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Projektbeskrivning RÄTT FRAM, uppdaterad augusti 2018

 1. MiM Kunskapscentrum 

MiM Kunskapscentrum drivs som en ideell förening i Göteborg och har under tjugo års tid 
arbetat med inkluderingsfrågor utifrån ett interkulturellt perspektiv via utbildningsprojekt, 
föreningsaktiviteter och pedagogiska processer. MiM står för Mitt i det interkulturella Mötet 
och föreningen arbetar för interkulturalitet i alla dess former. Interkulturalitet betyder att 
människor med olika kulturella bakgrunder möts. MiM tror på att möten kan förändra 
människors situation, men också påverka samhället i stort. Därför arbetar MiM för att 
människor med olika bakgrund ska ses som en tillgång i skolan, på arbetsmarknaden och i 
samhället. Föreningens arbete syftar till att konkretisera ett interkulturellt samhälle och vi 
utgår från mänskliga rättigheter som värdegrund. Genom våra olika varierande projekt, 
utbildningar, seminarium, workshops och föreningsaktiviteter skapar vi mötesplatser i 
Göteborgsområdet för personer med olika livsåskådningar, tro, sexuell läggning, kön, ålder, 
etnicitet, genus, funktionsförmåga och klasstillhörighet.

MiM:s demokratiska uppbyggnad
MiM styrs av sina medlemmar där årsmötet enligt sedvanlig föreningsdemokrati är högsta 
beslutande organ. Mellan årsmötena drivs föreningens verksamhet och projekt av en styrelse 
som består av fem till sju ledamöter och två suppleanter. Det är styrelsen som är ytterst 
ansvariga för projektet RÄTT FRAM. MiM:s styrelse har regelbundna styrelsemöten, minst 
åtta sammankomster per kalenderår, som i förväg utlyses för medlemmarna via föreningens 
webbsida, mailutskick och sociala medier. Styrelsemötena är öppna träffar som föreningens 
medlemmar ges möjlighet att adjungeras in till. Återkommande kallar styrelsen därutöver till 
medlemsmöten (”föreningsmöten” eller ”idémöten”). En ambition för kommande 
verksamhetsår 2018 är att föreningen ska arbeta för att öka medlemsbasen.

 2. Sammanfattning av projekt RÄTT FRAM 

RÄTT FRAM är ett treårigt utbildningsprojekt som riktar sig till ensamkommande unga i 
Göteborgsregionen och finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

Genom projektet RÄTT FRAM vill MiM skapa möten mellan ensamkommande ungdomar 
och representanter från olika samhällssektorer. Vi vill öka ensamkommande ungas kunskap 
och förståelse kring mänskliga rättigheter, demokratins strukturer och principer - samt visa 
på vilka vägar det finns till samhällsdeltagande genom utbildning, arbete och organisering. 
Dessa områden är utvalda eftersom det är en mänsklig rättighet att få tillgång till och 
information om utbildning, arbete, deltagande i föreningsliv samt politiska beslutsprocesser. 
MiM har fått bekräftat att ett behov finns av ökade kunskaper gällande dessa frågor bland 

�2



MiM Kunskapscentrum 
info@mimkunskapscentrum.se
www.mimkunskapscentrum.se

Lillatorpsgatan 10 
Tel. 031 – 338 94 20

416 55 Göteborg

 

ensamkommande ungdomar i allmänhet och de som bor i familjehem/släktinghem i 
synnerhet. Därför har vi valt ensamkommande unga mellan 17-21 år, som bor eller nyligen 
har bott i familjehem som främsta målgrupp för projektet. Genom att ungdomarna och 
samhällsrepresentanterna är med och bygger upp utbildningen skapas inblick och förståelse 
för de medverkande ungas egna behov och erfarenheter. 

Projektet RÄTT FRAM har som syfte att sprida kunskap och förståelse i samhället kring hur 
de ensamkommande själva uppfattar sin situation, vilka svårigheter de möter samt vad de 
kan och vill bidra med – vad de har för tankar och idéer som nyanlända samhällsmedborgare. 

Genom föreläsningar, reflektionsövningar, rollspel och studiebesök vill vi, för de 
ensamkommande också synliggöra hur det omgivande samhället i Göteborgsområdet 
fungerar – vilka möjligheter som finns till medverkan och påverkan i det. I utbildningen 
används en inkluderande bildningsprocess som bygger på interkulturella arbetsmetoder samt 
utgår från mänskliga rättigheter som värdegrund. 

Efter varje omgång av RÄTT FRAM kommer utbildningen mynna ut i en uppstart av 
ungdomsgruppen DIN RÄTT. Steg två i projektet är därmed att stödja de unga att själva 
organisera och engagera sig. Tanken är att ungdomarna på så sätt ska kunna hjälpa och stötta 
varandra.

En första omgång av utbildningen RÄTT FRAM genomfördes under våren 2017 och bestod 
då av åtta utbildningsträffar. En andra omgång genomfördes hösten 2017 och bestod av tio 
utbildningsträffar då det fanns behov av att utöka verksamheten och dess teman. En tredje 
och fjärde utbildningsomgång av RÄTT FRAM kommer genomföras under 2018.

Hittills har RÄTT FRAM etablerat sig i Göteborg med omnejd och blivit en viktig aktör när 
det handlar om att skapa sammanhang och en meningsfull tillvaro för ensamkommande unga 
samt agera ”spindel i nätet” i möten mellan målgruppen och representanter från olika 
samhällsfunktioner . 

