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Förord 

Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, fick under våren 2013 i uppdrag av 
Studieförbundet Vuxenskolan i Karlstad att utvärdera projektet På lika villkor.  

Projektet På lika villkor har haft som mål att utveckla en integrationsmodell baserad på 
delaktighet och behov hos anhöriginvandrade kvinnor. Målsättningen var att skapa 
förutsättningar för ett gott liv i Värmland som innebär trygghet och att varje individ möts med 
respekt.  

Integration i sig handlar om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Invandrade 
kvinnor har rätt att vara en del av samhället lika väl som vi ser dem som en resurs och en 
möjlighet till utveckling i vårt samhälle. Varje individ kommer med erfarenheter, kompetens och 
nya perspektiv som ger nya insikter och nya möjligheter att utveckla samhället. Det handlar om 
en lokal och regional utveckling på lika villkor.  

Cerut anser att det är av vikt att integrationsprojekt och (anhörig-)invandrare, vilka är en 
viktig målgrupp i samhället, synliggörs. Vår ambition är att studien ska bidra till det framtida 
arbetet inom Studieförbundet Vuxenskolans och andra aktörers verksamheter. 

Vi inom Cerut vill tacka för förtroendet och för samarbetet under projektets gång. Vi vill 
även tacka alla ni som ställt upp på intervjuer samt bidragit med material under studiens gång.  
 

Karlstad i mars 2015 

Lotta Braunerhielm 
Föreståndare för Cerut 
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Inledning 

 
Följande utvärdering har genomförts av Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, 
på uppdrag av Studieförbundet Vuxenskolan (SV). SV är ett av Sveriges största studieförbund 
vars verksamheter grundar sig i folkbildning som syftar till att ge deltagarna ett brett 
kunskapsperspektiv genom studiecirklar, projekt, möten, arrangemang och/eller evenemang 
(www.wikipedia.se). Studieförbundets värdegrund slår vakt om alla människors lika värde och 
rättigheter, och bildningssynen grundar sig i ”människans förmåga att själv forma sitt liv 
tillsammans med andra och med hänsyn till miljön” (www.sv.se).  

Projektet som utvärderats, På lika villkor, har medfinansierats av Europeiska 
integrationsfonden och genomförts i SV:s regi under perioden april 2013-mars 2015 i Kil och 
Karlstads kommuner. Syftet har varit att utveckla en metod för att ge samhällsinformation och 
medborgarkunskap till kvinnor som är anhöriginvandrare och/eller arbetskraftsinvandrare för 
att deltagarna ska ”på egna vägar och på egna villkor komma in i det svenska samhället” 
(www.sv.se; Projektplan, 140429). Anhöriginvandrare (”kärleksinvandrare”), identifieras som 
en grupp som i regel inte får ta del av samma samhällsinformation som övriga nyanlända till 
Sverige, vilket innebär att det ofta finns stora kunskapsluckor och brist på kontaktnät ut i 
samhället (Lägesrapport, nov-14). Utgångspunkten i projektet har varit folkbildningens 
studiecirkel, studiebesök, dramapedagogiska övningar samt mentorskap. Resultaten av de 
metoder som utvärderas i föreliggande studie ska tas vara på i kommande projekt och aktiviteter 
inom Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet men också spridas så andra kan ha nytta av 
den.  

Integration På lika villkor? 
Projektet På lika villkor har haft som ambition att skapa förutsättningar för en ökad integration 
genom att utveckla olika metoder inom projektet. Integrationspolitikens mål handlar om lika 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla, oavsett etnisk eller kulturell bakgrund. Lena 
Grip (2010) betonar i sin avhandling att det finns en risk att rådande och ibland missriktade 
föreställningar om invandrarkvinnors behov ibland blir styrande för vilka integrationsinsatser 
som genomförs. Detta kan exempelvis inkludera uppfattningar om att kvinnorna lever i mer 
ojämställda förhållanden jämfört med ”svenska” familjer, inte har någon utbildning eller lever 
en isolerad tillvaro. Invandrade kvinnor beskrivs ibland som en passiv grupp som man ska ”ta 
hand om” eller skapa åtgärder för, snarare än att se dem som aktiva subjekt. Utöver 
integrationspolitikens mer ”inkluderande” ambitioner synliggör Grip (2010) att det finns ”en 
mer eller mindre uttalad uppfattning att invandrade personer behöver ändra på sig för att passa 
in” (s. 141). Det finns med andra ord en tendens att schablonerna, snarare än individernas 
behov, styr integrationspolitiken. 

I slutet av februari 2015 samarrangerades seminariet ”Samverkan skapar utveckling på lika 
villkor” av Cerut och SV. På seminariet deltog bland andra politiker, forskare och 
projektdeltagare som tillsammans diskuterade tolkningen och omsättningen av begreppet 
integration. Centrala frågor såsom ”Vem är det som ska integreras?” och ”Vem ansvarar för 
integrationen?” togs upp. Svaren som diskuterades är långt ifrån entydiga, men nedan följer 
några exempel på inlägg som gjordes: 

• Integration är en process och samspel mellan många olika aktörer och individer. 
• Integration är allas ansvar.  
• Det är inte ”vi” (svenskar) som ska integrera ”dem” (invandrare).  
• Positiva aspekter av integration, såsom behovet av arbetskraft, bör lyftas fram istället 

för de negativa.  
• Våga ta diskussionen om rasism och främlingsfientlighet.  
• Se varje individ utifrån deras individuella behov och förutsättningar, inte schablonerna.   
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Kärleksinvandring 
Studier visar att en allt större andel av migrationen till Sverige är kärleks- och giftermålsdriven. 
Internationella giftermål har ökat till följd av en större mobilitet bland befolkningen genom 
fritids- och arbetsresor, studier utomlands liksom ett växande utbud av Internettjänster för 
partnersökande (Östh, van Ham & Niedomysl, 2009). Det totala antalet anhöriginvandrare till 
Sverige var 40 000 personer 2013, vilket motsvarade 35 procent av det totala antalet utfärdade 
uppehållstillstånd. Av dessa kategoriseras 40 procent som ”kärleksinvandrare”, det vill säga 
personer som kommit till Sverige efter att ha funnit en svensk kärlekspartner, vilket innebär att 
paret inte bott tillsammans tidigare eller enbart under en kortare period 
(www.migrationsinfo.se).  

Internationella giftermål och ”kärleksinvandring” omgärdas av en rad olika (negativa) 
stereotyper och mytbildningar som ofta inte överensstämmer med verkliga förhållanden. Östh, 
van Ham & Niedomysl (2009) beskriver hur bilden av internationella giftermål ofta förknippas 
med hur en (äldre) svensk man ”importerar” en (yngre) utländsk fru, medan statistik visar att 
det är en betydande andel (yngre) svenska kvinnor som gifter sig med utländska män. Samtidigt 
visar mönstren att kvinnornas partners kommer från olika delar av världen (Västeuropa, USA, 
Mellanöstern och Afrika) medan männen väljer partners från asiatiska länder såsom Thailand, 
Ryssland och Filippinerna. Webster & Haandrikman (2014) lyfter problematiken kring att 
grupper av anhöriginvandrade kvinnor, exempelvis kvinnor från Thailand, ofta behandlas som 
”offer” genom att förknippas med den etablerade mediebilden av Thailand som en plats för 
prostitution och trafficking. Författarna betonar dock att thailändska kvinnor aktivt och 
självständigt skapar utrymme för arbete och försörjning inom ramen för sin familjesituation.    

Anhöriginvandrande kvinnor som en utsatt grupp 
Att kärleksinvandring kan ske på ojämlika sociala och ekonomiska villkor ska dock inte 
underskattas. I projektbeskrivningen till På lika villkor betonas att det finns en begränsad 
mängd forskning om situationen för projektets målgrupp, särskilt vad gäller 
”kärleksinvandrare” (Projektbeskrivning På lika villkor). Tidigare studier framhäver hur 
nyanlända flykting- och invandrarkvinnor kan hamna i en utsatt situation och uppleva våld och 
tvång i hemmet och familjen. Det kan handla om hur män styr kvinnorna på olika sätt och inte 
tillåter dem att ta plats vare sig i familjen eller i samhället (Projektbeskrivning På lika villkor; 
SOU 2012:45). I projektansökan betonas att ”Slutsatsen är att det alldeles oavsett om fysiskt 
eller psykiskt våld förekommer i relationerna så är det många kvinnor som inte kan styra sitt 
eget liv och därmed saknar en av de grundläggande mänskliga rättigheterna” 
(Projektbeskrivning På lika villkor, s. 2). 

