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Kapitel 1. Sammanfattning

Projektet Diapraxis – Interkulturell och interreligiös dialog med socialt arbete har drivits
med medel från EU:s Integrationsfond mellan 2010 och 2012. Projektet var ett samarbete
mellan projektägaren Stockholms Stadsmission, Svenska Kyrkan i Nacka församling,
Muslimernas förening i Nacka och S:t Konrads katolska församling i Saltsjöbaden.
Projektet har bestått av ett antal aktiviteter såsom föräldragrupper, jag-stärkande grupper
(kallas även skapandegrupp), matlagningsgrupper och svenskagrupper. Projektet har
även genomfört seminarier och temakvällar. Stockholms Stadsmission gav utvärderaren
Oxford Research i uppdrag att särskilt besvara två frågeställningar; i vilken utsträckning
individer har blivit hjälpta av deltagande i projektets aktiviteter, samt projektets påverkan
på (och potential att påverka) integrationspolitik.

1.1

Diapraxis som medel för individuell utveckling

Resultaten från intervjuerna med deltagare visade att aktiviteterna inom Diapraxis
framförallt har bidragit till att stärka deltagarnas självförtroende och självkänsla, samt att
förbättra kunskaperna i det svenska språket. Flera deltagare upplevde även förbättrad
kunskap om sina och andras rättigheter och skyldigheter i Sverige och utifrån de
mänskliga rättigheterna, att de hade fått fler vänner, att det blivit lättare att ta kontakt
med eller fått ökat förtroende för myndigheter, samt att de fått en trygg punkt i samhället
att söka sig till. Resultaten visade sig särskilt tydliga för deltagare som tagit del av flera av
aktiviteterna.

1.2

Diapraxis påverkan på integrationspolitiken i Nacka
kommun

Resultaten visade att projektet i första hand var inriktat mot att hjälpa deltagarna i deras
vardag genom stöd och vägledning i samhället. På så sätt har projektet verkat som ett
gott exempel i Fisksätra och Nacka. Projektets informationsspridning har medfört att ett
stort antal människor kunnat ta del av erfarenheterna från verksamheten. Däremot är det
få som kan skilja mellan projektets aktiviteter och den ordinarie verksamheten vid det
befintliga råd- och stödcentret Källa, som utgör basen för organisationernas sociala arbete
i Fisksätra.
Den integrationspolitiska påverkan som utvärderaren har studerat har främst gällt
spridning av lärdomar och arbetssätt till Nacka kommuns personal och verksamheter,
samt till aktörer som är involverade i integrationsarbete i Fisksätra. Dessa aktörer visade
sig ha en positiv bild av projektets verksamhet som uppfattade att verksamheten utgjorde
en tårtbit av integrationsarbetet i Fisksätra. Verksamheten har bidragit till att föra in ett
religiöst perspektiv på integration. Nacka kommun har också fått upp ögonen för den
verksamhet som projektet har bedrivit.
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1.3

Lärdomar och framgångsfaktorer

Projekt Diapraxis har i huvudsak nått sina mål och kan totalt sett anses vara ett lyckat
projekt. Oxford Research vill nedan lyfta fram några av de lärdomar och
framgångsfaktorer som finns i projektet och som de inblandade organisationerna, eller
andra projekt, kan dra nytta av för framtida verksamhet.
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•

Projektet Diapraxis har sin grund i råd- och stödcentret Källan i Fisksätra.
Grunden i Källan har varit en av nyckelfaktorerna för projektet eftersom
människor i Fisksätra har tillit för Källan. Utan Källan hade Diapraxis inte
kunnat arbeta så väl för sina deltagare. Att projektorganisationen har medfört
gemensam styrgrupp för Källan och Diapraxis har medfört ett gemensamt grepp
kring verksamheternas utveckling.

•

Ledarnas kompetens och deras närhet till deltagarna har varit avgörande för
projektets resultat. Dels har ledarna kompetens som möjliggör att möta
deltagarnas enskilda behov och vardag, och dels har deltagarna förtroende för
den verksamhet som bedrivits inom projektet. Det har visat sig genom att
ledarnas språkliga och kulturella kompetens har färgat vilka personer som har
deltagit i aktiviteterna. Kompetens och tillit som möjliggör att bryta ner
misstänksamhet eller rädslor har varit avgörande för projektet.

•

Aktiviteterna har bidragit på olika sätt till arbetet för integration och alla utom
föräldragruppen kommer att drivas även efter projektets slut. Föräldragruppen
har emellertid varit den mest lyckade inom projektet och har också efterfrågats
från andra delar av Stockholm. På längre sikt bör även föräldragruppen drivas
vidare. Det har även visat sig finnas särskild efterfrågan på att inkludera männen
i arbetet och att fokusera på medling. I övrigt har matlagningsgruppen och
svenskagruppen efterfrågats bland flest tillfrågade aktörer inom och utanför
projektet. Eftersom aktiviteterna bidragit på olika sätt till integration bör även
jag-stärkande gruppen utvecklas.

•

Utifrån de lärdomar som dragits från aktiviteterna bör nya aktiviteter utvecklas
för de deltagare som genomgått flera grupper. Utvärderaren vill särskilt lyfta fram
möjligheten att utveckla aktiviteter som utmanar deltagares stärkta
självförtroende och självkänsla, och som ger deltagarna möjlighet att använda
sina kunskaper i svenska språket. Eftersom deltagande i flera grupper har visat
sig vara mest effektivt skulle kombinationer av aktiviteter också kunna utvecklas.

•

Något som bör utvecklas inför kommande verksamheter är reflektionen kring
rekrytering. Inom projektet har rekryteringen mestadels skett via Källan eller
genom att informationen har spridits ”mun-till-mun”. Denna typ av rekrytering
har fungerat för projektet, men för att kunna nyttja den kunskap som har
upparbetats genom projektet och för att kunna utveckla verksamheten i rätt
riktning bör medverkande organisationer diskutera fördelar och nackdelar med
olika typer av rekrytering. Exempelvis bör diskussionen röra hur verksamheten
kan locka fler män.

7

Kapitel 2. Lärdomar från Diapraxis – för
deltagare och lokalsamhälle

Som utvärderare har Oxford Researchs kontinuerligt utvärderat och försökt ge stöd till
projektet Diapraxis projektorganisation och styrgrupp. Arbetet har genomförts utifrån
ansatsen ”on-going evaluation”, som på svenska brukar kallas följeforskning, lärande
utvärdering eller processutvärdering. Syftet med ansatsen är att föra in nya underlag till
vägval för projektet under projektets gång. Förutom att besvara i vilken utsträckning
projektet har lyckats nå sina mål har utvärderingen även sökt förklara hur projektet har
nått dessa resultat. I Oxford Researchs uppdrag från Stockholms Stadsmission har
särskilt fokus legat på att besvara två frågeställningar:
1.

I vilken utsträckning individer har blivit hjälpta av deltagande i projektets
aktiviteter, samt

2. Projektets påverkan på (och potential att påverka) integrationspolitik.
Utvärderingen har pågått från och med våren 2011 fram till projektavslut i juni 2012. För
att kunna besvara ovanstående frågor har information från hela utvärderingen
inkluderats. Detta avsnitt inleds med en summering och värdering av hur deltagarna har
påverkats av projektet och därefter besvaras hur och om Diapraxis har haft
integrationspolitisk påverkan.

2.1

Diapraxis som medel för individuell utveckling

Diapraxis har bestått av aktiviteter som har satts samman till ett helhetskoncept.
Diapraxis verkar vid Källan, som utgör basen för organisationernas sociala verksamhet.
Både bland interna och externa aktörer är det föräldragruppen som anses vara mest
lyckad. Därefter följer svenska- och matlagningsgruppen, medan den jag-stärkande
gruppen (skapandegruppen) har varit svårare att styra rätt. Tanken är att de aktiviteter
från Diapraxis som ger bäst resultat tillsammans med internationella kunskaper och
erfarenheter från Källan1 ska ”paketeras” till ett koncept eller en modell för att spridas
och etableras på andra platser nationellt och förhoppningsvis även internationellt.
Under utvärderingen har Oxford Research samtalat med projektmedarbetarna,
styrgruppen, externa aktörer och deltagare i projektet. Intervjuerna med deltagare har
påverkats av språkliga barriärer. Mot bakgrund av att möjligheterna att genomföra
intervjuer eller enkätundersökningar med deltagare därför har varit begränsade har
datainsamlingen komplicerats något. Utifrån de samtal som utvärderaren har haft med
1
Källan är det råd- och stödcenter som Diapraxis verkar vid. Källan har fokus på att ge individer i Fisksätra stöd
att orientera sig på kulturella, sociala och existentiella plan i det svenska samhället, men också att samarbeta
över religionsgränser för att främja integration om minska social utslagning.
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deltagare kan vi däremot slå fast att deltagarna är mycket nöjda med aktiviteterna. Både
projektmedarbetare och andra aktörer i Fisksätra har beskrivit att deltagarna har
utvecklats med hjälp av projektet och att det finns ett stort behov av den här typen av
aktiviteter i Fisksätra. Samtliga deltagare som utvärderaren har pratat med har också
uppfattat möjligheten att påverka aktiviteterna som mycket goda. Utifrån de samlade
resultaten från intervjuer och enkätundersökningar med deltagare kan utvärderaren även
fastslå att Diapraxis har bidragit till att:
•

Förbättra deltagarnas självförtroende och självkänsla,

•

Förbättra deltagarnas kunskaper i det svenska språket,

•

Förse deltagarna med bättre kunskap om sina och andras rättigheter och
skyldigheter i Sverige och utifrån de mänskliga rättigheterna,

•

Många deltagare har fått fler vänner,

•

Deltagare fått lättare att ta kontakt med eller fått ökat förtroende för
myndigheter,

•

Ge deltagare en mer meningsfull vardag och en trygg punkt i samhället att söka
sig till.

En medarbetare i projektet lyfte fram tre olika faktorer som stimuleras inom projektet;
det personliga mötet med andra människor, ökad kunskap om det svenska samhället
samt ökad motivering och självkänsla. Få deltagare i grupperna har framhållit politisk
eller arbetsmarknadsmässig integration till följd av projektet. Däremot har fler beskrivit
att de fått förbättrade förutsättningar för att börja studera. En projektmedarbetare
beskrev känslan efter att en av deltagarna hade presenterat sina erfarenheter från
projektet såhär:
”Att se henne stå där framför alla och prata på svenska, jag höll på att
börja gråta!”( Projektmedarbetare)2
Även om Diapraxis har drivits som ett antal enskilda aktiviteter har några inslag präglat
dem alla. Samtliga aktiviteter har bidragit till förbättrat självförtroendet hos deltagare.
Även kunskaperna i det svenska språket har utvecklats hos de deltagare som har deltagit i
svenskagruppen såväl som hos de som har deltagit i andra aktiviteter. Flera deltagare som
utvärderaren har mött har gått från att vara tysta till att medverka aktivt i utvärderingen
och hjälpt andra som har sämre kunskaper i svenska att delta.

2

Vid samtliga citat anges vilken grupp av aktör som gett citatet:

Deltagare: deltagande personer i projektets verksamhet.
Projektmedarbetare: Projektmedarbetare på plats i Fisksätra, inklusive aktivitetsledare och metodutvecklare.
Styrgruppsmedlem: Personer som sitter i styrgruppen, exklusive projektmedarbetare i styrgruppen.
Extern aktör: Samtliga aktörer som hör till organisation som inte anordnar projektet.
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Deltagare i flera aktiviteter
Flera deltagare har valt att delta i flera av de aktiviteter som Diapraxis har anordnat. Två
deltagare beskrev att kombinationen av flera aktiviteter leder till bättre kunskap om sina
rättigheter i samhället, vilket gör det lättare att orientera sig i samhället. En annan
framhöll att det har blivit lättare att söka jobb eller veta hur man går till väga för att börja
studera. En av medarbetarna beskrev att styrkan i projektet är just att det har gått att
delta i flera grupper, eftersom det har gett en vardaglig relation och aktivering av
deltagarna:
”Det höjer statusen hos de själva, genom att höja självförtroendet, men
också synen på sig själv i samhället. Många börjar förstå att det handlar
om en ömsesidig påverkan där jag blir medveten om att jag är en del av
samhället och börjar fråga sig ”varför gör inte jag något?”.
(Projektmedarbetare)
En annan medarbetare pekade på att det ska vara roligt att gå till Diapraxis och att det
finns ett tydligt behov av olika grupper. Behovet av grupperna bekräftades i de intervjuer
som utvärderaren gjort med deltagarna, eftersom majoriteten av de som har deltagit i
flera kurser också har pekat på vikten av att diskutera alla relevanta ämnen. På så sätt kan
de olika grupperna ses som forum för diskussion av olika ämnen eller perspektiv. De
deltagare som har deltagit i flera grupper visar en tydligare utveckling än övriga deltagare.
Det har möjliggjort för dem att känna trygghet i verksamheten och att diskutera flera
ämnen som är relevanta i vardagen, exempelvis både svenska språket, familjerelationer
och kultur. De deltagare som har deltagit i flera grupper har erbjudits en helhetssyn på
integration som inte varit möjlig för dem som avstått. Grupperna kan tillsammans bidra
till att bryta isolering, vilket medför att deltagarna får en ökad mottaglighet och öppenhet
för att söka meningsfulla mötesplatser:
”Det är viktigt att inte glömma bort att aktiviteterna kompletterar
varandra.” (Projektmedarbetare)
En extern aktör till projektet beskrev att:
”Det finns ett stort behov bland många i Fisksätra att få förankring i
samhället, att förstå samhällets funktion, men också att få mänsklig
kontakt och att hitta ett nätverk av individer.” (Extern aktör)
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2.2

Diapraxis påverkan på integrationspolitiken

En av de frågor som utvärderingen syftade till att besvara var hur projektet har påverkat,
eller har potential att påverka, lokal integrationspolitik i Nacka kommun. Tillsammans
med projektägaren har uppdraget begränsats till att gälla lokalsamhället i Nacka
kommun. Utvärderaren kan konstatera att Diapraxis har fokuserat på att utveckla
deltagarna snarare än att genomföra strategisk påverkan. Däremot har projektet agerat
gott exempel för andra verksamheter, vilket har spridit sig till exempelvis Nacka
kommun. Den integrationspolitiska påverkan som utvärderaren har studerat har främst
gällt spridning av lärdomar och arbetssätt till Nacka kommuns personal och
verksamheter, samt till aktörer som är involverade i integrationsarbete i Fisksätra.
Fyra av EU:s grundprinciper för integration3 finns omnämnda i Diapraxis ansökan om
medel till Integrationsfonden. I ansökan angavs att projektet skulle främja dessa
principer genom att:
•

Ge deltagare grundläggande kunskaper om svenska språket, historia och
institutioner,

•

Skapa forum för interkulturell och interreligiös dialog,

•

Trygga, skapa förutsättningar för och främja utövandet av olika kulturer och
religioner,

•

Främja deltagarnas medverkan i den demokratiska processen och i utformningen
av integrationspolitik och integrationsåtgärder på lokal nivå genom
kunskap, ”jag”-stärkande arbete, motivationsarbete och aktiviteter med hög grad
av deltagarinflytande och deltagarmedverkan.

Metodutvecklaren Johan Gärde har också lagt stor vikt vid att definiera
integrationsbegreppet i sin metodutveckling. På liknande sätt har Johan Gärde lagt fram
ytterligare definitioner av integration i diskussionen kring metod och utvärdering:
•

Arbetsmarknadsintegration definieras i termer av inlemmande i arbetslivet.

•

Social integration innebär tillgång till ett svenskt socialt nätverk i olika miljöer

•

Medborgerlig integration omfattar medborgerlig och politisk delaktighet genom
fullständiga politiska rättigheter

•

Boendeintegration innebär utvecklingen av etniskt blandade sociala nätverk i
bostadsområden och tillgång till boende på egna villkor

•

Subjektiv integration kopplas till en mikrodimension där individuella faktorer
interagerar med strukturella faktorer4.

I nästkommande två avsnitt diskuteras Diapraxis fokusering på strategisk påverkan och
hur de olika aktiviteterna har bidragit till att påverka (eller potentialen att påverka)
integrationspolitik.

3

Se kapitel 3.

4

Johan Gärde, ”Indikatorer för kvalitetssäkring och utvärdering - Diapraxis 2010-12”
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Diapraxis fokus på att påverka integrationspolitiken i Nacka kommun
Diapraxis har underlättat vardagen för deltagande människor i Fisksätra.
Spridningsarbete är krävande och kan därför vara svårt att hinna med i det dagliga
arbetet. Däremot har det inte funnits något större utrymme för de projektmedarbetarna
som arbetar med grupperna att arbeta med spridning av resultat eller metoder. Trots det
har projektmedarbetare genomfört löpande spridningsaktiviteter i samband med andra
aktiviteter. Exempelvis finns Diapraxis med i kommunikationen kring Guds Husprojektet5. Informationsspridningen har lett till att mellan 10 och 50 personer varje
månad har fått höra om verksamheten. På så sätt har konceptet Diapraxis spridits även
om det inte alltid har legat i fokus för varje aktivitet. Vidare har det funnits en lokal,
nationell och internationell medial bevakning av projektet. På så sätt har projektet
uppmärksammats i flera medier. Bilden nedan visar ett sådant exempel från Nacka
Värmdö Posten6. Även andra spridningsaktiviteter har genomförts, såsom diskussioner
inom de tre medverkande samfunden, samt diskussion och seminarier under Svenska
Kyrkans utbildningar.
Diapraxis
möjligheter
att
påverka
integrationspolitik har däremot ifrågasatts under
utvärderingen, med motiveringen att fokus istället
har
legat
på
deltagarnas
tillvaro.
En
styrgruppsmedlem förklarade att det handlar om
att knyta integrationsfrågan till vardagen och de
värderingar som styr människors agerande. Andra
framhöll att det är mötet mellan människor som
utgör
projektets
kärna.
Gemensamt
för
respondenterna är att majoriteten av dem har fört
fram den fortlöpande verksamheten som viktigast.
Vissa har också ansett att det är den möjliga
spridningen av metoden som skulle kunna
förändra integrationspolitik:

Artikel i Nacka Värmdö Posten. Hämtad
från www.nvp.se 2012-06-28

”Jag är övertygad om att, på lång sikt, kan
den här typen av verksamhet påverka vår
stadsdel (Fisksätra) mycket positivt.
Projektet har lyckats mycket bra men kan
lyckas ännu bättre [...] man inte får
slagkraftiga organisationer av det här
utan vill göra människor mer lyckliga och
mindre ensamma.” (Styrgruppsmedlem)

5
Guds Hus syftar till att etablera ett gemensamt hus för de kristna och muslimska samfunden, där muslimerna
får en moské och kristna ett gudstjänstrum. Projektet har löpt parallellt med Diapraxis och Källan i Fisksätra
och har under våren 2012 gått in i en byggfokuserad fas.
6

http://www.nvp.se/Nacka/SaltsjobadenFisksatra/Socialt-arbete-ska-fortsatta/. Hämtad 2012-06-29
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Flera av styrgruppsmedlemmarna har understrukit att projektets viktigaste roll är att föra
fram religionens roll i integrationsarbete. Flera deltagare förklarade att religion alltför
ofta beskrivs som någonting negativt, något som skapar problem. De menade att religion
kan vara en dörröppnare, även mellan personer som tillhör olika religioner. Att möta
personer som också har en religion gör att man förstår varandra. Så här säger en
styrgruppsmedlem:
”Integration handlar om invandrares ingång i samhället. Men det är också
integration bland grupperna, mellan olika minoriteter. Ett konkret exempel
är att shia- och sunnimuslimer kan umgås. Det handlar också om att få
kunskap om hur man är delaktig i samhället. Hur fungerar den svenska
förvaltningen? Om jag vill något i Sverige – hur gör jag då? Det är viktigt
att se till individen och inte se alla invandrare som en grupp. ’Jag blir
integrerad, inte min grupp’.” (Styrgruppsmedlem)

