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Verksamhetsberättelse #JÄH 2018 
 
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: 
Den 16 maj 2018 publicerades antologin #jagärhär: 97 röster om mod i samarbete med 
Piratförlag. Medverkande i boken är en stor mängd medlemmar men också vänner till 
föreningen så som Eva Dahlgren, Alex Schulman, Saga Becker, Jan Stenmark, Susanna 
Alakoski, Rickard Söderberg, Sara Granér, Emma Knyckare, Björn Ulvaeus, Jan Guillou, 
Alexandra Pascalidou, Dilba Dilbahar Demirbag och Mikael Niemi och många fler!  
 
Under våren och försommaren anordnades bokreleaser och samtal över hela landet. I 
september 2018 medverkade #jagärhär på Bokmässan i en monter där vi bland annat sålde 
boken men även hade flera inbjudna gäster som pratade på scen samt deltog i en mängd 
samtal.  
 
Inför det svenska riksdagsvalet hösten 2018 drev #jagärhär tillsammans med en stor mängd 
andra organisationer valkampanjen #röstamermänskligt. Arbetet innebar att vi gick ut med 
byråer fyllda med information om demokrati och mänskliga rättigheter som vi ställde upp 
bland valstugorna över hela landet. Vi pratade med förbigående och delade ut information 
om vikten av att delta i det demokratiska samtalet och att rösta. 
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Under hösten intensifierades arbetet med #jagärhär’s två spår för framtida verksamhet; True 
Stories och The #iamhere network. 
 
Mina Dennert har varit fortsatt anställd för att föreläsa, sköta ekonomi och administration. 
För hantera press, sköta intern och extern kommunikation, samarbeten och kampanjer. För 
att ha publicistiskt ansvar för grupp, blogg, hemsida, och andra #jäh sidor på sociala medier. 
Samt för att starta och stötta nya grupper utomlands.  
 

The #iamhere network: 
#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 i skrivande stund (maj 2019) i följande 10 europeiska länder 
och 4 länder utanför Europa :  
Sverige 
Storbritannien 
Tyskland 
Norge 
Finland 
Slovakien 
Polen 
Frankrike 
Tjeckien 
Italien 
& 
Canada 
Australien 
USA 
Indien 
 
Under 2018 intensifierades arbetet i det internationella nätverket och en konferens började 
planeras för att träffas i de Europeiska grupperna våren 2019. Vi vill ses alla grundare och 
medgrundare för att diskutera hur vi kan underlätta för framtida samarbeten och att nya 
grupper startas runt om i världen. Samt diskutera framtida gemensam administration och 
kommunikation. Vi har arbetat med att tydligare definiera vad en #jagärhär grupp är, 
tydligare beskriva våra metoder, samt undersöka vilket stöd nya grupper behöver i uppstart.  
Vi inledde även arbetet att försöka nå ut till internationell press samt började ta kontakt med 
internationella organisationer för framtida ansökningar och samarbeten.  
 

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: 



3 
 

 
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. 
 

2018 års föreläsningar 
Under 2018 har #jagärhär även ingått i ett samarbete med initiativet #vimåsteprata, ett 
samarbete mellan Folkhögskolorna och Studieförbunden som bland annat har samlat en stor 
mängd demokratitalare, däribland Mina Dennert och Mattias Lahti Davidsson från #jagärhär. 
Under året som gick har vi därför föreläst på en stor mängd folkhögskolor.  
Under 2018 har vi föreläst här:  
 
Folkhögskolor:  
Ålsta Folkhögskola 
June Folkhögskola 
Hjo Folkhögskola 
Wendelsbergs Folkhögskola 
Göteborgs Folkhögskola 
Folkhögskolan i Viskadalen 
 
Gymnasieskolor:  
Viktor Rydbergs Gymnasium - Jarlaplan 
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Aranäsgymnasiet i Kungsbacka 
 
Fackliga organisationer:  
Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, 
ABF/LO Norrbotten 
LO-distriktet i Västsverige 
 
Övriga:  
Marknadsföreningen i Gbg 
MUF i Stockholm 
Internationella Kvinnoföreningen i Kramfors 
Folkhögskoleforum, Årsmöte  
Amnesty, Årsmöte 
Studieförbunden, Stockholm 
Röda Stens Konsthall 
Svenska kyrkan i Hägersten 
Finspångs kommun 
Kulturverkstan i Göteborg 
Trollhättans Stadsbibliotek 
Tillsammans Helsingborg 
Tisdagar i Borås 
Kvinna till kvinna 
Prana festival  
Medieinstitutet Fojo  
 

Våra kampanjer under 2018:  

#Nostranger:  
I kölvattnet av #metoo ville vi lyfta den vardagsrasism som många rasifierade upplever i 
Sverige för att belysa de konsekvenser som rasismen leder till för de som utsätts i hopp om 
att uppmärksamma majoritetsbefolkningen på problematiken. Tillsammans med en stor 
mängd organisationer och influencers samarbetade vi med flera journalister för spridningen 
av kampanjen. Vi startade bland annat en Facebookgrupp som samlade nära 10 000 
medlemmar som alla upplevt kränkande behandling eller våld pga sin hudfärg, etnicitet, 
kultur eller religion, i sådan form att det påverkat ens skolgång, yrkesliv eller friheten att röra 
sig i det offentliga. 