 3. Bakgrund 

Antalet ensamkommande unga har under de senaste åren ökat kraftigt och en stor andel av 
dessa placeras i familjehem runt om i Göteborgsregionen. Ibland hos en släkting eller hos en 
familjevän, men ofta även i helt ”nya” familjer. Tillsammans med bland annat Social 
resursförvaltning i Göteborgs stad och Sveriges Ensamkommandes Förbund samt andra 
enheter och organisationer som vi varit i kontakt med ser vi ett stort behov av att 
uppmärksamma denna målgrupp. Problematiken som de ovanstående enheterna och 
organisationerna uttalat överensstämmer med rapporten Får jag vara med (FoU i Väst, 
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2013 ).  Baserat på intervjuer med socialsekreterare, gode män, personal på gruppboenden 1 2

och ensamkommande flyktingbarn pekar författarna här på en rad problem som kan göra det 
svårt för unga i familjehem att söka hjälp när de behöver. Unga som bor i släktinghem 
känner ofta en stor lojalitet gentemot sin värdfamilj och vågar därför inte alltid föra fram 
kritik eller ”baktala” familjen inför myndigheter. Det finns också risk att unga i familjehem 
känner sig ensamma och isolerade. I släktinghem är denna risk särskilt stor eftersom många 
av dessa familjer sedan tidigare saknar ett socialt nätverk i Sverige, samt att de befintliga 
kunskaperna om hur samhället är uppbyggt kan vara bristfälliga (FoU i Väst, 2013). De 
enheter som handlägger de ensamkommande unga och familjehemmen saknar tid till att 
genomföra den delen av uppdraget som innebär att skapa en trygg relation samt vägledning 
inom- och kunskap om samhället. Det leder till att de verktyg och den information som 
ungdomarna och deras familjer (särskilt släktingfamiljerna) behöver och har rätt till för att 
integreras i samhället, ofta saknas. Därför har MiM valt att utveckla projektet RÄTT FRAM 
som en insats för att öka kunskaperna om enskildas rättigheter och vägar till inflytande hos 
målgruppen.

MiM har gjort en omvärldsanalys gällande liknande satsningar och projekt nationellt för att 
kartlägga vad som redan finns och var behoven är som störst. Slutsatsen är att det finns 
satsningar kring ökad kunskap om jämställdhet och sexualkunskap för ensamkommande. Det 
finns även flera projekt och organisationer som erbjuder fritidsaktiviteter. Vi ser däremot att 
det saknas en bredare kunskapssatsning där ungdomars möjligheter till att vara delaktiga 
medborgare på ett mer omfattande plan ökar.

Svenska samhället behöver skapa förutsättningar för att alla ungdomar ska kunna delta och 
känna gemenskap inom samhällets olika sektorer och områden. För en bra start och goda 
etableringsmöjligheter bland ensamkommande behövs stöd i processen att etablera sig i det 
nya landet med hjälp av kunskaper om de rättighets- och demokratiprinciper som det 
svenska samhället vilar på. 

De unga behöver också få konkret information om vägar till utbildning och arbete, 
deltagande i fritidsverksamheter, politik och/eller engagemang i det civila samhället. 
Det behövs också kunskap och förståelse för hur dessa ungdomar själva uppfattar sin 
situation. Samhällsaktörer från diverse olika områden behöver möta och lyssna till dessa 
ungdomar så att deras rättigheter och delaktighet i samhället i stort säkerhetsställs.

 FoU i Väst Göteborgsregionens kommunalförbund (2013): Får jag vara med? Erfarenheter från ensamkommande 2

barn och ungdomar i Göteborgsregionen och arbetet med denna grupp, Sandstens, Göteborg
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 4. Syfte  

Projektets huvudsakliga syfte är att skapa förutsättningar för att ensamkommande unga ska 
hitta vägar in i det svenska samhället. Ungdomarna ska känna att de har möjlighet att 
påverka sina egna liv samt veta vilka vägar som leder till deltagande i samhällsutvecklingen. 
Dessa förutsättningar vill MiM med RÄTT FRAM skapa genom att öka ungdomarnas 
kunskaper och förståelse kring mänskliga rättigheter och demokrati, samt genom att visa på 
olika tänkbara vägar till utbildning, arbete och samhällsdeltagande. 

Projektets övergripande syfte är dessutom att sprida kunskap och förståelse i samhället för 
hur de ensamkommande själva uppfattar sin situation – vad de har för tankar och idéer som 
nyanlända samhällsmedborgare.

 5. Mål för projektet  

MiM ser på RÄTT FRAM som ett dynamiskt och rörligt projekt som ständigt måste vara 
redo att förändras och omformas i takt med att nya erfarenheter och perspektiv träder fram. 
Varje år formuleras och tillkommer därför nya mål, medan andra omformuleras eller består – 
detta för att RÄTT FRAM ska vara en uppdaterad process med bibehållen kvalitet – 
anpassad efter samhällets utveckling och målgruppens behov.

Övergripande mål för det 3-åriga projektet:

Mål 1: Att förbereda, genomföra och utvärdera fyra omgångar av utbildningen Rätt Fram 
med 20-25 ungdomar per omgång.

Mål 2: Att med hjälp av ungdomar som gått utbildningen etablera ungdomsgruppen DIN 
RÄTT inom MiM Kunskapscentrums reguljära verksamhet.

Mål 3: Att de 80-100 deltagande ungdomarna ska få ökade kunskaper om mänskliga 
rättigheter, värdegrunden för svenska samhället, vägar till utbildning och arbete samt om hur 
de kan delta och påverka samhällsutvecklingen.

Mål 4: Att representanter från olika områden i samhället ska få ökade kunskaper om 
mänskliga rättigheter och om ungdomarnas behov samt kunskaper om hur de kan stötta 
ungdomarna i att delta och påverka samhällsutvecklingen.

Mål 5: Att stödja ungdomarna till att hitta vägar till utbildning, arbete eller 
samhällspåverkan.
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Mål 6: Att projektets lärdomar, pedagogiska metoder och resultat samt ungdomarnas 
perspektiv och upplevelser sammanfattas och sprids nationellt.

Delmål för år 1 av projektet:

Mål 1: Att förbereda, genomföra och utvärdera 1 omgång av utbildningen Rätt Fram med 
20-25 ungdomar.

Mål 2: Att representanter från olika områden i samhället ska få ökade kunskaper om 
mänskliga rättigheter och om ungdomarnas behov samt kunskaper om hur de kan stötta 
ungdomarna i att delta och påverka samhällsutvecklingen.

Mål 3: Att med hjälp av ungdomarna som gått utbildningen Rätt Fram starta upp 
ungdomsgruppen DIN RÄTT för att ungdomarna själva ska kunna fördjupa sig i frågor, 
stödja andra ungdomar samt skapa förutsättningar till att börja organisera sig inom olika 
områden i samhället. 