Diapraxis aktiviteter och integrationspolitik
Aktiviteterna inom Diapraxis spelar olika roll för det övergripande syftet att arbeta med
interkulturell och interreligiös dialog i socialt arbete. De har också olika potential att
bidra till påverkan på integrationspolitik.
Redan före Diapraxis hade Källan god
relation med andra aktörer i Fisksätra. I
föregående avsnitt konstaterades att
projektet snarare har riktat in sig på att
förändra livet för deltagare än att sprida
metoder och arbetssätt. Det har inte heller
funnits särskilt utrymme inom projektet för
att bedriva strategiskt påverkansarbete. Den
påverkan som har bedrivits har skett inom
existerande aktiviteter, samverkansformer,
etablerade kontakter eller vid seminarier
och temakvällar. Nedan sammanfattas
utvärderarens bedömning av de olika
aktiviteternas bidrag till integration utifrån
de resonemang som förts för respektive
aktivitet.
Svenskagruppen har lyckats underlätta
deltagande i samhället genom att förse
deltagarna med grundläggande kunskaper i
Information om Diapraxis. Hämtad från
svenska språket. De deltagare som
www.stadsmissionen.se
utvärderaren har samtalat med beskrev att
gruppen har gjort det lättare att förstå vad som händer i samhället. Deltagarna har även
lättare att göra sig förstådda och att förstå samhället. Gruppen har också bidragit till att
förbättra deltagarnas självkänsla. Även matlagningsgruppens deltagare har berättat
att gruppen har gett dem bättre självförtroende, möjlighet att diskutera ämnen som de
inte diskuterar annars och att människor med olika religion kan träffas i gruppen.
Däremot ansåg de inte att matlagningsgruppen har hjälpt dem att förstå svensk politik
och arbetsmarknad. Matlagningsgruppen har lyckats med att lyfta frågor som deltagarna
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har behov av att diskutera och därmed skapat ett forum för interkulturell och interreligiös
dialog. Även i matlagningsgruppen har flera deltagare förbättrat sina kunskaper i det
svenska språket.
Föräldragruppen är den aktivitet som varit mest lyckad inom projektet. Den har
efterfrågats i andra delar av Stockholm och är ett samarbete mellan kommunen och
Diapraxis. Föräldragruppen har skapat samtal som bygger på kompetens om familj och
barn, kultur och religion. Samarbetet med Familjecentralen och den externa efterfrågan
på lärdomar tyder på att aktiviteten har börjat påverka sammanhang utöver de deltagare
som finns i gruppen. Skapandegruppen har riktat sig till personer som på ett
personligt plan står särskilt långt från samhället. Efter viss justering har
skapandegruppen lyckats höja deltagarnas självkänsla för att ge en grund för
samhällsdeltagande. Gemensamt för dessa grupper har varit att de syftat till att stärka
deltagarnas förmåga att ta sig an det svenska samhället genom interreligiös och
interkulturell dialog. Däremot har dessa aktiviteter inte riktats utanför projektet. Istället
har de snarast haft möjlighet att påverka genom att omgivningen fått kännedom om
projektets verksamhet genom samverkan eller rekrytering av deltagare.
För att projektet ska påverka lokal integrationspolitik krävs kontakt med andra aktörer.
Även om många aktörer i Fisksätra och Nacka känner till projektets verksamhet finns det
många inom Nacka kommun som inte gör det. De som känner till projektets verksamhet
har en god bild av det arbete som genomförs inom bland annat föräldragruppen. Däremot
är det många som inte kan skilja mellan Källan och Diapraxis. Flera aktörer, i Fisksätra
och Nacka, som trott sig känna till Källan har visat sig känna till verksamheter som ligger
inom ramen för Diapraxis. Utvärderaren kan också konstatera att Diapraxis aldrig hade
kunnat genomföras utan Källan, som utgör den grundläggande förankringen i Fisksätra.
Trots att Källans och Diapraxis arbete uppskattas i Fisksätra har utvärderaren tidigare
uppmanat projektet att öka spridningen av information om projektet för att kunna
påverka integrationspolitiken i Nacka kommun. Det samarbete som har funnits under
projekttiden har exempelvis bestått av samarbete med familjecentralen och kontakt med
enskilda handläggare på olika enheter.
De aktiviteter som har tydligast potential att påverka integrationspolitik är därför de
aktiviteter som kopplar samman Diapraxis med andra aktörer i Fisksätra och Nacka, det
vill säga seminarier, temakvällar, samarbeten och spridning av metoden. I likhet med
skapandegruppen har temakvällarna genomgått viss förändring under projekttiden.
Förändringen har medfört att fler personer har kunnat ta del av informationen. Först
riktade sig temakvällarna till grupper med specialiserade intressen, för att sedan nå en
bredare publik. Bland de som har besökt temakvällarna finns bland annat politiker från
Stockholm och tjänstemän från Göteborgs respektive Nacka kommun. Även
seminarierna har fungerat som informationsspridare om projektets syfte och
verksamhet. Seminariet nådde, enligt enkätundersökningen, både praktiker och
teoretiker. Där deltog bland annat statsrådet Stefan Attefall.
Även spridning av metoden kan användas för att påverka integration och
integrationspolitik. Genom samarbeten med andra aktörer i Fisksätra har projektet haft
möjlighet att sprida kunskapen om arbetssätten. Utvärderarens slutsats är därför att
projektet har förändrat deltagarnas liv men också hade kunnat vara mer aktivt i
spridningsarbete av arbetssätt och resultat för att förankra arbetssätten mer hos kommen.
Trots att de projektmedarbetare som driver den dagliga verksamheten i Diapraxis inte har
möjlighet att lägga tid på det hade det möjligen kunnat finnas andra vägar att gå inom
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projektet, exempelvis genom att främja spridning i samband med metodutvecklingen.
Den omfattande spridning av konceptet som har skett har till stor del skett utanför ramen
för projektets egna verksamhet.

Spridning av metoden Diapraxis till Nacka kommun
Kommunen har fått upp ögonen för projektets arbete och har varit på besök för att få mer
information om projektet och Källan. Kommunen har därmed visat intresse för att fånga
upp lärdomar från projektet för att påverka egna arbetssätt eller köpa in tjänster från
Källans verksamhet.
Projektets potential för integrationspolitik förändring finns på ett lokalt plan i Nacka och
Fisksätra, medan det skulle krävas större organisationer för att påverka
integrationspolitik på regional eller nationell nivå. En representant för en myndighet som
arbetar på lokal nivå i Fisksätra noterar att det finns flera goda exempel på hur aktörer
arbetar med integration i området. Denna person kände däremot inte till Diapraxis eller
den verksamhet som bedrivs på Källan eller Guds Hus. Liknande resonemang fördes av
representanter från andra myndigheter. Samtalen med aktörer som Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och kommunen har visat att få känner till verksamheten i Fisksätra.
Ingen av respondenterna från dessa organisationer har känt till just Diapraxis. Av dessa
myndigheter har majoriteten inte heller känt till Källan eller Guds Hus. Att flera
respondenter endast känt till Källan eller Guds Hus kan bero på att Diapraxis inte skulle
ha funnits utan en existerande struktur för aktiviteterna att verka inom. Den struktur som
finns är Källan och det samarbete som har etablerats mellan organisationerna genom
Källan och Guds Hus. Samtidigt påpekade flera styrgruppsmedlemmar att det är
projektets aktiviteter som är Diapraxis. När omgivande aktörer i kommunen inte har
kännedom om projektet försvåras både projektets möjligheter att påverka
integrationspolitik och utvärderarnas möjligheter att utvärdera projektets påverkan på
integrationspolitik.
Utvärderaren kan fastslå att kommunens intresse för verksamheten är ett tydligt tecken
på att Källan, genom aktiviteterna i Diapraxis, har påverkat på kommunens arbete med
integrationsfrågor. Bland annat har projektmedarbetarna blivit inbjudna av socialtjänsten
i kommunen för att berätta om verksamheten. När utvärderaren har pratat med aktörer
med anknytning till Nacka kommun, Diapraxis eller andra aktörer i Fisksätra har två
frågor visat sig vara avgörande i diskussionen kring förändring av lokal
integrationspolitik;
•

Kommunens förmåga att driva egen liknande verksamhet, samt

•

Det civila samhällets roll i integrationsarbete.

Utvärderingen har visat att det går att ifrågasätta kommunens förmåga att ta över
verksamheten utifrån angreppssättet interkulturell och interreligiös dialog. Diapraxis har
drivits med utgångspunkt i dialog som bygger på personalens professionalitet kring
religion och kultur. Kunskapen och närheten till religionen har underlättat möten med
deltagarna genom att skapa legitimitet som möjliggör samtal med förtroende.
Utvärderaren har tidigare påpekat att projektet hade kunnat göra en mer gedigen behovsoch målgruppsanalys för att undersöka vilka reella behov som har funnits inom
kommunen.
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Genom att vara ett forum för möte och dialog har det visat sig vara en fördel att
verksamheten inte varit direkt knuten till en myndighet eller kommun.
Projektmedarbetarnas erfarenhet av att arbeta med religion som utgångspunkt för samtal
gjort att flera externa aktörer till projektet har påvisat att samarbete mellan kommunen
och verksamheten kan bli mer långsiktigt än om kommunen själv skulle driva liknande
verksamhet. Det skulle också kunna bidra till att bibehålla en jämställd relation mellan
klient och medarbetare när verksamheten inte drivs av en myndighet. En person beskrev:
”Vi måste hitta tilltro till civila aktörer för att nå långsiktig hållbarhet. Det
gäller inte bara i Fisksätra och Nacka, utan i alla kommuner, eftersom den
offentliga sektorn måste bli bättre på att samverka med den sociala
ekonomin. Då kan man hitta ekvationslösningar som gör att samverkan
ger 1+1 blir tre, fyra eller fem genom oväntade synergieffekter så kan man
spara pengar och det måste backas upp.” (Extern aktör)
En nackdel med icke offentligt finansierade verksamheter kan däremot vara att de är
mindre robusta. En verksamhet som har startats upp i kommunens regi kan exempelvis
ha säkrare tillgång till finansiering. Ett samarbete mellan kommunen och verksamheten
kan emellertid bidra till att nå fler målgrupper, genom att ge fler vägar in i samhället.
Vidare bidrar samarbete med kommunen till ömsesidig legitimitet mellan kommunen och
de aktiviteter som bedrivs inom Diapraxis. Kommunens stöd ger en kvalitetsstämpel till
verksamheten. Samarbetet med Familjecentralen har bidragit till att deltagarna har fått
ökat förtroende för kommunen, så att det är lättare att ta kontakt med kommunen. Flera
aktörer är skeptiska till kommunens förmåga att driva egen liknande verksamhet,
eftersom de representerar medborgarna utifrån en offentlig roll. Andra anser att det är
svårare för kommunen att vara neutrala och att lyfta fram de enskilda behoven, eftersom
de är bundna av särskilda regleringar. Det civila samhället kan vara mer flexibelt i sin
professionalitet. Både den kommunala och civila organisationen har visat sig vara
beroende av enskilda medarbetares kompetens.
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Kapitel 3. Vad är Diapraxis – Interkulturell
och interreligiös dialog med socialt arbete?

Projekt Diapraxis – Interkulturell och interreligiös dialog med socialt arbete har
finansierats med hjälp av medel från Europeiska Integrationsfonden. Stockholms
Stadsmission är projektägare och beviljades medel för att driva projektet tillsammans
med Svenska Kyrkan i Nacka församling, Muslimernas förening i Nacka och S:t Konrads
katolska församling i Saltsjöbaden. Svenska Kyrkan i Nacka församling är medfinansiär
till projektet. Diapraxis har pågått mellan 2010 och 2012.

3.1

Syften, mål och målgrupp

Syftet med projektet har varit att förankra kulturell och existentiell dialog i lokalsamhället
och i existerande frågeställningar. Projektägaren förväntade sig att kunna skapa
förutsättningar för dialog med utgångspunkt i socialt arbete. Projektet har riktat in sig på
att ta fram en metod för interkulturell och interreligiös dialog med utgångspunkt i socialt
förändringsarbete, samt att pröva och utvärdera denna metod. Tanken med projektet var
att fördjupa och utveckla det arbete som redan bedrivs i Fisksätra råd- och stödcentrum Källan. Projektet syftade också till att förankra kulturell och existentiell dialog i det lokala
samhället. Projektet skulle först fokusera på att rekrytera deltagare i Fisksätra, för att
sedan utöka rekryteringen och föra arbetsmodellen vidare till andra platser i landet.
Diapraxis målgrupp är nyanlända tredjelandsmedborgare som kommit till Sverige och
har erhållit uppehållstillstånd, är anhöriginvandrare, arbetskraftsinvandrare och
personer som fått uppehållstillstånd av så kallade humanitära skäl/synnerligen ömmande
omständigheter (och anhöriga till dessa), samt personer födda i Sverige för dialog.
Projektet vill genom dialog öka deltagarnas förståelse om kulturella och religiösa likheter
och olikheter, verka ”jag-stärkande” och stödja deltagarna i återhämtning från
arbetslöshet, sjukskrivning, utanförskap eller isolering.
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Målen för Diapraxis - projektlogik
Ett av syftena med utvärderingen var att undersöka hur projektet förhåller sig till målen.
De mål som formulerats för Diapraxis är:

Tabell 3.1: Mål för projekt Diapraxis
Målområde

1.

2.

3.

Utveckla, pröva och
utvärdera en metod för
interkulturell och
interreligiös dialog som
har sin utgångspunkt i
praktiskt socialt
förändringsarbete, bland
annat genom att pröva
metoden i fem
samhällssektorer
Minst fem
organisationer med
olika målgrupper ska
delta i interkulturell och
religiös dialog

Utveckla forum för
kunskapsutveckling på
gemensam basis

Antal
deltagare

Antal
omgångar

Totalt
antal

Teatergrupp

20

2

40

Föräldragrupp

8

4

32

”Jag-stärkande”-grupp

8

6

48

Matlagningsgrupp

6

4

24

Svenskagrupp

20

4

80

Aktivitet

Utvärderingsrapport
Etablera samarbete med
nya samverkansorganisationer

6

Utveckla metoder för
rekrytering av deltagare
Seminarium med deltagare
från minst fem olika
samhälleliga sektorer
Temakvällar

150

2

300

20/år

De flesta av de mål som formulerats för Diapraxis är konkreta, vilket har underlättat
mätning av genomförandet. Samtliga mål är av aktivitetskaraktär (föräldragrupper,
matlagningsgrupper, seminarier etc.) och handlar snarast om genomförande i sig, men
mindre om kvaliteten på genomförandet. Den andra punkten av de tre är något mer
kvalitativt inriktad än punkt ett och tre.
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Målen med Diapraxis som del av Integrationsfonden
Det övergripande målet för Integrationsfonden är att bidra till att EU:s elva
grundprinciper för integration introduceras, vidareutvecklas och tillämpas i Sverige.
Grundprinciperna gäller integrationspolitiken i allmänhet men har specifikt fokus på
migrations-, utbildnings-, arbetsmarknads- och socialpolitik. De är:

Figur 1: EU:s elva grundprinciper för integration
EU:s elva grundprinciper för integration:
1. Integration är en dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt tillmötesgående mellan alla
invandrare och invånare i medlemsstaterna.
2. Integration innebär respekt för Europeiska unionens grundläggande värderingar.
3. Sysselsättningen är en väsentlig del av integrationsprocessen och är avgörande för
invandrarnas delaktighet, för invandrarnas bidrag till värdsamhället och för att synliggöra dessa
bidrag.
4. Grundläggande kunskap om värdsamhällets språk, historia och institutioner är
absolut nödvändig för integrationen. Att ge invandrarna möjlighet att förvärva denna
grundläggande kunskap är viktigt för en framgångsrik integration.
5. Utbildningsinsatser har avgörande betydelse för att göra invandrarna, och i synnerhet deras
efterkommande, beredda att bli mer framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet.
6. Invandrares tillträde till institutionerna samt till offentliga och privata varor och tjänster på
samma grund som inhemska medborgare och utan diskriminering har grundläggande
betydelse för en bättre integration.
7. Ofta förekommande samspel mellan invandrare och medlemsstaternas medborgare är
en grundläggande mekanism för integration. Gemensamma forum, en interkulturell
dialog, utbildning om invandrare och invandrarkulturer och stimulerande
levnadsförhållanden i stadsmiljön ökar samspelet mellan invandrare och
medlemsstaternas medborgare.
8. Utövandet av olika kulturer och religioner garanteras i stadgan om de grundläggande
rättigheterna och måste tryggas, om utövandet inte strider mot andra okränkbara
europeiska rättigheter eller den nationella lagstiftningen.
9. Invandrarnas medverkan i den demokratiska processen och i utformningen av
integrationspolitik och integrationsåtgärder, särskilt på lokal nivå, som stöder deras
integration.
10. Att integrera integrationspolitiken och integrationsåtgärderna i alla relevanta politikområden
och myndighetsnivåer och offentliga tjänster är en viktig faktor vid utformningen och
genomförandet av den allmänna politiken.
11. Att utarbeta tydliga mål, indikatorer och utvärderingsmekanismer är nödvändigt för att
anpassa politiken, utvärdera framstegen när det gäller integrationen och göra
informationsutbytet mer effektivt.

Av EU:s elva grundprinciper nämndes fyra i Diapraxis ansökan om medel till
Integrationsfonden, nämligen nummer fyra, sju, åtta och nio, vilka är fetmarkerade i
rutan ovan. I ansökan anges att projektet ska främja dessa principer genom att:
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•

Ge deltagare grundläggande kunskaper om svenska språket, historia och
institutioner,

•

Skapa forum för interkulturell och interreligiös dialog,

•

Trygga, skapa förutsättningar för, och främja utövandet av olika kulturer och
religioner,

•

Främja deltagarnas medverkan i den demokratiska processen och i utformningen
av integrationspolitik och integrationsåtgärder på lokal nivå genom
kunskap, ”jag”-stärkande arbete, motivationsarbete och aktiviteter med hög grad
av deltagarinflytande och deltagarmedverkan.

Som nämndes tidigare var målen för Diapraxis aktivitetsorienterade. Målen formulerade
därför tydligt vilka aktiviteter projektet skulle genomföra fram till projektavslut, men
mindre tydligt vad aktiviteterna tillsammans skulle främja. Därför var det initialt något
oklart hur målen kunde kopplas samman med målen för Integrationsmålen och EU:s mål
för integration. I ansökan fördjupades emellertid syftet med projektet och respektive
aktivitet. Under diskussion med uppdragsgivaren har Oxford Researchs uppdrag
formulerats till att undersöka deltagarnas upplevelse av projektet samt påverkan på
integrationspolitik. Trots att målen för projektet i sig inte tydligt kan sammankopplas
med integration är vår bedömning att projektets syfte och de sammanvägda målen för
projektet, går i linje med integrationsfondens syften.

