
 

Verksamhetsberättelse 2020 

It's been a blessed year for us in more ways than we ever could imagine. 
We've built something sturdy, good and balanced. 

Not so carefully constructed but always given full attention. 
We're happy to see so many people grow around that. Both in and outside the office. As a 

community we need to start organizing and cooperate over the borders in brave leaps of faith. We 
have seen proven hard prejudice being solved by easy human interaction.  

We have to start approaching the debate from a more understanding point of view and rise above all 
the stigma. Not losing our principles along the way but building bridges where before was thought 

impossible. 
We have found many solutions to the today multilevel broken system in organizing, seeing the good 

in people and cooperating.  

Also our black&white sign is now refurbished, it's all in capital letters, very easy to read. 
Thank you for your support, trust and love.  

Although thorny, the path forward is clearer than ever before. 

Inledning 
Projekt Rågsved har under året 2020 byggt på de verksamheter som möjliggjort för vår förening att 
blomma. Vi har även förstärkt den grund vi byggt på genom årens gång. Vi har fortsatt med vår 
målsättning om att bidra till ett bättre, tryggare och mer hållbart samhälle för människorna i 
Rågsved. Vilket är byggt på rättigheter, förståelse och solidaritet.  

Vi fungerar som en mötesplats för människor av olika ursprung, tro och bakgrund som tillsammans 
arbetar för att göra en förändring i vårt närområde. Tillsammans erbjuder vi alla en chans att vara 
med som aktiva och engagerade medborgare och göra förändringar i vårt samhälle. Syftet är Ett 
rågsved för alla!  

Samtidigt har år 2020 varit ett mycket annorlunda år som erbjudit mer svårigheter än förväntat. 
Coronapandemin uppstod i slutet av februari 2020 och påverkade stort hur vi skulle kunna driva 
våra verksamheter. Då Projekt Rågsveds främsta verksamheter drivs genom människokontakt och 
att samtala vid fysiska möten så har vi tvingats att omstrukturera vårt arbete. Detta samtidigt som 
pandemin överbelastat oss med ännu fler människor som är i behov av stöd. Majoriteten av de 
människor som vi stöder och vägleder är personer som lever i utanförskap och COVID-19 har inte 
bidragit med några lösningar utan enbart med ytterligare utmaningar.     

Pandemin har lett till stora påfrestningar för ideella föreningar överlag. Med en påtaglig osäkerhet 
avseende finansiering för det kommande året så sätter det käppar i hjul för oss på Projekt Rågsved 



att påbörja nya verksamhetsidéer eller ta på oss nya guideärenden. Det finns stor osäkerhet om vi, 
utan ytterligare finansiering, kan slutföra dessa och om verksamheter överhuvudtaget kommer att 
överleva ett år till. Det vore helt fel om vi skulle varit tvungna att lägga ner vår verksamhet på 
grund av att ha otillräckligt med medel för att driva de olika verksamheterna samtidigt som vi har 
fler nya guideärenden än någonsin.  

Verksamhet under 2020 

Guidearbetet 
Projekt Rågsveds guidearbete har under verksamhetsåret 2020 blivit föreningens viktigaste 
prioritering. Syftet med detta arbete har varit att stödja människor i vårt närhetsområde i olika 
ärenden där de på grund av språksvårigheter, byråkratiska obegripligheter eller annat inte kunnat 
erhålla sina rättigheter självmant. Projekt Rågsved har kommit att förstå, att just att arbeta med 
detta, är det främsta sättet att bidra till att förbättra vårt närhetsområde. När man stöder människor 
att ta sig ur utanförskap och utsatthet så möjliggör man för dem att bli en tillgång till samhället 
genom att de får det stöd de behöver, ett arbete, en bostad och social kontakter och sedan själva kan 
bidra till förändring och utveckling. De blir en tillgång.   

Projekt Rågsved har under verksamhetsår 2020 genomfört över 30 mycket kvalificerade guidningar. 
För 2019 var det lite fler än 10 tunga guideärenden. Ökningen kan bero på att människor som 
tidigare fått stöd av oss och kommit vidare sprider ordet vidare till människor i liknande situationer. 
Flera guidningar har skett i samarbete med Moskén i Rågsved. Guidningarna har avsätt ärenden 
som bostadslöshet, försörjningsstöd, sjukvård, familjevårdsärenden, migrationsärenden och jobb. 
Vår uppgift är att vara en brygga mellan den enskilde deltagaren och de olika myndigheter och dess 
handläggare som behövs för att genomföra ärendet.  

