
 

 

 

 

PROJEKTRAPPORT 
KVINNOPROJEKT SV1  

VÅREN 2019  

RAPPORTFÖRFATTARE: DIANA C BLOM 



PROJEKTRAPPORT KVINN OPROJEKT SV1 VÅREN 2019   

 

2 (16) 

 

INNEHÅLL  

1. INLEDNING OCH PROJEKBESKRIVNING .......................................... 3 

1.1 Syfte och mål med insatsen ................................................................... 3 

1.2 Bakgrund och förutsättning för målgruppen ........................................... 3 

2. METOD ─ MEDSKAPANDE, FRIGÖRANDE OCH NORMBRYTANDE 5 

3. GENOMFÖRANDE ................................................................................ 5 

4. ANALYS UTIFRÅN SYFTE, MÅL OCH METOD ................................... 6 

5. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER ...................................... 7 

6. EKONOMI .............................................................................................. 9 

7. BILAGA – GENOMFÖRDA AKTIVITETER .......................................... 10 
 



PROJEKTRAPPORT KVINN OPROJEKT SV1 VÅREN 2019   

 

3 (16) 

 

1. INLEDNING OCH PROJEKBESKRIVNING 

 

Projektet riktar sig till gruppen kortutbildade kvinnor som läser SFI på studieväg 1. Det är en 

grupp som utifrån erfarenhet och statistik bedöms ha en längre integrationsresa in i det svenska 

samhället och till arbete än individer med längre utbildning och personer som har en större 

beredskap att möta ett modernt och sekulärt samhälle. 

Vi har genomfört en riktad punktinsats specifikt för den gruppen i en pilotsatsning vars resultat 

utvärderas i den här rapporten.   

Insatsen har sträckt sig över perioden mars-juni. Träffarna har ägt rum en gång i veckan varav en 

halvdag i veckan avsatts till detta och en heldag per månad. Projektresurserna har bestått av en 

projektledare, en arbetsmarknadskoordinator samt en aktivitetsbudget.  

 

1.1 Syfte och mål med insatsen 
 

Det sociala integrationsarbetet är bryggan mellan individen och samhället; det som kortar den 

resan och minskar avståndet. 

Syftet med insatsen är att stärka deltagarna och bidra till en internaliserad förståelse av det 

svenska samhällets lagar, oskrivna regler och koder.  På så vis möjliggörs en fördjupad förståelse 

för de svenska värderingar som för deltagarna känns främmande och kan utgöra hinder för att ta 

en aktiv del i samhället. 

 

Uttalade mål: 

 Ge utökade referensramar och ge förutsättningar för ett aktivt hälsosamt liv. 

 Genom stärkande och orienterande insatser skapa en målbild kring framtida egenförsörjning 
och deltagande på arbetsmarknaden. 

 Ge möjlighet till språkinlärning och att praktisera svenska.  
 

   

1.2 Bakgrund och förutsättning för målgruppen 
 

Många av individerna i den aktuella gruppen saknar läs- och skrivförmåga i det egna 

modersmålet. Oftast saknar de även relevant arbetslivserfarenhet då de ej lönearbetat tidigare.  

Det skapar ett avstånd till det svenska samhället och till den svenska arbetsmarknaden som inte 

endast är språk- eller kompetensrelaterat. Individens befintliga referensramar och färdigheter är  

präglade och anpassade efter en kollektivistisk samhällsstruktur vars framgångsfaktorer skiljer sig 

ifrån den individualistiska samhällsstrukturen i Sverige.  Att på egen hand förstå och korrekt tolka 

den nya omgivning man befinner sig i samt navigera rätt så att man kan fatta rationella beslut kan 
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vara väldigt svårt. Individen blir passiv då stöd uteblir och uppgiften att bli del av det svenska 

samhället blir övermäktig. 

Det här är ett påtagligt avstånd hos den här gruppen som behöver överbryggas för att nödvändig 

anpassning för den enskilda individen ska möjliggöras. Först då finns det möjlighet att nå fram 

med övriga samhällsinsatser som ökar individens möjlighet till självförsörjning.  

Vi vet att språkhinder i kombination med en för individen svårnavigerad ny kontext i Sverige kan 

leda till destruktiva känslor av utanförskap, apati, stress, ångest och maktlöshet. Att arbeta 

förebyggande med individerna minskar därför risken för psykisk ohälsa och stärker individens 

självkänsla och självförtroende. Det bidrar till större tilltro till den egna förmågan. Här är det 

även relevant att lyfta hur dessa olika faktorer samspelar och har en stor inverkan på många olika 

aspekter av individens liv bland annat i den viktiga rollen som förälder. Föräldraskapet är 

avgörande för nästa generations förmåga att integreras fullt ut och hitta sin plats i samhället. 