3.2

Diapraxis projektorganisation

Stockholms Stadsmission har, med Svenska Kyrkan som medfinansiär, varit projektägare
för Diapraxis. Ansvaret för ekonomisk rapportering och administration har legat hos
Stockholms Stadsmissions medarbetare Malena Bonnier. Projektledaren för Diapraxis är
diakon inom Svenska Kyrkan. Hon heter Pernilla Landin och arbetar på råd- och
stödcentret Källan i Fisksätra. Projektledaren har fört dagbok över aktiviteterna inom
Diapraxis, vilket Stockholms stadsmission löpsande rapporterat till ESF-rådet och
Integrationsfonden.
För att driva projektet framåt etablerades en projektorganisation bestående av
projektledare och projektmedarbetare. Projektet har även drivits av projektmedarbetarna
Wafaa Rahbi, med anställning som socialpedagog hos Stockholms Stadsmission, och
Gladys Cordova, som har tillkommit projektets verksamhet under 2011. Hon har
medverkat som ledare för flera grupper. Till projektmedarbetarna kan även
metodutvecklaren Johan Gärde räknas.
Projektets styrgrupp har letts av Stockholms Stadsmissions direktor Marika Markovits.
Den har även omfattat företrädare för Svenska Kyrkan i Nacka församling, S:t Konrads
katolska församling samt Muslimernas förening i Fisksätra. Styrgruppens
sammansättning sammanfattas i figuren nedan:
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Tabell 3.2: Diapraxis styrgrupp
Från Stockholms Stadsmission
1

Direktor Stockholms Stadsmission
Ordförande styrgruppen, projektägare Diapraxis
Administratör/Projektledare

2
Sköter ekonomi och administration för Diapraxis
3

Projektmedarbetare Källan/Diapraxis,
ledare för grupper
Från Svenska Kyrkan

4

Kyrkoherde Nacka församling,
medfinansiär och beslutsfattare/arbetsgivare

5

Präst Nacka församling,
projektmedarbetare, för temakvällar och seminarier inom Diapraxis, även
projektledare för Guds Hus i Fisksätra

6

Diakon,
Projektledare för Diapraxis och Källan
Från andra religiösa samfund/grupper

7

Imam,
Muslimernas förening i Fisksätra

8

Präst,
S:t Konrads katolska församling
Övriga

9

Analytiker från Oxford Research,
Processutvärderare till Diapraxis

10

Fil. dr. i religionssociologi vid Ersta Sköndal Högskola,
Metodutveckling och seminarier inom Diapraxis

Carl Dahlbäck, Henrik Larsson, Pernilla Landin och Awad Olwan har deltagit i
styrgruppen. Representanten för katolska kyrkan byttes ut under hösten 2011, från
Andrzej Konopka till Stefan Herczfeld. Under projektets sista styrgruppsmöten deltog
även Anna Johansson från Stockholms Stadsmission. Även Oxford Research deltog i
projektets styrgruppsmöten.
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Väl sammansatt styrgrupp ger goda förutsättningar
Styrgruppens sammansättning har speglat syftet med projektet – interkulturell och
interreligiös dialog. Styrgruppen har mötts en gång i kvartalet och har hanterat frågor
som rör Diapraxis, Källan och Guds hus. Flera av de medarbetare som är knutna till
Diapraxis har lyft fram det interreligiösa samarbetet som något unikt och som en
förutsättning för arbetet. En av dem beskrev att det är en utgångspunkt och en grund för
samarbetet:
”Det är en utgångspunkt. Utan det hade arbetet inte funnits och därmed
inte heller den sammansättningen.” (Styrgruppsmedlem)
Den religiösa sammansättningen av styrgruppen har underlättat att förankra projektet
och de beslut som fattas för verksamheten. Det har berott på att de religiösa företrädarna
finns närvarande för att leda arbetet. Kunskaperna om de grupper som representeras har
gjort att de beslut som har fattats har baserats på förståelse. En styrgruppsmedlem
beskrev att:
”Kunskapen om sina egna grupper har påverkat projektet mycket och jag
tror att det är positivt i den meningen att det har pågått ett samtal. Det har
påverkat prioriteringar om inriktning och om målgruppen.”
(Styrgruppsmedlem)
Samtliga styrgruppsmedlemmar som utvärderaren har varit i kontakt med har ansett att
samarbetet mellan organisationerna har fungerat väl. En styrka i gruppen som har
identifierats av flera styrgruppsmedlemmar har varit en förståelse för olikheter i åsikter
och religioner. Trots olika åsikter har en gemensam utgångspunkt och vision varit
vägledande för samverkan. Dessutom har det funnits en kamratlig stämning som har
utgjort ett gott beslutsklimat. Att styrgruppen, liksom målgruppen för aktiviteterna, har
bestått av personer med olika religion och kulturell bakgrund har gjort att projektet har
kunnat styra bättre mot sina mål. Utifrån de intervjuer och observationer som Oxford
Research har genomfört kan några betydelsefulla faktorer lyftas fram. Dessa har varit
avgörande för möjligheten att driva projektet framåt:
•

Styrgruppsmedlemmarna har god bakgrundskunskap genom erfarenheter av
religionsdialog, exempelvis från Källan och Guds Hus.

•

Styrgruppsmedlemmarna är enade om vikten av samverkan och har ett
engagemang i verksamheten. Det finns en tydlig gemensam vision som bygger på
samarbete.

•

Styrgruppen innehåller personer med beslutsmandat som gör det möjligt att fatta
beslut under mötena som direkt påverkar verksamheten.

•

Styrgruppen har tagit tid till reflektion och diskussion, vilket har möjliggjort att
komma överens trots olika åsikter.

•

Diskussionerna om Diapraxis har förts enskilt men även knutits samman med
diskussioner om Källan och Guds Hus, vilket har medverkat till att anta ett
långsiktigt perspektiv.

•

Styrgruppen har haft en framåtblickande ansats där fokus under det sista
halvåret har legat på att formulera hur lärdomar ska kunna dras från
verksamheterna och sedan organiseras i en permanent verksamhet.
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Dessa faktorer har alla bidragit till att stärka projektet. Inför hösten 2013 har
projektledaren fått i uppgift att formulera en verksamhetsplan för Källan där lärdomarna
från Diapraxis lyfts fram. På så sätt har styrgruppen bekräftat vikten av att föra vidare
erfarenheter från Diapraxis in i Källan. En person i projektet uttryckte det såhär:
”Vårt tidsperspektiv
(Projektmedarbetare)

är

egentligen

inte

juni

2012,

utan

längre”

Bland styrgruppsmedlemmar har det funnits en viss frustration kring former och regler
för användning av EU-stödet. För organisationer som har en vana att dela ut tillgängliga
medel till akut behövande, t.ex. i form av hyresstöd, matkassar, SL-remsor eller
kontanter, har det uppfattats som provocerande att pengarna är öronmärkta och att en
relativt stor del går åt till dokumentation och administration.
Flera personer inom projektet har påpekat att Integrationsfonden ibland har stressat på
för mycket mot målen. Även om alla har velat nå målen har det gjort att projektet ibland
har tappat fart eftersom det har varit uppenbart att vissa deltagare behöver mer tid än
projektet bjuder. Vissa frågor kan gå snabbt för en del av att hantera, medan andra
deltagare behöver mer tid:
”Det beror på att man måste kunna väga in bakgrunden i form av religion,
kultur och flykt. Det är del av integrationen.” (Projektmedarbetare)
Integrationsfonden kommenterade att Stockholms Stadsmission har varit projektägare,
medan projektledaren för Diapraxis har haft Svenska Kyrkan som arbetsgivare.
Integrationsfonden undrade om det fanns någon risk för otydlighet i
projektorganisationen eller att projektledaren riskerade att inte få fullt stöd från sin
närmaste chef inom kyrkan. Detta har diskuterats under styrgruppsmöten, samt tagits
upp i intervjuer med relevanta styrgruppsmedlemmar. Utvärderaren anser att det inte
råder någon otydlighet utan att det finns fullt stöd och öppenhet mellan
organisationernas ledning. Däremot uppkom under de senare delarna av projektet
diskussion om organisationsstruktur. Dessa diskussionen rörde främst kringliggande
verksamhet, såsom Källan och Guds Hus.
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Kapitel 4. Interkulturell och interreligiös
dialog som arbetssätt

Diapraxis har generellt sett nått sina mål väl, trots att projektet inte alltid har följt någon
rak väg mot målen. Under utvärderingens gång har det uppstått frågetecken, men dessa
har adresserats av utvärderaren, styrgruppen och projektmedarbetare. Utifrån dessa
avvikelser (eller potentiella avvikelser) från målen har projektet justerats, vilket har
bidragit till att resultaten har förbättrats med tiden. Den teatergrupp som angavs i målen
har inte genomförts, men avvikelsen har stämts av med Integrationsfonden.
Flera av personerna inom projektet har beskrivit att de har nått målen. Gemensamt för de
flesta av dem är dock att de inte har utgått utifrån de faktiska målen utan snarare utifrån
syftet att nå interkulturell och interreligiös dialog:
”Projektet har åstadkommit interkulturell och -religiös dialog och har
arbetat socialt utifrån den värdegrunden – det är det man har gjort.”
(Styrgruppsmedlem)
I de nästkommande avsnitten presenteras varje aktivitet och dess måluppfyllselse.
Ytterligare beskrivningar av arbetssätten och aktiviteternas utveckling finns i bilaga 2.

4.1

Föräldragruppen– best practice för mötet mellan
kulturer och religioner

Föräldragruppen anses både inom och utanför projektet vara den mest lyckade aktiviteten
inom Diapraxis. Efterfrågan på liknande grupper har identifierats i andra områden av
Stockholm. Syftet med föräldragrupperna har varit att vägleda föräldrar i att hantera
kulturmötet som de och deras barn befinner sig i. Det gäller exempelvis hur kulturmötet
kan påverka familjerelationerna och hur relationsfrågor där kultur och religion är ett
problem kan behandlas.

Arbetssätt och nyckelfaktorer
Föräldragruppen har följt en studieplan som har inneburit att deltagarna träffas i form av
en studiecirkel, där olika teman behandlats under varje träff. Ledarna har utgått från FN:s
barnkonvention och Rädda Barnens material ”Barnen i våra hjärtan”.7 Gruppdeltagarna
har fått varsin pärm med skriftligt material kring de olika ämnena och hemuppgifter från
studiematerialet ”bättre föräldraskap”. Ett annat arbetssätt som har använts är att bjuda

7
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in till besök från exempelvis socialtjänsten i kommunen. Exempel på ämnen som
diskuterats är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Min ursprungsfamilj
Föräldraauktoritet
Barns grundläggande behov
Svenska skolan
Socialtjänsten
Rättigheter till tolk
Hur jag vill att mina barn ska bli som vuxna
FN:s deklaration om barns rättigheter
Förbud mot barnaga enligt svensk lag

Projektmedarbetaren Wafaa Rahbi har varit ledare för gruppen tillsammans med Thomas
Bohman som till vardags arbetar på Familjecentralen i Nacka kommun. Kombinationen
av professionell erfarenhet och kunskap hos Thomas Bohman samt Wafaa Rahbis
bakgrund vad gäller ursprung, språk, religion och kultur har bidragit till att deltagarna
känt sig trygga och att föräldragrupperna fungerat bra. Aktiviteten har riktat sig till både
kvinnor och män med olika kulturell och religiös bakgrund. Deltagare har kommit från
bland annat Libanon, Irak, Palestina och Sydamerika. Samarbetet mellan kommunen och
det civila samhället genom Svenska Kyrkan har upplevts fungera mycket väl. Thomas
Bohman på familjecentralen i Nacka kommun:
”Föräldragruppen är en intressant form av samarbete med det civila
samhället. Ibland blir kommunens verksamhet isolerad, men det här är ett
bra sätt att nå ut. Det fungerar mycket bra att jobba med kyrkan.” (Extern
aktör)
Projektledarna har beskrivit att gruppen har visat sig nödvändig i förmedlingen av hur
föräldrar i Sverige förväntas agera både när det gäller rättigheter och skyldigheter. Som
beskrevs tidigare har föräldragruppen blivit populär även utanför Fisksätra och andra
aktörer i Fisksätra har beskrivit det finns behov av att skapa nätverk mellan föräldrar i
Fisksätra. Några av de framgångsfaktorer som har gjort föräldragruppen så framgångsrik
är:
•

Föräldragrupperna bygger på en utvecklad metod. Det finns ett kursmaterial och
det finns ett antal ämnen och frågeställningar att utgå från.

•

Föräldragrupperna utgår från ett reellt behov. Det är inte något som är
utformat ”uppifrån”.

•

Grupperna har karaktären av studiecirkel med stödinslag. Deltagarna är delaktiga
i val av diskussionsämnen och även om det finns en metod i botten, anpassas
innehållet efter gruppens behov och önskemål.

•

Gruppledarnas bakgrund: En gruppledare som är man, infödd svensk, sekulär
kristen och arbetar professionellt för Nacka kommun med familjerådgivning och
en kvinna, muslim, som talar arabiska, arbetar inom Källan och därmed har
förtroende hos och nätverk till framför allt kvinnor från arabisktalande länder.

•

Föräldragruppen handlar om interkulturell och interreligiös dialog. Men
samtalen förs separat från religiös ledning och lokal. Utgångspunkten är svensk

27

lagstiftning samt de rättigheter och skyldigheter man har som svensk
medborgare.
•

En bonus är att deltagarna tränar på att läsa och tala svenska.

•

Föräldragrupperna bygger på ett samarbete mellan Nacka kommun
(Familjecentralen) och samhället genom religionen. Här finns kopplingen till
Källan som är ett samarbete mellan Svenska Kyrkan, Stockholms stadsmission,
muslimernas förening i Fisksätra samt S:t Konrads katolska församling.

•

Kursledarna beskrev också att det är viktigt att föräldragruppen leds och hålls i en
miljö som inte präglas av religion. Om gruppen hade hållits i en religiös kontext
hade det funnits viss risk för att det i alltför hög grad påverkar och styr samtalet,
enligt gruppledarna.

Måluppfyllelse
Målen för föräldragruppen var att genomföra fyra omgångar med åtta deltagare i varje
omgång. Totalt ger det 32 deltagare över fyra omgångar. Första omgången omfattade två
separata grupper, en med mixad bakgrund och en med arabisktalande. I nedanstående
tabell illustreras måluppfyllelsen för aktiviteten: Varje rad i tabellen motsvarar en grupp.

Tabell 4.1: Resultat för föräldragruppen
Omgång

Högsta antalet
deltagare

Antal deltagare per träff
8

8

8

8

8

8

8

12

12

12

12

6

6

6

6

6

6

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Hösten 2011

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Våren 2012

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Hösten 2010
8
9

Våren 2011

9

Totalt antal deltagare

45

Tabellen ovan visar att antalet deltagare i föräldragruppen har legat kring 6-8 personer
under hela projekttiden. Under hösten 2010 och våren 2011 genomfördes två grupper,
vilket har resulterat i att målet om 32 deltagare har överskridits med råge. I skrivandes
stund har föräldragruppen ännu inte avslutas och därför omfattar data för våren 2012
endast januari och februari. Det har visat sig att behovet av föräldragruppen varit fortsatt
stort, speciellt när det gäller frågeställningar kring aga och våld. Med detta som bakgrund
har föräldragruppen utökats med tre tillfällen under våren 2012, för att samla samtliga
tidigare deltagare.
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4.2

Matlagningsgrupp – ett forum dialog kring
interreligiösa och interkulturella frågeställningar

Matlagningsgruppen har syftat till att samla kvinnor med olika kulturell och religiös
bakgrund. Målet har varit att skapa en arena för interkulturell och interreligiös dialog
Under omgångarna har matlagningsgruppen behandlat ett brett spektra av relevanta
ämnen, såsom valet 2010, fördomar, sex och samlevnad och frågan att bära sjal/hijab
eller inte.

Arbetssätt och nyckelfaktorer
Enligt deltagarna har matlagningsgruppen bidragit till att ge dem nya vänner, bättre
självförtroende
och
trygghet
i
gruppen.
I
projektansökan
beskrevs
att: ”Matlagningsgruppen ska vara mixad grupp med deltagare från olika kulturer och
med olika religionstillhörighet”. Vid det tillfälle som utvärderaren deltog bestod gruppen
huvudsakligen av arabisktalande personer. Utvärderaren har konstaterat, tillsammans
med externa aktörer och styrgruppsmedlemmar, att det beror på ledarnas
språkkunskaper. En styrgruppsmedlem framhöll att det är just språkkompetensen som
har gjort att deltagare vågar närma sig projektet. En deltagare förklarade att:
”Kursen ger möjligheter till att både bli bättre på det svenska språket men
också tydligare förstå det samhälle man lever i, och kunna delta i ett
demokratiskt land.” (Deltagare)
Under tiden som projektet pågått har matlagningsgruppens tematiska inriktning ibland
ifrågasatts. En av styrgruppsmedlemmarna framhäver matlagningsgruppens arbete som
positivt, men framhåller också att de har haft svårt att hålla sig till ett tema per gång. Det
har därför funnits viss oro för att det skulle påverka möjligheten att styra innehållet i
gruppens verksamhet. Efter diskussion med andra styrgruppsmedlemmar och
projektmedarbetare kan utvärderaren konstatera att utveckling av nya teman eller
justering av planerade teman har varit en del av metoden. En medarbetare beskrev att
frågeställningarna måste anpassas till deltagarna. Kultur, sexualitet och barn och skola
angavs som de viktigaste ämnena för deltagarna att diskutera, tillsammans med kropp
och klädsel, politik och religion som angavs av en majoritet. Matlagningsgruppen har
också möjliggjort för deltagarna att diskutera ämnen som de annars inte har möjlighet att
diskutera och att diskussionerna hade hjälpt dem i vardagen. Däremot svarade
majoriteten varken positivt eller negativt vad gäller att gruppen hjälpt till att förstå svensk
arbetsmarknad eller svensk politik. Däremot förklarade en projektmedarbetare att flera
deltagare tänker i nya banor:
”Många deltagare har sökt arbete och studier utifrån de idéer de fått ur
diskussionerna i gruppen. De tänker att ”jag måste också göra något”!”
(Projektmedarbetare)
Deltagarna i matlagningsgruppen är i huvudsak är mycket nöjda med gruppen, dess
innehåll och dess ledare. Utvärderaren märkte också av en betydande utveckling i
möjligheten att använda det svenska språket hos flera deltagare. Därför vill utvärderaren
lyfta fram några av de framgångsfaktorer som uppkommit för matlagningsgruppen:
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•

Deltagarna upplever att de kan vara med och påverka de ämnen som tas upp.
Ledarna väljer ämnen både utifrån de behov som deltagarna själva identifierar,
utifrån pågående samhällsdebatter och utifrån ledarnas observationer.

•

Det finns en flexibilitet när det gäller att lyfta fram olika teman flera gånger,
eftersom olika deltagare behöver olika mycket diskussion.

•

Gruppernas öppenhet för diskussion ger möjlighet att diskutera och öva svenska
språket på ett kravlöst sätt.

•

Deltagarna ges tid och engagemang för öppen diskussion.

•

De ämnen som behandlas kan relateras till flera definitioner och aspekter av
integration.

Måluppfyllelse
Under projekttiden var målet att genomföra fyra omgångar av matlagningsgruppen.
Målet var att grupperna skulle ha sex stycken deltagare, det vill säga totalt 24 deltagare
över fyra omgångar. I tabellen nedan presenteras resultaten för matlagningsgruppen
fördelat över omgångar.

Tabell 4.2: Resultat för matlagningsgruppen
Omgång
Hösten 2010

Högsta antalet
deltagare

Antal deltagare per träff
10

10

10

10

10

10

10

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

Hösten 2011

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Våren 2012

10

10

10

10

10

10

10

10

13

Våren 2011

13
10

10

Totalt antal deltagare

10
10
46

Tabellen ovan visar att deltagandet i matlagningsgruppen genomgående har varit stort,
vilket tyder på att det finns ett starkt behov av en aktivititeten. Sett mot det uppsatta
målet om sex deltagare per omgång har antalet överskridits. Vidare har
matlagningsgruppen upplevts som lyckad av deltagarna, att de fått möjlighet till att
diskutera sådant de inte annars haft möjlighet till. Det bör noteras att i skrivande stund är
inte omgång fyra helt genomförd.
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4.3

Svenskagrupp – grundläggande kunskap i det
svenska språket

Svenskagruppen har syftat till att stärka deltagarnas kunskaper i svenska språket. Vidare
har målet varit att fånga upp analfabeter och ge dem en möjlighet att lära sig svenska
språket på ett sätt som passar deras förutsättningar. Undervisningen har lagts på en
mycket grundläggande nivå och kan ses som steget före SFI, svenskundervisning för
invandrare. Svenskagruppen har riktat sig till både kvinnor och män, och deltagande i
gruppen har haft bland annat arabiska, grekiska och spanska som modersmål.
Spridningen i ålder har också varit stor, mellan runt 20 år upp till pensionsåldern.