Delmål för år 2 av projektet:

Mål 1: Att med hjälp av ungdomarna som gått utbildningens första omgång etablera 
ungdomsgruppen DIN RÄTT inom MiM Kunskapscentrums reguljära verksamhet.

Mål 2: Att förbereda, genomföra och utvärdera omgång 2 och 3 av utbildningen Rätt Fram 
med 20-25 ungdomar per utbildningsomgång.

Mål 3: Att representanter från olika områden i samhället (arbetsmarknaden, 
utbildningssektorn, familjehemmen, politiken och det civila samhället) ska få ökade 
kunskaper om mänskliga rättigheter och om ungdomarnas behov samt kunskaper om hur de 
kan stötta ungdomarna i att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

Mål 4: Att påbörja arbetet med en digital plattform (i form av webbsida med bloggverktyg) 
för att sammanfatta och samla projektets lärdomar, pedagogiska metoder och resultat samt 
att möjliggöra spridning av ungdomarnas egna perspektiv och upplevelser. 

Delmål för år 3 av projektet:

Mål 1: Att arbeta för att rekrytera ungdomar – till utbildningsomgång 4 – som tillhör 
målgruppen men som förefaller svårare att nå då de av olika anledningar hamnat snett.

Mål 2: Att utveckla och förstärka språkledarnas roll inför och under utbildningen.

Mål 3: Att genomföra och utvärdera omgång 4 av utbildningen.

�6



MiM Kunskapscentrum 
info@mimkunskapscentrum.se
www.mimkunskapscentrum.se

Lillatorpsgatan 10 
Tel. 031 – 338 94 20

416 55 Göteborg

 

Mål 4: Att sammanfatta och sprida metoder, erfarenheter och resultat från samtliga 
utbildningsomgångar samt ungdomsgruppen DIN RÄTT.

Mål 5: Att erbjuda mer individbaserad råd- och vägledning genom att utveckla en 
stödverksamhet.

Mål 6: Att i större utsträckning involvera medlemmar och frivilliga i utbildningen.

 6. Projektets målgrupper  

Projektets primära målgrupp är ensamkommande unga mellan 17-21 år som fått PUT 
(permanent uppehållstillstånd) eller TUT (tillfälligt uppehållstillstånd) och som är, eller nyss 
har varit, placerade i ett familjehem/släktinghem. I målgruppen ingår också ungdomar som 
fått PUT vid 18-19 års ålder och varken har rätt till placering på HVB-hem eller hos 
familjehem, utan bor ensamma utan tillgång till dagligt stöd från någon annan som är 
etablerad i samhället. 

Till skillnad från den juridiska kategoriseringen av ”ensamkommande barn” väljer vi att se 
alla som kommer till Sverige utan förälder (eller annan nära anhörig) och som är under 21 år 
som ensamkommande. Den här utgångspunkten använder vi då vi ser att det finns ett stort 
behov av stöd även när ungdomarna anländer utan förälder trots att de fyllt 18 år. 

Den sekundära målgruppen är de olika samhällsrepresentanterna från arbetsmarknaden, 
utbildningssektorn, familjehemmen, politiken och det civila samhället. Ett urval av de 
medverkande samhällsaktörerna kommer även erbjudas att ingå i en referensgrupp som 
kontinuerligt är med och bidrar till utvecklingen av RÄTT FRAM.

Vi har dock, både under projektets första och andra år sett ett akut behov av att projektets 
insatser även når ensamkommande unga boende i HVB-hem. Vi har därför valt att i mån av 
plats erbjuda också denna målgrupp deltagande i utbildningen. Under projektets inledande 
månader, höstterminen 2016, uppstod dessutom ett förändrat samhällsläge där svensk 
lagstiftning blev restriktivare med permanenta uppehållstillstånd. Denna situation som lett 
till en ökad oro och vanmakt hos många ungdomar, har gjort att vi även tänjt på kravet om 
PUT/TUT för en del av projektets deltagare. 

Med en övergripande syn på integration som en mångsidig process vill vi lyfta fram att alla 
de deltagande målgrupperna i projektet RÄTT FRAM har en lika betydelsefull roll när det 
kommer till huvudsyftet – att skapa förutsättningar för ensamkommande att hitta vägar in i 
det svenska samhället.
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 7. Organisering och bemanning 

Projektgruppen
Projektgruppen för RÄTT FRAM består idag av fyra roller; en projektledare, en 
projektsamordnare, en ungdomskoordinator och en kommunikatör. Inför det tredje året 
behöver arbetsgruppen utökas med en stödverksamhetsledare. Beroende på projektets olika 
faser kommer projektgruppen dessutom utökas med referenspersoner, ambassadörer, 
språkledare och samhällsrepresentanter. 

Projektledaren har övergripande ansvar gällande tidsplanen och steg som måste förberedas 
inför varje kommande fas i projektet, samt att i olika sammanhang representera och förmedla 
projektets syfte och mål. Projektledaren har också rollen som utbildningsledare som är vital 
då hen är med genomgående, från planering och genomförande, till uppföljning och 
utvärdering av utbildningsomgångarna. Projektledaren kommer således att ansvara för 
kursens olika delar och för dess anpassning till gruppens behov. Hen är dessutom kursledare 
under utbildningen, presenterar huvuddelarna i den och ansvarar för att det interkulturella 
perspektivet och mänskliga rättigheter vävs in i kursens alla delar.

Projektsamordnaren ansvarar för att delta, dokumentera och sammankalla till projektets 
olika aktiviteter. Hen bevakar omvärlden utifrån projektets syfte och hittar nya sammanhang 
som är relevanta för projektets verksamhet. Hen deltar och stödjer särskilt 
ungdomskoordinatorns arbete med ungdomarna, och kommunicerar med projektets 
samverkanspartners. Projektsamordnaren har också rollen som utbildningssamordnare och 
bär ansvaret för att samordna deltagarna och säkerställa att relevant information finns 
tillhands. Projektsamordnaren kontaktar alla som berörs av utbildningen med olika typer av 
information, sammanställer relevant material om organisationer och deltagare, samt 
medverkar under kursens alla delar. 

Projektledaren och projektsamordnaren ansvarar tillsammans för att förbereda och leda 
projektets olika delar och aktiviteter. Både projektledare och projektsamordnare ansvarar 
också för planering och genomförande av utvärderingar, dess sammanställning och analys.