I motiveringen till projektets relevans lyfts en studie av Andersson & Lundberg (2000) 
som beskriver anhöriginvandrade kvinnorna som en särskilt utsatt grupp till följd av deras 
tidsbegränsade uppehållstillstånd och begränsade språkkunskaper. Studien visar att kvinnorna 
lever en isolerad tillvaro som präglas av både ett socialt och ekonomiskt beroende av sin partner 
då de ofta saknar egna inkomstkällor och sociala nätverk eller släktingar i Sverige. Detta 
resulterar i att det är mannen som fungerar som kvinnornas företrädare och tolk i kontakten 
med myndigheter eller andra personer.  
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Utvärderingens syfte och tillvägagångssätt 
Nedan presenteras de delmål i projektet som ingår i utvärderingen (Projektplan, 140429): 

Delmål 1 
Målgruppen kvinnor (anhörig- och/eller arbetskraftsinvandrare) har genom 
medborgarkunskap fått ökade kunskaper om rättigheter och skyldigheter, arbetsliv och 
utbildning, föräldraskap och föreningsliv i samhället. Kunskaperna har lett till engagemang i 
föreningsliv och/eller nya kontakter med arbetsliv med flera. 

Delmål 2 
Forma en modell som tillvaratar deltagarnas erfarenheter och stimulerar till aktivt 
deltagande och fördjupad reflektion om samhälls- och medborgarkunskap. Utgångspunkten 
är folkbildningens studiecirkel, studiebesök och dramapedagogiska övningar såsom rollspel, 
forumteater och värderingsövningar. 

Utifrån dessa delmål formulerades två centrala frågeställningar fram som bas för 
utvärderingens upplägg och innehåll: 

- Hur väl fungerar projektets utvalda metoder och arbetssätt (till exempel 
dramapedagogik, möten med externa aktörer såsom arbetsgivare och föreningar) för 
deltagarnas delaktighet, engagemang och lärande i projektet? 

- Hur väl fungerar projektets utvalda metoder och arbetssätt för att stärka deltagarnas 
kompetens och självkänsla för att delta i lokalsamhället i form av kontakter med 
arbetslivet, utveckling av föräldraskap och familjerelationer samt deltagande i det civila 
samhället? 

Under projektets gång har Cerut haft en kontinuerlig dialog med projektledarna för projektet (i 
september 2014 fick projektet en ny projektledare) och har även lämnat kvartalsrapporteringar 
för att redogöra för vad som gjorts och vad som skulle göras inom ramen för Ceruts insats 
kopplat till projektet. Vidare har Cerut ingått i och deltagit vid styrgruppsmöten för projektet. 
Cerut har i samråd med SV kommit fram till hur projektet ska utvärderas. Utvärderingen som 
baserats på kvalitativa metoder har bestått av intervjuer i grupp och enskilt, enkäter och analys 
av projektdokumentation. 

Gruppintervjuer med deltagare 
För att fånga kursdeltagarnas bakgrunder, erfarenheter, deras syn på jämställdhet och 
integration, deras förväntningar inför och åsikter om kursen med mera, genomfördes 
gruppintervjuer i både Kil och i Karlstad. Gruppintervjuerna gjordes i början (nollmätning) och i 
slutet (eftermätning) av projektet, för att följa deltagarnas upplevelser och utveckling under 
kursens gång. Nollmätningen omfattade samtliga kursdeltagare, vilka sedan intervjuades i 
eftermätningen. Under kursens gång slutade dock några av de personer som ingick i 
nollmätningen. Bortfallen, som i det här avseendet kan ses som positiva bortfall, berodde främst 
på att deltagare hade börjat studera eller fått arbete, vilket resulterade i färre respondenter vid 
eftermätningen. Det tillkom också under kursens gång nya deltagare, vilka inte inkluderades i 
undersökningen.  

I Kil delades deltagarna upp i två grupper vid nollmätningen, där den ena gruppen bestod 
av tre deltagare med varsin tolk och den andra bestod av två personer med hjälp av 
telefontolkar. Även i Karlstad delades deltagarna upp i två grupper om fyra och hade tolkar på 
plats. Tolkar användes för att deltagarna lättare skulle förstå intervjufrågorna och kunna 
besvara dem på sitt hemspråk (se bilaga 1). 

I eftermätningen deltog fyra personer från Kil och fyra personer från Karlstad. I Kil 
delades gruppen återigen upp i två grupper, där det i ena gruppen fanns tolkar på plats och i den 
andra fanns tolkar via telefon. I Karlstad genomfördes intervjuer vid två tillfällen då en av 
deltagarna inte kunde närvara vid gruppintervjun. Hon intervjuades ensam vid ett senare 
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tillfälle. Samtliga kursdeltagare hade tillgång till tolk på plats. Frågorna i eftermätningen utgick 
till viss del utifrån förmätningens frågor (se bilaga 2). 

Vi använde oss av samma frågeunderlag till både Kil- och Karlstadsgruppen och 
intervjusvaren presenteras i stort gemensamt. Citaten som redovisas är deltagarnas ord, 
översatta av en tolk. 

 
Enskilda intervjuer med projekt- och kursledare samt med dramapedagoger 
För att få projekt- och kursledarnas perspektiv på hur projektets modell och arbetssätt 
fungerade genomfördes, utöver kontinuerlig kontakt under projektets gång, en intervju eller 
snarare ett uppföljningssamtal, i början och i slutet av projektet. I månadsskiftet 
augusti/september 2014 fick projektet en ny projektledare. I de avsnitt nedan som baseras 
utifrån projekt- och kursledarnas perspektiv utgår texterna i huvudsak från den senare 
intervjun. 

Utifrån samma syfte intervjuades även projektets tre dramapedagoger som var aktiva i 
projektet under olika perioder (se bilaga 3). Dramapedagogik hade en betydande roll i projektet 
så det var av vikt att samtala med samtliga då de haft olika arbetsätt.  

 
Enkät till mentorer 
I projektets senare del fick deltagarna en mentor tilldelad till sig. Mentorerna kontaktades 
genom webbenkäter för att bland annat ta reda på vad de ansåg fungerat bra och mindre bra 
med mentorskapet, vad de bidragit med som mentor och hur mentorskap kan fungera som 
metod för integration. Enkäten baserades främst på öppna frågor (se bilaga 4) och skickades ut 
till samtliga mentorer, vid tiden tolv stycken av vilka åtta svarade.  
 
Enkät till deltagare  
I början av projektet delades en pappersenkät ut efter varje enskilt kurstillfälle till samtliga 
deltagare i syfte att undersöka vad de ansåg om aktiviteterna och dess innehåll för att kunna 
koppla resultatet till uppsatta mål. Enkäten var i början skriven på svenska och fylldes i 
anonymt. Utdelning och insamling skedde via handledaren, sedan via kursledaren och vidare till 
Cerut. Dock upptäcktes svårigheter med att använda enkäten. Dels hade deltagarna svårt att läsa 
och förstå frågorna, dels var det svårt för dem att mer utförligt svara och skriva på svenska. 
Enkäten översattes därför till kursdeltagarnas hemspråk och de fick också besvara den på sitt 
hemspråk, men dessvärre blev det ingen större förändring i svarens innehåll och omfattning. 
Flera svarade lika eller liknande varandra, särskilt i de öppna frågorna där deltagaren själv fick 
skriva. Det gick att utläsa att de ansåg att kurstillfällena (innehåll, kursledaren et cetera) var bra 
och givande och de rankade sina egna insatser något lägre.  

Utifrån intervjuer med kursdeltagarna så vet vi att de överlag var nöjda med kursen men 
utifrån samtal med kursledaren och den förste projektledaren (140205) fanns en osäkerhet 
bland deltagarna när de fyllde i enkäten. De tog hjälp av varandra, och även av kursledaren, för 
att fylla i enkäten, vilket genererade likartade svar. Orsakerna var flera. Utöver 
språkförbistringar då enkäten i början var formulerad på svenska, framgick det till kursledaren 
att deltagarna inte ville stöta sig med henne och/eller Studieförbundet Vuxenskolan. Flera av 
kvinnorna kopplade också enkätundersökningar till politik (SV, 150323). I deras respektive 
hemländer fungerar enkäter som något där det inte är lämpligt att framföra egna åsikter, 
framförallt inte negativa sådana. Att svaren inte blev mer utvecklade i enkäten på hemspråket 
kan förklaras av ovanstående samt att det också kan ha uppstått en mättnad i att besvara 
enkäter då de fått enkäten efter varje kurstillfälle. 