Därför ser vi ett starkt behov av riktade insatser och stöd som ger dessa individer relevanta 

verktyg i den post-migrationsprocess som de befinner sig i. 

Utgångspunkten är att individer som välkomnats till Sverige även måste få nycklar in i samhället 

för att kunna fungera självständigt och inte förpassas till ett oönskat utanförskap eller fortsatt 

beroende av kollektiva strukturer. 

 

Diagram 1: The FLOW Model   

 

Det behovsanpassade stöd som vi bidrar med inom ramen för social integration syftar bland 

annat till att förebygga risken för långsiktig passivisering och utanförskap. På så vis ges individen 

möjlighet att bättre kunna navigera och förhålla sig konstruktivt både till sig själv och till sin nya 

omgivning. Genom att arbeta för en förflyttning ifrån de destruktiva känslotillstånden hos 

individerna till de konstruktiva som här definieras av arousal, flow och control men även relaxation. 

Det arbetet görs på ett systematiskt sätt med målet att undanröja befintliga hinder och behov och 

öka individernas medvetenhet. 

I flödesmodellen till vänster (av psykologen 

Mihaly Csikszentmihalyi) illustreras 

olika känslotillstånd som individen 

tenderar att uppleva när hon försöker 

fullfölja en uppgift.  

Relationen mellan uppgiftens 

svårighetsgrad (y-axeln) i relation till 

upplevd grad av kompetens (x-axeln). 

När dessa optimeras hamnar individen i 

det känslotillstånd som återfinns i 

diagrammets övre högra hörn-flow. 
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2. METOD ─ MEDSKAPANDE, FRIGÖRANDE OCH 

NORMBRYTANDE 

 

Med ett inlyssnande och värderingsförankrat förhållningssätt kan individen såväl som gruppen 

bemötas på den nivå vederbörande befinner sig. Därefter sker en stegvis förflyttning i en riktning 

som ger individen förutsättningar att göra mer aktiva och medvetna livsval.  

Metodarbetet har varit fokuserat på att medvetandegöra, synliggöra och bryta destruktiva 

mönster och tankegångar som för individen skapar hinder i det nya samhället – samtidigt som de 

små stegen och framgångarna bekräftas och förstärks. Genom aktiv vägledning, bekräftelse och 

exponering för nya aktiviteter och situationer väcks nya tankar och känslor som individen 

behöver förhålla sig till och som påverkar individens syn på sig själv och sin omvärld.   

Utifrån genomtänkta strategiska aktiviteter och samtal med syfte att medvetandegöraindividerna i 

specifika värderingsfrågor skapades förutsättningar för deltagarna att landa i nya stärkande 

slutsatser och argument som tidigare varit otänkbara. 

Ett respektfullt klimat med tydliga gränser och förhållningsregler etablerades och var avgörande i 

skapandet av förtroendefulla relationer med tillit mellan deltagarna samt koordinator och 

projektledare.  

I det arbetet har medvetenheten om gruppdynamikens kraft använts för att optimera de 

nödvändiga grupprocesser som bidrar till framgång och som stärker både individ och grupp. 

 

3. GENOMFÖRANDE  

 

Vid genomförandet har det lagts stor vikt vid att deltagarna ska mötas av intryck och 

sammanhang som stärker och breddar deras referensramar för att på så vis öka deras 

medvetenhet om sig själva och sin omvärld. Det har kombinerats med psykologiska processer 

som skapar utrymme för deltagarna att reflektera och ifrågasätta. I bilagan kan man läsa kortfattat 

om varje aktivitet som utförts samt citat från deltagarna utifrån de reflektioner de gjort.   

Deltagarnas egen drivkraft har varit en förutsättning i genomförandet. Arbetet har skett på 

svenska. Men både projektledare och arbetsmarknadskoordinator har dubbel språk- och kulturell 

kompetens. Förförståelsen för de olika kulturerna och förståelsen för hur individerna tar in och 

upplever den svenska kulturen har gjort att nyanserna har kunnat tillvaratas på ett sätt som 

optimerat resultatet. 

Det har i sin tur bidragit till stringenta dialoger där man kunnat befinna sig utanför den bekväma 

zonen och utmana så mycket som anpassningen kräver av individen utan att för den sakens skull  

tappa individen.  

