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Från den 1 oktober 1995 ansvarar kommunerna för arbetslösa ungdomar under 20 år. En rad olika åtgärder har prövats i syfte 
att motivera unga människor att bryta sin passivitet. En passivitet som bland annat uppstått ur ett långvarigt bidragsberoende. 
Motivationen ska leda till vidareutbildning eller aktivt arbetssökande. KUPP är ett av alla dessa projekt. Det är en förkortning 
av kommunal ungdoms praktikplats. Göteborgs stad står som huvudman. Jag och mediapedagogen Suzanne Nilsson genomförde 
1998-99 ett identiskt projekt, Projekt Carnegie, där ett dussin långtidsarbetslösa ungdomar gick en 26 veckors mediautbildning 
förlagd till föreningen FilmCentrum Västs lokaler. Den förfogar över en komplett TV-studio med tillhörande sändningsfaciliteter. 
KUPP-projektet är även det förlagt till ovan nämnda lokaler. Kursen startade i slutet av februari och pågår fram till midsommar 
2001. Den utgörs av tolv ungdomar mellan sjutton och nitton år. Suzanne Nilsson och jag själv är handledare.

Du har ställts inför dryga dussinet ungdomar du inte vet något om. Inga intervjuer, ingen förhandsinformation, 
ingenting mer än generella uppgifter om att de flesta har låg självkänsla, aldrig  lyckats slutföra någonting, 

bor långt ute i förorterna, har trasiga hemförhållanden, är kopplade till det sociala och så vidare. Lägg därtill att så 
gott som ingen av dem vet var Linnégatan, Götaplatsen eller Slottsskogen ligger, aldrig satt sin fot på Järntorget, aldrig 
besökt ett museum eller konsthall och knappt hört talas om ordet demokrati. Jodå, vi lever och andas i samma stad. 
Eller förresten, gör vi det? Detta är inte en traditionell rapport. Kursens mål, mening och syfte följer ingen linjär bana, 
snitslad enligt modell 1A.  Jag och Suzanne har försökt skapa en miljö där deltagarna ges tillfälle att under dessa arton 
veckor lära känna varandra och samarbeta i hopp om att kunna slutföra något. Inte som en skolklass, utan som en 
TV-redaktion. Kupp-TV redaktionen. Jag frågar mig om vårt möte kommer att påverka mig som medborgare och 
människa. Kommer det att påverka dem? Kanske finner jag några svar.

”Producera fem program som belyser demokrati för ungdomar i Göteborg”.  
 Så ungefär lyder arbetsbeskrivningen från uppdragsgivaren. Lyckligtvis är demokrati ett mångfacetterat ord. 
Det viktiga med den här kursen är ju först och främst att få deltagarna motiverade, nyfikna och engagerade så att 
de efteråt kan göra sig en en bild av var de står. Under 18 veckor föresatte vi oss att driva en ”motivationskurs med 
video som redskap” . Vi insåg snart omöjligheten att motivera vår grupp att producera fem program på temat: demokrati, 
ett ord vars betydelse inte någon kände till. Vi utvecklade sålunda en talang på att tolka ordet demokrati. 

”Jag tycker om den här kursen, man kan gå ut  
och röka en cigg när man behöver”.

Ur anteckning från vecka fem.

Från tidigare kurser med ungdomar är vi vana vid att de flesta någon gång har provat en videokamera och att de 
har  god datorvana. Väldigt få i denna grupp hade detta. Det gällde för oss att med så lite prat (se: teori) som 