 
Information och dokumentation från Studieförbundet Vuxenskolan 
Vi fick, via projektledarna för På lika villkor, tillgång till dokumentation om mål och visioner, 
lägesrapporter till Europeiska integrationsfonden (ESF) samt lägesrapporter från varje 
kurstillfälle skrivna av kursledare och dramapedagoger. För att inte på något vis påverka eller 
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hämma kursdeltagarna valde Cerut, i samråd med Studieförbundet Vuxenskolan, att avstå från 
att vara närvarande vid kurstillfällena. 

På lika villkor ur olika perspektiv 
 
Den första av de två centrala frågeställningarna som varit till underlag för studien lyder: hur väl 
fungerar projektets utvalda metoder och arbetssätt (till exempel dramapedagogik, möten med 
externa aktörer såsom arbetsgivare och föreningar) för deltagarnas delaktighet, engagemang 
och lärande i projektet? Nedan beskrivs rekryteringsprocessen och kursens innehåll ur olika 
perspektiv. 
 
Rekrytering av kursdeltagare  
Ursprungligen var tanken att projektet På lika villkor skulle bedrivas i Arvika, Karlstad, Kil och 
Säffle, med liknande målsättningar som ovan. Meningen var också att 100 kvinnor skulle 
inrymmas i projektet, det vill säga 25 personer per grupp/ort. Barnverksamhet skulle erbjudas 
parallellt för de kvinnor som önskade. Även mansgrupper var planerade, där partnern till de 
anhöriginvandrade skulle träffas för att diskutera integrationsfrågor och utbyta erfarenheter. I 
startskeendet fanns en förhoppning om att SV skulle bli beviljade ekonomiska medel från 
Integrationsfonden för att införa mentorskapsledda gruppaktiviteter, vilket de också fick 
(Projektbeskrivning På lika villkor).  

Rekryteringen av kursdeltagare till projektet ansågs av representanter från 
Studieförbundet Vuxenskolan ha varit svår. Den främsta utmaningen handlade om att det enligt 
SV finns bristande kunskaper bland centrala och lokala aktörer gällande målgruppen och att 
målgruppen därmed är relativt okänd. Det var därför svårt att hitta kursdeltagarna och särskilt 
de som inte var kopplade till SFI (SV 131205; Projekt- och kursledarna, 150303). Projekt- och 
kursledarna framhöll vidare att det saknas en kartläggning över vilka verksamheter som arbetar 
med integrationsfrågor, hur många anhöriginvandrare som finns i kommunerna/länet/Sverige 
och hur deras situation ser ut. Behovet av en kartläggning och samarbete mellan olika aktörer 
betonades i intervjuerna av både projekt- och kursledaren. I avsaknaden av ovanstående byggde 
SV, särskilt i början av projektet, på egen hand relationer med Region Värmland, SFI, 
Arbetsförmedlingen, kommunerna, lokala verksamhetsutvecklare och folkhögskolor. Vidare 
knöts informella kontakter med personer och föreningar som hade kopplingar till mångfald och 
integration (Lägesrapport, dec-13; SV 131205).  

I Arvika och i Säffle var det som svårast att få kursdeltagare till projektet och projektet 
lades också ned redan efter ett par träffar på grund av för få deltagare. Dock fanns kvinnor som 
matchade målgruppen på orterna, men som inte hade möjlighet att gå då de hade andra 
schemalagda heltidsaktiviteter som exempelvis praktik via Arbetsförmedlingen och i Säffle var 
flera kvinnor också med i en likartad kurs som På lika villkor genom Folkuniversitetet. Vidare 
fanns inte utrymme för frivillig kurs på fritiden (SV, 131205).  

Det fanns även sociala omständigheter som förhindrade kvinnor, som matchade 
målgruppen, att delta på kursen. Vissa kvinnor befann sig i en situation där de inte fick tillåtelse 
att gå kursen på grund av deras män, trots försök från SV:s sida att övertala männen (SV, 
131205 och Lägesrapport, feb-14). Projekt- och kursledarna (150303) tog i vår intervju även upp 
problematiken och de insåg att de inte nått de inom målgruppen som troligen är i behov av 
kursen allra mest, de som är isolerade på grund av sina män. 

De metoder som först användes för rekrytering av deltagare var främst kontakt med SFI 
och med andra parter såsom Jobbcenter och Svenska som andraspråk. Projekt- och kursledarna 
besökte dessa verksamheter och gav information om kursen/projektet, samtalade med kvinnor 
och delade ut informationsblad och inbjudningar (både på svenska och översatt till andra 
språk). Informationen spreds dessutom via andra föreningar och sociala medier. Nya deltagare 
söktes också genom MVC/BVC för att på så sätt försöka nå de som var föräldralediga och/eller 
arbetslösa (Lägesrapport, jan-14). Samtidigt innebar kursstarterna i Kil och Karlstad att 
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deltagarna själva blev ambassadörer för kursen, vilket gav högre tillförlitlighet och intresse 
(Lägesrapport, okt-13; SV, 131205). Då kursdeltagare rekommenderade kursen för andra 
uppdagades att behovet av samhällsinformation även finns bland anhöriginvandrare som varit i 
Sverige längre tid än fem år. Dessa personer har också svårt att komma in på arbetsmarknaden, 
främst beroende på språkförbistringar då de vistats mycket tid hemma med vård- och 
omsorgsarbete (Lägesrapport, feb-14). 
 
Revidering av projektets målsättningar 
De kvantitativa målen reviderades under projektets gång. Målet sänktes från 100 deltagare på 
fyra orter till 60, det vill säga 15 deltagare per ort. Senare blev fyra orter till två, Kil och Karlstad, 
med fördjupning av kursen (SV, 130815; Lägesrapport, nov-13). Tanken var att 
gruppaktiviteterna skulle startat i början av september (2013), men sköts framåt i jakten på 
deltagare. Kil startade sin verksamhet i slutet av september med sex deltagare på första träffen 
och Karlstad i början av november med fyra kvinnor (SV, 131205; SV, 150323). Under 16-
veckorskursen var deltagarantalet fortsatt sex i Kil och i Karlstad ökade det till sju personer (SV, 
150325). Deltagarantalet ökade sedan successivt under kursens gång i båda grupperna, främst 
genom ”mun-till-mun-metoden” då deltagarna rekommenderade och tipsade om projektet för 
andra (Lägesrapport, dec-13). Sammanlagt omfattades kursverksamheten i Karlstad av 17 
nationaliteter och i Kil av sju. Totalt sett tog 53 kvinnor del av projektet, inkluderat de som 
endast var med ett fåtal gånger samt de deltagare som var med i Arvika och i Säffle (SV, 
150323). Enligt kursledaren och den nuvarande projektledaren (150303) var det första uppsatta 
målet på 100 deltagare fördelat på fyra orter för högt. Förutom att det var svårt att nå rätt 
målgrupp, ansåg de också att det inte skulle varit hanterbart med så många till antalet utifrån de 
resurser SV hade inom ramen för projektet. Arbetet som kursledare är ofta mycket krävande då 
det byggs upp en tillit mellan denne och deltagarna och hen blir mer än ”bara” kursledare. I 
intervjun betonades också att deltagarna sett kursledaren som en god vän och anförtrodde sig 
till henne med privata ting och även önskat hjälp av olika slag utanför kurstillfällena. Grupper 
med maximum 10-12 personer är därför att rekommendera för att inte tappa fokus på 
individanpassning och för att inte kvantitet ska gå före kvalitet. Just individanpassning, att se 
den enskilda människan, sågs av projekt- och kursledarna som en av styrkorna i projektet. 

Att SV inte uppfyllt de kvantitativa målen såg de inte som ett misslyckande utan snarare 
som en lärdom. I och med avsaknad av kartläggning av eventuella samarbetspartners och över 
målgruppen borde det, enligt projekt- och kursledarna (150303), gjorts en förundersökning. En 
sådan skulle ha underlättat möjligheten att identifiera målgruppen och analysera hur den nås 
för att underlätta rekrytering, särskilt då målgruppen och begreppet ”anhöriginvandrare” var/är 
relativt okänt bland myndigheter och organisationer. En förstudie skulle även ha gynnat 
samverkan med andra aktörer som arbetar med integrationsfrågor liksom med representanter 
från målgruppen för att diskutera deras behov (SV, 131205; Projekt- och kursledarna, 150303).  