Ungdomskoordinator/kommunikatör följer referensgruppens arbete och ansvarar för att 
stödja de medverkande ungdomarna under projektets olika delar. Därmed leder också 
koordinatorn ungdomsgruppen DIN RÄTT och koordinerar ambassadörernas arbete. 
Kommunikatören följer både projektgruppens- och ungdomsgruppens arbete och skildrar, 
sprider och kommunicerar projektet internt och externt.  Kommunikatören ska föreslå och 
förankra kommunikationsstrategi och kommunikationsplan, genomföra informationsinsatser 
och utvärdera dessa och projektet. Kommunikatören har det huvudsakliga ansvaret att 
underhålla och uppdatera projektets hemsida, sociala medier samt övriga 
kommunikationsplattformar.
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Stödverksamhetsledare 
Stödverksamhetsledaren ansvarar för den individ- och situationsbaserade stödverksamheten 
och vägledningsprocessen RÄTT VÄG. Hen samordnar volontärerna inför 
stödverksamheten. 

Språkledare
Rollen som språkledare utvecklades inom ramen för MiM Kunskapscentrums 
arvsfondsprojekt TAKK för Språket och avser en person som kan svenska tillräckligt bra för 
att översätta det som sägs på svenska till det aktuella modersmålet. Språkledaren kan lägga 
till ord eller meningar som hjälper deltagaren att förstå andemeningen i det som sägs. 
Språkledaren ska vara neutral och fungera som en bro mellan deltagaren och sammanhanget 
där deltagaren finns. Inför varje omgång av RÄTT FRAM kommer MiM genomföra en 
”introduktion till språkledning” – dvs en utbildning för samtliga språkledare. 

Efter att ha genomfört två utbildningsomgångar har projektgruppen identifierat ett stort värde 
och behov av att utveckla och utöka språkledarnas roll. Detta har bidragit till ett beslut om 
att utvidga språkledarnas arbetsuppgifter. Från och med vårterminen 2018 kommer 
språkledarna att ha större ansvar när det gäller att planera, genomföra och utvärdera 
utbildningsträffarna.

Referensgrupp 
Tanken med referensgruppen är att projektgruppen här ska kunna inhämta kunskap, 
erfarenhet och kompetens. Medlemmarna i referensgruppen ska ge feedback på 
projektgruppens arbete samt bidra med råd och handledning. Referensgruppen ska 
kontinuerligt hållas informerad om projektet och förväntas därefter även vara med och sprida 
informationen vidare till målgruppen.

I referensgruppen ingår representanter från projektets målgrupper samt personer med 
erfarenhet av liknande projekt. Deltagarna i referensgruppen har ingen formell 
beslutanderätt, utan bidrar främst med vägledning och konsultation.

Samarbetspartners 
Från och med projektets start i augusti 2016 fram till februari 2018, har ett stort antal 
samarbeten upprättats och förankrats i RÄTT FRAM. Syften har varit att samla kunskap och 
erfarenheter, att nå ut till en bred majoritet av målgruppen i Göteborg, hitta relevanta, 
kunniga och engagerade gäster, göra studiesök på viktiga och spännande platser samt lotsa 
ungdomar vidare efter behov.

�9



MiM Kunskapscentrum 
info@mimkunskapscentrum.se
www.mimkunskapscentrum.se

Lillatorpsgatan 10 
Tel. 031 – 338 94 20

416 55 Göteborg

 

Nedan följer ett urval av våra mest aktuella samarbeten:

#Jag är här - Mina Dennert
Integrationspolisen - Ulf Boström
Vattenvana - Axel Krantz Vesterberg
Sjöfartsmuseet - Maria Lindahl
Skarpt läge/Samjobb - Susanne Forsberg
Plattform Agera - Elin Schwartz
Europride/Kulturkalaset - Alex Snäckerström
RFSL - Adam Alian
RFSU - Johanna Staxäng
Vardagens civilkurage - Adam Alian
FUB - Angela Karlsson
Blå stället Angered - Anni-Frid Frisk
Mariya Voyvodova - Kommunpolitiker
Aslan Akbas - Kommunpolitiker
Christina Örnebjär - Riksdagsledamot

Asylrättstudenterna - Miran Kakaee
All together now - Tilde Hjelm
KulturUngdom - Stina Nilss
Stadsdelsnämnden - Anna Sibinska
ABF Göteborg - Peter Ohlsson 
Röda Korset - Mohamad Aruqi   
Världskulturmuseet - Sebastian Albrektsson 
Akademi Valand (GU) - Azadeh Esmaili Zahgi
Götas Unga - Abdulkadir Mohamed
Fryshuset - Noomi Gustafsson
KFUM - Lola Ahmed
Röda sten konsthall - Linda Magnusson
FORA (EU-projekt) - Maria Mebius-Schröder
Psykolog - Felicia Brito
ABIS - Margreth Heirås

Ambassadörer  
Ambassadörer är en grupp från projektets primära målgrupp som är insatta i RÄTT FRAM 
och som jobbar för att sprida information vidare till andra inom målgruppen. Att hålla 
dialogen med målgruppen levande är en av ambassadörernas viktigaste arbetsuppgifter. På så 
sätt hålls projektet aktuellt och speglar röster och önskemål från de som projektet är till för. 
Rent praktiskt kan ambassadörernas arbetsuppgifter till exempel handla om att besöka 
skolor, mässor/event och om att kontakta andra föreningar och organisationer som riktar sig 
till unga. 

Dokumentation
Då ett av projektet syften är att uppmuntra målgruppen att göra sina röster hörda samt bidra 
till att sprida kunskap om hur de uppfattar sin tillvaro har RÄTT FRAM valt att anställa en 
ungdom, som visat stort intresse för fotografi och film, att tillsammans med kommunikatören 
ansvara för dokumentation av projektets aktiviteter. 