möjligt få dem intresserade av att vilja berätta med ljud och bild. En planerad dag i studion skulle till exempel kunna 
få hård konkurrens med en varm vårsol. Att då istället spontant förlägga redaktionen i Slottskogen var ett sätt att få 
mesta möjliga ut av en arbetsdag. För mig var detta väldigt ovant och jag ogillade till en början att behöva kompromissa. 
Nu vet jag bättre. Höjd kreativitet, intressanta samtal somkan spänna från etniskt ursprung och vardagsincidenter till 
drogpolitik, kroppsideal och rasism. Ibland önskar jag att uppdragsgivarna funnits på plats för att höra allt intressant 
som sagts.  Ofta har jag istället känt stressen över att leverera programmen i tid. 
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”Vad vi måste göra klart för den här delegationen som kommer är att den här här linjen är en integrerad 
kurs med en fundamental substruktur, tematiskt  grundad på  gemensamma kulturella och sociala faktorer, 

 på intet vis oförenliga och väl infogad i en akademisk kontext för att ge studenterna stimulans och hjärn…
          ’Blödning?  föreslog lektor Board’.      Ur boken ”Wilt” av Tom Sharp.

Första dagen på kursen ägnades åt en egen utformad övning. I TV-studion stod en kamera uppställd framför ett 
blädderblock. I redaktionssalen ägnade deltagarna ett par timmar åt att skriva eller teckna ett manus baserat på 

händelser ur deras liv. Viktiga minnen eller erfarenheter. En och en, alltefter de skrivit färdigt, presenterade de sig med 
namn och ålder framför kameran. Därefter fick de ett par minuter att teckna och beskriva sitt manus, på blädderblocket. 
Tecknandet avleder koncentrationen på kameran. Resultatet blir en tidig indikation på var och ens personlighet. 
Övningen är ett utmärkt sätt att skapa förtroende. Materialet göms därefter för att sedan fram och visas, med allas 
samtycke, på avslutningsdagen. Känslan av förändring är alltid mycket påfallande. 

Det är viktigt att snabbt få reda på gruppens kollektiva egenskaper. Vi går aldrig på de första intrycken, 
för att slippa måla in oss i ett hörn. Ansvar, orättvisa, medkänsla, misstänksamhet, delaktighet, intriger, stöd, 
grupperingar och ledarskap. Dessa parametrar och några till kräver stort spelrum. Vi ville skapa en arbetsplats 
med en atmosfär där alla kan känna sig delaktiga. Inför grundkursen (v.1-9) placerade vi ut cafébord 
med plats för två personer. Därefter (v. 9-18) ersatte vi caféborden och  med ett stort konferensbord. 
Där sitter de nu sammansvetsade i en grupp, var och en på sina speciella platser. Rundabordsamtal inleder 
dagarna och de ger en indikation på hur veckan kommer att bli. Platsen kallar vi redaktionen. 
 

Varje deltagare tilldelas ett fack innehållande en videohandbok, en mapp, en penna samt skrivblock och varsin 
namnmärkt kaffekopp. Travar med disk förutspåddes, mest från grannföreningar som nåtts av ryktet att det skulle 

startas upp en ungdomskurs. Farhågan kom på skam. Kopparna diskades exemplariskt och placerades i deras respektive 
fack när dagen var slut. Varför? Kanske för att sakerna gav dem en känsla av tillhörighet. Kanske gav det dem en 
känsla av att bli sedda, vara utvalda. Iakttagelser och funderingar av det här slaget är signifikativt för hela kursen. 
 Gruppen har stort behov av framförhållning och rutiner. Enkla veckoscheman sätts därför upp. Boknings-
scheman av kamera respektive redigering likaså. En te och kaffebryggare finns och snart är även en dryckesansvarig 
utsedd. Morgonsamlingen är central och ger en indikation på hur veckan kommer att gestalta sig. Jag lär mig snart 
att inte ta saker personligt. Om någon kommer försent eller vägrar prata så beror det ofta på andra saker. 
Min och Suzannes uppgift är att agera antenner. Det gäller pejla in frekvenserna för att kunna dosera information 
och uppgifter efter humör och inställning hos var och en.