I Karlstad fanns inte något behov av en barngrupp men i Kil startades en grupp för 
barnen till de kvinnor som deltog vid kurstillfällena. Det visades sig dock senare i Kil att det inte 
var nödvändigt då omhändertagandet av barnen gick att lösa genom exempelvis utökad tid på 
förskola/skola/fritids eller att partner tog hand om ansvaret. Många av kvinnorna såg träffarna 
som ett tillfälle att varva ned och ha ”egentid”. Efter att barngrupperna lades ned hade några 
kursdeltagare, vid enstaka gånger, sina barn med sig vid kurstillfällena (Projekt- och 
kursledarna, 150303). 

Det fanns intresse och vilja bland deltagarnas män att starta en mansgrupp, men det var 
svårt att finna en tid som passade. Flera av männen arbetspendlade till Norge och ville umgås 
med familjen på sin fritid (Projekt- och kursledarna, 150303).  
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Kursens innehåll 
Översiktligt går att säga att kursen tidsmässigt var uppdelad i två block. Först gick deltagarna 
som innefattades i föreliggande utvärdering en 16-veckorskurs där samhällsinformation och 
dramapedagogik varvades och gick hand i hand. Dramapedagogiken återkopplade ofta till det 
som behandlades på samhällsinformationen men tog också upp nya teman.  

Studieförbundet Vuxenskolan hade i planeringsstadiet för kursen gjort en grov kursplan 
över vad kurstillfällena skulle handla om; skyldigheter och rättigheter, föreningsliv, barnens 
situation och arbetsliv (Lägesrapport, juli/aug-13). Att deltagarna själva aktivt skulle vara med 
att forma kursens innehåll var en tydlig målsättning i projektet och vid kursstart uttryckte 
kursdeltagarna önskemål om innehåll utifrån sina specifika behov. I dokumentationen för 
cirkelledare och dramapedagog framgår att deltagarnas önskemål i stort sett matchade de redan 
uppsatta målen/förväntningarna som kursplanen innehöll (Lägesrapport, aug-14).  

För att få en förståelse för vad träffarna innehöll ges nedan kortfattade exempel på träffar 
från Kil-verksamheten under 16-veckorskursen (Dokumentation för cirkelledare och 
dramapedagog: Kil): 

- Sverige, Värmland och min kultur. Diskussion om kulturkrockar och likheter. 
Samhällskunskap Värmland i förhållande till Sverige. Vad är typiskt svenskt? 

- Hälsa och ohälsa. Fördjupat samtal om hälsa och ohälsa. Studiebesök på vårdcentral, 
distriktsjuksköterskekontoret och Alla kvinnors hus. Besök av socialsekreterare från 
Kils kommun – ”våld i nära relation”.  

- Mina mänskliga rättigheter. (Dramapedagogik) Information och diskussion om de 
egna rättigheterna och skyldigheterna. Jämställdhetens utveckling i Sverige.  

- Utflykt till Karlstad med kollektivtrafik. Hur köpa tågbiljett? Studiebesök på apotek, 
Värmlands museum och Karlstads stadsbibliotek. 

- Jämställdhet. (Dramapedagogik) Utveckla diskussionen om jämställdhet som knyter an 
till de jämställdhetspolitiska målen. Återkoppling till besök från socialtjänsten. 

- Ekonomi. Studiebesök på bank och kunskaper om ekonomi. Fördjupad diskussion om 
mänskliga rättigheter. Diskussion om deltagarnas syn på sitt inflytande på kursen. 

- Demokrati. Workshop med Molkoms folkhögskola - rättigheter och skyldigheter 
gällande yttrande- och tryckfrihet. Folkhögskola som studieform. Kontakt med lärare 
och elever vid folkhögskola. 

- Arbetslivet, del 1. (Dramapedagogik) Reflektion om den egna situationen och 
erfarenheter och möjligheter. Introduktion till svenskt arbetsliv. Inventering av 
deltagares kunskaper och önskemål. 

- Studiebesök på Trygghetscentrum. Information om rättsväsendet. Information om 
Brottsofferjouren och dess grupper riktade till kvinnor, polisen och räddningstjänsten. 
Studiebesök på Teater Värmland.  

- Arbetslivet, del 2.(Dramapedagogik) Förberedelser för träff med arbetsgivare. Hur en 
arbetsintervju går till.  

- Barnens rättigheter. (Dramapedagogik) Information om FN:s barnkonvention. 
Myndighetsålder och straffmyndighetsålder i Sverige. 

- Familjen och påverka i samhället. Introduktion till hur det svenska politiska systemet 
fungerar och hur man kan engagera sig politiskt. Möte med lokalpolitiker. Information 
om familjerätten och vilka juridiska skyldigheter och rättigheter man har som 
medborgare. 

Efter 16-veckorskursen påbörjades mentorskapet och parallellt därtill även dramapedagogik. 
Innehållet på dramapedagogik-träffarna styrdes efter deltagarnas behov. Bland annat 
behandlades teman om högtider och svenska traditioner, sociala koder, språket, att bo i ett EU-
land, arbetsliv, rättigheter och skyldigheter i naturen, beroendeförhållande i relationen, hälsa, 
sexuell hälsa och barnuppfostran (Dokumentation mentorskap Kil). I och med att nya deltagare 
anslöts till gruppen under kursens gång gjordes en del återkopplingar till tidigare genomgångna 
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teman. På så sätt fick de nytillkomna ny information och kunskap medan de ”gamla” fick 
repetition och fördjupning, vilket projekt- och kursledarna såg som mycket givande. Samtidigt 
togs nya ämnen upp och under hösten 2014 informerades deltagarna bland annat om riksdags-, 
kommun och landstingsval och dess betydelse. Många hade inte kännedom om att de fick rösta. 
Valstugor vid torget besöktes och alla deltagare som var röstberättigade röstade (Lägesrapport, 
sep-14). Under den sista terminen låg det största fokuset på språkträning och estetiska 
lärprocesser som exempelvis identitetarbete genom det skrivna ordet, måleri och skulptering 
(Dokumentation för cirkelledare och dramapedagog: Kil). 

Följande avsnitt beskriver kursdeltagarnas, dramapedagogernas och projekt- och 
kursledarnas åsikter om och upplevelser av kursens innehåll. Texten baseras på dokumentation 
från SV, såsom lägesrapporter till Europeiska integrationsfonden samt dokumentation från 
cirkelledaren och dramapedagoger, samt de empiriska undersökningar som gjorts.  

 
Presentation av kursdeltagarna 
Den första omgången av gruppintervjuer med kursdeltagarna visade att den huvudsakliga 
anledningen till att kvinnorna flyttat till Sverige var för att de var gifta eller sambo med en 
svensk man eller flyttat till en släkting redan boende i Sverige sedan tidigare. Åtta av de fjorton 
kvinnorna hade barn och i några fall bodde barn från tidigare förhållande kvar i hemlandet hos 
släktingar. Kvinnornas män hade sysselsättning. Omkring hälften av kvinnorna hade läst på 
högskole- och universitetsnivå i sitt hemland och samtliga hade också haft ett arbete eller 
pågående studier innan flytten till Sverige. Alla utom en kvinna hade vid tillfället för 
nollmätningen gått på SFI, Svenska för invandrare.  
 
Förväntningar och motiv till att gå kursen 
Vid förmätningen framkom att samtliga deltagare på olika sätt fått muntlig information om På 
lika villkor-kursen. Flertalet fick informationen via SFI och andra genom vänner. Det framkom i 
nollmätningen att några tyckte informationen var bra medan andra tyckte informationen var 
något luddig då de inte riktigt visste vad kursen handlade om när de började, men frågetecknen 
rätade dock snart ut sig.  

De tre främsta anledningarna till att deltagarna valde att gå kursen var: 

1. För att lära sig svenska. 
2. För att lära sig mer om hur det svenska samhället och den svenska kulturen fungerar. 
3. För att träffa människor (i samma situation) och skaffa sig ett socialt nätverk. 
 