Arbetssätt och nyckelfaktorer
Den svenskundervisning som bedrevs i gruppen ansågs vara steget före SFI,
svenskundervisning för invandrare. Yvonne Iversen beskrev att hon hade fått anpassa
nivån på utbildningen till en mycket grundläggande och basal nivå. Det finns deltagare
som är analfabeter, som får stöd av en volontär under grupptillfällena. Behovet för den
här typen av kurser har bekräftats av externa aktörer som har beskrivit att Diapraxis har
en funktion när det gäller att nå de som myndigheter inte når. En aktör i Fisksätra har
betonat vikten av den här typen av svenskaundervisning:
”Den [svenskagruppen] är effektiv och populär. Den gör det lättare att nå
det svenska samhället.” (Extern aktör)
En projektmedarbetare betonade vikten av att skapa trygghet och tillit i gruppen.
Katederundervisning blandas med lek och pedagogiska övningar för att få alla att känna
sig delaktiga och våga tala svenska inför varandra. En lärdom från de första två
svenskagrupperna var att 15-20 deltagare egentligen var för många för att nå resultat.
Istället bedömdes cirka tio personer vara lagom. Efter ett byte av ledare förändrades
lärdomarna kring deltagarantalet då den nya ledaren uppfattade gruppen som möjlig att
hantera även om deltagarantalet blev högre. Däremot har båda kursledarna fått ägna en
hel del kraft åt att sätta grundläggande regler för kursen, så att det ska finnas lugn och
arbetsro, och att se till att det blir en kontinuitet i gruppen. Ledarens kompetens och
förmåga att vara flexibel har visat sig vara avgörande för att driva undervisningen.
Deltagarna instämde helt i att svenskagruppen har gett dem nya vänner, att de känner sig
trygga i gruppen och att den gjort att de förstår vad som händer i samhället, t.ex. via TV.
Svenskagruppen har överlag fungerat väl. Två kvinnor som Oxford Research samtalat
med förklarade att användningen av svenska språket i vardagen var viktigt, med
motiveringen:
”Jag bor här.” (Deltagare)
Några av de styrkor som utvärderaren identifierat i svenska-gruppen är:
•

Deltagarna kommer från olika länder och kulturer. Kursledaren arbetar aktivt för
att de med liknande bakgrund inte per automatik ska sätta sig bredvid varandra
och tala med varandra på sitt modersmål.

•

Kursledaren följer inte ett strikt ramverk, utan anpassar svårighetsnivå efter
individernas förkunskaper.
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•

Tid och engagemang läggs på att få deltagarna att känna sig trygga. Här spelar
kursledarens pedagogiska förmåga stor roll.

Måluppfyllelse
Under projektiden var det planerat att fyra omgångar av svenskagruppen skulle
genomföras. Målet har varit att varje omgång skulle bestå av 20 deltagare, vilket ger totalt
80 deltagare över de fyra omgångarna. När första omgången började i januari 2011
träffades svenskagruppen en gång i veckan. I mars intensifierades takten till två träffar i
veckan, och totalt omfattade omgång ett 34 träffar. Omgång tre var inte färdig i skrivande
stund, men har hunnit träffas nio gånger. Tabellen nedan visar att det totala antalet
deltagare över de tre omgångar som genomförts är ca 50 stycken, vilket inte riktigt nått
målet om 80 deltagare. En förklaring till att målen inte har uppfyllts är dels att det inte
genomfördes någon grupp under hösten 2010, samt att ledarna har haft olika möjlighet
att hantera stora grupper av deltagare.
Tabell 4.3: Resultat för svenskagruppen
Omgång

Högsta antalet
deltagare

Antal deltagare per träff
13

13

13

13

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Hösten 2011

15

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Våren 2012

10

10

10

15

15

15

15

15

15

Våren 2011

20
15

Totalt antal deltagare

4.4

13
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Jag-stärkande gruppen – att lära känna sig själv

Den jag-stärkande gruppen (eller skapandegruppen) har syftat till att hjälpa individer att
stärka sin självkänsla. Målgruppen har varit personer som står utanför jobb, skola och
andra sociala sammanhang, exempelvis långtidssjukskrivna och hemmafruar. Den jagstärkande gruppen är tänkt att bryta isolationen och vara ett första steg mot ett jobb, en
utbildning eller ett engagemang i någon aktivitet.

Arbetssätt och nyckelfaktorer
Skapandegruppen eller den jag-stärkande gruppen är den aktivitet inom Diapraxis som
har svårast att nå goda resultat. Därför är det också den grupp som projektet har justerat
mest sedan start. Det finns också skillnader mot övriga aktiviteter då deltagarna i gruppen
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står mycket långt ifrån arbetsmarknaden och flera bär med sig trauman, psykisk och
fysisk ohälsa och många gånger mycket låg självkänsla. Detta blev tydligt när
utvärderaren eller metodutvecklaren skulle besöka gruppen och färre antal personer än
vanligt deltog i gruppen.
Projektmedarbetarna insåg tidigt att det inte skulle vara möjligt att avbryta grupperna
varje termin. Istället har deltagarna fått den tid de behöver. Varje träff har inneburit att
deltagarna har fått måla en bild utifrån ett bestämt tema därefter presentera resultatet
inför gruppen. Deltagarna har upplevt det som viktigast att gruppen bidragit till att någon
lyssnar, att träffa vänner, att prata med andra, att få bättre självförtroende och att komma
ut och träffa andra. Som kommentar till vad som var viktigast förklarade en av
deltagarna:
”Det är först när jag började i skapargruppen (jagstärkande gruppen) som mitt liv i Sverige började, jag
har varit mycket ensam under mina sex år här, men nu
har jag fått vänner och något att gå till om dagarna.”
(Deltagare)
Deltagarna har också beskrivit att gruppen bidragit till mening
i vardagen, möjlighet att prata i grupp, gett dem bättre
självförtroende och gjort det lättare att tala inför andra. Några
av de teman som gruppen har arbetat med är:
•

Anatomi

•

Kroppen

•

Att vara kvinna

•

Klädsel

Utvärderaren vill mot bakgrund av detta lyfta fram följande nyckelfaktorer för arbetet
med jag-stärkande gruppen:
•

Projektet har accepterat att det krävdes längre tid för varje enskild deltagare att
utvecklas än vad som beräknades i början. Det medförde att de har utvecklat en
kontinuitet i projektet.

•

Projektet har utarbetat ett tydligt koncept där fokus ligger på tema och skapande.

•

Projektet har låtit deltagarna ta tid på sig att utvecklats, även om det har
inneburit att deltagarna har utvecklats olika fort.

•

Stor vikt har lagts vid att utveckla en trygghet i gruppen.

Måluppfyllelse
Målen för jag-stärkande gruppen var att sex grupper med åtta deltagare per grupp skulle
genomföras. Totalt var målet att 48 deltagare skulle ta del av projektet. Tabellen nedan
visar att antalet deltagare motsvarat målet om mellan åtta och tio deltagare per omgång.
Den jag-stärkande gruppen har dock inte genomfört de sex omgångar som var målet, utan
bara fyra. En anledning till att projektet inte har uppnått sina mål är att deltagarna visade
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sig vara mer traumatiserade än väntat, vilket ledde till att projektet valde att lägga mer tid
på varje enskild individ istället för att öka antalet deltagare.

Tabell 4.4: Resultat för jag-stärkande gruppen
Omgång
Hösten
2010

Högsta
antalet
deltagare

Antal deltagare per träff

7

7

7

7

7

7

7

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Hösten
2011

8

8

8

8

8

8

Våren 2012

8

8

8

8

8

8

7

Våren 2011

10
10

10

10
8

8

8

8

Totalt antal deltagare

8
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Den jag-stärkande gruppen, har som nämnts tidigare, varit den aktivitet som varit svårast
att genomföra. Deltagarna står mycket långt från arbetsmarknaden och har genomgående
en låg självkänsla. På grund av detta har också aktivitetens struktur omarbetats.

4.5

Temakvällar

Varje år ska 20 temakvällar hållas inom ramen för Diapraxis. Ansvaret för temakvällarna
har legat hos Henrik Larsson som även har varit projektledare för projektet Guds Hus.
Syftet med temakvällarna är att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyten.

Måluppfyllelse
Arbetet med temakvällarna har utvecklats under Diapraxis. I början av projektet var
temakvällarna öppna för alla. En representant för projektet har poängterat vikten av att
använda temakvällarna för att synliggöra samarbetet mellan religionerna, eftersom det är
kontroversiellt i den religiösa världen att samarbeta på det sätt som sker inom
Diapraxis/Källan och Guds Hus. Initialt identifierades ett behov av att öka kunskapen om
samarbetet, vilket också gjorde att temakvällarna hölls som öppna verksamheter. En
anledning till detta behov beskrevs vara att det fanns ett behov av att samla företrädare
som kan skapa legitimitet för arbetet.
Tidigt i projektet beskrevs därför avsikten med temakvällarna i första hand vara att
intresserade Fisksätrabor skulle få ökade kunskaper i frågor som rör religion. De som
samlades kom från de kristna, katolska och muslimska samfunden. Det var
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företrädelsevis en liten klick ledande personer, som är välutbildade och väl insatta i
religiösa frågeställningar. Det har bidragit till att temakvällarna har kunnat föra
intellektuella resonemang.
Under hösten 2010 och våren 2011 hölls caféföreläsningar på följande teman.
•

Religionsmöte i Etiopien - Erfarenheter från en ungdomsresa sommaren 2010 -

•

Muslimer och kristna genom seklerna - Några nedslag i vår gemensamma
historia -

•

Gud utanför kyrkan? Om katolska kyrkans syn på andra religioner.

•

Hur samleva i det mångreligiösa Sverige med växande muslimsk befolkning?

•

Att vara invandrare och leva i sin religion

•

Att vara ung och troende”

Under samma period genomfördes följande samtal i moskén:
•

Rättvisa

•

Domens dag

•

Meningen med livet

•

Olika riktningar inom kristendomen

•

Abraham, Isak och Ismael

Även ett antal möten kring Ung i Fisksätra genomfördes under hösten 2010 och våren
2011:
•

Kärlek

•

Fördomar

•

Rasism

•

Förlåtelse

•

Koranen och Bibeln

•

Kärleksförhållanden över religionsgränser

Under våren 2011 hölls temahalvdagar för tillresta besökare våren 2011:
•
•
•

Interreligiös samverkan
Interreligiösa nätverket i Uppsala stift, 14 personer
Kristendom och islam
Mellanstadiebarn Brunns skola, 96 personer
Religion och socialt arbete, Religion och integration
Pedagogutbildningen Sigtuna folkhögsskola, 34 personer

Under perioden noterade projektet att intresset för temakvällarna sviktade. Några
anledningar till det, som representanter för projektet lyfter fram, kan vara en avmattning
av nyfikenhet. För att komplettera de öppna temakvällarna och för att locka fler
människor till samtal har temakvällarna omformats för att passa en bredare målgrupp, i
form av kvällar, halv- eller heldagar för särskilda grupper. Vissa träffar har även
genomförts på andra platser än i Fisksätra för att locka en bredare målgrupp. Det har
både inneburit att projektet har bjudit dit representanter men också att grupper har
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frågat om de får komma. På det sättet har projektet lyckats återuppväcka nyfikenheten
kring verksamheten, och når målgrupper utanför Fisksätra. Besökarna har varit grupper
av studenter, olika yrkesgrupper eller makthavare. Sedan augusti 2011 och fram till och
med maj 2012 har följande temakvällar genomförts:
•

Att samverka över religionsgränser

•

Säffle församling
Samverkan religiösa samfund – kommun – näringsliv

•

Halvdag med chefer för bostadsföretag i Göteborg
Olika riktningar inom kristendomen

•

Dialogkväll Fisksätra moské
Interreligiös social verksamhet

•

Dialogkväll i moskén för politiker i Stockholm
Interreligiöst arbete och fredsfrågan

•

Temakväll med medlemmar från Sveriges interreligiösa fredsråd
Jesus i islam och kristendomen

•

Dialogkväll i Fisksätra moské
Kärlek över kultur och religionsgränser

•

Ungdomsdialog i Fisksätra
Interreligiöst socialt arbete. Hur gör man?

•

Temadag med diakonstudenter från Ersta Sköndal högskola
Det mångreligiösa Sverige. Vägar till samverkan

•
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Personal Engelbrekts församling
Interreligiös samverkan på lokalnivå. Hur gör man? Risker och
möjligheter.

•

Temadag för präststudenter Svenska kyrkans pastoralinstitut, studenter Uppsala
universitet
Samverkan utan sammanblandning?

•

Öppen dialog på Folkets Hus i Fisksätra
Ismael, Isak och Abraham

•

Dialogkväll i Fisksätra moské
Religiös samverkan och livsmiljö

•

Halvdag. Järvafältets fastighetsägarförening
Religion, tolerans och samverkan

•

Elever från Nacka gymnasium
Interreligiös social verksamhet och samverkan

•

Halvdag. Församlingsanställda Strängnäs stift
Interreligiös samverkan i lokalsamhället, metoder och exempel

•

Heldag: Präststudenter, Svenska kyrkans Pastoralinstitut
Att läsa Heliga texter

•

Dialogkväll i Fisksätra moské
Interreligiöst socialt arbete, exemplet Källan och Diapraxis
Tjänstemän från Göteborgs och Nacka kommun

4.6

Seminarier

Under projekttiden skulle två seminarier genomföras, ett under våren 2011 och ett under
våren 2012. Målet var att varje seminarium skulle ha 150 deltagare. Det första seminariet
skulle ha temat ”Religion och integration” och det andra seminariet ”Religion och socialt
arbete”.

Det första seminariet
Efter det första seminariet genomförde projektorganisationen själva en mindre
utvärdering. Frågor genom att frågor skickades ut till åtta personer med olika bakgrund
och kunskap om ämnet. Bland de positiva kommentarerna till seminariet nämndes starka
representationen från riksnivå samt god erfarenhet och kompetens bland föreläsare och
workshopledare. Något som ansågs positivt med det första seminariet var möjligheten att
samla viktiga aktörer, exempelvis civil- och bostadsminister Stefan Atterfall,
integrationsminister Erik Ullenhag, socialborgarråd, samt internationella gäster från
bland annat Egypten. Några föreläsares presentationer ifrågasattes, på grund av sitt
innehåll. Även styrgruppen har påpekat att innehållet i ett par föreläsningar var
uppseendeväckande och föll utanför seminariets tema.

”Religion och socialt arbete” 25-26 april 2012 i Stockholm
Det andra seminariet genomfördes den 25-26 april 2012 och hade temat ”Religion och
socialt arbete”. För att göra seminariet bättre än förra gången sammansattes en grupp för
att planera seminariet. I gruppen representerades projektorganisationen, projektägaren
och metodutvecklaren Johan Gärde. Utvärderaren anser att projektet tidigt sökte lära sig
av det som inte gick som planerat vid första seminariet, bland annat genom goda
diskussioner vid styrgruppsmöten. Mot bakgrund av att styrgruppen tog till sig den kritik
som har framförts om det första seminariet har utvärderaren framhållit att
förutsättningarna för ett lyckat andra seminarium var goda redan när planeringen
startades.
Planeringen av seminariet redovisades under styrgruppsmöten, där särskilt ämne, plats,
föreläsare och diskussionsmetoder togs upp. Några representanter ur styrgruppen
påpekade att jämställdhet borde beaktas i planeringen, exempelvis genom att det inte blir
stor övervikt av män som föreläsare. Även antalet deltagare togs upp på styrgruppsmöten
under hösten 2011. Planeringen gjordes utifrån att seminariet skulle hållas på Ersta
Konferens, som inte har kapacitet för 150 deltagare (enligt ansökan). Några
styrgruppsmedlemmar påpekade att planeringen av seminariet siktade på ett lägre antal
deltagande än vad som skrivs i projektbeskrivningen. Efter vidare diskussion har
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projektet kommit fram till att ambitionen läggs på minst 100 och max 120 deltagare,
baserat på planeringen att använda lokalen på Ersta konferens. Utvärderaren har påpekat
för projektet att projektbeskrivningen stipulerar 150 deltagare per seminarium, vilket gör
att en ambition om lägre deltagarantal skulle medföra att målen inte uppnås.

Summering av seminariet
Seminariet ”Religion och socialt arbete” hade totalt 128 deltagare, varav 68 deltog i en
webbaserad enkätundersökning som utvärderaren skickade ut. Seminarieprogrammet (se
bilaga) inleddes med en förmiddag av introduktion av Marika Markovits och Johan
Gärde, föreläsning av Klas Borell (professor i sociologi vid Mittuniversitet), samt
anförande av civil- bostadsminister Stefan Attefall.
Borells forskning om muslimska församlingars välfärdsarbete har visat att majoriteten av
församlingarna genomför välfärdsarbete. Välfärdsarbetet antog ofta välfärdsstärkande
karaktär i samverkan. Stefan Attefall inledde med att tala om samfundens delaktighet och
betydelse i det sociala arbetet. Vidare talade ministern om vikten av att väga in
religionens relevans för många människor i det sociala arbetet, istället för att försöka
mota bort dess inverkan på människor.
Seminariets andra dag inleddes med föreläsning av Ian Linden, Director of policy vid
Tony Blair Faith Foundation. Linden talade om utmaningar, risker och möjligheter i
gemensamt socialt arbete. Därefter presenterade Pernilla Landin och Wafaa Rahbi arbetet
vid Diapraxis med hjälp av deltagare från projektet. Under den andra seminariedagen
föreläste även Dr Riyad Al Baldawi om angreppssätt i interkulturell socialt arbete och
omsorg.
Under båda dagarna genomfördes workshops på olika teman. Deltagarna hade möjlighet
att välja utifrån följande teman:
1.

Workshop 1: Hur påverkar vi och bildar opinion kring religion och socialt arbete?
Gruppledare: Johan Gärde.

2. Workshop 2: Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för religiöst och socialt arbete
i Sverige? Gruppledare: Pernilla Landin, George Joseph och Awad Olwan.
3. Workshop 3: Vilken roll kan religionen spela i interkulturellt arbete med familjer
och barn? Exempel från Diapraxis familjegrupper. Gruppledare: Wafaa Rahbi.
4. Workshop 4: Hur arbeta med interkulturella och interreligiösa frågor inom
socialtjänsten: framgångsfaktorer, hinder och utmaningar? Gruppledare: Henrik
Larsson och Kenneth Ritzén.
5.