 

Vi inleder alltid våra kurser med tonvikten på teori för att sedan omsätta dem i praktisk handling. Vi använder 
oss  minimalt av kurslitteraturen. Istället lyfter vi fram bitar som är intressanta för tillfället och baserar dessa 

på självupplevda exempel och erfarenheter. Det är ingen mening med att gå igenom den dramaturgiska modellen enligt 
Ibsen eller Dostovjevskij. Istället analyserar vi sagan om Rödluvan och Bröderna Grimms odöliga berättarkonst. 
När och om en dialog uppstår är det bara att blåsa på glöden. Några av de roligaste lektionerna var när vi 
började associera och kommentera varandras åsikter. Jag och Suzanne försökte vid dessa tillfällen även få igång de 
blygaste och svagaste deltagarna. Antingen genom att ställa dem framför tavlan och låta dem anteckna eller att ge dem 
sista ordet. Det svåraste när man kommit igång är att se tecknen på när det är dags för paus. Gör jag inte det leder 
detta till trötthet och irritation bland deltagarna. Rasterna portioneras därför ut på intuition. Vi tar ofta paus. 



LIA IV: Kupp-TV
Bengt Löfgren

Suzanne och jag förklarar för deltagarna att vi inte har för avsikt att göra om dem till mediaarbetare. 
Vi berättar däremot om det lagarbete som krävs hos en redaktion. Hur alla måste spela sin roll för att få 

allt att fungera och att samtliga är lika viktiga under en studioinspelning. Detta är en cliché, men en sann sådan.
Grundkursen ger dem god tid att prova alla de yrkesroller som är kopplade till TV/mediabranschen. Under denna 
period delar vi även ut rikligt med övningsuppgifter. Allt ifrån enkla kameraövningar till producering av så kallade 
enminuts-filmer och parafraser på scener hämtade från TV-såpor. Den sistnämnda övningen är förstås speciellt lyckad. 
Behovet av att få se färdiga resultat är mycket stort och därför håller vi allting på ett enkelt och effektivt plan. 
När en övning är klar är det uppsamling och visning av samtligas arbeten. Det är fantastiskt när alla tillsammans 
märker hur mycket arbete som gjorts under en dag och att de inser att de klarar av att fullfölja en uppgift. 
 

Kursen genomförs med förhållandevis små medel. Två mindre digitalkameror och två dataredigeringar finns att 
tillgå. Endast två av deltagarna har haft media som ämne i skolan. Jag strök därför hela teknikmomentet, ställde 

kamerorna på automat och lade ner tiden på att tillsammans med ungdomarna studera TV-inslag av olika karaktär 
och längd. Alltifrån nyhetsreportage till featureinslag. Vi diskuterade bilder och bildspråk ur en för dem ny synvinkel.    
Media som maktfaktor, är ett ständigt återkommande tema. Ska vi tro på allt vi ser? Vad kan de själva berätta och hur?
Jag bad dem fundera på vad de skulle kunna göra om de bara vände blicken inåt. Vi pratade om hur lite vi 
visste om varandras boende. Centrum kontra Bergsjön. När de bekantat sig och blivit trygga med kameran och 
redigeringsutrustningen gav vi dem enskilda uppgifter. Att bild och ljudsätta en dikt eller text de tycker om var en 
uppgift. Den uppmuntrade det egna skapandet och fungerade som komplement till den trygghet gruppövningarna givit.  
Kamerorna finns tillgängliga dygnet runt, hela veckan. 

 

Jag har ett kluvet förhållande till de obligatoriska närvarolistorna. Jag antar att det har med ansvarskänslan inför 
anordnarna kontra deltagarnas integritet att göra. Ofta har deltagarna, om de är borta, en fullgod förklaring till sin 