Utmaningen att arbeta både på individ- och gruppnivå samtidigt har krävt en fingertoppskänsla 

och ett gott omdöme.  Att bedöma deltagarnas kontinuerliga utveckling och arbeta parallellt med 

den  har varit viktigt i dialogen och arbetet med deltagarna.  
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I genomförandet har personalen hela tiden arbetat med analyser och reflektion för att kunna 

möta deltagarna och gruppen på ett konstruktivt sätt. 

 

4. ANALYS UTIFRÅN SYFTE, MÅL OCH METOD 

 

Den förebyggande insatsen har skapat en tilltro till den egna förmågan, förståelse för den egna 

rollen i det svenska samhället och en mental omställning i positiv riktning hos den enskilda 

individen. Det sociala integrationsarbetet har spelat en avgörande roll för utfallet. Aktiviteter med 

fokus på att upptäcka behov och skapa diskussioner kring värdegrund, förhållningssätt och 

egenmakt har upplevts som spontana utifrån genomtänkta aktiviteter och upplevelser gruppen 

haft.  

Gruppdynamiken har varit en betydande framgångsfaktor eftersom individerna i gruppen både 

har utmanat och stöttat varandra. Även personalens språk- och kulturella kompetens har varit 

viktiga framgångsfaktorer då de skapat en förförståelse för hur individerna uppfattar Sverige. Det 

har i sin tur har underlättat och skapat förutsättningar att styra, nyansera och rikta diskussionerna 

med den fingertoppskänsla som krävs för att hela tiden erbjuda tillräckligt med motstånd men 

samtidigt behålla gruppen med sig även i de svåraste diskussionsämnena. Även om deltagarna 

övergått till arabiska sinsemellan så har personalen kunnat både fånga upp tendenser och styra 

diskussionen med frågeställningar och påståenden på ett sätt som gör att gruppen fortsätter ta 

steg framåt.  Dynamiken i diskussionen har krävt att deltagarna kan delta på sin egen nivå och 

med det språk de bäst behärskar. Det har möjliggjort bollandet av abstrakta tankar och 

resonemang. 

Tack vare det etablerade förtroendet och de goda relationerna skapades ett utrymme som gav 

projektledare och koordinator möjlighet att utmana deltagarna i att våga sig utanför sin bekväma 

zon i mycket högre utsträckning än det annars vore möjligt. Tuffa diskussioner blev ett naturligt 

inslag i den utvecklingsprocess varje träff utgjorde.  

Förtroendet och relationerna som uppstått i gruppen  kommer att bestå även fortsättningsvis och 

påverka hur individerna inom gruppen förhåller sig både till sig själva och till varandra.  

Under arbetets gång har det bekräftats att deltagarna brister i förmågan att självständigt navigera i  

eller aktivt delta i samhället och på arbetsmarknaden. Det handlar om en allmän kompetensbrist 

som förstärks av omgivningens låga förväntningar och strukturer.  

Förutom svårigheter med språket, saknas goda förebilder som deltagarna kan identifiera sig med 

och inspireras av. Det förstärker bristen på tilltro till den egna förmågan som i sin tur leder till 

sämre självförtroende i det nya samhället.    

I arbetet med social integration stötte vi många gånger på de dolda psykologiska mekanismer och 

tankemönster som, om de inte upptäcks och hanteras i tid,  riskerar att permanenta 

bidragsberoendet och förhindra den enskilde individen från att uppnå sin fulla potential.  

Olika hinder och destruktiva tankemönster har hanterats vilket i sin tur har minskat både upplevt 

och faktiskt avstånd till det nya samhället. I princip alla deltagare har nu internaliserat målbilden 

av sig själva som arbetande kvinnor i Sverige, även om de kan ha olika lång väg kvar för att nå dit. 
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I samtliga fall har deltagarna rört sig närmare arbetsmarknaden. Deras motivation att delta i och 

utforska samhället har ökat då de mer och mer börjat se sig själva som delaktiga i samhället 

istället för passiva åskådare. De har även reflekterat över och kommit till nya insikter kring vilka 

möjligheter deras barn har i Sverige på ett sätt som kommer att påverka deras föräldraskap i 

positiv riktning.  

Trots insatsens framgångsrika resultat kan man emellertid inte komma ifrån att det för många av 

deltagarna har varit och kommer att vara fortsatt svårt att kombinera de egna föreställningarna 

och sin egen kultur med de krav som det svenska samhället ställer. Men insatsen har skapat en 

vilja att delta som tidigare inte fanns. Få av deltagarna har tidigare sett sig i rollen som arbetande 

kvinna i Sverige, något som förändrats som en direkt följd av den förebyggande insatsen. Många 

av deltagarna har nu även internaliserat en målbild av självständighet, deltagande i samhället och 

har nu även en bild av vad som kommer att krävas för att nå dit.  

