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Verksamhetsberättelse #JÄH 2017 
 
Den ideella föreningen #jagärhär bildades den 5 februari 2017. Föreningen arbetar för ett 
inkluderande samhälle där alla har samma möjlighet att komma till tals.   
Föreningen har sitt säte i Göteborg. 
 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret: 
I april 2017 anställdes Mina Dennert för att föreläsa, sköta intern och extern kommunikation, 
information samt media och press. Sköta samarbeten och kampanjer. För att ha publicistiskt 
ansvar för grupp, blogg, hemsida, och andra #jäh sidor på sociala medier. Samt sköta 
finansiering och administration. 
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I juni 2017 åkte #jagärhär till Almedalen och filmade politiker som fick tala till punkt, som en 
aktion för att motverka politikerförakt, för ett förbättrat debattklimat. Samtidigt föreläste vi 
även själva och deltog i en mängd samtal. Vi hade under perioden innan och i Almedalen en 
person anställd samt två personer som fakturerade föreningen. 
 
I september 2017 medverkade #jagärhär på Bokmässorna i Göteborg. Vi drev då ett café i 
anslutning till Nya Tiders monter på Bok & Biblioteksmässan, samt hade flera inbjudna 
gäster som pratade på vår scen. Vi samt deltog också själva i en mängd samtal. Vi inledde 
samtidigt ett samarbete med Piratförlag om en bok om mod som kommer att släppas den 16 
maj 2018. 
 
Mina Dennert och Mattias Lahti Davidsson har föreläst under hela verksamhetsåret.  
67000 SEK i intäkter för 2017 års föreläsningar kom in efter årsskiftet.  
 

Föreningens Facebookgrupper: 
#jagärhär driver en stor mängd Facebookgrupper varav den största är den svenska gruppen 
med samma namn. Dessa grupper drivs samtliga av admins och moderatorer som arbetar 
ideellt. #jagärhär-grupper finns numera även i:  
Storbritannien 
Tyskland 
Norge 
Finland 
Slovakien 
Polen 
Frankrike 
Canada 
& Australien 
 
Numera inaktiva:  
Argentina, Italien, Holland, Schweiz och en fransk grupp som är nedlagd.  
 
Tyska #jagärhär - #ichbinhier - vann Grimme Online Award 2017 
Slovakiska #somtu vann den slovakiske presidentens egna pris för bäst metod att motverka 
extremism 2017 
 

Våra föreläsningar:  
Våra föreläsningar gör vi för att sprida ordet om och vikten av källkritik och civilkurage. Vi vill 
inspirera fler till att arbeta för ett inkluderande samhälle utan diskriminering, näthat och 
faktaresistens. 
 
Vi erbjuder konkreta verktyg för hur man kan arbeta praktiskt med följande områden: 
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Demokrati, propaganda och källkritik 
En föreläsning för vuxna som reder ut begrepp som demokrati, yttrandefrihet, faktaresistens, 
propaganda, fake news, pressetiska regler, nyheter och alternativa medier, algoritmer och 
filterbubblor: Vilka är aktörerna. Vilka sysslar med detta och varför? 
Föreläsningen går ut på att få en djupare förståelse för och kunskap om hur vårt samhälle 
styrs, skillnaden på åsikter, fakta, näthat, propaganda och journalistik, samt vikten av 
källkritik och faktagranskning. Allt med aktuella exempel från sociala medier. 
Syftet är att stärka de medverkande i att se sin egen roll i vår demokrati och möjligheten att 
själva påverka sin omgivning. 
  
Civilkurage 
Den här föreläsningen riktar sig främst mot gymnasieungdomar och handlar om 
yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, rasism, mobbning och hur vi beter oss mot varandra; 
när vi ses i verkligheten och online. Här lägger vi fokus på rättigheter och skyldigheter som 
det är bra att ungdomarna känner till. Samt hur man själv kan påverka sin egen och vår 
gemensamma framtid.  
Vi bygger även efterföljande workshops kring vad skolan eller klassen vill prata om. Det kan 
vara fokus på t.ex. mobbning, näthat, genus eller rasism. 
  
Ta kontrollen över trollen - om näthat för forumägare 
Sociala media och diskussionsforum är fantastiska för att nå ut och interagera så länge du 
lyckas hålla trollen borta. Det räcker med ett fåtal användare vars syfte är att sabotera för att 
lyckas förvränga ditt budskap och ge dina besökare en felaktig bild av det du står för och vill 
förmedla. Förutom det som sorterar direkt under svensk lag så kan du som forumägare själv 
använda vilka regler du vill. Att bestämma gränserna för vad som är “god ton” kan bara du 
som har forumet göra, men det är inte alltid lätt att dra gränsen. 
 

Under 2017 har vi föreläst här:  
På gymnasieskolor:  
Mediagymnasiet i Nacka 
Yrkesgymnasiet i Lidköping 
Viktor Rydberg gymnasium, Jarlaplan 
Upplands-Bro gymnasiet 
Donnergymnasiet i Göteborg 
 
Och kommuner:  
Malmö kommun 
Tierps kommun 
Botkyrka kommun 
 
Vi medverkar även i paneler, modererar samtal och ger även föreläsningar på 
konferenser och event tex:  
Webbdagarna i Stockholm och Malmö 
Readme konferens i Malmö 
Mediedagarna i Göteborg 
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Mindshare i Stockholm 
MIK-dagen i Linköping 
 
Samt till andra organisationer som:  
Örebro Universitet 
Svenska kyrkan 
Studiefrämjandet 
Tieto 
Kvinna till kvinna 
Mecenat 
 