frånvaro. Dessvärre finns inte alla skälen med på listan över godkända anledningar. Kurt Bünz, administratör av kursen, 
kräver  punktlighet och disciplin. Där vi ibland känner oss ambivalenta är han konsekvent. Utöver närvarolistorna ser 
han även över de praktiska rutiner som har med arbetsförmedlingar, socialnämnder och ersättningsärenden att göra. 
Vi kan tryggt hänvisa deltagarna till honom när de har frågor som kretsar runt detta. Varje torsdag mellan klockan 
nio och elva kommer även två socialarbetare som är knutna till projektet, på besök. Deras uppdrag förvandlades 
ganska omgående från att svara på frågor om blanketter etcetera till att anta en mer familjär karaktär där de själva 
inbegreps i samtal och diskuterade med deltagarna på ett mer personligt plan. De är även trogna besökare under 
varje programinspelning. Suzanne och jag samtalar ofta och gärna med dem. Samtal är kanske fel ord. Vi pratar, de 
lyssnar. Vårt arbete är oerhört intensivt och direkt och ibland är det svårt att upptäcka de framsteg som görs hos var 
och en av deltagarna. Vi noterar förändringar men saknar tiden för reflektion. Socialarbetarna kan då tala utifrån sina 
erfarenheter, ge extern respons och bekräftelse på vad vi upplever. Vidare ger de oss feedback på intryck de upplever 
vårt arbete gjort på deltagarna. 

”Jag kan inte snacka med dig nu, jag är på jobbet.”

Deltagare  pratar i mobil med  kompis.
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”Om du är uppmärksam i skolan, gör  dina läxor, klarar dig bra på proven 
och uppför dig hyfsat, ska du få ett välbetalt arbete när du är klar.”

 Postman, Neil : ”När skolans klocka klämtar” (Daidalos förlag) sid. 20.

Vikten av så kallat en till en engagemang är stort bland dessa ungdomar. Vi har ofta enskilda samtal där
vi förklarar om och om igen att vi finns till för dom, att vi inte är lärare utan verksamma filmarbetare 

ställda till deras förfogande. Vi erbjuder dem vårt kontaktnät som de kan använda för studiebesök eller praktik 
inom de flesta områden rörande media eller konst. Vi lovar även att finnas till hands för dem efter avslutad kurs. 
Dessa samtal återkommer med jämna mellanrum för att vårt budskap ska nå fram. Förhoppningsvis leder det dem 
fram till större självinsikt och initiativförmåga. Intresset att skapa och berätta måste komma från dem själva. 
Genomgående var detta intresse till en början mycket svagt. Vi insåg att det skulle ta tid, mycket engagemang, 
peptalk och exemplifiering för att få dem att förstå vad de egentligen tilläts få göra under denna kurs. När några 
senare upptäckte hur kul det var att uppsöka folk och nya platser i rollen som fotograf eller reporter och vilka dörrar 
som öppnades uppstod en dominoeffekt. Insikten att ett telefonsamtal kan leda till ett gratis teaterbesök och chansen 
att få träffa skådespelarna gav dem en aha-känsla och en rejäl dos självförtroende. Längre fram kanske det hjälper 
dem när de ringer på jobbannonser och liknande. 

Regler är ett otyg. Personligen försöker jag hämta inspiration från fotbollsdomaren som tidigt lägger nivån 
och betonar vikten av att grundreglerna följs. Tider exempelvis, är alltid ett problem. Som en naturlig följd av 

lång arbetslöshet och låg motivationskraft begär vi inte att de ska bryta sina mönster. Vi skapar istället ett förtroende 
så att de vid sen ankomst eller sjukdom skickar ett SMS eller ringer till redaktionen. Förtroendet belönas med 
ansvarstagande och domaren i mig slipper vifta med korten. Inledningsvis har det varit vi som ringt och frågat var 
de håller hus om de försovit sig. Efter ett par veckor övertogs detta ansvar per automatik av ungdomarna själva. 
Inte för att det var orättvist att endast några var där utan för att de saknade resten av gruppen. 