 8. Målgruppens delaktighet 

Redan i planeringsstadiet av RÄTT FRAM deltog representanter från olika familjehem i 
utformandet av projektet. Representanter från målgruppen ensamkommande unga följde hela 
projektets utvecklingsfas och ett flertal av dessa har idag olika roller och arbetsuppgifter 
inom RÄTT FRAM. 
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Genom att besöka diverse verksamheter i Göteborgsregionen där målgruppen finns har 
projektgruppen kontinuerligt träffat ungdomar för att både informera och rådfråga om 
projektets idéer och innehåll. Vi har även bjudit in till flera informationsträffar i MiM:s regi 
för att berätta om, och få input och feedback, på projektet.

Nedan följer några reflektioner från målgruppen som influerat utformandet av projektet:

”- Vi är inte vana att använda våra rättigheter. I mitt land där använder man inte 
rättigheterna som här. Vi behöver lära oss hur vi kan använda våra rättigheter.”

”- Jag vill lära mig att kommunicera med olika människor.”

”- Det hade varit bra att träffa företag, kanske byggföretag om man vill jobba med det.”

”- Det är svårt att veta hur man ska göra på en arbetsintervju, vad ska man ha på sig, vad 
säger man och så.”

För att ytterligare förstärka processen med målgruppens delaktighet etablerades även 
ungdomsgruppen DIN RÄTT som kontinuerligt träffas i RÄTT FRAM:s regi. 

Ungdomarnas inflytande genomsyrar utformandet, utvärderingen och dokumentationen av 
projektet.

Förutom projektgruppen är det uteslutande ungdomar från målgruppen som är anställda i 
projektet. För tillfället arbetar fyra stycken som språkledare, fem stycken som ambassadörer 
och en som fotograf.

 9. Genomförande och tidsplan  

RÄTT FRAM är planerat att pågå i tre år, där sista året innehåller avsatt tid för 
sammanställning och spridning av projektets resultat och metoder. Under de två första 
projektåren har vi etablerat god kontakt med Göteborgs stad, VGR-regionen och 
civilsamhället runt om i Göteborg. Vi kommer arbeta för att föra dialog kring hur potentiella 
samarbeten skulle kunna se ut för att MiM, efter det att projekttiden löpt ut ska kunna 
fortsätta att erbjuda ensamkommande ungdomar utbildningen RÄTT FRAM och 
sammanhanget DIN RÄTT. Under tredje året kommer vi söka möjligheter för att omvandla 
projektet till en långsiktig verksamhet.

Huvudaktiviteter i projektet RÄTT FRAM
Processen startar, efter förberedelser och projektetablering, med utbildningen där både 
ungdomar och samhällsrepresentanter deltar. För ungdomarnas del sker sedan uppföljningen 
av utbildningen genom etableringen av ungdomsgruppen DIN RÄTT. De olika 
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samhällsrepresentanterna bjuds in till samtliga gemensamma sammankomster efter att de 
medverkat för att på så sätt få möjlighet att knyta ytterligare kontakter med ungdomarna och 
vice versa. 

Under år 3 kommer RÄTT FRAM att vidareutveckla den verksamhet som uppstått efter 
behov och som handlar om att erbjuda ungdomarna ett mer individbaserad stöd och 
vägledning. Vi kallar den RÄTT VÄG.

�12

 Utbildningen 
 RÄTT FRAM 

 Ungdomsgruppen
 DIN RÄTT  

 Stödverksamheten 
 RÄTT VÄG 

Svenska samhället, demokrati och 
mänskliga rättigheter Stödsamtal, gemenskap, praktisk 

kunskap
Konkreta behov

Att leva tillsammans; om 
delaktighet och inkludering

Fördjupning om utbildning, arbete 
och samhällspåverkan Individbaserad stöd och 

rådgivning

Om vägar till utbildning och arbete Mänskliga rättigheter och 
samhällsengagemang Juridiska frågor

Att vara med och påverka, 
om föreningar och 

organisation
Boendelösningar

Att vara med och påverka, om 
politik och samhällspåverkan

Arbets- och utbildnings relaterade 
frågor

Asyl och migration Psykisk och fysisk hälsa

Media och opinionsbildning
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Utbildningen RÄTT FRAM
Ungdomarna och inbjudna samhällsrepresentanter deltar tillsammans i utbildningen. Utifrån 
en interkulturell arbetsmodell träffas ovanstående målgrupper och utbyter kunskap och 
erfarenheter om mänskliga rättigheter, diskrimineringslagstiftning, arbete, utbildning, politik 
och det civila samhällets roll. De ungas tankar, frågor, behov och idéer är fokus under 
utbildningen. Första omgången av utbildningen bestod av åtta gemensamma träffar, medan 
resterande omgångar utökats till tio utbildningstillfällen á tre timmar per gång.

Grundtema för utbildningen RÄTT FRAM
Deltagare: ungdomarna, samhällsrepresentanter, projektgruppen, språkledare och volontärer

Exempel på frågeställningar:

• Mänskliga rättigheter, solidaritet och demokrati. Hur hänger det ihop? Mänskliga 
rättigheter för ensamkommande ungdomar. Vilken lagstiftning finns i Sverige som skyddar 
dem? Hur ser verkligheten ut?

• Inkludering och diskrimineringslagen. Hur kan alla delta? Vad finns det för skydd mot 
diskriminering?

• Syn på funktionshinder, vad är t.ex. PTSD? Vilka samhällsstöd finns och vad säger 
lagstiftningen? 

• Utbildningsvägar, hur fungerar utbildningssystemet i Göteborg och övriga Västra 
Götaland?

• Arbetsvägar, vilka vägar till arbete finns i Göteborg och VG-Regionen?
• Vad finns det för politiska verksamheter, föreningar och organisationer och hur kan man 

engagera sig i Göteborg?
• Upplevelser och erfarenheter av hur det är att komma till ett nytt land? Hur känns det att 

befinna sig i en asylprocess?
• Hur kan man vara med och påverka t.ex samhällsutvecklingen och opinionen utan vara 

röstberättigad? (Aktualiseras särskilt inför valet 2018)

Ungdomsgruppen DIN RÄTT
I ungdomsgruppen DIN RÄTT får målgruppen möjlighet att själva skapa sammanhang för 
att organisera sig och göra sina röster hörda. Dessutom är ungdomsgruppen ett stöd för nya 
ungdomar i samma situation. Projektgruppen uppmuntrar och bistår med stöd för att realisera 
målgruppens tankar och ideér.

