nya i projektet är att man tar 
in ett nytt problem i sitt arbete. Offentlig verksamhet har också kontakter med 
invandrargrupper som vårdgivare, utbildningsgivare och flyktingmottagare för att 
nämna de största och mest tydliga exemplen. ABF har ett fungerande samarbete med 
flyktingmottagningen vid kommunens invandrarenhet som var etablerat innan projektet 
startade. Alla aktörer ser ett behov av att det arbete som utförs professionellt hos var och 
en kompletteras. Vad ABF alltså i praktiken gör, och detta är en uppgift som i och med 
projektet har utvecklats, är att man utför ett arbete mellan den offentliga verksamhetens 
ordinarie uppgifter och sina egna ordinarie uppgifter som studieförbund. Man utför ett 
arbete i mellanrummet mellan offentligt och folkrörelsen, ett arbete som såväl de 
offentliga aktörerna som studieförbundet ser att det finns behov av. Detta arbete skulle 
förmodligen kunna utvecklas. En väg för denna utveckling kan vara ”kritisk dialog” 
(Robinson 1993) där man försöker lokalisera och formulera problem och de olika 
förklaringar och lösningsförsök som respektive aktör angriper problemet med. Det kan 
vara ett sätt att utveckla projektet. Exempel på områden att utveckla är dialog med 
sjukvården, fortbildning om vårdbehov och tjej- och killgruppsverksamhet. Det är 
aktiviteter som erbjudits men som jag uppfattat inte har nått fram till de offentliga 
aktörerna.  
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Lärande och folkbildning 
Är folkrörelser en lämplig väg att nå invandrargrupper? Jag har lyft fram ojämlik hälsa 
och hiv-spridning som maktberoende. Här finns en ny utmaning för folkrörelser i att 
anknyta till folkbildningstraditioner för demokrati. Berge (2002), Demirbag-Sten (2002) 
och Greider (2002) diskuterar folkbildning som en nygammal väg till ett jämlikt 
samhälle. Gougoulakis (1996) diskuterar lärande i cirkelverksamhet i förhållande till 
ledarroll, material och kamrater samt studiebesök och bibliotek som exempel på lärande 
arenor. I probleminitierade cirklar har inte ledaren tolkningsföreträde. Legitimitet 
grundas på om ledaren har relevant bakgrund. I den nationella handlingsplanen talas om 
social effektivitet som grund för informatörens legitimitet. I projektet har projektledare 
och cirkelledare en central ställning. Som studiematerial fungerar utställningar, filmer, 
teater, studiebesök. Kamraterna är betydelsefulla och cirkeln en arena för lärande. 
Arbetssätten är varierande och ledarbaserade, problembaserade eller deltagarbaserade 
samtal förs. Ibland har samtalen och aktiviteterna lett till en slags konfrontation, till 
exempel filmvisningar som var svåra att ta till sig och där ungdomar förbjöds att låna 
filmen. Simundervisning blev en nära arena där också ett kroppsligt lärande sker och 
resultat kan ses i kropp och klädsel. Formella umgängesregler sätts ur spel, 
handlingsutrymme skapas.  
 
Kan studieförbundets arbete med dessa frågor integreras i den egna verksamheten? Vad 
ska hända i ett projekt som handlar om sex och samlevnadsfrågor? I filmen ”Vingar av 
glas” beskrivs en pappa som utifrån sin kultur vill göra sitt bästa för sina döttrar. Den 
ena dottern vill detsamma som pappan medan den yngre dottern förstår sitt eget bästa på 
ett helt annat sätt. Hon vill ha sin pappa kvar som en pappa och konflikten blir ett 
faktum när han försöker tvinga in henne i ett äktenskap som hon inte vill ha. Filmen 
öppnar för ett möjligt lyckligt slut, pappan äter middag tillsammans med sina bägge 
döttrar och deras respektive man/pojkvän; den äldsta har gift sig med den utvalda 
mannen och den yngsta har en svensk pojkvän. Filmen var svår att se för några av de 
iranska kvinnorna. De kunde inte diskutera den utan gick hem efteråt och ungdomar 
förbjöds att se filmen. Jag kan tycka att nya invånare ska erbjudas insikt i det svenska 
samhällets demokrati- och familjesyn som innebär att det är självklart att välja sin egen 
partner. Hur ska vi överföra den synen, påvisa och erbjuda den, stimulera till samtal? 
Kan vi provocera till samtal? Finns det en klyfta mellan en ambition till integration och 
ett top-down perspektiv på relationer och hiv-information? 
 
Hur ska vi se på folkbildning i detta nya mångkulturella perspektiv? Lorentz (2003) 
diskuterar mångkulturell bildning som ett nytt forskningsområde där en av 
huvudfrågorna är hur kulturmöten mellan svensk folkbildningstradition och deltagare 
med annan kulturell, etnisk eller religiös bakgrund gestalta sig. Detta komplicerar 
uppifrån - perspektivet ytterligare. Det finns också horisontella frågeställningar som inte 
har självklara svar. Men om studiecirkelns tradition och bästa praktik som mötesplatser 
för samtal (Larsson 1995) vidmakthålls kanske också dessa problem kan om inte lösas 
så ändå hanteras.  
 