När det uppstår en konflikt (de uppstår alltid) är det viktigt att reda ut dem innan de skiljs åt för dagen. Ofta 
kan det röra ett grupparbete. Man skyller misslyckanden på varandra och så vidare. Tillsammans försöker vi 

då reda ut vad som hänt och varför. Det är en avvägning huruvida det blir jag eller Suzanne som deltar. Vi är aldrig 
två.Metoden fungerar över förväntan och jag själv har utvecklats mycket vad gäller konflikthantering.  En av konflikt-
erna vi alltid får ta ställning till är perioden när någon eller några av ungdomarna undrar vilka som tjänar pengar på 
kursen, vem som står bakom alltihop och vad den syftar till. Detta tycks vara en inbyggd faktor när man jobbar med 
”åtgärdspaket”. Ofelbart tas detta upp av den starkaste i gruppen i syfte att demoralisera och i tillägg förstärka sin egen 
popularitet. Konflikten skapade en olustig stämning i den redan svaga gruppen. När deltagaren i fråga kort därefter 
hoppade av kursen uppstod en märkbar lättnad i gruppen. Vid avhopp är det alltid mycket viktigt att informera om 
orsaken. Den egna oron, hänsyn till beställaren och deltagarstatistik måste ställas åt sidan. Vi såg tecken på att de 
började se det som deras fel att deltagaren hoppade av. Att det var på grund av deras beteende det blev som det blev.
Deltagarna får på inga premisser ges tillfälle att klandra sig själva. 
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Under kursen har vi uppmanat ungdomarna till att komma med förslag på enskilda arbetsplatsbesök. 
Dessa har i samtliga fall varit mycket lyckade och spännande att utvärdera tillsammans. Ofta handlar 

det inte om att bli något av de yrken man titta närmare på, snarare att man faktiskt kan bli det man vill om man 
orkar ta initiativ. Här följer en kort lista över några av besöken.

SVT Delsjön
En specialdesignad visning med fokus på en inspelning av Väst-nytt. Syftet var att bygga upp 
sjävkänsla genom att visa på alla likheter med den miljö de själva jobbar i. Bildproducenten 
Marie Lönn guidade runt och ville i utbyte delta under en av elevernas inspelningar.
MTV Jonsered
Besök och deltagande som statister i en inspelning av serien Vita Lögner samt ytterligare 
ett besök där de får vandra runt i studiomiljön tillsammans med en guide.
Teater Bhopa och Teatergruppen
Teater har visat sig vara mycket populärt i vår grupp. Många har aldrig sett en pjäs eller uppsättning. 
Reaktionerna har varit så positiva att vi planerat in fler besök. Besöken har gjorts på deras fritid. 
Museér
Vi uppmuntrar deltagarna att besöka stadens museér i syfte att komma på ideér och få inspiration. 
Det är även ett sätt att bryta av och förhindra monotoni. 

Vi har även försökt se till de enskilda behoven och uppmuntrar de som tar egna initiativ och visar intresse och 
talang inom olika områden. Det kan vara ljud, bild eller design. I dessa fall har vi arrangerat privata besök på 

arbetsplatser. Här ges några exempel på sådana.

Khim Efraimsson
Khim är klubbarrangör, discjockey, radiopratare och skivbolagsdirektör. Han fanns 
till en av deltagarnas förfogande under en heldag. De gjorde bl.a en signaturmelodi 
tillsammans med hjälp av olika PC-baserade samplingsprogram.
Johan Wanloo
Etablerad serietecknare och grafiker på GT tog under en dag hand om en 
specialintresserad deltagare. Johan visade och berättade om sin bakgrund 
och om hur han kommit dit han befinner sig idag, 
Per Dahlberg
Per har jobbat på SVT Växjö som programledare och även på P3. Tillsammans med 
våra deltagarehar han gett föreläsningar i bland annat intervjuteknik och inspelningsförfarande. 
Han finns hela tiden att tillgå för kursdeltagarna.
Artur Zarzycki
Artur visade under en heldag två kursdeltagre runt i olika grafiska verktyg. Syftet var 
inte att bygga den ultimata hemsidan, mer att visa på vad som krävs av en yrkesverksam 
grafiker och ge inspiration för att våga ta egna initiativ.
Bo Sjökvist
Bo jobbar på SR i Göteborg och tog hand om en av deltagarna, intresserad av ljud och inspelningsteknik.  
Bosse visade hur man jobbar i olika redigeringsverktyg och ordnade tillträde till en radioteater-inspelning.