Precis som alla våra andra verksamheter så har COVID-19 berört vårt guidearbete väldigt mycket. 
De människor som önskar guide- och lotsstöd har på grund av Corona haft väldigt svårt att få 
kontakt med relevanta myndigheter och institutioner. Många utsatta människor kommer till vår 
lokal varje dag för att få stöd med sina ärenden.  

 
För att ge ett praktiskt exempel: Praktiskt taget alla myndigheter kräver numera att ett ärende endast 
kan handläggas om det först sker ett förbokas möte. Eftersom myndigheterna stängt sina kontor för 
allmänheten måste ett möte bokas.. Detta kan endast ske genom ett telefonsamtal eller en 
mailbokning. Då myndigheternas system har sådana begränsningar går det ofta inte att komma 
fram. Vi sitter i telefonkö i timmar utan att komma fram. Sända mail besvaras inte. En av våra 
styrkor är att vi inte ger upp. Vi ligger på och på och ligger på. Men vilken enskild person skulle 
klara detta? Fanns inte vi så skulle de flesta ge upp. Vi behövs mer än någonsin! 

Utöver de mer än 30-tal mycket tunga och kvalificerade guideärenden som Projekt Rågsved driver 
har vi också så kallade ”soft-ärenden”. Det är ärenden som kommer till oss som är mindre 
omfattande. Det kan vara allt från samhällsvägledning, rådgivning, översättning eller att hjälpa till 
med att skriva en text till en myndighet, deklarera och boka tid hos hälsovård, psykiatri eller ansöka 
om något. Sådana har vi dagligen. Under ett år flera hundra. Samtidigt ger det deltagarna möjlighet 
att ta ett steg framåt. 



Temasamtal  
Projekt Rågsved har precis som verksamhetsår 2019 haft som målsättning att genomföra olika 
temasamtal där vi tacklar viktiga existensiella frågor som är relevanta för människor i Rågsved. 
Temasamtalen har i syfte att bidra till människor i vårt närområde med ett forum att både kunna 
lyssna och samtala med människor som möjligtvis har en annan bakgrund eller tro än en själv och 
samtidigt kunna lära av varandra.  

På grund av COVID-19 restriktionerna har det varit svårt att skapa en sådan miljö där diskussioner 
kunde blomstra under 2020. Projekt Rågsved har lyckats anordna två temasamtal under 2020. Ett på 
vårterminen och ett på höstterminen: 

•  Samtal om enkätundersökningen  (200405). Det gällde hur situationen såg ut i Rågsved 
våren 2020. Ett viktigt samtal fördes. 

•  Massoud Kamali om diskriminering, segregation och utanförskap (1004). Ett fyrtital 
personer kom till Rågsveds Moské, alla med fysisk distansering, och bidrog till ett viktig 
samtal till hur hårt vissa områden drabbas och hur svårt det är att få stöd från 
myndigheterna. Här spelar det civila samhället en viktig roll. De lokala myndigheterna 
borde lyssna mer till den kunskap och de erfarenheter det civila samhället kan bidra med. 

Trygghetsvandringar 
Projekt Rågsved har fortsatt trygghetsvandringarna under 2020. Dessa har kunnat möjliggöras 
genom ekonomiskt stöd från Familjebostäder och samtliga aktörer i Rågsveds 
fastighetsägarförening. Vandringarna används som ett verktyg för att öka tryggheten i Rågsved 
under kvällstid. Projekt Rågsved promenerar genom vårt närhetsområde med ett drygt två dussin 
volontärer som alla är engagerade i vår förening. Vandringarna genomförs främst på fredagar 
mellan kl 20-22 och vissa lördagar.  

Under 2020 har vi genomfört: 

- 35 trygghetsvandringar mellan kl. 20:00 - 22:00 
- 5  grillsammanträden under sommaren i utbyte mot vandringar där PR erbjudit barn och unga 
korv. Detta för att genom andra initiativ bidra till den ökade tryggheten i Rågsved.  
- 40 trygghetssammanträden.  

Trygghetsvandringarna avbröts däremot mot slutet av året. Då hälsomyndigheten förvarnade för 
ökad smittspridning under senare höst beslöt föreningen att avbryta vandringarna då det kändes 
osäkert att vandra i större grupper. Vandringarna kommer återupptas när hälsomyndigheten uppger 
att det är möjligt. Vi är beredda. 