Exempel på paneler som vi deltagit i:  
SR Ordväxla med omsorg 
Göteborgs Universitet panel om hat & hot 
Bar grön i Eskilstuna 
Stadsteatern i Göteborg: Identitet aktivist 
Panel om Civilkurage (Stockholmia)  
 
Vi har även träffat redaktioner och sociala medieaktörer. Vi har tex föreläst hos:  
SVT i Stockholm & SR i Göteborg 
Modererat panelsamtal om fake news med chefredaktörer; Thomas Mattsson och Fredric 
Karén samt VD för Kit Peder Bonnier på Huddle-konferens.  
Deltagit i Facebooks konferens om Hate speech i Dublin i mars 
 
Vi har också föreläst för EU kommissionen i Bryssel på:  
Colloquium on Fundamental Rights 2017 women’s rights in turbulent times, 20 -21 
November Brussels 
 

Våra kampanjer under 2017:  

Almedalen 2017:  
Under Almedalen lät vi svenska politiker tala till punkt i #jagärhär, som en aktion för att 
motverka politikerförakt, för ett förbättrat debattklimat. Vi spelade in korta filmer som visades 
i gruppen. Samtliga riksdagspartier deltog, även några av de mindre partierna var med. 
Bland de politiker som deltog fanns bland annat; Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin, Anna 
Kindberg Batra och Birgitta Ohlsson 
 
Vi deltog även bland annat  i följande arrangemang och paneler i Almedalen:  
Civilkurage, berättelser och kultur som samhällsförändrare 
Great Talk i Almedalen: Nyanser av hat 
Modiga samtal kring lägerelden hos Scouterna 
Om civilkurage i Aftonbladet Svenska hjältar 
RISE seminarium om motståndskraft  
Snällast i Almedalen 
#ochjagprotesterade 
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Bokmässorna 2017:  
Bok & Biblioteksmässan i Svenska mässan:  
Under Bokmässan lanserade vi i samarbete med Piratförlaget en Live-bok om mod som alla 
deltagare, gruppens medlemmar skriver tillsammans med kända författare, illustratörer, 
artister och aktivister.  
Vi hade även i återkommande föreläsningar om näthat på Studiefrämjandets scen på 
svenska mässan, vid fyra tillfällen.  
 
Vi stod även för följande egna arrangemang och samtal med bla. 
Jason Diakité, Navid Modiri, Jan Guillou, Kent Wisti & Patrik Lundberg 
 
Vi deltog också i andras samtal och paneler bla.  
DNs debatt “Om det fria ordet” 
Nätverkstans, “Ska man tala med nazister” 
“Om civilkurage”, på Scener och samtal på Världskulturmuséet 
“Motståndet och den globala aktivismen” hos Union to Union 
 

MR-dagarna i Jönköping 2017:  
Här hade vi en monter samt föreläsning och information om #jagärhär.  
 

Pride trappan i Falun:  
Efter att Pride trappan i Falun blivit vandaliserad ordnade #jagärhär tillsammans med Pride i 
Falun så att vi vid två tillfällen kunde återställa den till sitt färgglada ursprung.  
 

Exempel på Utställningar vi har medverkat i: 
Svenska Ambassaden i Washington 
Svenska Ambassaden i Paris 
Svenska Ambassaden i Berlin 
Polismuséets utställning 
Postmuseums utställning 
 

Media och press 2017: 
Här hittar ni ett axplock av den media vi har medverkat i: http://www.jagarhar.se/press/ 
 

Priser: 
Vi har bland annat vunnit följande priser:  
Rättviseförmedlingens Rättvisepris 2016 
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Årets Samhällsaktör av Gullers grupp 2016 
Faktumgalans pris för Årets integration 2016 
Årets Almedalsstipendiat 2017 
Årets Initativ 2017 av Forum 
 
Grundare Mina Dennert vann även: 
Milledagens pris 2017 
2017 års Anna Lindh-pris. 
 
De sista bilderna på rockbandet Kent auktionerades ut för att stödja #jagärhär. 
 

Organisation: 
Vi har utvecklat en hemsida: jagarhar.se 
Vi har utvecklat en grafisk profil & logga. 
Vi har haft temavecka med inbjudna “chatter” på våra frågor. 
Vi har tagit fram merchandise, pins till försäljning och t-shirts m.m. för spridning.  
 

Vi har haft följande anställningar/arvoderingar:  
Mina Dennert 100% april-december 
Mattias Lathi Davisson på uppdrag maj-december  
Marie Louise Lindström 25% 15 maj-15 augusti 
Maja Andersson 50% 15 maj-15 juli 
Gustav Palmgren på uppdrag maj-juli 
Nadim Elazzeh på uppdrag maj-juli 
 
 

Årsbokslut 
 

  Föreningen #jagärhär 
 Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2017 
 

  RESULTATRÄKNING 2017-12-31 
Gåvor och vinster 1522409 
Intäkter	från	föreläsningar	2017	(67000	ytterligare	kom	in	efter	nyår)	 95000	
Intäkter pins 37500 
Medlemsavgifter  12430 
Summa intäkter  1667339	

	  
  Personalkostnader; lön, arbetsgiv. avg.  548385	
Tjänster; Föreningshuset, auktionen, Almedalen m.m. 107446	
Varor; patent, dator, telefon, teknik m.m. 67507 
Verksamhetskostnader; kontor, telefon, resor etc.  73954	
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Produktionskostnader (försäljning pins) 31117	
Bokmässan (monter & vepa m.m.) 48666 
Summa kostnader  - 877075 
   

 ÅRETS ÖVER-/UNDERSKOTT  790264	
 