Jag och Suzanne vet själva vikten av att få träffa folk i branschen, knyta kontakter och få vistas i en ”äkta” miljö. 
Vi vet också att det är oerhört viktigt att tajma dessa besök. De måste göras när deras motivationskurva står i 

zenit.Jag tror att grupper som denna behöver dras igång snabbt för att sedan slussas vidare till ett brett nätverk i 
beredskap att ge ta dem vidare genom nästa fas.  Det är då som saker börjar hända och de kan se nya perspektiv, 
för att låna en rad av Ola Magnell. 
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För mig och Suzanne känns det ingångna avtalet att producera fem program ibland som en fruktansvärd press. 
En press som i vissa skeden motverkar syftet med hela kursen. Kravet på prestation leder ofta till lojhet och missmod 
bland ungdomarna och till ilska och frustration hos oss själva. Utan erfarenheten från tidigare projekt och stödet 
från administratören Kurt Bünz hade vi aldrig vågat arbeta enligt det sätt vi gör. Vi har med den här gruppen tvingats 
förkasta moment vi trott vara ofelbara. Däribland insikten av att en TV-studio inte besitter magiska krafter. 
Alla tonåringar vill inte synas på TV. Därför har vi under resans gång inte dragit oss för att lägga om kursen och bara 
flyta med. Det är då vi gjort spontana nedslag på museér eller konstutställningar. Gått på teater eller tittat på film. 
Jag känner mig oerhört priviligerad att ha vunnit dessa ungdomars förtroende och tillit. 

När jag tänker på alla utbrända lärare runtom i landet förstår jag hur svårt läget är. Jag gör en 18 veckor lång punktinsats  
Under denna korta period kan jag ge dem min totala närvaro och koncentration. En lärare idag måste ha en orimlig 
uppgift. Min erfarenhet är att man måste ha åtgärder beredda när de avslutar projekt av den här karaktären. När de 
slutar står förhoppningsvis deras motivationskurva på topp, de har farten uppe för att våga ge sig på exempelvis en 
utbildning eller att flytta till en annan ort eller land. Vad som helst, men någon och helst ett flertal måste stå standby 
och kunna erbjuda dem vettiga alternativ. Jag frågade en av arbetsförmedlarna som är engagerad i Kupp-projektet om 
hur många ungdomar ur den kategori vi har, det finns i Göteborg. Hon svarade att hon själv hade trehundra stycken. 
Det fick mig att inse hur stor marginaliseringen är. Ungdomarna vi lärt känna tillhör inte de grovt kriminella eller 
totalt missanpassade. De finns tillsammans med hundratals andra i ett vakuum där väldigt få orkar lyssna eller bry sig.
Min och Suzannes vardag har under dessa pågående arton veckor välts över ända. Ingen autopilot eller agenda i världen 
kan förutse vad nästa dag har att bjuda på. Vi tvingas planera löst och ställa nästan allt annat åt sidan. Man lever med 
dem tjugofyra timmar om dygnet. Har det varit värt det? Ja, utan tvekan. Jag har fått lära mig massor om hur det är 
att vara ung och bo ute i förorten idag. Vad som upptar deras tankar, hur de ser på sin tillvaro och vår. Framförallt 
har de gett mig och Suzanne sitt fulla förtroende. Jag är inte naiv och tror att jag vet hur allting ligger till, hur dagens 
ungdom fungerar och så vidare. Inte alls. Men jag har fått ett koncentrat av en samhällsbild jag inte visste något om. Ett 
koncentrat så starkt att jag börjat tänka i andra banor, politiskt. Tankar jag inte varit speciellt engagerad av innan. Bara 
lojt TV-soffe intresserad. En känsla av närvaro och jävlaranamma.
  

Bengt Löfgren, Maj 2001
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