Att lära sig svenska var för samtliga kursdeltagare mycket viktigt och sågs som nyckeln till 
integration och vägen in till det svenska samhället. Intervjuerna speglade en målmedvetenhet 
och beslutsamhet, deltagarna ville först lära sig det svenska språket för att sedan, så snart som 
möjligt, fortsätta med vidare studier eller komma ut på arbetsmarknaden. ”Finns det en vilja, så 
når man dit man vill”, menade en kvinna som vid tiden för nollmätningen hade siktet inställt på 
att i framtiden arbeta inom banksektorn. Alla kursdeltagare hade en dröm om att få ett bra 
arbete här i Sverige. Vidare betonades vikten av att få handledning och information om hur det 
svenska samhället fungerar, alltifrån vardagliga ting till vilka myndigheter och lagar som finns. 
Att få umgås och skaffa sig vänner och ett socialt nätverk var en ytterligare anledning till varför 
kvinnorna valde att gå kursen. Några av kursdeltagarna kände sig annars relativt isolerade 
hemma och i samhället. 
 Några av kursdeltagarna förväntade sig hjälp med att få ett arbete genom kursen, att 
själva kursledningen skulle hjälpa till med det. Ytterligare fanns enstaka önskemål och behov av 
stöd för arbetssökande och vidare kontakter i samhället. En av kursdeltagarna i Karlstad 
önskade en sammanställning/register över kontakter som kan vara bra att känna till som 
nyanländ. Att det där stod information om exempelvis ALMI, Arbetsförmedlingen, 
sjukvårdsupplysningen, skolor, politiska partier, föreningar och organisationer med mera. En 
annan kvinna i Karlstadgruppen önskade handgriplig hjälp, att någon följde med henne till 
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platser där hon i sin tur kunde söka sig vidare. Hon hittade inte så bra i staden och visste inte 
var hon skulle ta vägen eller vem hon skulle kontakta.  
 

Samhällsinformation 

Samhällsinformationen baserades på träffar i SV:s lokaler med kursledaren varvat med 
studiebesök och besök av olika aktörer.  

… ur deltagarnas perspektiv 
De ämnen som togs upp och diskuterades på kursen beskrevs av deltagarna i intervjustudien 
som viktiga. De ansåg att det var av stor betydelse att känna till de mänskliga rättigheterna och 
särskilt kvinnors och barns rättigheter och möjligheter, vilka rättigheter de har på en 
arbetsplats, vilka samhälleliga skyddsnät som finns och om kulturen och den ”svenska koden”. 
Att Studieförbundet Vuxenskolan verkade veta vilka kunskapsbrister som fanns och vad 
kvinnorna behövde, uppskattades bland deltagarna. 
 
”Det som varit viktigt och intressant i kursen har varit att få information om den svenska 
kulturen. Det finns stora skillnader… Man gick in på detaljerna om hur man ska bete sig på 
bussen, i vardagen, hur man ska möta en svensk. På vilket sätt man ska prata och bete sig. 
Och det är viktigt. Det som är viktigt för mig när det gäller kulturella skillnader så vet man 
inte hur man ska bete sig när man tar kontakt med svenskarna, och då gäller det att få 
information. Och jag vet nu vad den svenska kulturen och min kultur går ut på och då hittar 
jag en mellanväg, så varken de eller vi hamnar i knepiga situationer.” 
 
Ingen tyckte att det var något ämne som var direkt svårt att prata om. Svårigheterna var istället, 
åtminstone i början av kursen, språkförbistringar. Dock uppfattade ett par av deltagarna vissa 
diskussioner som heta, då deltagarna ibland haft åtskilda åsikter. Att ytterligare kursdeltagare 
tillkommit under projekttidens gång ansågs inte ha inneburit några större problem, varken när 
det gällde själva kursupplägget eller gruppens sammanhållning. Flera av deltagarna hävdade att 
de på så sätt fått lära känna nya människor och att de nya deltagarna tillfört något nytt till 
gruppen. Dock hade ett par respondenter invändningar mot detta och menade att det skulle ha 
varit lättare att få hjälp av kursledaren om gruppen varit mindre och inte kontinuerligt ökat i 
antal. Ibland uppstod störningar under lektionstid då deltagare från samma land föredrog att 
prata sitt eget språk, pratade för högt eller stört. Det borde, enligt de två kvinnorna, i dessa 
avseenden visats mer respekt för andra, för olika personligheter, kulturer och religioner.  

Alla deltagarna ansåg att det var nyttigt, lärorikt och roligt med studiebesöken hos olika 
aktörer. Någon menade att aktörerna hade en god uppfattning av deltagarna som målgrupp, de 
var tydliga och också noga med att förklara ytterligare ifall inte någon förstod.  
 
”Jag har fått en rad upplysningar och lärt mig hur man söker för vården och hur 
vårdsystemet fungerar. Jag har lärt mig om hur samhället värnar om kvinnors och barnens 
rättigheter och hur man vänder sig till försäkringskassan och hur man kan söka sig till 
arbetsförmedling…”  
 
Samtliga deltagare ansåg att kursledaren varit öppen för förslag om exempelvis vilka aktörer de 
ville träffa och involverade deltagarna i olika beslut såsom gällande studiebesök och 
kursupplägg. Flertalet av deltagarna ansåg vid intervjuerna att kursledaren var hjälpsam, 
tillmötesgående och pedagogisk, som kunde kommunicera på ett bra och lätt sätt. De menade 
att det hade en stor betydelse för inlärandet och den gemenskap som bildades i gruppen. Vidare 
framkom också att det kan vara till fördel att kursledaren själv har invandrat till Sverige, vilket 
så var fallet i denna kurs, vilket bidrog till ökad förståelse för deltagarnas situation. 
Träffarna beskrevs av deltagarna som roliga, och viktiga, och det framhölls att gemenskapen, 
glädjen och känslan av att vara bekväm underlättade inlärandet av nya saker och det svenska 
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språket. Att deltagarna på kursen bara var kvinnor sågs som positivt då de kunde prata om allt. 
De beskrev ytterligare hur de engagerade sig i kursen på olika sätt; genom att aktivt deltagit i 
diskussioner och varit med att rekrytera nya kursdeltagare då de ansåg att kursen var mycket 
givande och att fler borde ta del av den.  
 På frågan om deltagarna saknade något på kursen, menade majoriteten att de i stort var 
nöjda med innehållet. Det fanns önskemål om att göra ytterligare studiebesök på arbetsplatser 
och någon menade att de borde ha åkt iväg till samma ställen igen, då det i början av kursen var 
svårare att ta till sig den information de fick på grund av språksvårigheter. Blandningen av 
aktiviteter på kursen sågs också som positiv.  
 
… ur projekt- och kursledarnas perspektiv 
Samhällsinformationsdelen i projektet, särskilt den under första 16-veckorsperioden, beskrevs 
av projekt- och kursledarna ha fungerat bra. Deltagarna fick mycket allomfattande information 
om skyldigheter, rättigheter, föreningsliv, barnens situation och arbetsliv. Då 
samhällsinformationen baserades på deltagarnas önskemål och behov skapades också 
engagemang. Deltagarna i projektet visade ”tidigt tydliga intressen för olika arbeten och 
utbildningar” (Lägesrapport, nov-13).  

Önskan om att lära sig den ”svenska koden” och vad som är ”typiskt svenskt” var bland 
deltagarna stor. Kursledaren, som själv har en invandrarbakgrund, informerade bland annat om 
vad hon uppfattat som annorlunda när hon kom till Sverige och de oskrivna lagarna, som 
exempelvis varför vi i Sverige står i kö eller hur svenskar brukar sätta sig på en buss, 
diskuterades. Att få kunskap om de sociala koderna och det svenska språket sågs av deltagarna 
som två viktiga vägar för att få nya kontakter (Lägesrapport nov-14).  

Deltagarna fick också genom kursen, i och med att gruppen i Kil vid vissa tillfällen åkte till 
Karlstad och vise versa, information om och praktisk vägledning gällande kollektivtrafik. Det 
resulterade i att kvinnorna fick en större rörelsefrihet och att de inte blev så bundna av att bli 
skjutsade. Att gruppen i Kil och i Karlstad träffades tillsammans innebar också att de funnit nya 
vänner (Lägesrapport, april-14). 

Det framkom, i både intervju med projekt- och kursledarna och i lägesrapport till 
Europeiska integrationsfonden (jan-14), att det fanns ett behov bland deltagarna av 
familjerättsliga frågor som till exempel skilsmässa och vårdnad av barn, något som projekt- och 
kursledarna menade att de inte hade tillräcklig information om. Vidare fanns bland annat 
missuppfattningar och felaktigheter om regelverk bland deltagarna kopplade till kvinnors 
rättigheter. I samband med besök på Trygghetscentrum, men även vid andra tillfällen, påtalades 
och diskuterades våld i nära relationer. Deltagare önskade få information som de kunde delge 
till väninnor som de anade befann sig i relationer där svårigheter förekom (Lägesrapport, dec-
13). 