Samarbete 
Projekt Rågsved har under året 2020 samarbetat med flera olika aktörer i vårt närområde.  
Trygghetssammanträden i Nya Rågsved Folkets hus som arrangeras av Familjebostäder med 
medverkan av Rågsved- och högdalens fritidsgård, Farsta polisen, fältassistenter i Enskede-Årsta-
Vantör och stadens mobila ordningsvakter, är ett försök om att samordna våra gemensamma 
resurser för att möjliggöra ett tryggare Rågsved för alla våra medborgare. Det är i det här 
sammanhanget som Projekt Rågsved genomför sin trygghetsvandringarna.  

Ett annat samarbete är det som görs med Rågsveds Moské. De slussar människor till oss där vi 
stöder genom att samhällsvägleda. Många av de deltagare vi stöter på genom vårt samarbete med 



Moskén är människor som lever i extrem utanförskap och utsatthet. Genom vårt guidearbete blir 
dessa människor kapabla att utföra sina personliga ärenden på egen hand och i sin tur bli de en 
tillgång till samhället de lever i. Samarbetet med Moskén har också möjliggjort för Projekt Rågsved 
att påbörja ett nytt samarbete med föreningen, Medinah insamlingsstilftelse. De driver ett soppkök 
”varma soppan” som delar ut gratis soppa till hemlösa och andra människor i nöd varje lördag på 
Medborgarplatsen. Tillfället används av Projekt Rågsved för att marknadsföra oss i Stockholm som 
en förening som driver frågor inom olika problemområden.  

Andra samarbeten värda att notera genom året 2020 har varit med Rågsveds medborgarkontor, 
Rågsved- och Hagsätras samhällsförening, Musketörerna i Rågsved, Rågsveds 
fastighetsägarförening, Ungdomar och Mammor i Rågsved, Rågsved IF, Rågsveds boxningsklubb,  
Rådet för religionsdialog samt tjänstemän och politiker inom stadsdelen. I dessa samarbeten och 
sammanträden ser vi på vår förening som en mindre kugge i ett större hjul som tillsammans strävar 
mot att göra vårt närområde till en bättre plats, syftet är återigen ett Rågsved för alla! 

Ungdomsverksamhet 
Till skillnad från verksamhetsår 2019 där arbetet med Rågsveds ungdomar var en av våra främsta 
verksamhetsgrenar så har verksamhetsår 2020 varit lite annorlunda. Vi kunde år 2019 möjliggöra 
för ungdomar i större grupper att besöka vår lokal för att spela TV-spel, koppla av, prova på att 
filma genom att både stå framför och bakom kameran och olika dialoger samt samarbetsövningar. 
Dessa tillfällen användes som undervisningsmoment och erbjöd ungdomarna andra vägar att få 
uttrycka sig själva samtidigt som det förhindrade dem att gå andra vägar i livet som inte är ovanligt 
i ett utsatt område som Rågsved.  

På grund av Coronapandemin har vi förminskat dessa besök under verksamhetsår 2020. Genom att 
respektera hälsomyndighetens riktlinjer och hälsorekommendationer har vi bidragit till att 
förminska smittspridningen i Rågsved genom att inte ha besök av ett dussin ungdomar varje dag. 
Samtidigt har detta erbjudit oss andra vägar för att kunna arbeta med ungdomar. Vi har under 
verksamhetsår 2020 använt oss av ungdomar i grupper om 2-3 personer och satt dem på olika 
arbetsmoment som exempelvis snöskottning och att affischera så kallade ”corona-guidelines” runt 
om i vårt närhetsområde. Momenten används för att lära ungdomarna att ta emot instruktioner och 
utföra ett arbete till ett specifikt ändamål. Vi tror att detta kommer att ha en positiv påverkan på dem 
då de lär sig att ta ansvar.  

Enkätundersökning 

Läget 

I Rågsved bor 12.000 invånare. Av dessa är 8 000 utrikes födda eller inrikes födda av två 
utrikesfödda föräldrar. I Enskede-Årsta-Vantör är det också betydligt fler barn som själva är 
utlandsfödda eller har föräldrar som är födda utanför Sverige som lever i fattigdom. Bland barn till 
svenskfödda föräldrar är det 2,5 % som lever i fattigdom. Motsvarande siffra bland barn med 
utländsk bakgrund är 15,8 % (Rädda Barnen, 2015). 

I Rågsved var 4.212 personer röstberättigade i riksdagsvalet 2018. Av dessa röstade 2.946 vilket 
ger ett valdeltagande på nästan 70 % vilket är en ökning från 2014 då cirka 60 % röstade. 