Grundtema för ungdomsgruppen DIN RÄTT
Deltagare: ungdomarna, ungdomskoordinatorn och samhällsrepresentanter

Exempel på frågeställningar:
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• Mänskliga rättigheter och diskrimineringslagen i Sverige.
• Funktionsvariationer. Vad är konsekvenserna av PTSD, neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och kognitiva funktionsnedsättningar?
• Hur skapar vi demokrati i Sverige? Om hur det civila samhället arbetar för att skydda 

demokratin och olika gruppers mänskliga rättigheter.
• Föreningsarbete och förändringskraft. Om hur ungdomar kan engagera sig för att stödja 

varandra under den första tiden i Sverige.
• Vad vill du veta mer om: utbildning, arbete, frivilliga organisationer, politiken?

Individanpassat stöd RÄTT VÄG
Projektgruppen har erfarit ett stort behov hos målgruppen av individuell vägledning och 
stöd. Därför har vi inför år 3 beslutat att införa en slags stödverksamhet där vi önskar avsätta 
särskilda resurser. Det faktum att många av våra ungdomar befinner sig i påfrestande och 
utsatta situationer har lett till att vi i projektgruppen ställt upp i kontakt med myndigheter 
och jurister. Ofta handlar det om praktiska situationer och problem som måste lösas och som 
även för oss, etablerade svenskar, kan vara näst intill obegripliga att finna svar på. Det kan 
också handla om att upptäcka och lotsa ungdomar som visar tecken på psykisk ohälsa till rätt 
händer, samt genom motiverande samtal peppa och uppmuntra dem att gå till skolan. 
 
Grundtema för individanpassat stöd RÄTT VÄG
Deltagare: ungdomarna, stödperson och volontärer

Exempel på frågeställningar:

• Vart vänder man sig om man är i behov av fysisk eller psykisk vård?
• Praktiska hinder och lösningar för nyanlända och asylsökande unga: Får jag arbeta i 

Sverige, vad krävs av mig? Hur skaffar man samordningsnummer och bankkort? 
• Läsa igenom och kommentera personliga brev och CV:n
• Osäkerhet gällande boende och ekonomi
• Vuxenstöd vid möten med myndigheter, advokater osv.

          Aktiviteter och tidsplan för projektets tredje år 
Aktivitet Medverkar Resultat

Hösten 2018

Utvärdering, dokumentation och 
slutrapportering för 
utbildningsomgång 3 och 
projektår 2

Arbetsgruppen/
projektgruppen, 
språkledarna, ungdomar, 
samhällsrepresentanter och 
referensgrupp.

En utvärdering och 
slutrapportering av 
utbildningen finns för intern 
och externt bruk. 
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Förberedelser av Utbildningen 
RÄTT FRAM omgång 4

Arbetsgruppen/
projektgruppen, 
språkledarna, 
ensamkommande ungdomar 
och referensgruppen.

En utbildningsomgång 
förbereds. 

4:e omgången av Utbildningen 
RÄTT FRAM

Arbetsgruppen/
projektgruppen, 
språkledarna, 
ensamkommande ungdomar 
och samhällsrepresentanter.

En utbildningsomgång á 10 
tillfällen genomförs.

Ungdomsgruppen DIN RÄTT
(ledarledda träffar med olika 
teman)

Arbetsgruppen/
projektgruppen, 
språkledarna, 
ensamkommande ungdomar 
och samhällsrepresentanter.

Ungdomsgruppen har 
kommit igång.

Jourverksamhet RÄTT VÄG
(individanpassat stöd och 
vägledning)

Arbetsgruppen/Jouransvarig 
och ensamkommande 
ungdomar. 

Möjligheterna till 
individanpassat stöd 
kommer att utökas. 

Våren 2019 

Utvärdering av 
utbildningsomgång 4

Arbetsgruppen/
projektgruppen, 
språkledarna, ,ungdomar, 
samhällsrepresentanter och 
referensgrupp.

En utvärdering och av 
utbildningen finns för intern 
och externt bruk.

Stödverksamheten RÄTT VÄG
(individanpassat stöd och 
vägledning)

Arbetsgruppen/stödperson 
och ensamkommande 
ungdomar

Möjligheterna till 
individanpassat stöd 
kommer att fortsätta 

Utställning, föreläsning och 
workshops av och för ungdomar

Arbetsgruppen/
projektgruppen, 
språkledarna, 
ensamkommande ungdomar 
och samhällsrepresentanter

Spridning av ungdomarnas 
erfarenheter och 
kunskaper efter RÄTT 
FRAM

Arbetsmetoder Arbetsgruppen/
projektgruppen

Spridning av RÄTT 
FRAM:s arbetsmetoder 
kommunalt och regionalt

Från projekt till verksamhet Arbetsgruppen/
projektgruppen

Hur ska RÄTT FRAM 
fortsätta? Förankring av 
långsiktiga samarbeten
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 10. Metoder  

En interkulturell arbetsmetod genom dramapedagogik och bildskapande 
Under projektets aktiviteter används en interkulturell arbetsmetod som bland annat bygger 
på dramapedagogiska verktyg. Detta innebär att projektets aktiviteter förbereds, genomförs 
och följs upp på ett sätt som tar hänsyn till varje deltagares bakgrund och förutsättningar. 
Gemensamt för aktiviteterna är att de sker i ett inkluderande sammanhang där målsättningar, 
begrepp och diskussioner tydliggörs och upplevelsebaserade arbetssätt används för att gynna 
förståelse av varandras situation och allas medverkan. Föreläsningar, reflektionsövningar, 
samtal och rollspel – med utgångspunkt i projektets tema samt deltagarnas egna 
frågeställningar – utgör grunden för RÄTT FRAM:s metod. 

Under projektets aktiviteter används också en interkulturell arbetsmetod som bygger på 
bildskapande som verktyg. Bilden har som ett av sina syften att beskriva någon form av 
verklighet. Så för att få fler människor att mötas; att försöka se och förstå världen ur 
varandras perspektiv - kan bildskapande och diskussioner kring bildspråk användas i 
pedagogiskt syfte. Med kameran som redskap kan vi närma oss varandra och varandras 
verkligheter och perspektiv. 