Studiebesök gjordes även till föreningar. I projektmålen uttrycks föreningsengagemang 
som eftersträvansvärt då ett sådant engagemang ger språkutveckling, utökat nätverk och 
referenser för framtiden (Lägesrapport, jan-14). I ett försök att deltagarna skulle få kontakt med 
organisationer och föreningar så var Studieförbundet Vuxenskolan i kontakt med bland andra 
Röda korset. Deltagarna var på studiebesök där och flera anmälde även sitt intresse för 
volontärarbete. Senare, vid kontakt om samverkan RK och SV emellan, önskade Röda Korset att 
SV inte skulle förmedla deltagare med slöja. Då SV inte vill samarbeta med någon som inte står 
för allas lika värde, avbröts samarbetet (Lägesrapport, maj-14). 
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Dramapedagogik  
 
Dramapedagogik kan definieras som en kreativ metod för att utveckla och stärka den enskilda 
och/eller den kollektiva självkänslan. Genom olika slags övningar som sker i grupp, som 
exempelvis teater, rollspel, lekar, improvisationer och konstnärligt skapande, utvecklas 
deltagarnas fantasi, förmåga att uttrycka sig, förmåga att kommunicera, ta ställning och 
samverka. Dramapedagogik är inte någon terapiform utan ett sätt att diskutera olika frågor och 
ett sätt att uttrycka sig på ett annorlunda vis (Sällström, 141208; www.wikipedia.se). 

Projektet På lika villkor hade tre olika dramapedagoger, som avlöste varandra, under 
projektets gång. Alla arbetade med varierade arbetssätt, dels beroende på deras olika 
kompetenser och dels beroende på i vilken fas i projektet/deltagarna befann sig i. En av 
pedagogerna hade under ett par av sina kurstillfällen alla deltagare från Kil och Karlstad 
samtidigt, medan de andra två handledde grupperna separat. Pedagogerna startade med 
trygghetsövningar i någon form för att skapa trygghet och förtroende i gruppen. En av 
dramapedagogerna fokuserade sedan mest på forumteater kopplat till de teman som 
behandlades på kursen. En annan dramapedagog fokuserade mest på diskussion och reflektion 
kopplat till kursteman medan den tredje tog utgångspunkt i identitet och estetiska lärprocesser 
där deltagarna bland annat fick uttrycka sig genom bild och konst.  

… ur dramapedagogernas perspektiv 
Dramapedagogerna ansåg att fördelarna med att använda dramapedagogik i projektet På lika 
villkor var att stärka individens självkänsla, självkännedom och identitet, gruppkänsla, utveckla 
det svenska språket, att låta dem ta del av hur det svenska samhället fungerar, lära sig sociala 
koder, att få utrymme att diskutera och agera (bland annat kopplat till de olika temana som 
kursen/projektet grundade sig på). Dramapedagogik som metod i det här avseendet upplevdes 
av dramapedagogerna vara ett ypperligt sätt att dela olika frågor och tankar, få diskutera, 
dramatisera och gestalta ämnen som för målgruppen var viktiga. Responsen från deltagarna 
gällande dramapedagogiken upplevdes överlag som positiv. 

Deltagarna på kursen beskrevs som engagerade, delaktiga, frispråkiga, positiva och 
öppna. Att deltagarna själva var med och beslutade eller påverkade temana på kursen, i 
kombinationen med viljan att lära sig svenska, antogs bidra till det stora engagemanget. Ett 
ämne som engagerade kursdeltagarna mycket var barnuppfostran. Förutom att jämförelser 
gjordes mellan Sverige och deltagarnas hemländer framkom och diskuterades även rädslan och 
missuppfattningen om att deras barn bara kan bli hämtade av Socialmyndigheten.   

Samtliga dramapedagoger kunde se en utveckling bland deltagarna, främst gällande 
språket, men också förmågan att uttrycka sig i grupp. De blev mer bekväma och mer trygga. 
Några deltagare beskrevs som relativt slutna men öppnade sig mer allteftersom. Dels handlade 
det troligen om att deltagarna fick ett större ordförråd men också att de kände större trygghet i 
gruppen (och i Sverige).   

”Metoden har fungerat väldigt bra eftersom jag märkte av framstegen vartefter. Inte bara det 
jag har gjort, utan alla de här pusselbitarna tillsammans gör väl att de fått mer information 
om hur man kan söka sig ut, olika vägar ut i samhället som finns. Och att våga göra det. 
…Just det här med att lära känna sig själv och lära känna de andra i gruppen. Och det ökar 
självkänslan som sagt.”  
 
Att det var byte av dramapedagoger under kursens gång ansågs inte ha påverkat deltagarna 
nämnvärt. Pedagogerna nämnde detta snarare som något utvecklande och bra då deltagarna 
fick möta nya ansikten och nya arbetssätt. Deltagarna upplevdes heller inte som blyga eller 
restriktiva utan verkade ta bytena med ro. Det poängterades dock att tryggheten i gruppen kan 
rubbas då byten av pedagoger eller deltagare sker, men att det inte var något som uppfattades 
nämnvärt i det här fallet. Att ersätta en annan dramapedagog ansåg de två berörda pedagogerna 
var både komplicerat och lätt. Det svåra var att inte riktigt veta hur den förra dramapedagogen 
arbetat och med vad. En av dramapedagogerna uppfattade först en viss tveksamhet bland 
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deltagarna till sitt sätt att använda dramapedagogik och märkte av att engagemanget i 
grupperna till en början avtog något innan de lärt känna varandra. Samtidigt menade en annan 
att alla dramapedagoger har verktyg att arbeta med och att det var lätt att komma in i 
gruppen/grupperna och börja forma träffarna själv.  

Att det tillkom nya deltagare under kursens gång påverkade till viss del 
dramapedagogernas arbete, främst genom att de nya behövde introduceras och bli trygga i 
gruppen. Pedagogerna menade dock att de ändå kunde följa planeringen. De upplevde att 
nytillskotten påverkade gruppdynamiken positivt och att de nytillkomna blev välkomnade och 
bidrog med nya inspel. Svårigheten för nya deltagare kan vara att de inte fått med sig 
grundarbetet med trygghetsövningar och liknande.  

Att arbeta med en stor grupp, som en av dramapedagogerna gjorde då Kil- och 
Karlstadgrupperna var hopslagna, beskrevs som både en för- och nackdel. Frånvaro i små 
grupper kan försvåra genomförandet av gruppövningar som dramapedagogiken baseras på, ett 
problem som blev tydligt när grupperna delades upp med omkring tio kvinnor i vardera 
gruppen, men som ibland bara hade två deltagare på grund av frånvaro. I den hopslagna 
gruppen fanns det hela tiden tillräckligt med deltagare att arbeta med på ett konstruktivt sätt. 
Att två grupper fick mötas och arbeta tillsammans sågs också som värdefullt, då deltagarnas 
nätverk vidgades ytterligare. Det som upplevdes som mindre bra med att ha en stor grupp var 
att det var svårt att ge alla möjligheten att komma till tals och genomföra alla moment som 
planerat. Tidsutrymmet var begränsat, varje tillfälle var tre timmar, inklusive en rast på 
omkring trettio minuter. Att uttrycka sig på svenska var svårt för en del deltagare då de inte 
vistats så länge i Sverige. Det underlättade att kursledaren var med och hjälpte till, förtydligade 
och även att deltagarna själva hjälpte till att tolka och förklara för varandra. Svenska var det 
gemensamma språket och användes mest hela tiden. En av dramapedagogerna poängterade att 
det ska få ta tid att uttrycka sig, särskilt när ett av målen med kursen var att lära sig svenska. Att 
prata långsamt och med enkla ord, att finna synonymer, att praktiskt visa när den muntliga 
förklaringen ges, att förklara ett moment i taget och kanske på olika sätt är erfarenheter som 
pedagogerna fått med sig.  