En viktig del av analysen är att både deltagarna och personalen har fångat upp signaler på att det 

finns generellt låga förväntningarna från omgivningen på deltagarna, både i det offentliga och i 

det privata. Det skapar en snäv roll för individerna att passa in i och en spiral som befäster 

bristen på tilltro till den egna förmågan. De möts ofta av inställningen att de inte är redo, att de 

behöver extra lång tid eller att de inte kommer att klara av olika saker.  

Här bör samhället ta ett betydligt större ansvar och säkerställa att man inte förstärker redan 

begränsande strukturer med låga förväntningar som tvärtom i dessa fall blir en bekräftelse för 

individerna att de inte tillhör den skara som kan lyckas i Sverige. 

För de som kommer i kontakt med målgruppen kan det här vara en ingång till en konstruktiv 

diskussion. 

 

5. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

 

Resultaten har utvärderats utifrån projektledarens mål och syfte för projektet, utifrån 

koordinatorns konkreta resultat och utifrån individernas utveckling och egna upplevelser och 

uttalanden. 

Den samlade bedömningen är att projektet har haft en avgörande roll för den enskilda individens 

utveckling, förståelse för det svenska samhället, anpassning och förmåga till självständighet.  

Vidgade referensramar, stärkande aktiviteter och extra språkträning är några av de faktorer vi 

arbetat med  vars konsekvenser även blir ökad anställningsbarhet. Sakta men säkert har 

individernas förståelse och även acceptans för olika företeelser i det svenska samhället ökat.  

I arbetet med gruppen har det nu uppstått en mottaglighet och en genuin vilja efter ett arbete då 

deltagarna nu i stor utsträckning känner sig mentalt redo.  Det har vid våra få studiebesök på 

arbetsplatser även för arbetsgivarna blivit tydligt, vilket vi nu behöver fånga upp för att 

individerna inte åter ska falla tillbaka i ett passivt förhållningssätt.  

Även de individer som vi behöver arbeta vidare med har påverkats väldigt positivt av vårt arbete 

vilket i sin tur även påverkar deras omgivning och deras barn på ett positivt sätt.  

En deltagare fick genom kontakterna vi skapat en praktikplats som kommer att leda till ett fast 

jobb och tre deltagare står nu helt redo för att börja arbeta samma dag möjligheten ges. Vår 
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bedömning är att ca 38% av kvinnorna i dagsläget kan fungera på ett tillfredsställande sätt på en 

svensk arbetsplats. De har nu en grundförståelse för samhället som gör de anställningsbara med 

någon form av trappa med praktik och initialt anställningsstöd. 

Även om individerna är medvetna om att språkresan ibland kan vara lång och ta flera år finns nu 

insikten och den starka känslan av att det faktiskt är möjligt att lyckas om man kämpar. Det som 

är önskvärt blir möjligt och är värt att kämpa för att uppnå. Deltagarna accepterar också att vägen 

framåt för att uppnå delaktighet i det svenska samhället kan innebära kompromisser med invanda 

föreställningar.  

Förebyggande insatser bedöms därför vara av stor vikt för att åstadkomma den 

positionsförflyttning som krävs för att öka tilltron till den egna förmågan, ansvarstagandet och i 

förlängningen göra individen redo för ett aktivt deltagande i samhället och en framtida 

anställning.   

Det här är en stor delframgång i arbetet med social integration som visar att det med rätt insatser 

går att göra stora förändringar på kort tid. Kostnaden per person för den här insatsen ligger på 

6287kr per person för tre månaders insats. Det är normalt att målgruppen behöver många år på 

sig att etablera sig på arbetsmarknaden. Vidare är ohälsa vanligt och den anges ofta som ett 

hinder för etablering på arbetsmarknaden. Motiverande och stödjande insatser kan korta vägen 

till arbete med flera år. Det blir en vinst för individen, kommunen och samhället i stort.  

I nästa steg behöver arbetet inriktas på att adressera begränsande strukturer som omger både 

kvinnor och barn. Tidigare luckrades dessa mekanismer upp av sig själv i större utsträckning när 

individerna mötte det svenska samhället över tid. Idag ser vi tvärtom tendenser till att dessa 

mekanismer förstärks desto mer av kollektivet runt individen som vill upprätthålla dessa 

strukturer ännu mer än i hemlandet. Därför är det viktigt att samhället agerar konstruktivt genom 

förebyggande åtgärder som i tid kan förhindra en destruktiv utveckling. 