Workshop 5: Finns det ett behov att finna nya samarbetsformer mellan det
offentliga och trossamfunden när det gäller socialt arbete? Gruppledare: Åke
Göransson

6. Workshop 6: Religion och socialt arbete i skolan och bland ungdomar. Är religion
en del av problemet eller en del av lösningen? Gruppledare: Åsa Brattlund
(endast dag 2)
Varje deltagare hade därmed möjlighet att medverka i två av ovanstående workshops. Alla
deltagare samlade för presentation av resultaten från workshopen.
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Totalt hade seminariet 128 anmälda deltagare. Utvärderaren deltog som åhörare vid
seminariet, besökte workshop två och fyra, samt deltog i workshop tre under dag 2. Alla
workshops verkade fungera väl, även om det i vissa fall förekom något för stora grupper.
Utvärderarens bild av seminariet är att det samlade en intressant bredd av föreläsare. Vid
samtal med deltagare framkom positiva reaktioner och en deltagare kommenterade:
”Här finns något för alla, både praktiker och teoretiker” (Deltagare)

Resultat från enkätundersökningen
Oxford Research skickade ut en webbaserad enkät till 127 besökare vid seminariet.
Anledningen till att inte skicka ut till samtliga 128 var att utvärderaren själv stod som
deltagare. Av de 127 personer som fick enkäten meddelade fyra ytterligare personer att de
inte hade möjlighet att delta i undersökningen på grund av inriktningen på deras egen
verksamhet, såsom att statsråd inte tillåts besvara enkäter, samt arbetsbörda. Totalt 68
(53 %) personer besvarade enkäten.
Deltagarna tillfrågades om deras övergripande bild av seminariet genom att de fick
besvara ett antal påståenden. I figuren nedan redovisas resultaten för
påståendet ”Seminariet gav mig ny kunskap om socialt arbete ur ett interkulturellt och
interreligiöst perspektiv”. Att närmare två tredjedelar av respondenterna förhåller sig
positiva till påståendet tyder på att seminariet varit lyckad vad gäller lärande om
interkulturellt och interreligiöst socialt arbete. Att relativt få också förhöll sig negativa till
påståendet styrker detta. En av deltagarna kommenterade seminariet på följande vis:
”Otroligt viktig och bra konferens som breddade min kunskap och ökade
förståelsen för den muslimska kulturen och insåg vikten av samarbete
mellan grupper för att integration ska kunna ske.” (Deltagare)

Figur 2: Seminariet gav mig ny kunskap om socialt arbete ur ett
interkulturellt och interreligiöst perspektiv
0% 4%
1 Stämmer inte alls
9%

2

34%
22%

3
4
5 Stämmer helt och hållet

31%
Ingen åsikt

Enkäten ställde också påståendet att ”Seminariet gav mig inspiration och uppslag som jag
kan använda i mitt arbete”. Figuren nedan visar hur respondenterna förhöll sig till
påståendet. Att en klar majoritet svarade att påståendet stämmer, och att bara ungefär
var tionde att det inte stämmer, visar på att seminariet inte bara gett ny kunskap, utan
också som kan användas i praktiken. Det tyder också på att det som diskuterades under
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seminariet kan komma att leva vidare och utvecklas i andra verksamheter. En av
respondenterna kommenterade att:
”Detta öppnade mina ögon på nya sätt och gav mig nya erfarenheter vilket
gläder mig oerhört!” (Deltagare)
Detta sammanfattar upplevelsen av seminariet vad gäller inspiration och uppslag på ett
bra sätt.

Figur 3: Seminariet gav mig inspiration och uppslag som jag kan använda i
mitt arbete
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Till påståendet att ”Seminariet samlade både praktiker och teoretiker” förhöll sig
respondenterna överlag mycket positiva. Figuren nedan visar hur respondenterna svarat.
Att över 75 % av respondenterna förhåller sig positiva betyder att seminariet verkligen
lyckats att samla deltagare med både praktisk och teoretisk bakgrund. En av
respondenterna belyste det positiva med blandningen av teori och praktik, och betydelsen
av detta ifråga om kunskapsspridning.
”Jag fick ut mycket av teori och praktik och anade att de som mest håller på
med detta i Sverige fick möjlighet att träffas. Därför är det viktigt att det
blir återkommande seminarier, kanske vartannat år för att ha möjlighet
att bli uppdaterad.” (Deltagare)

Figur 4: Seminariet samlade både praktiker och teoretiker
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Figur 4 nedan visar inom vilken verksamhet respondenterna arbetar. Respondenterna
kunde välja mellan sex svarsalternativ. Resultatet visar att den största gruppen är
religiöst knuten organisation, följt av offentlig eller kommunal verksamhet. Den starka
närvaron offentliga och kommunala aktörer tyder på att projektet har lyckats att fånga det
offentligas intresse för den här typen av socialt arbete. Trots att dessa offentliga och
religiösa grupper verkat vara dominerande, visar figur 4 att seminariet samlat deltagare
från många olika områden, både teoretiska och praktiska. Det tyder på att intresset för
projektet är brett förankrat, och att den här typen av arbete kan komma att leva vidare
och utvecklas med input från många olika håll.

Figur 5: Hur skulle Du kategorisera den verksamhet där du har ditt dagliga
arbete?
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Annat:

Figur 5 nedan visar hur respondenterna svarat på påståendet ”Seminariet har gett mig
möjlighet att delta i interkulturella och interreligiösa möten”. Även här förhåller sig
majoriteten positiv till påståendet, men något fler än tidigare förhåller sig även negativa
till påståendet. De kommentarer som bifogats enkäterna tyder också på ett visst missnöje
med att seminariet fokuserade på kristendom och islam och exkluderade andra religioner.
Med tanke på samhällsdebatten idag är detta fokus naturligt. I planeringen av framtida
konferenser med liknande tema bör dock detta tas med som en lärdom. Syftet med
projektet har varit socialt arbete ur ett interreligiöst och interkulturellt perspektiv och det
är viktigt att utrymme ges åt alla som är berörda.
”Den var bra, men lite för mycket fokus på Islam. Det finns många andra
religioner och tyvärr, så läggs det mycket fokus på just Islam, vi behöver
mer kunskap från andra religioner också för att vidga vår kunskapssyn
och hjälpas åt i vårt förhållningssätt.” (Deltagare)
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Figur 6: Seminariet har gett mig möjlighet att delta i interkulturella och
interreligiösa möten
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I enkäten fick deltagarna svara på påståendet ”Jag är nöjd med seminariet som helhet”.
Figur 6 nedan visar hur respondenterna har svarat. Resultatet visar att seminariet som
helhet av de allra flesta upplevts som bra, enbart ett fåtal har upplevt det som dåligt.
Resultatet tyder på att det valda upplägget och genomförandet varit lyckat. En bra modell
för genomförandet av seminarium av det här slaget har utvecklats.

Figur 7: Jag är nöjd med seminariet som helhet
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Emellertid är det ett par punkter som bör beaktas när dessa siffror analyseras. Först och
främst var det 53 % av deltagarna som svarade på enkäten, vilket betyder att hälften av
deltagarnas åsikter representerade. Vidare ger kommentarerna bifogade i enkäterna en
mer nyanserad bild av uppfattningen av seminariet. Genomgående är de som svarat nöjda
med föredragen men mindre nöjda med de workshops som anordnades. Bland annat
upplevdes workshopsen som oplanerade och spretiga, med för många deltagare.
Upplägget kommenterades också genom att det kunde ha innehållit fler pauser och att
programmet kunde göras luftigare. Som nämnts tidigare kommenterade en del att det
också var för stort fokus på kristendom och islam, och att input från andra religiösa
grupper saknades. Dessa kommentarer bör beaktas vid planeringen av liknande
seminarier i framtiden. Sammanfattningsvis har seminariet varit lyckat, vilket resultaten
från enkätstudien trots allt entydigt visar på. Det har upplevts som ett bra initiativ som
skapat en grund till nätverkande och lärande vad gäller religion och socialt arbete.
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Kapitel 5. Interkulturell och interreligiös
dialog som medel för integration

Tidigare i utvärderingen har Diapraxis grund i Källan betonats. Under utvärderingens
gång har basen i Källan också blivit allt tydligare. Ibland har även
styrgruppsmedlemmarna haft svårt att hålla isär verksamheterna. Det har också varit
tydligt i samtal med externa aktörer, som inte vetat vad Diapraxis är men ändå känt till
den faktiska verksamheten. Därför är det inte orimligt att påstå att Diapraxis aldrig hade
funnits, eller fungerat, om det inte vore för Källans verksamhet och dess roll i
civilsamhället i Fisksätra. En representant för projektet beskrev Källans betydelse för all
verksamhet:
”Källan är basen eller plattformen för den verksamhet som bedrivs i
Fisksätra. Det är rötterna utifrån vilka tankar och idéer växer fram.
”(Projektmedarbetare)
En annan representant underströk att Diapraxis inte hade kunnat genomföras i
ett ”vakuum” utan att det utformats utifrån människors behov och önskemål. Både behov
och möjligheter har identifierats utifrån befintlig verksamhet. Det är tack vare
projektorganisationens etablering i Fisksätra och dess goda relationer till målgruppen
som gör projektet möjligt och lyckat. Tre delar av målen för Diapraxis faller utanför de
aktiviteter som presenterades i förra avsnittet. Det är metodutveckling, metoder för
rekrytering och samarbeten med andra organisationer. Nedan redogörs för hur projektet
har arbetat med detta och i vilken utsträckning projektet har nått sina mål inom dessa
områden.

5.1

Utveckling av metod

Syftet med Diapraxis formulerades till att ”förankra den kulturella och existentiella
dialogen i det lokala samhället och existerande frågeställningar där skapa förutsättningar
för en dialog som tar sin utgångspunkt i förändringsarbete”8. Bakgrunden till Diapraxis
var att det fanns ett behov av att vidareutveckla Källans verksamhet och att utveckla en
modell för interkulturell och interreligiös dialog. Den modell som har tagits fram inom
projektet ska sedan prövas och spridas. Skillnaden mellan verksamheterna i Källan och
Diapraxis är huvudsakligen att Diapraxis har fokuserat på gruppaktiviteter medan Källan
riktar sig till enskilda individer.
För att genomföra metodutvecklingen knöt projektet till sig Johan Gärde, fil. dr. i
religionssociologi vid Ersta Sköndal Högskola. Metodutvecklingen formulerades som ett
mål för projektet:
8

Ansökan s. 2
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”Utveckla, pröva och utvärdera en metod för interkulturell och interreligiös dialog med
utgångspunkt i praktiskt socialt förändringsarbete (metoden ska prövas i fem
samhälleliga sektorer).”
Gärde har följt projektet och haft regelbundna samtal med projektmedarbetarna.
Metodutvecklingen mynnar ut i en metodhandbok. Projektet har därmed uppfyllt målet
om att utveckla en metod, som sedan har prövats i verksamheten och utvärderats löpande
i Johan Gärdes metodutvecklingsarbete och av utvärderaren. Gärde påbörjade sitt arbete
med att definiera integration, och att studera Diapraxis metoder och verksamheter under
år 2011. I arbetet har han haft kontakt med både projektledare för aktiviteterna och med
Oxford Research som utvärderare. Han har även utarbetat ett underlag för utvärdering
och kvalitetssäkring i projektet. Underlaget har använts i utformningen av utvärderingen.
Gärde deltog även i Integrationsfondens seminarium i Jönköping i september 2011 och i
planeringen och genomförandet av projektets seminarium 2012.
Utvärderaren har tidigare bekräftat att styrgruppsmedlemmar har ansett att
metodutvecklingen är viktig för projektet. Syftet med metodutvecklingen har varit att
formalisera det arbete som bedrivs inom projektet. En av de personer som utvärderaren
har intervjuat beskrev att:
”Diapraxis är en metod. Det är att utifrån en interkulturell och – religiös
grund/bas bedriva socialt arbete.” (Projektmedarbetare)
I ansökan definieras två typer av spridning av metoden. Den ena gentemot ”fem
samhälleliga sektorer”. Den andra inriktningen på spridning var att pröva modellen på en
annan ort, i Göteborg. Representanter för Göteborgs Interreligiösa råd, som verkar för en
lokal dialog mellan kristna och muslimer, deltog i seminariet 2012. De har startat
Interreligiösa Centret i Göteborg och har även varit på studiebesök i Fisksätra. Projektet
har därmed spridit sina lärdomar vidare. Projektmedarbetarna har haft svårt att hinna
med att sprida metoden. Samtidigt går det att ifrågasätta om andra aktörer inom
projektet inte hade kunnat arbeta mer aktivt för att sprida kunskapen om detsamma.

5.2

Metoder för rekrytering

Projektets målgrupp är nyanlända tredjelandsmedborgare som kommit till Sverige och
har erhållit uppehållstillstånd, anhöriginvandrare, arbetskraftsinvandrare och personer
som fått uppehållstillstånd av så kallade humanitära skäl/synnerligen ömmande
omständigheter (och anhöriga till dessa), samt personer födda i Sverige. De personer som
kommit från något icke EU-land ska ha bott mindre än fem år i Sverige. Projektet har inte
definierat några konkreta definitioner vad gäller målgrupperna för de olika aktiviteterna
inom Diapraxis. Däremot har det funnits en uttalad önskan om spridning vad gäller t.ex.
kön, etnicitet och religiös tillhörighet. Matlagningsgruppen har enbart vänt sig till
kvinnor. Projektet har hållit sig till målgruppen även om det har varit svårt att inte
inkludera personer som har bott i Sverige längre än fem år.
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Rekryteringen till de olika aktiviteterna inom
Diapraxis har skett via anslag, annonsering i
lokaltidningen, ”mun-till-mun-marknadsföring”
eller genom rekommendationer från t.ex. olika
myndigheter. När utvärderaren har mött
deltagare i de olika grupperna är det tydligt att en
stor andel av deltagarna rekryteras via Källan
eller tidigare medverkan i andra aktiviteter.
Utifrån ett metodperspektiv har utvärderaren
bedömt det som något problematiskt att formerna
för rekrytering har varit ad hoc-artade. Det beror
på att projektet inte har genomfört någon tydlig
målgrupps- och behovsanalys som har kunnat
ligga till grund för rekryteringsmetoden. Därför
Affisch utanför kyrkan i Fisksätra.
har utvärderaren tidigare påpekat att projektet
Foto: Oxford Research
borde se över formerna för rekrytering och
diskutera hur det hade kunnat åstadkomma större spridning bland deltagarna i
aktiviteterna. Sådana diskussioner hade varit avgörande för att kunna diskutera hur olika
målgrupper lockas till projektet och vilka resultat som nås. Det är viktigt att diskutera hur
deltagarna hamnar i projektet och varför är de med i projektet. Samtidigt vill
utvärderaren påpeka att en metod för rekrytering inte behöver innebära att målgruppen
definieras strikt utan exempelvis kan baseras på den rekrytering som har skett inom
projektet i form av ”mun-till-mun-marknadsföring”.
Projektet har under hela projekttiden haft en bredd av deltagare men den har också varit
tydligt knuten till kunskapen hos personalen. Exempelvis har Wafaa Rahbi, som är
arabisktalande, lockat flera personer som pratar arabiska, medan Yvonne Iversen, som
pratar spanska, lockat flera spansktalande deltagare. Många av deltagarna har kommit
från Fisksätra men det finns också de som kommer från andra delar av Stockholm. Johan
Gärde gav också i sin rapport ”Metodutveckling” konkreta förslag på hur de olika
grupperna inom Diapraxis kan arbeta med att definiera utformning och sammansättning
av deltagare för att få bättre precision i rekryteringen.
Metoderna för rekrytering har betraktats som något som utvecklas över tid, ”från träff till
träff”. Det har fungerat väl för projektet på så sätt att många människor har lockats
genom användning av tidigare nätverk och information. Tre personer inom och utanför
projektet beskrev att rekryteringen har gått bra utifrån de metoder som har använts:
”Det har gått förvånansvärt
(Styrgruppsmedlem)

bra,

lättare

än

jag

trodde.”

”Initialt finns en fördel med att använda befintliga nätverk. När
verksamheten är känd finns det öppna ögon och då kan man rekrytera.”
(Styrgruppsmedlem)
”Även om man hade gjort en målgruppsanalys gäller att kommunicera
den”. (Extern aktör)
Mot denna bakgrund kan det fastslås att Diapraxis inte har utvecklat metoder för
rekrytering av deltagare. Behovet av metodutveckling har ifrågasatts av
projektmedarbetare och styrgruppsmedlemmar eftersom projektet har kunnat rekrytera
deltagare ändå. Flera representanter för projektet och externa samarbetspartners i
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Fisksätra har också påpekat vikten av att inte fokusera på en för snäv målgrupp. De
påpekade istället att det är en behovsbaserad verksamhet som bygger på att alla
människor möts utifrån behov. Utvärderarens avsikt är därmed inte att påstå att
projektets rekryteringsförfarande varit olämpligt utan snarare att understryka de
lärdomar som kan dras av att diskutera rekryteringsmetoden ytterligare.

5.3

Samverkan med andra organisationer

Diapraxis skulle, enligt målen, etablera samverkan med sex andra organisationer. Projekt
Diapraxis har drivits av Stockholms Stadsmission i samarbete med Svenska Kyrkan i
Nacka Församling, S:t Konrads katolska församling och Muslimernas förening i Nacka.
Projektet har redan hittills bidragit till att förstärka samverkan mellan Stockholms
Stadsmission, Katolska kyrkan, Svenska Kyrkans församling i Nacka och Muslimernas
förening. Förutom dessa aktörer, som har representerats i den gemensamma styrgruppen
för Källan, Diapraxis och Guds Hus, har diskussioner med projektorganisation och
styrgrupp även inkluderat andra aktörer såsom Polisen, skolan, Arbetscentrum,
Vårdcentralen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Nacka kommuns
familjecentral. Projektet har därmed väl uppfyllt målen om samverkan. Projektet har
träffat aktörerna inom ramen för samverkan i Fisksätra, men också genom andra nätverk
i landet. I augusti 2011 representerades Diapraxis på Integrationsfondens konferens på
temat interkulturell och interreligiös dialog i Jönköping. Då deltog även två deltagare från
föräldragruppen, tillsammans med projektmedarbetarna Wafaa Rahbi och Pernilla
Landin. I projektansökande anges även att de aktörer som inte ingår i styrgruppen ska
kontaktas via e-post kontinuerligt och bjudas in till informationsträffar två gånger per år.
Projektet har inte haft någon sådan väletablerad kontakt.
Utvärderaren har kunnat konstatera att det finns två olika grupper av
samverkanspartners bland de aktörer som projektet har kontakt med. Den ena gruppen
aktörer består av de aktörer som projektet utarbetat en relation till. Ett sådant exempel är
familjecentralen vid Nacka kommun som deltar aktivt i projektets föräldragrupp. Ett
annat exempel är kuratorer vid sjukhuset som remitterar personer till jag-stärkande
gruppen. Även öppna förskolan har haft kontakt med projektet och bidragit till
rekryteringen till matlagnings- och föräldragrupperna. Alla samverkansaktörer som
utvärderaren har pratat med har uppfattat verksamheten som både välbehövlig och
välfungerande.
Den andra gruppen av aktörer är sådana som Arbetscentrum, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan etc. som projektet inte har kontakt med i sitt vardagliga arbete.
Projektorganisationen har understrukit att sporadiska kontakter har tagits med flera av
dessa aktörer. Utvärderaren kan därför konstatera att projektet har god samverkan
mellan olika organisationer och att målen om att etablera samverkan har uppnåtts.
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Bilaga 1. Utvärderingsuppdraget

Som utvärderare har Oxford Researchs kontinuerligt försökt stödja projektet Diapraxis
projektorganisation och styrgrupp. Arbetet har genomförts utifrån ansatsen ”on-going
evaluation”, som på svenska brukar kallas följeforskning, lärande utvärdering eller
processutvärdering. Syftet med ansatsen är att föra in nya underlag till vägval för
projektet under projektets gång. Förutom att besvara i vilken utsträckning projektet har
lyckats nå sina mål har utvärderingen även sökt förklara hur projektet har nått dessa
resultat. Därför krävdes det att utvärderaren dokumenterade det som har skett i
projektet. I Oxford Researchs uppdrag från Stockholms Stadsmission har särskilt fokus
legat på att besvara två frågeställningar:
1.

I vilken utsträckning individer har blivit hjälpta av deltagande i projektets
aktiviteter, samt

2. Projektets påverkan på (och potential att påverka) integrationspolitik.
Denna slutrapport sammanfattar tidigare observationer från projektet. Tillsammans med
dessa observationer målas en slutgiltig bild av resultaten upp. Rapporten fokuserar därför
på att fastställa resultat i förhållande till syfte och mål, att förklara hur projektet har nått
dit samt att ge rekommendationer om hur fortsatt arbete kan bedrivas.

5.4

Tillvägagångssätt för utvärdering

Oxford Research påbörjade utvärderingen av Diapraxis under våren 2011. Då hade
projektet redan varit igång sedan hösten 2010. Integrationsfonden har inte arbetat lika
länge som andra EU-fonder, såsom Europeiska Socialfonden (ESF) och Europeiska
Regionalfonden (ERUF), med uppföljning och utvärdering. Arbetet är under utveckling
och utgör ett viktigt moment och utmaning för fonden, projekten och utvärderaren. Det
innebär inte att uppföljning och utvärdering inte anses vara viktiga för programmet, utan
snarare att indikatorer för uppföljning och utvärdering ska upprättas i samråd med de
projekt som har beviljats medel. Utvärderingen har mer precist undersökt
frågeställningar som9:

9

•

Vilka metoder har varit framgångsrika? Vilka är metodens för- respektive
nackdelar jämfört med reguljär verksamhet och eventuella andra metoder?