De två pedagogerna som arbetade med Kil- och Karlstadgrupperna var för sig menade att 
dessa grupper skilde sig åt. I Kil, som är ett mindre samhälle än Karlstad, kände flera av 
deltagarna till varandra genom SFI/SAS, som flera också gick parallellt med På lika villkor. 
Uppfattningen fanns att deltagarna höll reda på varandra ifall någon till exempel fick förhinder 
att komma till kursen, gruppsamhörigheten upplevdes som stark. Gruppen beskrevs också som 
mer benägen att diskutera och berätta. Anledningen ansågs vara, förutom den starka känslan av 
grupptillhörighet, att svenskanivån var något högre och jämnare än i Karlstad. Karlstadgruppen 
upplevdes som mer splittrad. Orsakerna antogs vara att Karlstad är en större stad, deltagarna 
kände inte till varandra sedan tidigare i samma utsträckning som i Kil och att det finns flera 
SFI/SAS i kommunen. Vidare uppfattades att deltagarnas språkkunskaper varierade mycket, 
från att kunna god svenska till att knappt kunna någon svenska alls. Språkförbistringar 
resulterade i att det för en del var svårt att förstå moment och engagera sig i diskussioner.  

Det är dramapedagogens ansvar att skapa ett klimat och en trygghet där deltagarna vågar 
uttrycka sig och där deltagaren kan delta utifrån sina egna förmågor, trots språkbegränsningar, 
eller utifrån sin egen situation. Det kan dock finnas en risk att metoden kan kännas utmanande, 
svår eller krävande för personer som inte är trygga i gruppen eller som är obekväm med att 
exempelvis dramatisera, spela rollspel eller prata inför grupp. Dramapedagogerna menade att 
dessa problem inte varit framträdande under kursens gång. Ett exempel togs dock upp utifrån 
tidigare erfarenheter med dramapedagogik i en blandad grupp av kvinnor och män, från olika 
religioner och kulturer, där kvinnorna kände sig hämmade och inte ville uttrycka sig i olika 
typer av gestaltning inför männen. Vidare trodde och hoppades dramapedagogerna att det inte 
spelar någon roll om pedagogen är man eller kvinna i sådana konstellationer av grupper, det vill 
säga invandrade kvinnor från olika kulturer, så länge pedagogen är objektiv och professionell. 
Ändå togs det upp att osäkerheten finns hur det kan bemötas av deltagare och om det kanske 
skulle kännas försvårande för deltagarna om de skulle gestalta eller diskutera känsliga ämnen.  
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Avslutningsvis var det två av pedagogerna som uttryckte att de önskade att det fanns mer tid för 
fortsatt verksamhet både för dramapedagogik och för mentorskap. Då kunde deltagarna 
fortsättningsvis, också med tanke på att det tillkom nya deltagare, kunna ha kontakt, lärde 
känna ännu fler människor och prova på ytterligare saker. Något som kan användas i det 
vardagliga livet utanför den trygga zonen som kursen innebar.  

… ur deltagarnas perspektiv 
I stort uppfattades dramapedagogiken som givande bland kursdeltagarna och som ett sätt att 
gestalta och uttrycka kursens teman, vilket skapade nytta. Dramaövningarna kopplade till 
barnuppfostran och föräldraskap togs upp som övningar som fungerat extra bra och som de haft 
stor nytta av i praktiken. Deltagarna beskrev dramapedagogiken som ett sätt att öva på att 
arbeta och lösa uppgifter i grupp, att fokusera och koncentrera sig, använda kroppspråket, 
samarbeta, våga dramatisera, våga prata svenska, diskutera och prata inför grupp.  

Flera ansåg att det till en början var relativt svåra dramatiseringsövningar. Svårigheterna 
låg främst i språkmässiga begränsningar och att det var ett uttrycksätt som deltagarna inte var 
vana vid. Vikten av att dramapedagogen använde sig av ett lätt språk i början av kursen 
framhölls och det fanns en önskan om att dramapedagogiken borde kopplas till ytterligare 
språkträning. Trots svårigheterna beskrevs dramapedagogiken av flera som en utmaning i 
positiv bemärkelse och något som deltagarna vande sig vid.  

Ingen av deltagarna upplevde skiftet av pedagoger som något negativt, utan snarare som 
ett sätt att träffa nya människor, lära känna olika personligheter och att lära sig olika uttrycks- 
och arbetssätt. Att den siste dramapedagogen var en man ansågs heller inte ha någon betydelse 
för (kvinno-)gruppen.  

”Jag skiljer inte människor efter kön, utan det är mer, ”kan jag lära mig någonting av den här 
personen? Kommer vi bra överens?” Det är det som är viktigt, inte kön.”  

 
Några enstaka kursdeltagare menade ändå att ha en man som dramapedagog eventuellt skulle 
ha kunnat hämma deltagare i viktiga diskussioner om känsliga ämnen som exempelvis hälsa och 
samlevnad, beroende på deltagarnas kulturella eller religiösa tillhörighet. Dessa ämnen 
diskuterades och dramatiserades dock i början av kursen tillsammans med en kvinnlig 
dramapedagog.  

… ur projekt- och kursledarnas perspektiv 
Liksom både dramapedagogerna och deltagarna bedömde SV dramapedagogik som en bra 
metod för ökad tillit, identitetsskapande och språkträning (Lägesrapport, sep-14). 
Dramapedagogiken gjorde, enligt projekt- och kursledarna, också kvinnorna mogna att kliva in i 
mentorskapsdelen i kursen. Under mentorskapet fortsatte även dramapedagogikträffarna. 
Träffarna baserades då främst på vilka behov och kunskapsluckor som fanns i gruppen snarare 
än att utgå från ett fastställt schema. Kursledaren inledde ibland passen med information för att 
sedan avlösas av dramapedagogen.  

I slutet av projektet var dramapedagogiken främst kopplad till estetiska lärprocesser och 
identitet. Utifrån olika formspråk, som exempelvis skulptur och målning, uppmuntrades 
deltagarna att (åter-)finna och uttrycka sin identitet. Den senare projektledaren menade att 
deltagarnas identiteter och självbilder kan ha påverkats i och med flytten till Sverige. En 
deltagare som i sitt hemland sett sig själv en stark, kunnig människa kan betrakta sig själv som 
svag och okunnig i det nya landet. Kvinnorna hamnar i ett annat sammanhang och axlar nya 
roller.  

Projekt- och kursledarna berättade i intervjuerna att dramapedagogiken hjälpte deltagare 
att våga kommunicera sina egna åsikter och göra saker på egen hand. De gav några exempel där 
deltagare blivit ”glada som barn” när de själva vågat ringa till skolan eller till barnens kompisars 
svenska föräldrar. I ett annat fall beskrevs hur en deltagare, som fått stärkt självförtroende och 
större språkkunskaper, började prata med sina grannar, vilka tipsade henne om arbete. Tack 
vare det har hon idag fast anställning.  
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Projekt- och kursledarna ansåg att det fungerade bra med de tre dramapedagogerna och deras 
relation till deltagarna. Det krävdes en del tid för återkoppling med dramapedagogerna då 
kursledaren uppdaterade dem om vad deltagarna gjort på studiebesöken och vid kurstillfällena. 
Det tog mer tid än förväntat och skapade därmed merarbete för både projekt- och kursledaren.  
 

Mentorskap 
 
Samtliga deltagare som innefattades av vår utvärdering fick under projekttiden en mentor 
tilldelad sig, matchad efter kvinnornas önskemål, kunskaper, intressen och behov (SV, 150325).1 
Syftet med mentorskap var att deltagarna på så sätt skulle öka sina möjligheter till egen 
försörjning, kunna fördjupa sig i sina intresseområden, få ett vidgat socialt nätverk, nå ökad 
medborgarkunskap, påbörja studier och/eller stimuleras till fortsatt samhällsengagemang 
(Kursplan kvinnogrupper; Projekt- och kursledarna, 150303).  

Riktlinjerna som mentorerna skulle följa var bland annat att de skulle vara ”en 
dörröppnare och ett bollplank för att adepten på sikt ska komma närmare arbete och få egen 
inkomst”. Det poängterades att mentorn inte skulle vara en ”arbetsförmedlare”, utan att 
adepten själv skulle vara drivande och motiverad. Utifrån ett mentorsavtal, som fylldes i av både 
mentor och adept, skulle mentorn vara den sammankallande till den första träffen. De skulle ses 
en gång i månaden (1,5-2 timmar per gång), totalt 2-3 gånger. Träffar och kontakter utöver det 
var frivilligt. Efter det första mötet var det adeptens ansvar att vara drivande i kontakten med 
mentorn. Enligt avtalet skulle de också tillsammans bestämma vilka aktiviteter som skulle 
genomföras, vilka resultat de ville uppnå och göra en tidsplan. Mentorn hade ansvaret att 
dokumentera mötena och följa upprätthållen aktivitetsplan som skulle vidarebefordras till SV. 
Om mentorskapet på något vis missköttes från adeptens sida eller problem 
uppstod/uppmärksammades skulle det också rapporteras till SV (Aktivitetsplan).  