Det bedöms vara nödvändigt att i tid våga ta även de svårare frågorna för att säkerställa en hållbar 

och långsiktig framgång i integrationsarbetet. Därför behöver arbetet inriktas på männen också. 

Att tydliggöra destruktiva kollektivistiska kontrollmekanismer som i det nya samhället inte längre 

tjänar individen men som begränsar många i dess omgivning blir ett av ingångsvärdena i ett 

sådant arbete. 

Vinsterna med det sociala integrationsarbetet är tydliga både i det korta och långa perspektivet. Vi 

tjänar på det allihop. Både ekonomiskt, individuellt och på en samhällsövergripande nivå. 
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6.  EKONOMI  

 

  

Projektledare 20%  feb – juni              

            

47 850 kr  

 

Månadsaktivitet 3 ggr à 11 333 34 000 kr  

Veckoaktivitet 10*1875 

            

18 750 kr  

Totala kostnader 

          

100 600 kr  

 

Kostnad per deltagare (16 deltagare)     6287 kr  

  

  

Kommentar till ekonomin.  

Den ursprungliga kalkylen gjordes på 24 deltagare men under perioden har några av deltagarna 

lämnat gruppen; de flesta eftersom de påbörjat SFI undervisning i Simrishamn, någon enstaka 

deltagare av andra skäl. 
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7. BILAGA – GENOMFÖRDA AKTIVITETER 

 

BOWLING OCH WORKSHOP 

Syfte: Hantera meny och lunchbeställning självständigt på svenska i ny främmande miljö. 

Öka individens självständighet och ta henne ur sin bekväma zon genom exponering för ny 
normbrytande aktivitet.  

Mål: Lära känna och bygga förtroendefulla relationer till deltagarna.   

Resultat: Språkträning, framgångsrika självständiga beställningar och interaktion med personal på 
plats. Förvåning över den egna förmågan.  

Reflektioner: Kvinnan som vann hade aldrig bowlat och hade ingen aning om att hon skulle klara 
det så bra, stoltheten och glädjen gick inte att ta miste på.  

Hanterade utmaningar: Att någon finner det rimligt att be i baren på O´Learys. Att köttet ej är 
halalslaktat. Punktlighet. Turordning i konversationer. Lyssna när andra pratar. 

Citat från deltagare: 

”Jag känner mig glad i själen efter det här.”   

”Jag visste inte att jag kunde.” 

 

 

IDENTITETSUPPBYGGANDE WORKSHOP PÅ YSTADS 
ARENA   

Syfte: Kartlägga gruppens och individernas hinder, mål och behov. 

Mål: Hitta till Ystad Arena på egen hand. Skapa målbild, stärka och trygga upp individen. 
Medvetandegöra om olika samhällsstrukturer och deras effekter och påverkan på individen. 

Resultat: Känsliga ämnen berördes och frön såddes. 

Reflektioner: Många störningsmoment som behövde adresseras såsom mobiltelefoner, ny 
konversationskultur, förmåga att lyssna när andra talar och tillåta alla tala till punkt osv.  

Hanterade utmaningar: Punktlighet, konversationsordning, hantering av mobil osv. Hur man får 
sitta utan att det uppfattas som stötande för den som sitter nära.  

Citat från deltagare:  

”Varför är det svårt att få jobb inom barnomsorgen om man är klädd i heltäckande 
kläder?”  

”I Syrien är det förbjudet att bära slöja på arbetstid som statligt anställd.”  

”Det är oförskämt och kränkande att du sitter med fotsulan riktad mot mig.” 
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BESÖK PÅ SENIORERNAS HUS OCH WORKSHOP 

Syfte: Träffa svenskar och samtala. Fånga upp och samtala kring förra veckans frågor och hinder. 

Mål: Upptäcka och hantera hinder, behov och kulturkrockar som står i vägen för ett självständigt 
liv i Sverige. 

Resultat: Insikter kring arbetsgivarens perspektiv vid anställning och den egna rollen. Intressanta 
möten och samtal på lika villkor som gav mersmak för alla som deltog.   

Pigga pensionärer som utmanade dem med alla möjliga frågor utan att hålla igen. Väldigt 
intressant och givande för alla inblandade: win-win.  

Hanterade utmaningar: Religiösa begränsningar kring olika vardagssituationer som i Sverige är 
oladdade. 

Citat från deltagare: 

”Kan man gå hit och hälsa på när man vill?” 