FAKE #JÄH:  
I samarbete med ett filmteam i Göteborg skapade vi kampanjen FAKE #JÄH där vi tog fram 
en serie av memes i filmformat där vi skämtade med alla de falska rykten som spridits om 
#jagärhär i syfte att uppmärksamma allmänheten om de rykten som finns och på ett 
skämtsamt sätt visa på absurditeten i påståendena. Samt att sprida ordet om #jagärhärs 
arbete och vikten av att vara källkritisk.  
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#Röstamermänskligt:  
Inför det svenska riksdagsvalet hösten 2018 drev #jagärhär tillsammans med en stor mängd 
andra organisationer valkampanjen #röstamermänskligt. Arbetet innebar att vi gick ut med 
byråer fyllda med information om demokrati och mänskliga rättigheter som vi ställde upp 
bland valstugorna över hela landet. Vi pratade med förbigående och delade ut information 
om vikten av att delta i det demokratiska samtalet och att rösta. 
Kampanjen organiserades genom en Facebookgrupp och lyckade få ihop frivilliga på över 
50 platser runt om i Sverige och lever fortfarande kvar som ett demokratiprojekt dels inför 
kommande EU-valet i Maj 2019.  
 

#jagärhärboken  
Den 16 maj 2018 publicerades antologin #jagärhär: 97 röster om mod i samarbete med 
Piratförlag. Medverkande i boken är en stor mängd medlemmar men också vänner till 
föreningen så som Eva Dahlgren, Alex Schulman, Saga Becker, Jan Stenmark, Susanna 
Alakoski, Rickard Söderberg, Sara Granér, Emma Knyckare, Björn Ulvaeus, Jan Guillou, 
Alexandra Pascalidou, Dilba Dilbahar Demirbag och Mikael Niemi och många fler. 
 
Boken var från början tänkt som ett projekt vi skulle ha genomfört på Bokmässan 2017 men 
växte snart till att bli en antologi med bidrag från flera kända författare och bildkonstnärer 
som tolkade mod och berättade om vad som gjorde dem modiga eller hur de kämpar för att 
bli det. En stor mängd medlemmar medverkade även i boken, även besökande på 
Bokmässan 2017 bjöds in till att medverka.  
Boken är en hyllning till allt det arbete som görs inom #jagärhär och andra runt om i Sverige 
varje dag för att göra landet lite bättre och framförallt lite modigare. Vi ville lyfta upp allt det 
fantastiska som faktiskt sker då fokus ofta annars hamnar på det som inte funkar och det vi 
vill förändra.  
 
Under våren 2018 anordnade vi releaser och samtal kring boken på flera håll i Sverige. I 
Stockholm, Göteborg, Umeå och Finspång samlades medverkande i boken, medlemmar i 
föreningen och i Facebookgruppen och en del andra nyfikna för att prata om mod och 
civilkurage, varför vi måste ha det och var vi får det ifrån. I Stockholm hade vi panelsamtal 
med bla Haydar Adelson och Monika Orski som även medverkat i boken. I Göteborg 
anordnade vi tillsammans med Musiker mot Rasism och gästades av flera band och hade 
uppläsningar av bland annat Danny Lam, Sarah Britz, Klara Zimmergren och Djeno Mahic.  
 

Bokmässan 2018 
Under Bokmässan var vi ett stort antal medlemmar i föreningen som ansvarade för en 
monter som tyvärr låg hemskt illa till. Men vi gjorde det bästa av det och inredde montern 
som ett vardagsrum med en bokhylla där vi ställde upp #jagärhärboken som vi även hade till 
försäljning. Vi hade en TV som vi visade ett bildspel och även använde till de presentationer 
och uppläsningar vi hade i montern. Vi sålde även pins i år igen och delade ut flyers med 
#jagärhär’s bästa samtalstips och bjöd även in förbipasserande till samtal i montern. Fokus 
låg på civilkurage och mod som även är temat för boken.  
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Dangerous Speech Conference 
Mina Dennert har medverkat i en internationell konferens om Counter Speaking anordnad av 
Dangerous Speech Project som är ett amerikanskt forskarteam som samlade Counter 
Speekers från hela världen. Representanter från slovakiska #somtu, kanadensiska #iamhere 
och tyska #ichbinhier medverkade också.  
Konferensen har lett till ett fördjupat samarbete med flera av de medverkande, inte minst 
med #jagärhär-nätverket. Det har även mynnat ut i ett nytt forskningsprojekt som #jagärhär 
kommer att ingå i tillsammans med Dangerous Speech Project under 2019.  
 