•

Vilka av projektets lärdomar är generella slutsatser? I vilken mån har projektet
bidragit med mervärden för organisationer och samhälle? Varför har de
lyckats/misslyckats med det?

Exempel från svenska ESF-rådet, www.esf.se
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•

Hur ser förutsättningarna för spridning ut? Är projektets resultat starkt beroende
av den organisation projektet bedrivs i och kompetensen hos de människor som
utvecklat projektet? Eller är det ett arbetssätt som enkelt kan tillämpas av andra
med liknande resultat?

För att genomföra utvärderingen av projektet har det varit angeläget att presentera
kriterier för bedömning av aktiviteter och genomförande. För att utvärdera aktiviteterna
har Oxford Research utgått från kriterierna i tabellen nedan. Vad som bedöms som bra
eller dåligt beror på hur resultaten mäts och vilka referensramar som utvärderaren väljer
för sina bedömningar. De kriterier som väljs ut kan utifrån sin referensram vara såväl
objektiva som subjektiva.10

Kriterier eller referensramar
Objektiva

Subjektiva

Minimikrav som utgörs av verksamhetens
grundläggande krav för att den ska anses
vara ”godkänd”.

Den enskilda individens eller gruppens behov
eller krav. Exempel: egenutvärdering.

Den genomsnittliga praktiken som innebär en
jämförelse i exempelvis kommunen, landet,
etc.

Brukarnas eller användarnas behov och krav
vilket innebär bedömning av i vilken grad
verksamheten uppfyller aktuella målgruppens
förväntningar. Det kan t.ex. ta sig formen av att
undersöka om användarna är nöjda.

Den bästa praktiken som innebär att jämföra
utfallen med den praktik som erhållit de
resultat som varit bäst, exempelvis i
ekonomiska termer eller bästa omdömet.

Intressenternas behov eller allmänintresse
innebär
att
utgå
från
ett
bredare
intressentperspektiv för att bedöma hur
verksamheten motsvarar samhällets krav, vilket
medför en politisk dimension.

Den optimala praktiken som är den som
teoretiskt kan fungera som idealbild,
exempelvis för hur en verksamhet skulle
kunna fungera som ”bäst”.

Professionella referenspunkter som låter
yrkesgrupper inom verksamheten bedöma
prestationen. Skillnaden mot det som beskrivits
som ”den optimala praktiken” på skalan med
objektiva referenspunkter ovan, är att
bedömningen av kriterier och nivå här handlar
om en intuitiv process.

Med detta som bakgrund har denna utvärdering baserat sig på flera av kriterierna i
tabellen. De objektiva handlar om att jämföra resultat med omgivningen i form av den
genomsnittliga praktiken men även med minimikrav. De subjektiva handlar om
brukarnas eller användarnas behov eller krav samt intressenters behov eller krav
respektive professionellas synpunkter.
För det första har Oxford Research ämnat göra en bedömning baserade på de minimikrav
som ställts upp i form av mål för projektets delaktiviteter. Genom att sedan undersöka
deltagarnas egna upplevelser av projektet har Oxford Research fått en bild av i vilken
10

Karlsson, Ove (1999): Utvärdering - mer än metod.
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utsträckning deltagarna upplever att de har blivit hjälpta av deltagande i projektet. Här
har också intervjuer med kursledare ingått. Vidare har andra aktörer intervjuats för att ta
reda på hur projektet påverkat integrationspolitik. Bland de intressenter som har
intervjuats finns styrgruppsrepresentanter samt relevanta aktörer i kringliggande
organisationer, exempelvis Fisksätra kommun och olika myndigheter.
När det gäller påverkan på integrationspolitik har utvärderaren, tillsammans med
uppdragsgivaren, fastslagit att den lokala nivån, det vill säga projektet i relation till
Fisksätra och Nacka kommun, ligger i fokus.

5.5

Metoder för att genomföra utvärderingen

Både deltagande/observation, personliga intervjuer, telefonintervjuer och enkäter har
använts för att genomföra utvärderingen. Vilken metod som valts har berott både på
frågeställningarna och vad som har bedömts vara mest lämpligt i olika situationer.
Projektorganisationen har framhållit vikten av att de personer som deltar i aktiviteterna
inom Diapraxis inte upplever att de och deras åsikter registreras på något sätt. Flera av de
som deltagit, inte minst i de jag-stärkande grupperna, mår dåligt och bär med sig
trauman. Tillit och trygghet har varit grundförutsättningar för att dessa människor ska
vilja delta i aktiviteter inom Diapraxis och bli mer delaktiga i det svenska samhället.
Därför har utvärderaren undvikit att ”störa” aktiviteter och deltagare i alltför stor
utsträckning.
Dessutom har språkbarriärer utgjort ett hinder för utvärderaren. Till viss del har detta
kunnat avhjälpas genom tolkning och översättning genom projektorganisationen och
genom deltagare som talar bra svenska. Oxford Research har genomfört huvuddelen av
intervjuarbetet, och har deltagit och observerat grupperna. För att samla in deltagarnas
åsikter har en fokusgruppsorienterad intervjuform använts. Den har gått ut på att
utvärderaren samlats tillsammans med deltagarna och diskuterat utifrån en enkät.
Deltagarna har också fyllt i enkäten en och en.
Förutom att samla in synpunkter från projektdeltagarna, har utvärderaren genomfört
intervjuer med en rad aktörer både inom och utanför projektet. De personliga
intervjuerna är i huvudsak semistrukturerade, och utgå från en intervjuguide med både
fasta och öppna frågor. Guiden säkrar ett systematiskt och metodiskt genomförande av
intervjuerna. Semistrukturerade intervjuer öppnar upp för den personliga historien och
ger möjlighet att komma ner på djupet i relevanta frågeställningar.
Oxford Research har också genomfört en enkätundersökning med deltagare från
seminariet ”Religion och socialt arbete” i april 2012.
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Bilaga 2. Aktiviteternas arbetssätt och
utveckling

I denna bilaga presenteras de arbetssätt som har använts i aktiviteterna och utvecklingen
av aktiviteterna djupare. Syftet är att ge en mer detaljerad beskrivning av verksamheten,
vad som fungerat väl eller mindre väl. Här ges även beskrivningar av deltagarnas
upplevelser av projektets verksamheter.

Föräldragruppen
Wafaa Rahbi och Thomas Bohman har varit ledare för föräldragruppen. Wafaa Rahbi
arbetar till vardags som projektmedarbetare och socialpedagog i projektet och på Källan.
Hon har även varit ledare för svenskagruppen och skapandegruppen/jag-stärkande
gruppen. Thomas Bohman arbetar på Familjecentralen i Nacka kommun. Thomas hade
tidigare erfarenhet av att driva föräldragrupper och kom i kontakt med
projektmedarbetaren Wafaa på Källan.
I jämförelse med målen har utvärderaren kunnat fastslå att föräldragrupperna har varit
mycket lyckade och väl uppnår målen för projektet. Medlingsaspekten har emellertid inte
blivit som det var tänkt från början utan fokus har legat på föräldragruppen som sådan.

Arbetssätt
Föräldragruppen har följt en studieplan som innebär att deltagarna träffas tio till tolv
gånger och att gruppen består av max åtta deltagare. Gruppen har drivits som en
studiecirkel där olika teman behandlats under träffarna. Gruppdeltagarna får varsin pärm
med skriftligt material kring de olika ämnena och hemuppgifter från
studiematerialet ”bättre föräldraskap”. Man utgår från FN:s barnkonvention och Rädda
Barnens material ”Barnen i våra hjärtan”.11 Exempel på ämnen som diskuteras är:
•
•
•
•
•
•
•

11

Min ursprungsfamilj
Föräldraauktoritet
Barns grundläggande behov
Svenska skolan
Socialtjänsten
Vilka rättigheter har man till tolk
Hur vill jag att mina barn ska bli som vuxna

http://shop.rb.se/Product/Product.aspx?ItemId=2966713
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•
•

FN:s deklaration om barns rättigheter
Förbud mot barnaga enligt svensk lag

Föräldragruppen har träffats hos öppna förskolan i Fisksätra och det är främst därifrån
som deltagare har rekryterats. En förutsättning för att gruppdeltagarna skulle kunna ta
sig dit var att de fått SL-kuponger genom Källan/Diapraxis för resan med lokaltrafik från
Fisksätra. Ett arbetssätt som har använts av föräldragrupperna har varit att bjuda in
representanter från myndigheter. Under december 2010 bjöds två handläggare från
Socialtjänsten i Nacka kommun in till gruppen. Bakgrunden var att flera föräldrar kände
oro över Socialtjänstens verksamhet. Föräldrarna upplevde att myndigheten misstrodde
dem för att de kom från en annan kultur.
Kvinnorna i föräldragruppen förberedde
frågor som gruppledarna skickade till
handläggarna i förväg, så de var väl
förberedda då de möttes. Exempel på frågor
som togs upp var: ”Hur ser processen ut från
det att en anmälan kommer in till
socialtjänsten, till då ett beslut fattas?”. När
utvärderaren deltog i en föräldragrupp kom
även andra frågor kring Socialtjänsten
upp: ”Vad händer egentligen vid ett
omhändertagande?”. Utvärderaren märkte att det fanns en stark oro hos föräldrarna om
att barnen skulle tas ifrån dem om de gjorde något fel utifrån svensk lagstiftning. Mötet
mellan deltagare och Socialtjänsten syftade till att skapa förtroende mellan deltagande
föräldrar och socialtjänsten. Det förtroende som föräldragruppen hade byggt upp under
terminen arbete gjorde att föräldrarna vågade lyfta frågeställningar om barn och familj.
Projektorganisationen framhäver att det upplevdes som ett stort framsteg för alla
inblandade att detta möte kom till stånd. Flera föräldrar fick insikt i både vikten av att
söka hjälp tidigt och att förståelse för att de som medborgare i Sverige har både
rättigheter men även skyldigheter. Projektorganisationen beskrev också att
föräldragruppen kan ge kunskap som undanröjer att missförstånd och misstroende får
gro.
Thomas Bohman berättade att myndigheterna alltid utgår från att skydda barnet, men att
de alltid i första hand strävar efter att barn och föräldrar ska vara tillsammans.
Utvärderarens intryck från gruppen var att de två mammor som varit i kontakt med de
sociala myndigheterna var nöjda med det bemötande och den hjälp de fått. Men alla i
gruppen hade hört talas om fall där föräldrarna fått barnen fråntagna eller inte fått den
hjälp de sökte. Utgångspunkten för samtalen är enligt Thomas Bohman:
”Vi utgår från att man vill och kan skapa en bättre kontakt med barnen.
Det är viktigt att se det som är bra och att förmedla det till barnen.”
(Projektmedarbetare)
Under det möte som utvärderaren deltog i diskuterade gruppen FN:s barnkonvention
samt det lagstiftade förbudet mot barnaga. Föräldrarna beskrev att det händer att barn
kommer hem och säger till sina föräldrar att ”ni får inte bestämma över mig – det säger
FN”. Det har uppenbarligen funnits behov av att förtydliga att det är föräldrarna som har
ansvaret för sina barn och deras uppfostran i Sverige, men att barnen har rätt att bli
sedda, lyssnade på och behandlade med respekt, för att föräldrarna ska kunna förmedla

53

det till barnen. Denna typ av grupper som hanterar grundläggande frågor kring
rättigheter och skyldigheter borde kunna föras på flera platser. Gruppledarna talade om
att kontakta Svenskundervisning för invandrare, SFI, för att höra vilka ämnens som tas
upp under utbildningen.

Rekrytering och målgrupp
Thomas beskrev att Wafaa utgör en ingång till föräldrar från arabisktalande länder. Hon
beskrevs inneha kontaktnätet till en målgrupp som hon upplevde hade ett stort behov av
att få diskutera frågor kring barn, föräldraskap och vilka rättigheter och skyldigheter man
har som förälder i Sverige. Kombinationen av den professionella erfarenheten och
kunskaperna hos Thomas Bohman på Familjecentralen samt Wafaa Rahbis bakgrund vad
gäller ursprung, språk, religion och kultur har bidragit till att deltagarna känt sig trygga
och att föräldragrupperna fungerat bra, vilket också noteras av andra representanter för
projektet:
”Den [föräldragruppen] har byggt på kompetens om kultur och religion, att
ledarna har varit både man och kvinna, båda föräldrar. De har insyn i
kulturen och det ger trygghet i gruppen. Dessutom var det bra att det inte
var något färdig metod utan att vi också frågade ”vad behöver du?”.”
(Projektmedarbetare=
Även andra aktörer i Fisksätra har lyft fram ett tilltagande behov av föräldragrupper för
att skapa nätverk och förståelse mellan föräldrar:
”Det behövs alla typer av samtalsgrupper och nätverk mellan exempelvis
föräldrar, eller mellan människor som är olika. Det skapar trygghet och
kontakter. Det gäller inte minst föräldrar eftersom barnen går i så olika
skolor. Förr var det lättare att ha nätverk mellan föräldrar.” (Extern aktör)
Utvärderaren har tidigare påpekat att gruppen endast har samlat kvinnor som deltagare.
Detta är också något som representanter för projektet, både inom och utanför
styrgruppen har lyft fram. Det anses därför vara viktigt att fortsätta arbeta för att nå fler
män, utan att riskera att kvinnornas förtroende minskar. Eftersom föräldragrupperna
endast har samlat mammor har det också varit en förutsättning att en av ledarna för
gruppen är kvinna. När det gäller sammansättningen av deltagare i grupperna sa Thomas
Bohman så här:
”Deltagarna kommer från Libanon, Irak, Palestina och Sydamerika. Vi
talar svenska i gruppen, men Wafaa kan tolka en del om det behövs. Men
jag upplever att deltagarna kan mer svenska än de tror.”
(Projektmedarbetare)
Även om projektet inte har lyckats involvera några pappor i aktiviteten har utvärderarna
noterat att projektledarna och styrgruppen har resonerat kring hur detta skulle kunna
förändras. Förutom att gruppen endast har innehållit kvinnor skulle sammansättningen
av deltagare till föräldragruppen, enligt ansökan, vara mixad och bestå av föräldrar med
olika kulturell och religiös bakgrund. Utvärderaren har kunnat konstatera att Wafaa
Rahbis språk- och kulturkompetens har präglat sammansättningen av gruppen, som
därmed har kommit att bli dominerad av arabisktalande personer.
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Både Thomas Bohman och Wafaa Rahbi framhöll att en viktig bonuseffekt med
föräldragruppera är att det gett träning i att läsa och tala svenska. Andra
styrgruppsmedlemmar har påpekat att ledarnas språkkunskaper varit avgörande för vilka
deltagare som lockas till projektet. Det gäller även för andra aktiviteter, såsom
matlagningsgruppen och svenskagruppen. Projektmedarbetare har även beskrivit att
lärandet och dialogen i föräldragruppen är till nytta även för svenskfödda. Det underlättar
förståelse och integration.

Matlagningsgruppen
Matlagningsgruppen har arbetat med att stärka deltagarnas förankring och kännedom om
det svenska samhället genom att arbeta med matlagning. Gruppen har träffats en gång i
veckan och fokuserat på ett nytt tema vid varje tillfälle. Många teman har anknutit till
frågor som rör barn men också ämnen som kultur, politik, sexualitet, kropp och klädsel,
politik och religion har diskuterats.

Arbetssätt
Under tiden som projektet pågått har matlagningsgruppens tematiska inriktning ibland
ifrågasatts. En av styrgruppsmedlemmarna framhävde matlagningsgruppens arbete som
positivt, men framhöll också att de har haft svårt att hålla sig till ett tema per gång. Det
har därför funnits viss oro för att det skulle påverka möjligheten att styra innehållet i
gruppens verksamhet. Efter diskussion med andra styrgruppsmedlemmar och
projektmedarbetare kan utvärderaren konstatera att utveckling av nya teman eller
justering av planerade teman har varit en del av metoden. En medarbetare beskrev att
frågeställningarna måste anpassas till deltagarna. Vissa frågor kan betraktas som
färdigdiskuterade efter ett tillfälle, medan andra återkommer om och om igen:
”Varje gång väcks nya frågor. Vissa frågor följer deltagarna och därför
verksamheten länge medan andra väcks spontant. Det är bra att deltagare
får ta upp det de tänker på, exempelvis genom att lyfta tidningen, försöka
förstå vad som står och sedan diskutera. Då får man en chans att använda
språket och att diskutera det som är aktuellt”. (Projektmedarbetare)
Gruppen har på så sätt gått ut på att lyfta relevanta frågeställningar, både utifrån
deltagarnas önskemål och utifrån de behov som projektmedarbetarna har identifierat hos
gruppen.

Deltagarnas uppfattning om matlagningsgruppen
Utvärderaren deltog vid ett tillfälle under november 2011 och genomförde enkäter med de
sex deltagare som deltog vid tillfället. Antalet deltagare överensstämde inte med det
observerade i statistiken. Dels berodde det på att projektledaren just vid detta tillfälle
kom hem från en resa och att tillfället därför inte räknades i statistiken utan utgjorde ett
särskilt tillfälle för utvärdering. Det berodde också på att det funnits viss skepsis till att
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delta i utvärdering. Därför har det varit svårt att samla ett fullt antal deltagare vid
utvärderingstillfällen.
En av de frågor som ställdes vid utvärderingen var hur kvinnorna kommit i kontakt med
gruppen. Deltagarna hade möjlighet att ange flera svarsalternativ. Diagrammet nedan
visar att kontakten med matlagningsgruppen kommit sig av tidigare deltagande i
föräldragruppen. Alla angav också att de kommit i kontakt med gruppen via Källan eller
Svenska Kyrkan. En av deltagarna beskrev att hon kommit i kontakt med gruppen genom
lokaltidningen eller på annat sätt.

Hur kom du i kontakt med matlagningsgruppen?
Föräldragruppen
Källan/Svenska kyrkan
I lokaltidning
Muslimska föreningen
Biblioteket
Socialkontoret / Medborgarkontoret
Försäkringskassan
Vän/bekant
Katolska församlingen
Arbetscentrum
Annat:
0

1

2

3

4

5

6

Samtliga kvinnor hade deltagit vid fler än sex tillfällen, vilket visar att
matlagningsgruppen har varit en stadig grupp som deltagarna återvänder till vecka efter
vecka. Samtliga deltagare angav också att de var mycket nöjda med de egna möjligheterna
att vara med och bestämma vad som ska diskuteras, mixen av kvinnor i gruppen och hur
aktivitetsledarna lyssnar till personernas åsikter. Deltagarna fick även se hur de ställde sig
till olika påståenden, vilket illustreras i figuren nedan.
Samtliga, eller nästan samtliga, angav att matlagningsgruppen har gett dem nya vänner,
bättre självförtroende och att de känner sig trygga i gruppen. En person höll inte med om
att hon känner sig trygg i gruppen. Nästan alla beskrev att människor med olika religion
kunde träffas i matlagningsgruppen, medan en angav att hon inte höll med om det. Båda
dessa kommentarer bör noteras av projektorganisationen.
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Hur väl stämmer påståendet
matlagningsgruppen?