”Jag brukar ta alla tillfällen jag kan till att inleda samtal med svenskar. På bussen, i 
affären på stan. Alltid. Jag har med mig ett anteckningsblock också. Då kan de hjälpa 
mig skriva nya ord.” 

”Jättebra att vi får träffa svenskar och prata med dem.” 

 

 

AKTIVITET: GO-CART, SUSHI, SIGHTSEEING I VÄSTRA 
HAMNEN  

Besök på Malmö museum. ”Från depression till nutid” och ”Drömmar om Hollywood”. 

Syfte: Stärkande och frigörande. Från rädsla och känsla av oförmåga till mod och stolthet.  

Mål: Skapa förståelse för den resa som gjort Sverige till det land vi lever i idag. Så ett frö till att 
våga och vilja uppnå sin fulla potential. 

Resultatet: Deltagarna tog sig ur sin bekväma zon och övervann rädslor och begränsningar. 
Började se sig själva som presumtiva bilförare.  

Reflektioner: Museibesöket tydliggjorde vilken historisk resa Sverige gjort och historiska 
gemensamma beröringspunkter mellan gamla svenska traditioner kring exempelvis slöjan och 
befintliga traditioner kring slöja i mellanöstern. 

Citat från deltagare: 

 ”Jag ska visa mina söner och min man att jag minsann också kan köra bil! ” 

”Jag trodde inte att jag kunde, jag var rädd först men jag kunde och det var jätteroligt.” 

”Jag ska ta körkort!” 

”I Yemen hade kvinnor slöja före islam så det var tradition precis som i Sverige.”  

”Jag visste inte att Sverige då var så likt mitt hemland - att kvinnor inte hade byxor på sig 
förr och att man i Sverige också haft sjal på huvudet.” 

”Det är jätteroligt att lära känna klasskamraterna och göra utflykter och saker 
tillsammans som vänner.” 
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AKTIVITET: FRIGÖRANDE IMPROVISATIONSTEATER - 
SCENEN ÄR DIN 

Syfte: Frigörande, stärkande och medskapande. 

Knyta an till förra veckans utmaningar.  

Mål: Utöka den bekväma zonen, undanröja begränsningar och hinder så att varje individ närmar 
sig sin fulla potential. 

Resultat: Deltagarna stärktes, kände stolthet, vågade mer än de trodde att de förmådde. 

Hanterade utmaningar: Att hålla tiden, mobiltelefoner, pauser mitt i aktiviteten för att be. 

Citat från deltagare:  

”Jag vågade öppna mig och berätta” 

”Tack för att jag får visa hur jag känner” 

”Vilket land som än tar emot mig blir mitt nya hemland som jag är evigt tacksam” 

 

 

KICKBOXNING MED VÄRLDSMÄSTAREN I BOXNING 
ARMAND KRAJNC OCH WORKSHOP 

Syfte: Fysisk träning, utökande av den bekväma zonen.  

Mål: Att bredda deltagarnas referensramar och synen på den egna förmågan. 

Resultat: Kvinnorna utmanade sig själva på många olika plan. Klädsel, ombyte, anpassning till 
träning. 

Reflektioner: En del såg något så enkelt som träning i vanliga heltäckande kläder som något 
syndigt som försvårade ”bortgifte” och som ansågs ovärdigt. 

Hanterade utmaningar: Att hantera de påståenden som strider helt mot individens rätt att välja 
sitt liv och bestämma över den egna kroppen. Att skilja på respektlöshet och misshandel, dvs 
brottsligt beteende - det som sker inom lagens ramar och det som sker utanför lagens ramar. 

Citat från deltagare:  

”Nej det är absolut inte rätt att slå barn. Barnet lär sig ingenting om det blir slaget” 

”En kvinna och en man måste bestämma tillsammans. Inte bara mannen eller bara 
kvinnan.” 

”Finns det svenska män som misshandlar?” 
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YOGA, MINDFULNESS OCH WORKSHOP 

Syfte: Träning och ökad kropps- och hälsomedvetenhet.  

Mål: Kroppskännedom, verktyg till avkoppling och ökad medvetenhet. 

Resultat: Bredda deltagarnas referensramar och öppna upp för möjlighet till olika träningsformer.   

Hanterade utmaningar: Deltagare som uteblir mitt i en gemensam informationspaus för att be. 
Religionsfrihet i svenskt perspektiv. 

 

 

STUDIEBESÖK PÅ PURUS, YOGA OCH WORKSHOP 

 

Syfte: Besöka en svensk arbetsplats och skapa en bild av vilka olika typer av yrken man kan ha. 
Vilka kvalifikationer som krävs.  