Enkät 2020 
Under våren 2020 genomförde Projekt Rågsved en enkät i området. Den gör inte anspråk på att 
vara vetenskaplig men är ett verktyg för Projekt Rågsved i arbetet med guidningar.  



303 personer svarade på enkätens frågor. 
29% kvinnor och 7% män svarade. Majoriteten, 59%, var mellan 18 och 40 år.  
47% av alla var arbetslösa. Vad gäller försörjning svarade 44% att den var ”annat” inte lön eller 
bidrag.  

Man 59 år kom i kontakt med oss. Han var bostadslöshet och utsatt på grund av fysiska nedsättningar. På grund av skadorna 
kunde han inte stå till arbetsmarknadens förfogande och var därmed inte vara självförsörjande. Vi har arbetat på många olika 
fronter. Han har nu bostad, sjukersättning och socialt engagemang med att stödja unga vuxna i Rågsved. 

Man 31 år, bostadslös och arbetslös. Vi har stött honom under två års tid. Han bor nu i en förstahandshyreslägenhet och har ett 
arbete. Han stöttar Projekt Rågsveds ungdomsverksamhet. 

Man 24 år. Vi hjälpte honom med att få ekonomiskt bistånd efter han förlorat arbetet och inte har A-kassa  

22% anger att de saknar bostad och 14% att de är inneboende. I hyreslägenhet bor 49%. 
44% är ensamstående. 57% anger att de inte har några barn. 15% att de har 4 eller fler barn. 

Man 30 år ifrån Afghanistan varit i Sverige i 5 år, Hemlös och utan någon myndighetskontakt.  
Vi tog kontakt med enheten för hemlösa och därifrån började resan med ekonomisk hjälp och bostad. Han fick stanna hos oss i cirka 3 
veckor tills vi lyckas fixa ett rum som Enheten för hemlösa betalar i en månad tills han flyttas över till Enskede Årsta Vantörs 
Stadsdelsförvaltning. 3 månader senare lyckades vi genom kontakter skaffa honom jobb på ett Café 

Man 32 år. Han är hemlös och har stora ryggbesvär. Vi kontaktar Enheten för hemlösa och Socialtjänsten. Efter flera månaders arbete 
lyckas vi få ett hotellrum där han får stanna i. Ännu några månader senare bor han i ett korttidsboende med möjlighet till förläning. Han 
har under tiden skaffat sig körkort och letar efter jobb som ryggen klarar av.  
  
Man 37 år. Han har stora problem med sin hyresvärd. Vi fungerar som medlare och lyckades få dem att komma överens. Mannen får bo 
kvar i hyreslägenheten. 

När det gäller myndighetskontakter anger 29% att de haft kontakt med Försäkringskassan, 33% 
med Arbetsförmedlingen, 28% med Skatteverket och 23% med skolan. 33% har haft kontakt med 
fysisk sjukvård, 9% med psykiatrin och 24% med tandvården. 

En familj i Rågsved tog kontakt med oss sedan deras barn blev utsatt för våld ifrån idrottslärare.  
Vi hjälpte dem att kontakta polis och skola. Vi deltog också som support i alla möten. 
Läraren blev avstängd efter polisanmälan.  
De behövde även hjälp med att få kontakt med fastighetsägaren. De hade insekter i lägenheten fem gånger. Fastighetsägaren undersöker 
nu om det går att få fram en annan lägenhet för familjen. Vi har även anmält situationen till hyresgästföreningen.  

Kvinna 54 år med psykiska och fysiska besvär. Alla hennes läkare anser att hon har rätt till sjukersättning. Försäkringskassan däremot 
anser inte det. Vi jobbar nu med att få Försäkringskassan att ändra sitt beslut och överklagar samtidigt som vi har tagit kontakt med 
Arbetsförmedlingen för att få göra en utredning om arbetsförmåga.   

71% är svenska medborgare, 20% i annat land och 6% med dubbelt medborgarskap. 

De flesta av de svarande med utländsk bakgrund kom 25% till Sverige åren mellan 1981-2000. 
21% kom hitt mellan 2001-2010. Från 2010 och framåt kom 18%. 

En man som är gift med en kvinna ifrån Tanzania kom till oss. De har bott tillsammans i Sverige i tre år. Kvinnan fick missfall. De får då 
en dom om att det rör sig om ett skenäktenskap och kvinnan utvisas.  Vi hjälper till med att överklaga och tar kontakt med en advokat som 
tar sig an ärendet.  

