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Under våren och sommaren 2017 har NAV, i samarbete med medlemsföreningar och Innovatum 
arbetat med rubricerade integrationsprojekt med finansiering från Västra Götalandsregionen. 
Syftet med projektet var: 

1. Att skapa goda möten mellan asylsökande och det ideellt drivna kulturarvet där fokus är 

att ge asylsökande en positiv bild av det svenska samhället och förståelse för historia och 

samhällsutveckling i Sverige.  

2. Att skapa intresse hos asylsökande för att medverka i föreningslivet 

3. Att öka intresset och kapaciteten hos det ideella kulturarvet att möta asylsökande och 

nyanlända.  

 
Då antalet flyktingförläggningar minskat drastiskt under året har projektet varit tvunget att ändra 
form under projektets gång. Det har blivit mer fokus på att skapa kontakter mellan 
arbetslivsmuseer och nyanlända i bredare mening och stimulera arbetslivsmuseer att lokalt 
medverka i detta arbete. 
Information har gått ut till NAV:s samtliga medlemmar. De har dels inbjudits att medverka, dels 
erbjudits att genomföra egna aktiviteter. Kombinationen av att antalet flyktingförläggningar 
minskat och att många föreningar bedriver egna verksamheter inom detta område ledde till att 
ganska få aktivt har tagit del av projektet. Istället har stor del av tiden lagts på uppsökande 
verksamhet, inspiration och samverkan med andra projekt.  

Följande aktiviteter har genomförts i projektet: 
 
Arbetslivsmuseernas dag 
Under Arbetslivsmuseernas dag i Tidaholm den 6 maj skulle SFI-studenter med familjer få en 
guidad tur och träffa de olika museerna. Efter kontakt med den lokala SFI-utbildningen gjordes 
en planering med ett program och en inbjudan, men det visade sig att dessa aldrig delades ut till 
eleverna varpå arrangemanget inte gick att genomföra. 
 
Gustav Dalénmuseet 
Museet har i samarbete med Röda Korset genomfört ett studiebesök med en guidad tur för 
nyanlända med familjer den 27 juni. Efter den guidade turen bjöd museet på fika. Arrangemanget 
var mycket lyckat och det deltog ca 35 personer, majoriteten barn och unga. 
 
Repslagarmuseet 
Under försommaren hade Repslagarmuseet besök av en grupp (8 personer) från Tikitut som 
visades runt i museet och fick se repslagning och olika tillverkade produkter. Det var personer 
som nyligen fått uppehållstillstånd och som läste på en turismutbildning. 
Tanken var att Repslagarmuseet skulle bereda några av dem plats under sommaren. 
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Tyvärr gick inte detta att genomföra då museet på grund av sviktande ekonomi var tvunget att 
stänga flera veckor under sommaren.  
Under en tvåmånadersperiod 10/4 -14/6 praktiserade Basel Abdullah från Syrien på 
Repslagarmuseet utan någon ekonomisk ersättning. 
Han var asylsökande men under praktikperioden fick han ett treårigt uppehållstillstånd. Tyvärr 
tvingades han flytta till Lycksele eftersom det inte gick att lösa bostadsfrågan lokalt. 
Basel var duktig och satte sig förvånansvärt snabbt in i många uppgifter. Han deltog i 
souvenirtillvekning och hjälpte till vid visningar av repslagning samt vid andra uppgifter där han 
såg att han kunde vara en hjälpande hand. Basels insatser skedde under handledning av museets 
personal. 
 
Remfabriken 
Göteborgs Remfabrik har haft besök från Tikituts verksamhet. Den 17 juli kom 9 nyanlända med 
ledare. En guidad rundvandring gjordes med samtal om och kring de olika textilmaskinerna. Efter 
rundvandringen fortsatte samtalen runt fikabordet. En av deltagarna hade föräldrar som arbetat 
inom textilindustrin. Deltagarnas omdöme om studiebesöket var positivt. 
 
Maritimt i Väst 
Maritimt i Väst har erbjudit elever från Tikituts verksamhet att delta i seglatser tillsammans med 
svenska ungdomar och att delta i underhållsarbetet till höst/vinter. Förhoppningen är att de 
elever som tidigare visat intresse för segling och hantverk kan delta i verksamheten även efter 
projektets slut. 
 
Skonaren Ingo 
Ingo har erbjudit sig att ta emot praktikanter under hösten. Detta går utanför det tänkta projektet, 
men då skonaren ligger i sjön under sommaren har de ingen möjlighet att ta emot studiebesök 
eller låta nya personer arbeta hos dem. De kommer att hålla kontakt med projektet Tikitut för att 
genomföra någon form av integrationsprojekt under hösten/vintern i egen regi. 
 
Resultat 
Projektet har inte nått det antal deltagare som planerats, delvis på grund av att omständigheter 
kring flyktingförläggningar och möjligheter till att ordna besök blivit svårare. 
Istället har ett större arbete gjort tillsammans med verksamheten Tikitut, som arbetar med 
Community-based tourism. Tikitut bedriver ett projekt där unga nyanlända får möjlighet till 
praktik på platser där de kan lära sig att guida på olika språk och för nya målgrupper.  

Kontakter har i NAV:s projekt etablerats mellan arbetslivsmuseer och Tikitut kring dessa 
praktikplatser.  Praktikplatser har, med undantag för en person på Repslagarmuseet, inte kunnat 
genomföras under projektperioden, men vi räknar med att de kommer att kunna genomföras 
under hösten. Det viktiga är att detta samarbete mellan arbetslivsmuseer och Tikituts verksamhet 
etablerats, då museerna utgör viktiga platser för denna typ av arbete. 

Utöver besöken och samarbetet med Tikitut har projektet lett till ökad medvetenhet kring dessa 
frågor inom NAV och dess medlemsföreningar samt att enskilda föreningar genomför egna 
aktiviteter lokalt. 
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Sammanställning besök/deltagare 
Gusav Dalenmuseet, 1 besök, 35 deltagare 
Göteborgs Remfabrik, 1 besök 10 deltagare 
Repslagarmuseet, 1 besök, 8 deltagare samt en praktikant under 2 månader 
 
Ekonomi 
Tilldelade medel i projektet (50 000 kr) har ej använts fullt ut. 
Detta är avhängigt av att besöken blivit färre och med ett mindre antal deltagare än beräknat 
enligt text ovan. 
Överblivna medel räknar vi med att kunna använda i fortsatta kontakter med bland annat Tikitut 
(se ”Resultat” ovan). 
 
 
 
 
För NAV enligt uppdrag 
Einar Brodin  
Vice ordförande och kassör  