Mål: Skapa en förståelse för hur det fungerar på en svensk arbetsplats. 

Resultat: En ny värld av möjligheter öppnades för deltagarna då de tidigare endast trodde att man 
kunde arbeta inom vårdyrken och barnomsorg. Hög entusiasm och vilja att börja arbeta.  

Reflektioner: Att stärkas i sitt jag och lära känna sin kropp-mindfullness. 

Hanterade utmaningar: Religiösa argument som förhindrar och ursäktar bristen på integration 
och egen försörjning. Diskussioner om rätten att be och att fasta på arbetstid och på allmänplats - 
tolerans, acceptans och konsekvenser av olika val. Om att packa upp sina väskor mentalt och 
aktivt välja Sverige.  

Citat från deltagare:  

”Jag förstår inte - varför är inte alla kvinnor som får med här? Innan visste jag ingenting. 
Från skolan hem fram och tillbaka. Det var allt. Nu vet och förstår jag så mycket mer om 
Sverige. Jag vet vad som finns i olika byggnader och vad man kan göra här. Jag var 
ledsen mamma förr. Mitt barn var också korta dagar på förskolan, tre gånger i veckan. 
Han hann inte lära sig svenska. Fick inte gå varje dag. Jag var trött och han fastnade 
framför tv:n för länge varje dag. Nu får han vara längre på förskolan och är glad när han 
kommer hem. Han har lärt sig mycket svenska nu. Jag är glad mamma nu. Han tittar 
inte så mkt på TV längre. Jag vet var vi kan gå ut nu.” 

 ”Som nu på vägen hit så valde jag att be i bilen och anpassa mig eftersom jag visste att vi 
var fullbokade idag och att jag inte skulle kunna gå ifrån utan att avbryta den 
gemensamma aktiviteten. Jag valde att anpassa mig, för att det ska fungera” 

”Meningen är inte att vi ska uppfostra våra barn som vi själva blev uppfostrade, de måste 
få växa upp här. Det är Sverige som är deras hemland.”  

”Jag fastar men jag måste varken berätta det för den som inte känner mig eller låta det 
hindra mig från att delta i aktiviteter.” 

”Jag visste inte att det fanns sådan fabrik i Ystad, att man kunde jobba så här.” 

”Hur ska jag göra för att få jobb här? Jag vill börja jobba så här” 
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YSTADS SALTSJÖBAD STUDIEBESÖK, LUNCH OCH 
WORKSHOP 

Syfte: Öka individernas referensramar och låta de förhålla sig till nya miljöer och situationer.  

Mål: Upptäcka och möta begränsande föreställningar, hinder och behov. 

Resultat: Insikt kring hur olika man kan välja att tolka religionen. Öppnande för ett mer 
ifrågasättande. 

Reflektioner: Nya frön såddes. 

Hanterade utmaningar: Tuffa diskussioner som ökar medvetenheten kring självvalda orimliga 
religiösa ursäkter och tolkningar. Försörjningsstöd är inte något som går att välja, det är en del av 
samhällskontraktet som garanterar alla tak över huvudet och mat på bordet. Något tillfälligt för 
den som behöver inte en permanent lösning till den som inte vill. 

Citat från deltagare: 

 ”Någon säger att det är syndigt att hjälpa äldre med intimhygien eller dra upp ärmarna 
så att armarna syns då arbetet kräver det av hygienskäl. Men vi sitter här var och en av 
oss på grund av att människor dödar varandra i våra länder är det inte den största 
synden? Och så har vi mage att påstå att hjälpa någon här i Sverige där vi fått mat på 
bordet och tak över huvudet skulle vara syndigt. I vilket annat land i världen hade vi fått 
den här hjälpen? Inte ens i våra egna länder fick vi den hjälp vi får här. Och så pratar ni 
om att det ena och det tredje skulle vara syndigt.” 

 
 

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING PÅ SKURUPS 
FOLKHÖGSKOLA 

Syfte: Presentera förebilder som deltagarna kan identifiera sig med och visa att det är möjligt att 
lyckas i Sverige.  

Mål: Inspirera och visa att det lönar sig att kämpa. 

Resultat: Deltagarna trodde inte sina ögon. Insikten om att det är möjligt internaliserades då 
deltagarna upplevde stark identifikation med lärarassistenterna som gjort en fantastisk resa från 
mycket svag språkbakgrund till att undervisa i Svenska på folkhögskolan. 

Reflektioner: Fullträff, deltagarna kunde inte ens föreställa sig att det gick att lyckas så bra i 
Sverige utifrån den egna situationen men överväldigades av hopp, entusiasm och framtidstro.  