överens

1
stämmer
inte alls

2

med

vad

3

du

4

tycker

om

5
stämmer
helt

Matlagningsgruppen har gett mig
nya vänner

6

Mitt självförtroende har blivit bättre
under matlagningsgruppen

1

5

Människor med olika religion kan
träffas i matlagningsgruppen

1

5

Jag känner mig trygg i
matlagningsgruppen

1

5

Matlagningsgruppen har gett större
förtroende för myndigheter

1

3

Diskussionerna på
matlagningsgruppen har hjälpt mig i
vardagen
Matlagningsgruppen diskuterar
saker som jag sällan diskuterar
annars
Matlagningsgruppen har gjort det
lättare att tala inför andra

1

1

Matlagningsgruppen gör det lättare
att förstå svensk politik
Matlagningsgruppen gör det lättare
att förstå svensk arbetsmarknad

2
2

2

2

4

1

4

2

3

4
4

Precis som nämndes för föräldragruppen har diversitet i gruppen beskrivits utgöra en av
delarna i den interkulturella och interreligiösa dialogen i aktiviteten. I projektansökan
beskrevs att: ”Matlagningsgruppen ska vara mixad grupp med deltagare från olika
kulturer och med olika religionstillhörighet”. Vid det tillfälle som utvärderaren deltog
bestod gruppen huvudsakligen av arabisktalande personer. Utvärderaren har konstaterat,
tillsammans med externa aktörer och styrgruppsmedlemmar, att det beror på ledarnas
språkkunskaper. En styrgruppsmedlem förklarade att matlagningsgruppen ofta utgör ett
av få tillfällen som deltagarna försöker prata svenska istället för sitt modersmål. Därför
beskrev det vara viktigt att gruppen når en blandning av svensk- och utlandsfödda. En
annan framhöll att det är just språkkompetensen som har gjort att deltagare vågar närma
sig projektet. En deltagare förklarade att:
”Kursen ger möjligheter till att både bli bättre på det svenska språket men
också tydligare förstå det samhälle man lever i, och kunna delta i ett
demokratiskt land.” (Deltagare)
Enkäten undersökte också vilka ämnen som kvinnorna ansåg var viktigast att diskutera.
Samtliga kvinnor angav kultur, sexualitet och barn och skola som de viktigaste ämnena
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att diskutera. Även kropp och klädsel, politik och religion angavs av en majoritet.
Resultaten presenteras i diagrammet nedan.

Vilka ämnen är viktigast för dig att diskutera i matlagningsgruppen?
Kultur
Sexualitet
Barn och skola
Politik
Religion
Kropp och klädsel
Skillnader och likheter mellan Sverige…
Kontakter med myndigheter
Föräldraskap
Annat:
0

1

2

3

4

5

6

7

En av deltagarna beskrev också att:
”Vi har diskuterat alla punkter” (Deltagare)
Som kommentarer till enkäten beskrev flera av kvinnorna att ämnena var bra, men att de
också diskuterade faktisk matlagning. Flera angav att de lärt sig hur de ska hantera mat,
exempelvis hur man blir bättre på att förvara mat.
Majoriteten av deltagarna angav också att matlagningsgruppen har lyft fram ämnen som
hon inte diskuterade annars och att diskussionerna hade hjälpt dem i vardagen. Däremot
svarade majoriteten svarade varken positivt eller negativt vad gäller att gruppen hjälpt till
att förstå svensk arbetsmarknad eller svensk politik. Trots dessa svar har en av
projektmedarbetarna beskrivit att flera deltagare som inte tidigare har riktat in sig på att
hitta ett arbete har börjat fundera på arbete eller studier:
”Många deltagare har sökt arbete och studier utifrån de idéer de fått ur
diskussionerna i gruppen. De tänker att ”jag måste också göra något”!”
(Projektmedarbetare)
Samtidigt som tryggheten i gruppen i de flesta fall tycktes vara god och flera av deltagarna
angav att diskussionerna hjälpt dem i vardagen visar frågor kring arbetsmarknad, politik
och myndigheter att det skulle kunna gå att arbeta mer med frågorna.
Den fråga som gav mest bredd i svar var om gruppen hade bidragit till ökat förtroende för
myndigheter. Hälften av de tillfrågade svarade varken eller på den frågan, medan en inte
alls höll med och två helt höll med. Flera externa aktörer som Oxford Research har talat
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med har beskrivit just att projektet inte är någon myndighet som den största fördelen
med projektet:
”Behoven består av att vissa människor inte kan tillgodogöra sig det som
samhället erbjuder. Poäng är därför att det inte är myndighetsknutet, så
att de når folk som inte vågar vända sig till myndigheter. […] Det är
fantastiskt med det interreligiösa och interkulturella och det är bra med de
starka krafter som finns i Fisksätra. De kan närma sig de målgrupper som
myndigheterna inte når.” (Extern aktör)
Enkätundersökningen och den diskussion som pågick vid tillfället då utvärderaren deltog
i matlagningsgruppen visade att kvinnorna i huvudsak är mycket nöjda med gruppen,
dess innehåll och dess ledare. Utvärderaren märkte också av en betydande utveckling i
möjligheten att använda det svenska språket hos flera deltagare.

Svenskagruppen
Svenskagruppen har syftat till att stärka deltagarnas kunskaper i svenska språket. Vidare
har målet varit att fånga upp analfabeter och ge dem en möjlighet att lära sig svenska
språket på ett sätt som passar deras förutsättningar. Undervisningen har lagts på en
mycket grundläggande nivå och kan ses som steget före SFI, svenskundervisning för
invandrare. Svenskagruppen har riktat sig till både kvinnor och män, och deltagande i
gruppen har haft bland annat arabiska, grekiska och spanska som modersmål.
Spridningen i ålder har också varit stor, mellan runt 20 år upp till pensionsåldern.

Arbetssätt
Inför den tredje omgången av svenskakursen byttes ledaren för gruppen ut till Yvonne
Iversen. Yvonne Iversen har bott i Spanien vilket gör att hon även har möjlighet att vid
behov översätta lite extra för de kursdeltagare som har spanska som modersmål. Gruppen
leds även av Gladys Cordova som också är spansktalande.
Den svenskundervisning som bedrevs i gruppen ansågs vara steget före SFI,
svenskundervisning för invandrare. Yvonne Iversen beskrev att hon hade fått anpassa
nivån på utbildningen till en mycket grundläggande och basal nivå. Det finns deltagare
som är analfabeter, som får stöd av en volontär under grupptillfällena. Behovet för den
här typen av kurser har bekräftats av externa aktörer som har beskrivit att Diapraxis har
en funktion när det gäller att nå de som myndigheter inte når:
”De kan nå människor som, av olika skäl, inte kan tillgodogöra sig till
exempel SFI eller kontakt med Arbetsförmedlingen”. (Extern aktör)
Även andra aktörer
svenskaundervisning:

i

Fisksätra

har

betonat

vikten

av

den

här

typen

av

”Den [svenskagruppen] är effektiv och populär. Den gör det lättare att nå
det svenska samhället.” (Extern aktör)
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Yvonne Iversen betonade vikten av att skapa trygghet och tillit i gruppen.
Katederundervisning blandas med lek och pedagogiska övningar för att få alla känna sig
delaktiga och våga tala svenska inför varandra. Yvonne Iversen strävade även efter att
människor med samma kultur och modersmål inte enbart ska sitta bredvid varandra och
ty sig till varandra. Den interkulturella dialogen skapas mellan gruppdeltagarna, som
kommer från olika länder i Sydamerika, Mellanöstern och Nordafrika.
En lärdom från de första två svenskagrupperna var att 15-20 deltagare egentligen var för
många för att nå resultat. Istället bedömdes cirka tio personer vara lagom. Å andra sidan
är enligt kursledaren sällan samtliga deltagare med vid alla mötestillfällen. Efter bytet av
ledare förändrades lärdomarna kring deltagarantalet då den nya ledaren uppfattade
gruppen som möjlig att hantera även om deltagarantalet blev högre. Däremot har båda
kursledarna fått ägna en hel del kraft åt att sätta grundläggande regler för kursen, så att
det ska finnas lugn och arbetsro, och att se till att det blir en kontinuitet i gruppen. Det
har handlat om att passa tiden vid lektionens början och att inte ta med små barn till
svenskagruppen. Det har också handlat om att ha olika planer för varje utbildningstillfälle
redo så att det lätt går att anpassa utifrån antalet deltagare. En projektmedarbetare
beskrev att det är lätt att ”livet kommer emellan” vilket gör att det kan bli svårt att få
kontinuitet i deltagandet. Därför har ledarens kompetens och förmåga att vara flexibel
visat sig vara avgörande för att driva undervisningen.
Grupperna har varit blandade med både män och kvinnor från olika kulturer. En aspekt
som poängteras i relation till Integrationsfonden är vikten att ta tid att lära känna
varandra för att sedan våga använda språket. För att ge ytterligare tyngd i undervisningen
utökades den till två gånger per vecka våren 2011.
Johan Gärde har i sitt arbete med att ta fram indikatorer för utvärderingen av Diapraxis
pekat på möjligheterna att koppla det man lär sig under svenskagruppen i någon form av
praktik. Eftersom svenskagruppens underviskning sker på en så elementär nivå, är
utvärderarens uppfattning att det kanske snarast är enkla praktiska övningar som kan
vara aktuella, exempelvis att kontakta en myndighet i någon fråga. Det har också
framkommit önskemål från kursdeltagare om specifik inriktning mot exempelvis
arbetsintervjuer.

Svenskagruppens arbete och deltagare
Oxford Research deltog på en svenskagrupp i november 2011. Då deltog 11 personer, både
män och kvinnor, från tjugoårsåldern upp till pensionsåldern. Flera i gruppen hade
spanska som modersmål, flera arabiska och någon grekiska. Under lektionen fick
utvärderaren tillfälle att intervjua två deltagare i enrum. Dessa två kvinnor valdes ut för
att de hade bäst svenskakunskaper, vilket möjliggjorde att intervjun kunde genomföras
utan projektmedarbetarna som tolk.
Kvinnorna hade kommit i kontakt med svenskagruppen via en väninna respektive via
Pernilla Landin och Wafaa Rahbi på Källan. Anledningen till att de ville delta var att
förbättra sina svenskakunskaper. De förklarade att användningen av svenska språket i
vardagen var viktigt:
”Jag bor här.” (Deltagare)
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Kvinnorna hade varit med på mellan sex och tio kurstillfällen och de tyckte att det var
lagom svårighetsnivå på utbildningen. Tabellen nedan visar hur de två intervjuade
bedömde ett antal påståenden om svenskakursen. Båda kvinnorna instämde helt i att
svenskagruppen har gett dem nya vänner, att de känner sig trygga i gruppen och att den
gjort att de förstår vad som händer i samhället, t.ex. via TV. En av kvinnorna var
pensionär, vilket förklarar att hon svarade ”ingen åsikt” på påståenden kring att söka jobb
eller att studera vidare. Överlag var kvinnorna nöjda med svenskagruppen, och de
uttryckte stort förtroende och gillande för kursledaren. Båda kvinnorna har även varit
delaktiga i andra grupper inom Diapraxis och/eller Källan, såsom matlagningsgruppen
och föräldragruppen. Under intervjun framförde de önskemål om att kunna vara
delaktiga i en grupp och lära sig sy, engelska, cykla, simma, löpband/träning respektive
bowling.

Hur väl stämmer
Svenskagruppen?

påståendet

överens

1
stämmer
inte alls

med

2

vad

3

du

4

tycker

5
stämm
er helt

Svenskagruppen har gett mig nya
vänner

2

Jag känner mig trygg i
Svenskagruppen

2

Svenskagruppen har gjort att jag
förstår vad som händer i samhället, till
exempel på TV

2

Svenskagruppen har hjälpt mig att
lättare ha kontakt med olika
myndigheter

2

Jag har fått bättre självförtroende av att
vara med i svenskagruppen

1

Svenskagruppen har förbättrat mina
kunskaper i svenska språket

1

om

Inge
n
åsikt

1

1

Svenskagruppen har gett mig en större
förståelse för hur det fungerar att söka
jobb i Sverige

1

1

Svenskagruppen har gjort det lättare
för mig att söka arbete

1

1

Svenskagruppen har gjort så att jag har
lättare att tala inför andra

1

1

Svenskagruppen har gjort det lättare
att diskutera religion och kultur
Svenskagruppen ger mig en bra grund
för att börja studera

1

1
2
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Jag-stärkande gruppen
Den jag-stärkande gruppen har syftat till att hjälpa individer att stärka sin självkänsla.
Målgrupen har varit personer som står utanför jobb, skola och andra sociala
sammanhang, exempelvis långtidssjukskrivna och hemmafruar. Den jag-stärkande
gruppen är tänkt att bryta isolationen och vara ett första steg mot ett jobb, en utbildning
eller ett engagemang i någon aktivitet.

Arbetssätt och utveckling av metod
Skapandegruppen eller den jag-stärkande gruppen är den aktivitet inom Diapraxis som
har svårast att nå goda resultat. Projektledningen använde själv namnet ”skapargruppen” hellre än ”jag-stärkande gruppen”, då det senare uttrycket kan vara svårt att
förstå och känna sig delaktig i. Det har därför också skett en del förändringar av gruppen
under projektets tid. Gruppen leddes under hösten 2010 och våren 2011 av två personer,
som senare byttes ut så att den under hösten 2011 leddes av Wafaa Rahbi och en
bildterapeut.
Till skillnad från föräldragruppen, som tydligt följt sin ursprungliga mall, har den jagstärkande gruppen haft svårare att följa planeringen. En anledning till det är att gruppens
deltagare är de som står längst ifrån samhället. Deltagarna i gruppen står mycket långt
ifrån arbetsmarknaden och flera bär med sig trauman, psykisk och fysisk ohälsa och
många gånger mycket låg självkänsla. Projektledningen menade att det inte har varit
möjligt att avbryta en grupp och dra igång en ny, utan att deltagarna måste få den tid de
behöver. En person i styrgruppen för projektet beskrev att det varit nödvändigt att justera
hela Diapraxis verksamhet utifrån enskilda behov:
”Alla bemöts utifrån behov och individ, vilket måste vara fallet i individsoch behovsbaserade verksamheter. Ledarna informerar om verksamheten
och folk kommer dit, därefter anpassas verksamheten till de som kommer.”
(Styrgruppsmedlem)
Även utvärderaren fick erfara hur blyga deltagarna var inför att prata med dem. Eftersom
Wafaa Rahbi bedömde att det fanns risk att flera inte skulle komma till gruppen om
utvärderaren skulle delta beslöt vi att träffa dem efter ett grupptillfälle. Trots att
utvärderaren inte skulle delta i själva aktiviteten stannade endast tre personer vid
utvärderingen. Utvärderaren kom till träffen vid avslutningen när deltagarna
presenterade sina bilder.
Efter ledarbytet, beskrev Wafaa Rahbi, blev ledarna tydligare när det gäller att hålla sig
till ett tema. När Oxford Research var på plats hade de avhandlat ett tema som handlade
om att vara kvinna. Varje gång fick deltagarna och ledarna måla var sin bild utifrån temat
och därefter presentera resultatet inför gruppen. Ett exempel på arbetssätt som har
använts är att gruppen, under hösten 2011, arbetade gruppen med bilder och att uttrycka
sina känslor utifrån färger och symboler. Tanken var att deltagarna skulle lära känna sig
själva och kunna medvetandegöra frågeställningen ”vad vill jag med min situation”.
Målsättningen var att få individerna att gå från ett passivt till ett aktivt förhållningssätt
vad gäller möjligheterna att påverka sin egen situation. Pernilla Landin och Wafaa Rahbi
upplevde att gruppen är självrekryterande, exempelvis via kuratorer vid sjukhuset eller
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Arbetscentrum. Dessa instanser identifierar personer som identifieras som speciellt
ensamma.

Deltagare
Dessa deltagare deltog i en enkätundersökning och diskussion om resultaten. Deltagarna
tillfrågades om hur de kom i kontakt med skapandegruppen. Alla tre angav att de kommit
i kontakt med gruppen utifrån Källans verksamhet eller Svenska Kyrkan, och en angav att
kontakten också tagits i muslimska föreningen.

Hur kom du i kontakt med jag-stärkande gruppen?
Annat:
Muslimska föreningen
I lokaltidning
Biblioteket
Socialkontoret / Medborgarkontoret
Föräldragruppen
Försäkringskassan
Källan/Svenska kyrkan
Vän/bekant
Katolska församlingen
Arbetscentrum
0

1

2

3

4

Alla tre hade deltagit i fler än sex träffar och var mycket nöjda med möjligheten att
påverka gruppens innehåll. Deltagarna blev även tillfrågade vad de tyckte var det
viktigaste med skapandegruppen. Resultaten framkommer i tabellen nedan. Alla tre
upplevde att det viktigaste var att någon lyssnar, att träffa vänner, att prata med andra,
att få bättre självförtroende och att komma ut och träffa andra.
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Vad är det viktigaste för dig med jag-stärkande gruppen?
Annat:
Söka/få arbete
Att någon lyssnar
Träffa vänner
Vara kreativ
Få mening i vardagen
Prata i grupp
Prata med andra
Bättre självförtroende
Att komma ut och träffa andra
0

1

2

3

4

Som kommentar till vad som var viktigast sa en av deltagarna:
”Kursen är bra! Man får nya och bra idéer. Man får utveckling, blir bättre
på att måla och börjar tänka”. (Deltagare)
Två av deltagarna beskrev också att gruppen gjorde att de fick mening i vardagen och
möjlighet att prata i grupp. Utvärderaren ställde också ett antal påståenden för deltagarna
att ta ställning till. Alla tre svarade att det stämmer helt att skapandegruppen har gett
dem bättre självförtroende, har gjort det lättare att tala inför andra, att ta kontakt med
myndigheter och att den gett dem nya vänner. Det stämde även väl att skapandegruppen
är av lagom storlek, att de kände sig trygga i gruppen och att fler borde få möjlighet att
vara del av en skapandegrupp. Däremot stämde det mindre väl att skapandegruppen
skulle ha gjort det lättare att söka arbete. De påståenden som gav störs spridning är om
skapandegruppen tar upp relevanta ämnen, men också att det skulle ha bidragit till en
meningsfull vardag och ge förutsättningar att börja studera. För alla dessa frågor fanns
emellertid svar att deltagarna höll helt med. Resultaten presenteras i tabellen nedan.
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Hur väl stämmer påståendet överens med vad du tycker om jagstärkandegruppen12?
1
stämme
r inte
alls

2

Skapandegruppen är av lagom
storlek
Skapandegruppen tar upp relevanta
ämnen

3

4

2

1

5
stämmer
helt

1

2

Jag har fått bättre självförtroende av
att vara med i skapargruppen.

3

Skapandegruppen har gjort så att
jag har lättare att tala inför andra.

3

Skapandegruppen har hjälpt mig att
lättare ha kontakt med olika
myndigheter.