Det interkulturella arbetet som sedan länge har varit i fokus för föreningen MiM innebär en 
reflektion både på individ- och organisationsnivå om de egna sociokulturella ramarna. En 
medvetenhet om att nya tankar och arbetssätt leder till utveckling och beredskap för att 
interagera med personer med olika kulturella bakgrunder. Den medvetenheten har lett till att 
RÄTT FRAM har utvecklat pedagogiska metoder som passar arbetet med människor som 
har olika kulturella bakgrunder. Utbildningsmodellen har arbetats fram inom föreningen, 
genom ett mångårigt arbete med personer från olika bakgrunder. Utbildningen och 
arbetssätten är väl utvärderade och har under årens gång utvecklats. 

Studiebesök som pedagogisk arbetsmetod
Utöver MiM:s lokaler i Örgryte förläggs utbildningen RÄTT FRAM på olika platser runt om 
i Göteborgsområdet. Studiebesök som pedagogisk arbetsmetod spelar en väsentlig roll under 
hela projektet och ungdomarna får på så sätt chans att besöka andra verksamheter samtidigt 
som de lär sig att orientera sig i staden.

 11. Projektets geografiska upptagningsområde  

Under förproduktionen av projektet år 2016 och efter dialog med SOS Barnbyar i Göteborg 
så bekräftades att det i stadsdelen Angered fanns många ensamkommande ungdomar som 
bodde i familjehem. Därför riktades fokus under första projektåret på stadsdelen Angered. 
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Under andra projektåret är fortsätt fokus på stadsdelen Angered men utökas till att även 
omfatta Västra Hisingen. Ungdomar från hela VGR-regionen är välkomna att delta.

Under År 3 ska vi på inrådan av polisen rekrytera ungdomar från centrala Göteborg. 
Nordstan som är ett köpcentrum i centrum, har sedan våren 2017 utvecklats till en 
ungdomsgård för ensamkommande unga, främst från Afghanistan och Syrien.  Stödinsatser 3

har riktats från olika håll.  RÄTT FRAM kan komplettera dessa genom att erbjuda ett 4

sammanhang och erfarenhet av att lotsa ungdomar mot en mer meningsfull tillvaro med 
förslag på konkreta vägar för samhällsengagemang.

 12. Uppföljning och utvärdering 

Varje aktivitet utvärderas noggrant i syfte att förbättra kvalitén under pågående process. 
Föreningen har som ambition att alltid använda vetenskapliga utvärderingsmetoder som kan 
säkra  den kunskap vi utvecklar, som kan leda till att andra verksamheter kan ta del av 
kunskap som utvecklas inom ramen för föreningens verksamhet. Utvärderingen av 
aktiviteterna inom projektet är både formativ och summativ. Genom att ungdomarna, 
samhällsrepresentanter, samarbetsorganisationer och referensgruppen deltar i utvärdering 
och uppföljningen av projektet kommer deras reflektioner och upplevelser av aktiviteterna 
att tas tillvara för att förbättra och utveckla projektet. Föreningen och projektgruppen arbetar 
löpande med att säkerställa att projektets syfte och mål uppnås.

Utvärderingen av det första projektåret delgavs MUCF i slutrapporten i form av en 
projektberättelse som godkändes. Utvärdering pågår löpande av det andra projektåret och 
kommer att finnas tillhanda MUCF som projektberättelse i slutrapporten. I projektberättelsen 
framgår tydligt processen av utvärderingen samt lärdomar inför kommande projektår. 

 13. Resultat och effekter  

Projektet sprider information om mänskliga rättigheter och demokrati som värdegrund samt 
skapar möten mellan ungdomar och samhällsrepresentanter. På så vis får ungdomarna 
kunskap om de olika verksamheter som samhällsrepresentanterna representerar och dessa får 

�  Riskzon Nordstan - En lördagskväll med citypolisen. Göteborgs-Posten. Publicerad den 10 mars 3
2018. http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/riskzon-nordstan-en-l%C3%B6rdagskv%C3%A4ll-
med-citypolisen-1.5344884

 Utsatta unga i Nordstan ska få stöd på plats. Göteborg Stad, Publicerad 22 februari 20184

http://goteborg.se/wps/portal/press-och-media/aktuelltarkivet/aktuellt/8139e7ee-8ad8-4d54-90b8-
d7b08813b24e/!ut/p/z1/pZFNT4NAEIZ_Sw8c2R12F1i8gTFNaxEsWaV7MSDLR1I-
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i sin tur förståelse för ungdomarnas perspektiv, tankar och behov. Genom att ungdomarna får 
ökad kunskap avseende olika områden, samt genom de möten som skapas mellan 
målgrupperna ökar ungdomarnas möjligheter till inflytande i frågor som är angelägna för 
dem. 

Många av de ungdomar vi möter stannar kvar i RÄTT FRAM även efter genomförd 
utbildning. Vi har därför utökat möjligheten till arbetstillfällen för ungdomarna som 
ambassadörer, språkledare och referenspersoner.

Tidigare språkledare, Bushra Al-Jubaihi, som visat kunskap och engagemang blev under 
våren 2018 en självklar vikarie för ordinarie projektsamordnare under dennes ledighet. I sin 
roll som krönikör på KulturUngdom har Bushra Al-Jubaihi dessutom lett arbetet med att 
skriva två texter i vilka hon har uppmuntrat ungdomarna i RÄTT FRAM att dela med sig av 
sina tankar om sin situation.5

Inför MiM:s årsmöte den 22 mars 2018 har valberedningen föreslagit Medani Kirsha, 
språkledare och f.d deltagare i RÄTT FRAM, som ordinarie ledamot i styrelsen för MiM 
Kunskapscentrum. 

Många av ungdomarna från RÄTT FRAM och ungdomsgruppen DIN RÄTT har efter behov 
hittat nya vägar att ta sig vidare på samt till samhällsengagemang. Det handlar om 
utbildning, arbete, andra föreningar, juridiskt stöd, boende och politiskt engagemang i olika 
frågor.