Hanterade utmaningar: Åter igen var det olika religiösa tolkningar och argument som vi gjorde till 
ickefrågor och förde tillbaka till den privata sfären. 

Citat från deltagare:  

”Alla säger att det är svårt att det inte går men det går ju visst att lyckas.” 

”Jag känner att ny värld öppnat sig. jag kunde inte föreställa mig att det kunde gå men 
det går om man kämpar. Nu ska jag kämpa. Jag ska inte lyssna på de som säger att det 
inte går.” 

 



PROJEKTRAPPORT KVINN OPROJEKT SV1 VÅREN 2019   

 

15 (16) 

MARIETORPS NATURSKOLA SAMT BESÖK PÅ 
BELLEVUEHEMMET OCH STUDIEBESÖK PÅ 
BIBLIOTEKET 

Syfte: Frigörande och normbrytande. Bredda deltagarnas referensramar. 

Mål: Vada med håv och våga sig ner i vattnet. Förstå hur det fungerar på biblioteket. Se hur det 
fungerar på särskilt boende. 

Resultat: Från stort motstånd till att gå i vattnet hos en del till att alla gick i och tyckte att det var 
en fin upplevelse. 

Reflektioner: Steg för steg förflyttas individerna från en låst ursprungsposition till ett läge då de 
självmant går utanför sin bekväma zon och utmanar de egna gränserna.  

Hanterade utmaningar: Att en individ ursäktar någon annans brist på fasta. Vårt arbete hade vid 
det här laget kommit så pass långt att en deltagare som själv fastar bröt in och menade på att 
ingen ska rättfärdiga eller ursäkta sådant som är privat mellan individen och Gud.  

Citat från deltagare:  

”Det är individens egna val och hon måste inte ha en ursäkt. Hon väljer själv. Det är 
mellan henne och gud inte något för dig och mig att ursäkta.” 

”Jag har aldrig varit i havet tidigare det här var jätteroligt.” 

    

 

STUDIEBESÖK PÅ HEMTJÄNSTEN. 

Syfte: Frigörande.  

Mål: Att internalisera bilden av den arbetande individen i Sverige och göra målet greppbart. 

Resultat: Speedintervjuer som tydliggjorde behovet av ökade språkkunskaper. 

Reflektioner: Att det går att rucka på en hel del argument från deltagarna genom att förlägga 
ansvaret på någon annan. 

Hanterade utmaningar: Diskussion om försörjningsstöd och att arbeta med korta ärmar kom upp 
och den här gången började gruppen delvis hitta tolkningar som rättfärdigar att man visar 
armarna just i den situationen. Argumentet att man inte är tvungen att arbeta eftersom man ju får 
försörjningsstöd användes men bemöttes.  

Citat från deltagare:  

”Om ett år när jag är bättre på svenska så kan jag söka jobb här.” 
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KÖPENHAMNS ZOOLOGISKA OCH BOTANISKA MED 
PROMENAD 

Syfte. Frigörande, medskapande, normbrytande  

Mål: Medvetandegöra om Evolutionen, Darwin, the survival of the fittest. 

Resultat: Ökad medvetenhet 

Reflektioner: Kring Adam som den första människan. Religion i förhållande till evolution.  

”The survival of the fittest” i relation till migrationen och vikten av anpassning i det nya landet. 

Hanterade utmaningar: Det långsamma promenadtempot.  

Citat från deltagare: 

 ”The survival of the fittest” gäller ju även oss invandrare här i Sverige. Den som inte 
anpassar sig och gör för mycket motstånd kan bli sjuk och till slut dö. Den som anpassar 
sig till det nya landet klarar sig bäst.” 

”Om det fanns andra människoarter och Gud skapade den första människan- vilken art 
hörde Adam till? Hur hänger det här ihop?” 

”En kvinna kan precis som en man gifta om sig fast hon är 56 år gammal.” 

”Om jag ska gifta mig måste han gå med på att laga mat och diska varannan dag precis 
som jag” 

”I Syrien var jag friare att tex dansa på fest med män och kvinnor. Här pratar folk illa om 
det och det går inte.” 

”Det är vi kvinnor som när vi hör någon säga saker som syftar till att kontrollera andra 
måste stå upp och tysta dem” 

”Vi kan längre fram starta förening som hjälper andra nyanlända med det vi nu kan.” 

”Nu inser jag att jag förstår svenska för när jag hör danska så förstår jag ingenting.”  

”Om en kvinna jobbar, kan hennes man inte bestämma över henne. Hon kan klara sig 
själv om hon vill.” 

 