Ensamkommande man fick utvisning till Afghanistan då han fyllde 18. Hans medicinska tillstånd ansågs inte tillräckligt för att få stanna.  
Läkarintyget visar att han inte kan få den hjälp han behöver i Afghanistan utan han måste stanna för vård.  Migrationsverket håller inte 
med. Vi har hjälpt till med att överklaga och har kontaktat advokat.  

32% är aktiva i någon församling, 22% i någon förening och 4% i politiskt parti. 



I valet 2018 svarade 57% att de röstat och 26% att de inte röstat. 18% besvarade inte frågan. 

Utbildning    
Projekt Rågsved har medverkat i ett seminarium med MEDVIND (ett initiativ av Hugo Stenbecks 
stiftelsen) - Positiv psykologi (20-02-12).  

Drivit viktiga frågar 
PR har drivit frågan om ett Guidehus i Rågsved och gjort flera uppvaktningar till politiker och 
instanser inom stadsdelen. Vi tror på att ett så kallat ”guidehus” kan möjliggöra för kommunikation 
mellan individen och myndigheter underlättas för alla parter involverade. Möjligheten för en 
människa att på en och samma plats kunna samtala med samtliga aktörer som berör dens ärende är 
något vi på Projekt Rågsved strävar mot. Vi ser samtidigt att viljan till samarbete i huvudsak är 
muntliga löften I praktiken är det mycket svårare. Vi fortsätter därför utvecklingen 2021 av ett 
”mini-guidehus” i våra lokaler i Rågsved. De som vill ansluta sig är mycket välkomna. 

Vi har även i samband med Moskén tagit upp frågan om att tillgodose Rågsveds islamiska förening 
med en större lokal för att underlätta deras arbete. Faktumet är att deras nuvarande lokal inte 
tillgodoser deras behov och vi har därmed drivit frågan tillsammans med dem i stadskontoret och 
exploateringsnämnden. Detta är ett initiativ vi har fortsatt med från verksamhetsåret 2019.  

Besökare 
Projekt Rågsveds lokal har öppet mer än fem dagar i veckan och tillgängligheten är mer än 8 
timmar om dygnet. Vi har däremot haft vissa svårigheter med att tillgodose deltagare tillgång till vår 
lokal på grund av Corona. Då vi följer hälsomyndighetens riktlinjer så har vi försäkrat oss om att 
inte se till att ha mer än 2 personer utöver dem anställda på plats samtidigt för att förhindra en 
möjlig smittspridning. Det har i sin tur lett till svårigheter gentemot våra deltagare att alltid ha tid att 
samtala med någon här i lokalen. Vi är också mycket försiktiga med att låta människor komma för 
att bara umgås och socialisera. Däremot har vår dörr alltid varit tillgänglig för att knacka på och se 
över ifall man kan boka en tid för besök och så vidare.  

Internet, Facebook och Instagram 
Vi har under verksamhetsåret 2020 medvetet försökt att öka vår närvaro på dem sociala medier vi 
använder oss av. Faktumet är att sociala medier kan användas som gratis marknadsföring och vi 
försöker samtidigt sprida oss så att fler människor vet vilka vi är. Vi har idag ett instagramskonto 
med över 150 inlägg och över 300 följare vilket är en ökning från verksamhetsår 2019 då vi hade 
lite mindre än 200 följare med lite mindre än 100 inlägg. Vi har även sett en ökning på Facebook 
där vi har ytterligare 538 följare och nått ut till sammanlagt 80 000 personer, vilket är en ökning 
från 350 följare vi hade år 2019 och dem 45 000 personer vi nådde ut till med våra inlägg. 
Exempelvis så hade vi ett ensamt inlägg som varnade Rågsved om Coronapandemin som själv fick 
över 18 000 visningar.  

Utöver det har vi även rustat upp vår egen hemsida då vi känner att det är en väldigt bra och unik 
plats att lägga upp våra olika skrivelser, bilder samt allmän information som vi vill dela med oss av. 
Våra sociala medier används därmed som en guide att ta besökare till vår hemsida för mer utförlig 
information.  

Styrelsens sammanträden och verksamhetsmöten för 2020 
PR har det bestämt att ha minst ett styrelsesammanträde varje månad och verksamhetsmöte minst en  



vecka varje månad. Genom år 2020 har vi haft 12 st styrelsesammanträden och ett 30-tal 
verksamhetsmöten.  

Anställda/frivillga 

• 4 st anställda om totalt 2,25 tjänster. 

• Ett 20 tal frivilliga volontärer. 

Rågsved den 17 februari 2021 

Styrelsen för Projekt Rågsved 