Projekttänkandet med åtgärder uppifrån, födda ur högsta välvilja men ibland byggda på 
oreflekterade antaganden om vad som behövs (Thomsson & Hoflund 2000) är vanligt 
när det handlar om integration av invandrare. Projekten kan handla om t ex 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder (Thomsson & Hoflund 2000) eller förbättringsarbete i 
förorter (Herrman & Johansson 2000, Bunar 2001). Integration – segregation kan ses 
som ett fält, som ett lapptäcke, varje lapp är ett fenomen (Bunar 2001). Är 
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mångkulturalitet en ideologisk vision? Invånarnas positioner är svaga och 
underordnade, arbetslöshet ger mindre kontroll över sina vardagsliv. Kulturalisering kan 
ses som ett segregerande instrument. Vi har visioner om mötesplatser – men är det så att 
vi behöver tala mindre om dessa frågor för att inte upprätthålla ”vi och dom” tänkande. 
Ska man flytta eller stanna i ”förorten” och stärka de sociala nätverken? Det här 
projektet kan ses som en väg att lära sig svenska koder och kultur (Bunar, s 83). Jag 
uppfattar att det inte finns någon uttalad boendesegregation mellan svenskar och 
invandrare i Borlänge. Men det finns en tendens att resurssvaga hushåll samlas i de 
områden som nämns i projektplanerna och där bostadsbolag och föreningsliv med stöd 
av kommunen arrangerar sociala aktiviteter. Är det verksamhet som stärker segregation 
mellan resursstarka och resurssvaga hushåll och bidrar till att vidmakthålla det ”vi” och 
”dom” tänkande som 80-talsrapporten Brukets döttrar (Karlsson 1983) skildrar? Det 
innebär i så fall att invandrargrupper huvudsakligen inordnas i en social skiktning. I 
Borlänge pågår en omflyttning där invandrare flyttar från dessa ”miniförorter”, 
stadsdelar som är förknippade såväl med invandrare som arbetslöshet och den gamla 
klasskillnad som kommer till uttryck i Brukets döttrar. Flyttningen kan förstås som en 
flykt från socialt belastade områden snarare än från invandrartäta områden.  
 
 
Att utveckla röst 
Kan projektet bidra till frigörelse och stärkta röster istället för flykt? Bunar (2001, s 
207) tar upp ett amerikanskt exempel där traditionell kultur ersatts av en ny 
fattigdomskultur, man gör en dygd av nödvändigheten, det är rationellt att fira, inte 
arbeta, röka, droga eftersom man ändå inte får jobb och kommer in i det riktiga livet. 
Sociala välfärdsprogram förbättrar inte utan försämrar genom att möjliggöra den nya 
kulturen. Studieförbundens integrationsarbete kan betraktas som en kontrast till detta 
synsätt. Folkbildningstraditioner kan stärka deltagarnas villkor (Gougoulakis 1996, s 
183). Fokuserade samtal kan bli modeller för lärande men det finns en risk att färdiga 
pedagogiska material kan innebära fixering vid materialet. I detta projekt har ett antal 
arenor och mötesplatser skapats, mellan kulturer och inom kulturer, med en tråd till ett 
traditionellt svenskt sätt att tänka och arbeta genom studieförbundet som kultur och 
aktör. Arenor är till exempel simningen, föreläsningar, teater och film som kan fungera 
som konfrontation samt vanliga studiecirklar fortsatt mobiliseringsmöjlighet (Gerholm 
1985). 
 
Är det ett sätt att lära sig ”medelklassvärderingar” (Bunar) eller ”arbetarklass-
värderingar” genom att det är ABF som är arrangören? Vad är det för skillnad? Vilken 
roll tar eller får de nya döttrarna? Ikläder de sig automatiskt en ny ”dom” –roll? Som 
styrs förutom av de egna männen också av en kedja från folkhälsoinstitut via landsting 
och kommun till ABF? Kommunen har en som jag uppfattar ambitiös 
flyktingmottagning. En vårdcentral arrangerar projekt för att i samverkan med 
kommunen kunna erbjuda invandrarfamiljer bättre vård (projektet ”Gemensamma 
krafter”). Bostadsbolaget arrangerar tillsammans med hyresgästförening egna projekt i 
bostadsområdena. När jag har talat med personal på vårdcentralen och bostadsbolaget så 
har man möjligen hört talas om och läst om ”Kärlek och relationer” i lokalpressen men 
man är upptagna av andra projekt. Detta kan tolkas negativt för ”Kärlek och relationer-
projektet”; det är inte tillräckligt synligt. Det kan också tolkas positivt; projektet finns 
inom studieförbundets väggar, det är naturligt och är ett antagande av den utmaning 
som handlar om att nå det ”nya folket”. 
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Generellt sett kan maktlöshet betraktas som den yttersta hälsorisken (Jensen 1993, 
Nutbeam m fl 1993). Då innebär hälsoarbete att stärka deltagarnas makt och 
handlingsförmåga. Belenky m fl (1997) diskuterar hur kvinnor utvecklar kunskap i 
akademiska sammanhang och i anslutning till en slags barnavårdscentral där kvinnor 
upplevt sig bli bemötta som dugliga och kompetenta människor. Utifrån bemötandet 
utvecklas kunskap och ”egen röst”. Att ”utveckla röst” kan innebära både en förändrad 
kunskapssyn och en väg till fördjupad demokrati. ”Handlingskompetens” (Jensen 2000) 
innebär att istället för att bli manipulerad till det ”rätta” beteendet utveckla kompetens 
att analysera problems orsaker och handla för att lösa problem. Detta är exempel på 
pedagogiska modeller som används i hälsoarbete riktat mot barn (Jensen 2000) och som 
skulle kunna användas i större utsträckning för att åtgärda grundläggande skillnader i 
jämlikhet och hälsa. 
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