3

Skapandegruppen har gett mig en
meningsfull vardag
Skapandegruppen har gjort det
lättare för mig att söka arbete

1
1

1

2

1

Skapandegruppen har gett mig nya
vänner
Skapandegruppen ger mig en bra
grund för att börja studera

3
1

1

1

Jag känner mig trygg när jag är i
skapandegruppen

1

2

Fler människor skulle behöva vara
med i en skapandegrupp

1

2

Behoven av självstärkande insatser har även bekräftats av både interna och externa
aktörer. En aktör som inte är direkt kopplad till projektet beskrev att:
”Diapraxis har ju självstärkande verksamhet och det finns ett behov av att
fånga upp den gruppen som också kan vara myndighetsrädda.” (Extern
aktör)
En ledare inom projektet förklarade vidare att:
”Det finns ett behov av att få bekräftelse som människa och i sin religiösa
identitet” (Projektmedarbetare)

12

Projektet har använt namnet Skapandegruppen inför deltagarna, varför det också används i tabellen.
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I rapporteringen till Integrationsfonden beskriver projektet att gruppen givits möjlighet
att släppa oro och istället få utlopp för fria tankar. I slutet av terminen 2010 var resultatet
att gruppen att många kvinnor kunde formulera sig och tillverka något med sina händer,
till exempel en tavla eller en mugg. Ett tema som gruppen gått igenom är anatomi där
ledarna låtit deltagarna diskutera och fundera över den egna kroppen, klädsel etc. Ett
exempel från en av deltagarna som projektet lyfter fram i rapportering till
Integrationsfonden är:
”Det är först när jag började i skapargruppen (jag-stärkande gruppen)
som mitt liv i Sverige började, jag har varit mycket ensam under mina sex
år här, men nu har jag fått vänner och något att gå till om dagarna.”
(Deltagare)
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Bilaga 3. Fisksätra som forum för
interkulturell och interreligiös dialog

Diapraxis – Interkulturell och interreligiös dialog med socialt arbete har drivits i
Fisksätra. Fisksätra är en tätort i Nacka kommun och utgör en av de 38 stadsdelar i landet
som år 2007 utsågs till LUA-område. LUA står för Lokalt Utvecklingssamtal och innebär
att regeringen ingått avtal med kommuner för att bedriva urbant utvecklingsarbete i
utvalda stadsdelar. Dessa stadsdelar har valts ut för att ”bryta det utanförskap som
präglar flera stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö och ett antal andra större
städer”.13
Det fanns ingen direkt koppling mellan
benämningen av Fisksätra som LUAområde och projektet Diapraxis.
Däremot
har
den
geografiska
indelningen av områden lett till att SCB
fått i uppgift att ta fram särskild
statistik för stadsdelarna, utöver den
som finns på kommunal nivå och
riksnivå. Det möjliggör att presentera
en bild av Fisksätras förändring över
tid när det gäller indikatorer som kan
vara
relevanta
ur
ett
Fisksätra kyrka vid Fisksätra torg. I lokaler här drivs en
integrationsperspektiv.
Det
gäller
stor del av verksamheten inom Diapraxis och Källan.
Foto från www.svenskakyrkan.se
exempelvis andel av den vuxna
befolkningen som studerar eller
förvärvsarbetar, andel röstberättigade som går till valurnorna, andel elever från
grundskolan med gymnasiebehörighet respektive det så kallade ohälsotalet, som är ett
mått på utbetalade dagar med sjukpenning och andra ersättningar från
socialförsäkringen.
Denna utvärdering har främst behandlat integrationspolitik på kommunal nivå. För att ge
en god bakgrund till det läge som Fisksätra befinner sig i jämför vi här med statistik för
två andra LUA-områden (Skärholmen i Stockholm och Hyllie i Malmö), Nacka kommun
och för riket som helhet. I följande avsnitt presenteras statistikområden som kan relateras
till integration. Tabellen nedan presenterar statistik för andelen som inte studerar eller
förvärvsarbetar. Statistiken visar att andelen som varken arbetar eller studerar i Fisksätra
är högre än i Nacka kommun och genomsnittet för riket, men är betydligt lägre än i de två
andra LUA områden som presenteras. Det relativa gapet har alltså ökat mellan områdena,
och det är tydligt att det finns en växande problematik i Fisksätra med att få personer i
sysselsättning.

13

Lokala Utvecklingsavtal för 2007, Faktablad, Integrations- och jämställdhetsdepartementet 2007.
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Andel som inte studerar eller förvärvsarbetar (20-64 år, %)
Område/år

2000

2005

2010

Skärholmen

34.6

37.2

35

Fisksätra

25.6

29.4

30.2

Hyllie

38.3

36.5

43.2

Nacka

15.8

15.1

14.5

Riket

18.8

18.4

18.7

I tabellen nedan presenteras statistik för andelen som bidrar till ohälsotalet, det vill säga
de som tar emot någon form av sjukersättning. Vad gäller ohälsotalet är det genomgående
att siffran sjunkit mellan 2005 och 2010 för alla områden. För Fisksätra ligger ohälsotalet
på nästan samma nivå som för riket som helhet, medan det är högre än för Nacka
kommun. Jämfört med de två andra LUA områdena har Fisksätra en mindre andel som
bidrar till ohälsotalet.

Andel som bidrar till ohälsoalet (%)
Område/år

2000

2005

2010

Skärholmen

25.8

28.2

20.5

Fisksätra

23.7

24.5

16.6

Hyllie

22.1

23.7

16.8

Nacka

18.5

17.3

12

Riket

21.4

21.5

15.9

I nedanstående tabell illustreras valdeltagande. Tabellen nedan visar att deltagandet i
riksdagsval de senaste tre valen varit långt under riksgenomsnittet och deltagandet för
Nacka kommun. Vidare är valdeltagandet i Fisksätra mycket likt valdeltagandet i
Skärholmen och Hyllie.

Deltagande i riksdagsval (%)
Område/år

2002

2006

2010

Skärholmen

68.7

66.7

67.7

Fisksätra

68.4

68.5

69.3

Hyllie

69.6

69.9

70.7

Nacka

83.2

85.9

88

Riket

80.1

82

84.6

68

Övergripande ger statistiken en blandad bild av Fisksätra. Dels ges bilden av ett område
med vissa problem, men att det på andra plan ser ganska bra ut. Vad gäller ohälsotal och
behöriga elever till gymnasiet skiljer sig inte Fisksätra i någon direkt mening från
riksgenomsnittet. Däremot vad gäller andelen som arbetar eller studerar och deltagande i
riksdagsval, tyder statistiken på att det finns många som inte har någon sysselsättning
och många som inte deltar i den demokratiska processen.
I projektansökan till Europeiska Integrationsfonden beskrevs Fisksätra som ”ett av
Stockholms miljonprogram med ca 7 100 boende med 58 olika nationaliteter, som talar
närmare 65 olika språk. De vanligaste språken, förutom svenska, är spanska, arabiska,
ryska och somali. Ca 40 procent av de boende är muslimer och ca 40 procent tillhör
Svenska Kyrkan, Nacka församling. Andelen boende i Fisksätra som tjänar mindre än
200 000 kr om året är 60 procent.”

Råd- och stödcentret Källan
Under 2008 startade ett samverkansprojekt mellan Svenska Kyrkan i Nacka församling,
Muslimernas förening i Nacka, S:t Konrads Katolska församling och Stockholms
stadsmission. Projektet kallades Källan och är ett råd- och stödcenter med fokus på att ge
individer i Fisksätra stöd att orientera sig på kulturella, sociala och existentiella plan i det
svenska samhället, men också att samarbeta över religionsgränser för att främja
integration om minska social utslagning. I ansökan om medel från Europeiska
Integrationsfonden påpekas att det finns ett behov av att utöka arbetet med Källan och
utveckla modellen för interkulturell och interreligiös dialog. Diapraxis har drivits i
Källans lokaler i Fisksätra.
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Bilaga 4. Respondenter

Namn

Organisation

Johan Gärde

Metodutvecklare, Ersta Sköndal högskola

Pernilla Landin

Svenska kyrkan, Nacka

Wafaa Rahbi

Stockholms Stadsmission

Henrik Larsson

Svenska kyrkan, Nacka

Malena Bonnier

Stockholm Stadsmission

P. Andrzej Konopka

Katolska församlingen

Awad Olwan

Muslimska församlingen

Carl Dahlbäck

Svenska kyrkan, Nacka

Stefan Herczfeld

Katolska församlingen

Jorunn Rådberg

Stena fastigheter

Barbro Bolonassos

Biblioteket, Fisksätra

Malena Bonnier

Stockholms Stadsmission

Yvonne Iversen

Stockholms Stadsmission

Thomas Bohman

Nacka kommuns familjecentral

Johan Rådmark

Verksamhetschef Folkets Hus, Fisksätra

Maria Elf

Nacka kommuns familjecentral

Håkan Ekblom

Närpolisen, Fisksätra

Joseph Teekle

Föreningssamordnare, Fisksätra

Karin Österling

Nacka kommun

Susanne Sjöblom

Hyresgästföreningen, Fisksätra

Malin Westerback

Nacka Kommun

Oxford Research även sökt kontakt med följande aktörer som avböjt intervju
Arbetsförmedlingen i Nacka
Socialtjänsten i Nacka
Försäkringskassan
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Bilaga 5. Enkät- och intervjuunderlag

Enkätunderlag
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Föräldragruppen

1.

Hur kom du i kontakt med föräldragruppen?

 Arbetscentrum

 Socialkontoret / Medborgarkontoret

 Katolska församlingen

 Biblioteket

 Vän/bekant

 I lokaltidning

 Källan/Svenska kyrkan

 Muslimska föreningen

 Försäkringskassan

 Vän/bekant

 Öppna förskolan

 Annat:

-

_____________________________________

2.

Hur många träffar med föräldragruppen har du deltagit i?

1
 2-5
 6 eller fler
3.
Hur nöjd är du med H

Inte
alls
nöjd

Mycket
nöjd
2

3

4

5

Vet
inte

1
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Dina möjligheter att påverka vad
föräldragruppen diskuterar och gör

   





Mixen av deltagare i gruppen (ålder,
nationalitet, kvinnor/män etc)

   





Hur de som arbetar i föräldragruppen
tar hänsyn till dina åsikter och
synpunkter

   





Den information du får på
föräldragruppen om dina rättigheter
och skyldigheter som förälder

   





4.

Vilka ämnen är viktigast för dig i föräldragruppen?
Du kan markera flera svar

 Barns behov

 Att ha små barn

 Skolan

 Att ha tonåringar

 Rätt till hjälp för mitt barn

 Barnuppfostran

 Sexualitet

 Internet

 Skillnader och likheter mellan att
vara barn i olika länder



Annat:______________________________________

Stämmer
helt och
hållet

5.
Stämmer
Hur väl stämmer påståendet överens inte alls

med
vad
du
föräldragruppen?

Ingen
åsikt

tycker

om

gjort

mitt



  





Föräldragruppen har gjort det lättare att
förstå min roll som förälder i Sverige.



  





Föräldragruppen har hjälpt mig med
kontakter med myndigheter
(exempelvis med skolan).



  





Föräldragruppen har hjälpt mig att lösa
problem i familjen.



  





Föräldragruppen har gett mig bättre
kunskap om mina och mina barns
rättigheter.



  





Föräldragruppen har gett mig nya
vänner från olika kulturer och
religioner.



  





Jag har praktiskt nytta av det jag lär
mig i föräldragruppen i min vardag.



  





Föräldragruppen
har
självförtroende bättre.

1

2

3

4

5
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6.

Jag känner mig trygg när jag är i
föräldragruppen.



  





Föräldragruppen har gjort det lättare att
hantera barnens möte med kulturer och
religioner.



  





Det är bra att träffa föräldrar från andra
kulturer och religioner i
föräldragruppen.



  





Föräldragruppen har gjort att jag det
lättare att förstå mammors och pappors
föräldraroll i Sverige.



  





Du är:

 Mamma
 Pappa
7.

Vad tycker du är särskilt bra med föräldragruppen? Vad skulle kuna förbättras?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Tack
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Matlagningsgruppen

Hur kom du i kontakt med matlagningsgruppen?

2.

 Arbetscentrum

 Socialkontoret / Medborgarkontoret

 Katolska församlingen

 Biblioteket

 Vän/bekant

 I lokaltidning

 Källan/Svenska kyrkan

 Muslimska föreningen

 Försäkringskassan

 Annat:

 Föräldragruppen

_________________________________

Hur många träffar med matlagningsgruppen har du deltagit i?

1
 2-5
 6 eller fler
3.
Hur nöjd är du med H

Inte
alls
nöjd

Mycket
nöjd
2

3

4

5

Vet
inte

1

Dina möjligheter att vara med och
bestämma vad matlagningsgruppen
ska diskutera

   





Mixen av kvinnor i
matlagningsgruppen (ålder,
nationalitet, religion etc)

   





Hur de som arbetar i
matlagningsgruppen lyssnar till dina
åsikter
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4.

Vilka ämnen är viktigast för dig att diskutera i matlagningsgruppen?
Du kan markera flera svar

 Barn och skola

 Religion

 Sexualitet

 Politik

 Kropp och klädsel

 Kultur

 Kontakter med myndigheter

 Föräldraskap

 Skillnader och likheter mellan Sverige
och landet du kommer ifrån

 Annat:

______________________________________

Stämmer
helt och
hållet

5.
Stämmer
Hur väl stämmer påståendet överens inte alls

med
vad
du
tycker
matlagningsgruppen?
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om

1

2

3

4

Ingen
åsikt

5

Matlagningsgruppen har gett mig nya
vänner.



  





Mitt självförtroende har blivit bättre
under matlagningsgruppen.



  





Matlagningsgruppen har gjort det
lättare att tala inför andra.



  





Matlagningsgruppen har gett större
förtroende för myndigheter.



  





Matlagningsgruppen diskuterar saker
som jag sällan diskuterar annars.



  





Matlagningsgruppen gör det lättare att
förstå svensk arbetsmarknad.



  





Matlagningsgruppen gör det lättare att
förstå svensk politik.



  





Människor med olika religion kan
träffas i matlagningsgruppen.



  





Diskussionerna på
matlagningsgruppen har hjälpt mig i
vardagen.
Jag
känner
mig
matlagningsgruppen

6.

trygg

i



  







  





Här kan du skriva med egna ord vad du tycker är bra med matlagningsgruppen och
vad som skulle kunna bli bättre.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Tack
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Svenskagruppen

Hur kom du i kontakt med svenskagruppen?

 Arbetscentrum

 Socialkontoret / Medborgarkontoret

 Katolska församlingen

 Biblioteket

 Vän/bekant

 I lokaltidning

 Källan/Svenska kyrkan

 Muslimska föreningen

 Försäkringskassan

 Annat:

 Vän/bekant
2.

_________________________________

Bor du i Fisksätra?

 Ja
 Nej
3.

Hur många träffar med svenskagruppen har du varit med på?

1

 6 - 10

 2–5

 Fler än 10

4.
Hur nöjd är du med H

Inte
alls
nöjd

Mycket
nöjd
2

3

4

5

Vet
inte

1
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Dina möjligheter att påverka vad
svenskagruppen pratar om och gör

   





Mixen av människor i svenskagruppen
(kunskaper i svenska, ålder etc)

   





Svårighetsnivån på kursen

   





5.

Vad är viktigast för dig att kunna använda svenska språket till?
Du kan markera flera svar

 Gå SFI

 Börja studera

 Söka/få arbete

 Träffa vänner

 Tala med lärare i skolan 
 Prata i grupp

Använda svenska i vardagen

 Förstå vad som sägs på TV/radio

 Läsa tidningar och böcker  Annat:
 Kontakter med myndigheter

6.

________________________________

Hur väl stämmer påståendet överens Stämmer
med vad du tycker om
inte alls
svenskagruppen?
1

Stämmer
helt och
hållet
2

3

4

Ingen
åsikt

5

Svenskagruppen har förbättrat mina
kunskaper i svenska språket.



  





Jag har fått bättre självförtroende av att
vara med i svenskagruppen.



  





Svenskagruppen har gjort så att jag har
lättare att tala inför andra.



  





Svenskagruppen har hjälpt mig att
lättare ha kontakt med olika
myndigheter.



  





Svenskagruppen har gett mig en större
förståelse för hur det fungerar att söka
jobb i Sverige.



  





Svenskagruppen har gjort det lättare
för mig att söka arbete.



  





Svenskagruppen har gjort att jag
förstår vad som händer i samhället, till
exempel på TV.
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7.

Svenskagruppen har gett mig nya
vänner.



  





Svenskagruppen har gjort det lättare
att diskutera religion och kultur.



  





Svenskagruppen ger mig en bra grund
för att börja studera.



  





Jag känner mig trygg när jag är i
svenskagruppen.



  





Vad tycker du är särskilt bra med svenskagruppen? Vad skulle kunna förbättras?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Tack
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Skapandegruppen

1.

Hur kom du i kontakt med skapandegruppen?

 Arbetscentrum

 Socialkontoret / Medborgarkontoret

 Katolska församlingen

 Biblioteket

 Vän/bekant

 I lokaltidning

 Källan/Svenska kyrkan

 Muslimska föreningen

 Försäkringskassan

 Annat:

_________________________________
2.

Hur många träffar har du varit med på?

1
 2-5
 6 eller fler
3.
Hur nöjd är du med H

Inte
alls
nöjd

Mycket
nöjd
2

3

4

5

Vet
inte

1

4.

Dina möjligheter att påverka vad
gruppen pratar om och gör

   





Mixen av människor i gruppen
(bakgrund, män/kvinnor, ålder etc)

   





Vad är viktigast för dig med skapandegruppen?
Du kan markera flera svar

 Att komma ut och träffa andra  Vara kreativ
 Bättre självförtroende

 Träffa vänner

 Prata med andra



Att någon lyssnar

 Prata i grupp



Söka/få arbete

81

 Få mening i vardagen

 Annat:

______________________________________

Hur väl stämmer påståendet överens Stämmer
med vad du tycker om
inte alls
skapandegruppen?
1
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Stämmer
helt och
hållet
2

3

4

Ingen
åsikt

5

Skapandegruppen är av lagom storlek



  





Skapandegruppen tar upp relevanta
ämnen



  





Jag har fått bättre självförtroende av att
vara med i skapargruppen.



  





Skapandegruppen har gjort så att jag
har lättare att tala inför andra.



  





Skapandegruppen har hjälpt mig att
lättare ha kontakt med olika
myndigheter.



  





Skapandegruppen har gett mig en
meningsfull vardag



  





Skapandegruppen har gjort det lättare
för mig att söka arbete



  





Skapandegruppen har gett mig nya
vänner



  





Skapandegruppen ger mig en bra
grund för att börja studera



  





Jag känner mig trygg när jag är i
skapandegruppen



  





Fler människor skulle behöva vara med
i en skapandegrupp



  





6.

Vad tycker du är särskilt bra med skapandegruppen? Vad skulle kunna förbättras?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Tack
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Intervjuguide

Intervjuguide Diapraxis – interna aktörer

Introduktion
Introduktion till utvärderingen

Generellt om Diapraxis
•

Vad är din roll i projektet?

•

Vad är projekt Diapraxis för dig?

•

Vilka hinder och möjligheter ser du med det här projektet utifrån interkulturell
och interreligiös dialog för socialt arbete – med inriktning integration?
o Är det något som har fungerat bra/mindre bra?
o Vad finns det för förutsättningar för att projektet ska lyckas?

•

Hur tror du att interkulturell och interreligiös dialog kan bidra till integration?

•

Vilka aktiviteter hade skett om inte projektet Diapraxis fått extern finansiering?
Hade det varit någon skillnad mot idag? På vilket sätt?

•

Hur kommer verksamheten att fortsätta efter projekttiden?

Deltagare och integration – möjligheter och förutsättningar
•

Hur tror du att Diapraxis kan bidra till integration gentemot sina deltagare?
Varför, varför inte? Vad innebär det? Hur har projektet hittills levt upp till detta?

•

Upplever du att alla aktiviteter av Diapraxis är lika viktiga i arbetet? Har
aktiviteterna samma eller olika roll?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Matlagningsgruppen
Svenskagruppen
Jag-stärkande gruppen
Familjegruppen
Metodutvecklingen
Seminarierna
Temakvällarna
Samverkan med organisationer
Metoder för rekrytering av deltagare

•

Vilka är de viktigaste målgrupperna för Diapraxis?

•

Hur fungerar rekryteringen? Vad kan bli bättre?

•

Vad i projektet borde utvecklas vidare?
o Varför/ varför inte?
o Synen på spridning?

•

Vad finns det för möjligheter/hinder i arbetet med de enskilda aktiviteterna?
o (Ex rekrytering/ diversitet i deltagargruppen/systematik i deltagande/
dropouts/ deltagarbegreppet)

Samarbete och funktionssätt
•

Upplever du att det finns en samsyn mellan de olika inblandade aktörerna
(exempelvis projektledning, projektorganisation, styrgrupp) kring innehåll och
riktning på projektet?

•

Hur upplever du att samarbetet har fungerat? Vad kan göras bättre?
o Inom projektet
o Mellan projektet och Källan
o Mellan deltagande aktörer inom styrgruppen
o Med externa aktörer, exempelvis myndigheter och Nacka kommun

•

Hur upplever du att projektet förhåller sig till kringliggande verksamhet,
exempelvis Källan?

•

Har några väsentliga förändringar gjorts i projektet? (ex tid och teatergrupp)
Varför? Hur har dessa förändringar påverkat möjligheten att hjälpa deltagarna
eller bidra till integration och förändring av integrationspolitik?

•

Hur kan erfarenheter och resultat från Diapraxis spridas?
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