TRUE STORIES 
Jens Rosbäck, Johanna Linder, Mina Dennert, Magnus Dennert, Jenny Jernberg och 
Mattias Lathi Davidsson har under hösten och vintern utvecklat projektet TRUE STORIES 
som är ett koncept för att skapa flöden på internet med engagerande och faktagranskad 
information, i syfte att stärka demokrati och mänskliga rättigheter och motverka 
desinformation och katastrofnarrativ. Projektet har engagerat till samarbete med tjugo andra 
organisationer från civilsamhället och vi träffades allihop på en workshop i december för att 
planera upp arbetet.  
 

Övriga aktiviteter: 
Under sommaren 2018 medverkade #jagärhär under i PRIDE-tågen i Stockholm och 
Göteborg. 
Vi har startat bloggen på jagarhar.se. 
Vi har startat den svenska Facebooksidan samt en internationell. 
Vi har startat en samtalsgrupp i Göteborg; Bastuklubben som har träffats vid ett antal 
tillfällen för att diskutera lokala aktiviteter.  
Vi har ordnat ett antal Demokratisamtal om Framtidens politik i Göteborg tillsammans med 
Nya principer för politik. 
Till 2-årsdagen spelade medlemmar in filmer på #jagärhär bokens tema mod. Filmerna 
spreds sedan i gruppen men även av medlemmarna på deras egna sociala medie-sidor.  
Inför morsdag gjorde vi en liknande kampanj på samma tema: #minmodigamamma för att 
sprida ordet om boken och om gruppen.  
Under Almedalen medverkade vi återigen i kampanjen #ochjagprotesterade tillsammans 
med Make Equal och en stor mängd andra organisationer i civilsamhället.  
Vi har även medverkat i Amnestys kampanj med en ”snäll” botarmé – som handlade om att 
bekämpa näthat mot kvinnor. Vi medverkade även till Amnestys valkampanj - #inteminröst 
som syftade till att uppmärksamma hur politiker använder en retorik som värderar människor 
efter hudfärg, etnicitet eller religion. 
Mina Dennert har även medverkat i juryarbetet för en mängd fina och prestigefulla priser. 
Många vilka #jagärhär själva vunnit tidigare år: Snällast i Almedalen.  Årets Nätängel, Årets 
initiativ, och Faktumgalan.  
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Vi har även medverkat i en Annorlunda Julkalender. 
Under hösten ordnade en motionär som är medlem i Facebookgruppen en kampanj som 
han kallade för Train for Love och som gick ut på att folk kunde anmäla sig till hans 
spinningpass och inträdet skänkte han sedan till #jagärhär. Han syster tryckte även upp T-
shirts som hon sålde till motionärerna och skänkte överskottet till föreningen.  

Media och press 2018: 
Här hittar ni ett axplock av den media vi har medverkat i: www.jagarhar.se/press/ 
 

Vi har haft följande anställningar/arvoderingar:  
Mina Dennert, heltid 2018 
Robert Hedström, sommaren 2018 
På Uppdrag: Robert Hedström, Mattias Lahti Davidsson, Jiang Millington, Marie Johansson, 
Karin Berg, Jenny Jernberg, Gustav Palmgren & Nadim Elazzeh  
 
 
 

Årsbokslut 2018  
  
Föreningen #jagärhär  
 
 
Föreningen #jagärhär  
Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2018  
  
RESULTATRÄKNING 2018-12-31 
Intäkter från föreläsningar 2018 232010 
Gåvor & medlemsavgifter 37297 
Intäkter bokförsäljning 7750 
Summa intäkter  277057 

  
  
Personalkostnader; lön, arbetsgiv. avg. 721430 
Tjänster; bokreleaser, kampanjer, bokmässan m.m. 72472 
Varor; patent, dator, telefon, teknik m.m. 10998 
Verksamhetskostnader; årsmöte, kontor, telefon, resor 89291 
Summa kostnader  894191 
    
ÅRETS ÖVER-/UNDERSKOTT  -617134 
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Balansräkning för räkenskapsåret 2018 

  
BALANSRÄKNING 2018-12-31 

  
Likvida medel 2018-12-31  
Banktillgångar 173130 
Balans 0 

  
Balanserad vinst: 790264 
Årets resultat: -617134 
I ny räkning överförs: 173130 

  
  

 