Ungdomar från DIN RÄTT har dessutom – genom projektets kontaktnät – anlitats för att 
arbeta som föreläsare, guider och fotograf i sammanhang utanför RÄTT FRAM. Utöver det 
har vi bidragit till att förmedla (arbets)kontakter mellan våra ungdomar och b.la. Akademin 
Valand, Angered teater, Foodora, Dunderbjörn samt ABIS. En av ungdomarna har genom vår 
sommarkurs i fotografi och film hittat sin passion för fotografering och har på kort tid 
utvecklas till en duktig och kunnig fotograf. Han har b.la. fått arvode för att fotografera för 
FUB (där en av bilderna fick pryda deras rikstäckande medlemstidning ”Unik”) samt 
Demokratidagen i Angered. En annan har berättat om sin flykt från Eritrea till Sverige i 
Sjöfartsmuseets föreläsningsserie i anslutning till deras utställning ”Min flykt över havet”. 
En tredje har anlitats som modersmålsguide på Akademin Valands öppet hus.

DIN RÄTT har successivt utvecklats till att vara mer än ett sammanhang och en mötesplats, 
det har också blivit en stödverksamhet för och av ungdomar. På grund av den utsatta och 
påfrestande situation som flera av ungdomarna befinner sig i har ett akut behov uppstått av 
individuellt stöd från en vuxen person, etablerad i det svenska samhället. 

 https://www.kulturungdom.se/text/kronikor/bushra-yahya-al-jubaihi5
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RÄTT FRAM har därför påbörjat ett arbete med att upprätta stödverksamheten RÄTT VÄG, 
genom vilken de teoretiska kunskaperna från utbildningen RÄTT FRAM tillämpas i 
praktiken. En förhoppning är att det ska leda till förbättrade framtidsutsikter och ökat 
välmående bland deltagande ungdomar.

Möten skapas även samhällsrepresentanter emellan vilket leder till att dessa får kunskap och 
kännedom om varandra. På så sätt tydliggörs olika verksamheters funktioner, samtidigt som 
de sätts i relation till varandra. De långsiktiga effekterna blir då ökad förståelse för behovet 
av samverkan och insyn inom de olika områdena.  

De metoder som RÄTT FRAM använder sig av för att nå ut till målgruppen – att engagera 
dem i alla steg av projektet – har haft goda resultat. Metoderna har uppmärksammats och 
efterfrågats av flera samarbetspartners. 

Efter att ha erfarit behoven och de positiva effekterna av RÄTT FRAM har projektgruppen 
tillsammans med MiM:s styrelse bekräftats i sina ambitioner att under tredje projektåret hitta 
former för att fortsätta driva projektet efter periodens slut.

 14. Spridning  

Under det tredje projektåret kommer RÄTT FRAM fortsätta att sammanställa och sprida 
erfarenheter, resultat och dokumentation. Ett syfte är att genom det arbetet stärka vårt namn 
och på så vis öka våra möjligheter till att utvecklas och bli en långsiktig verksamhet.

Formerna för att sprida erfarenheterna är följande:

Digital plattform för DIN RÄTT
Hemsidan ska fungera som plattform genom vilken ungdomarna kan sprida sina tankar och 
erfarenheter av utbildningen och att vara ny i Sverige. Arbetet har påbörjats och kommer 
fortsätta att utvecklas under år 3.

Sociala medier
RÄTT FRAM delar och marknadsför kontinuerligt projektets aktiviteter via Facebook och 
Instagram. Sociala medier används också för att varva volontärer till diverse uppdrag samt 
för att bygga relationer och skapa kontakter med olika aktörer och civilsamhället. Det är 
också via sociala medier vi bäst når ut till vår primära målgrupp ensamkommande unga. 
Merparten av vår kommunikation sker därför genom slutna grupper på Facebook.

Ungdomarnas engagemang
Ungdomar från RÄTT FRAM har vid flertalet tillfällen blivit tillfrågade om att delta i 
sammanhang utanför projektet så som föreläsare, fotografer, guider, intervju- och 
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referenspersoner m.m. Vi satsar på att underhålla och stärka dessa samarbeten. 2018 har 
RÄTT FRAM blivit inbjudna att delta i Europride och Kulturkalaset. Ungdomarna ska då 
berätta om sina erfarenheter utifrån temat -Vem är Europa till för?

Utställning 
Efter beslut från ungdomarna ska materialet från Politikerveckan i Almedalen sommaren 
2017 resultera i en utställning. Arbetet är planerat att påbörjas hösten 2018. Utställningen ska 
sedan turnera runt i regionen under våren 2019. Hittills har Blå Ställets Konsthall, Frilagret, 
Alingsås Konsthall och Sjöfartsmuseet visat intresse. KulturUngdom  har erbjudit sig att 
samverka i syfte att stötta RÄTT FRAM med den regionala spridningen av utställningen. 

En flykting
RÄTT FRAM har sökt stöd för att vidareutveckla arbetet som genomfördes inom ramen för 
DIN RÄTT sommaren 2017 i Almedalen. Sommaren 2018 är vår förhoppning att 
ungdomarna ska få genomföra en liknande resa med fokus på att sprida kunskap och 
erfarenhet om ensamkommande ungas situation. Ett av syftena är att medverka till att skapa 
opinion i den inför valet 2018 uppmärksammade frågan om att ”stoppa utvisningarna till 
Afghanistan”.

EU-projektet FORA 
För att sprida våra kunskaper och erfarenheter internationellt har RÄTT FRAM ingått som 
samarbetspartner med projektet FORA (pl. från lat. Forum) som är ett Europe for citizens-
projekt om medborgarskap, demokrati och integration. Syftet med FORA är att leverera 
policyförslag till EU-kommissionen angående förbättrade förutsättningar för nyanlända att 
fortare komma in i arbetsmarknaden. FORA bedrivs parallellt i Serbien, Kroatien och 
Grekland. Projektet har etablerats under hösten 2017 och fortsätter till och med hösten 2018.

 15. Kontaktuppgifter  

Projektledare RÄTT FRAM
yllka.sheqiri@mimkunskapscentrum.se

Projektsamordnare RÄTT FRAM
tova.norblad@mimkunskapscentrum.se

Vikarierande projektkoordinator/
kommunikatör RÄTT FRAM
elin.liljeblad@mimkunskapscentrum.se
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