… ur mentorernas perspektiv 
Nedan redovisas de svar som framkom i den enkätundersökning som genomfördes bland 
mentorerna. Syftet med undersökningen var att undersöka bakgrunden till varför man valt att 
bli mentor, hur mentorerna upplevde och värderade sina roller som mentorer, hur kontakten 
med adepten fungerade och om de ansåg att mentorskap var en relevant metod för integration.  

Resultaten av enkätundersökningen visade att motiven till att mentorerna valde att 
engagera sig inom projektet varierade. Flera betonade personliga motiv såsom att de var 
intresserade av olika kulturer. En av mentorerna hänvisade till ”samvetet” och beskrev hur hen 
annars inte skänkte pengar till välgörenhet utan såg mentorskapsinitiativet som ett bättre 
alternativ för att kunna få en större inblick i vad som händer med insatsen. Andra motiv som 
nämndes i enkätsvaren var att hjälpa och stötta andra människor, bidra med kunskap så att 
adepterna lär sig bättre svenska, få ytterligare kontakter och kommer vidare i sina yrkesliv. Ett 
par av mentorerna hade även tidigare erfarenheter av mentorskap eller arbete med invandrare 
inom skolan och på flyktingmottagning.  

Mentorernas målsättningar med mentorskapet harmonierar i stort sett med varför de 
också tackade ja till erbjudandet att vara mentor. De svarande beskrev att deras roll var att 
stötta, hjälpa, vara ett bollplank åt adepten så att hon kunde nå sitt/sina mål, finna sig tillrätta i 
det svenska samhället och i den svenska kulturen samt finna vägar ut i yrkeslivet. Att vara ett 
socialt stöd och en positiv kontakt ansågs också som viktigt.  

”Att underlätta och hjälpa där jag kan, så individen får det lite lättare om de möts av 
motstånd, ensamhet. Vara en svensk kontakt som känner Sveriges lagar, regler, kulturuttryck, 

1 Sett till samtliga deltagare som var kopplade till projektet var det några (utöver de som ingick i vår noll- och 
eftermätning) som inte önskade sig en mentor. SV tolkade att deltagarna inte kände sig mogna för en mentor än och 
därmed ville vänta. Vidare fanns det fall då en mentor heller inte hittades, främst mentorer kopplade till vårdsektorn (SV, 
150325).  
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beteenden m.m. helt enkelt. Att visa på möjligheter och underlätta självständighet. Och att 
individen ska veta att det finns människor som bryr sig.” 

Olika exempel på praktisk hjälp som mentorerna bistod med till adepterna var 
svenskaundervisning, tips om bidrag som går att söka, samtal och diskussion kring det svenska 
samhället och kulturen och vilka utbildningsvägar som finns för att nå drömjobbet. Två av 
mentorerna hade även följt med till arbetsplatser som var av intresse för adepten.  

Majoriteten av mentorerna hade kontakt med sina adepter minst en gång i månaden. 
Kontakterna skedde främst via fysiska möten (ett par adepter hade även bjudit hem sina 
mentorer på middag) och telefon (samtal eller sms), men också genom e-post och Facebook-
chatt. Samtliga mentorer ansåg att mötena med adepten fungerade ganska eller mycket bra. Ett 
par av mentorerna kommenterade dock att var svårt att få kontakt med adepterna mellan 
mötena. Detta ansågs bero på att adepterna etablerat sig i Sverige under en längre tid och hade 
barn, studier, arbete och ett socialt umgänge vilket inte lämnade så mycket tid över. 
Kommunikationen byggde på att mentorn tog kontakt. En av mentorerna kände stress över den 
sporadiska kontakten och frågan ställdes också hur stort behovet var av en mentor. Majoriteten 
av de svarande ansåg att det var för tidigt, eller för svårt, att säga om adepten hade utvecklats 
något från den första kontakten. Dock beskrev en mentor att dennes adept utvecklats från att 
vara mycket försiktig och orolig som en person som inte vill vara till besvär, till att vara mer 
frimodig och ha ett mer utvecklat språk.  

Uppfattningen om adeptens engagemang i mentorskapet varierade från ganska dåligt till 
mycket bra, där tyngdpunkten låg på bra. Det framkom att det i vissa fall var svårt att veta hur 
stora insatser mentor respektive adept förväntades göra och att det saknades riktlinjer och 
direktiv för mentorskapet. En mentor menade att denne kunnat göra ytterligare för sin adept, 
men att det var svårt att hitta en bra nivå, bland annat på grund av avsaknad av önskemål från 
adepten. Ytterligare poängterades vikten av att adepterna på förhand är införstådda med vad ett 
mentorskap innebär och att ett mentorskap inte är synonymt med att mentorn ska finna ett 
arbete åt adepten. En av mentorerna beskrev att hen förväntats göra detta och upplevde 
situationen som jobbig och pressande.  

Flertalet mentorer påpekade att de inte visste hur länge mentorskapet varade och att 
själva uppdraget och upplägget i flera fall sågs som luddigt och vagt. Det framfördes önskemål 
om en tydlig början, exempelvis med en gemensam träff, och ett tydligt slut. Den mentorsträff 
som arrangerades under hösten 2014, då mentorer, adepter, dramapedagog och 
projektledningen träffades, beskrevs som ett bra sätt att lära känna varandra snabbt. Ytterligare 
förslag var träffar då de tillsammans skulle kunna laga mat, lyssna på musik och ha 
gemensamma aktiviteter. Samtidigt framhävdes friheten, att mentor och adept själva hade 
möjligheten att planera in möten med varandra, var och hur länge mötena skulle äga rum och 
vad de skulle samtala om, som positivt vilket bör slås vakt om.  

Flera av mentorerna menade att deras uppdrag varit givande för dem själva – såsom 
kännedom om annan kultur och samhällsliv, insikter om svenskars svårigheter att ta kontakt 
med andra, tillfredsställelse över att göra något gott för en person och känna glädje över att 
adepten litar på mentorn. Majoriteten av respondenterna trodde att de kommer att ha någon 
slags kontakt med sin adept fortsatt under det kommande året när projektet är slut.   

Mentorskap bedömdes vara en bra metod för integration som ett sätt för båda parter att 
lära av varandra, att få nya kontakter och vara ett stöd för adepten. 

”Jag tror att det [mentorskap] kan vara avgörande för hur det går [för adepten]. Att ha en 
kontaktperson (som inte har det som arbete) att höra av sig till. Man kan känna sig väldigt 
ensam i ett nytt land och språkförbistring, kultur-obegripligheter, ensamhet m.m. kan göra en 
väldigt illa och uppgiven, även om man mår bra stora delar av tiden. Det kan hjälpa en att se 
lösningar, det är en trygghet. Om t.ex. något dåligt skulle hända finns det någon att höra av 
sig till också utanför arbetstid. Att ha någon (förutom den som är orsaken till invandringen) 
som förstår och kan förklara svenska förhållanden + att bolla idéer med, eller som kan 
uppmuntra eller kanske bromsa – är viktigt.” 
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… ur kursdeltagarnas perspektiv  
Varje deltagare vi samtalade med i eftermätningen fick en mentor tilldelad sig utifrån 
deltagarens intressen, mål och/eller yrke. Deltagarna ansåg att det var viktigt att ha en mentor.  

”Att ha en mentor är för mig jätteviktigt. Jag vill kunna ta kontakt med folk som kan språket, 
som kan svenska, så jag kan prata och fråga. Så de kan ge mig råd utifrån vad de läst, upplevt 
eller vad de gillar. De kan hjälpa till med att hitta praktikplats till mig, om jag har frågor 
angående barn, jag kan fråga var engelska skolan ligger, var museet ligger… Mentorskapet 
betyder inte att man kan få jobb direkt, utan det betyder att man kan rådfråga, prata, träna 
svenska, kommunicera. Lätta sitt hjärta. För mig är det jätteviktigt att ha en mentor.”  

De förväntningar som deltagarna hade på mentorerna var att dessa skulle vara en person som 
hade en liknande bakgrund, yrke eller intressen och som fokuserade på det som adepten kan 
och är intresserad av. Mentorns uppgift beskrevs också som att vägleda adepten så hon kommer 
in på arbetsmarknaden (till studier, praktikplats och/eller arbete) eller ge förslag på vem 
adepten ska kontakta och så vidare för att nå adeptens mål. En mentor förväntades även ge 
kraft, stöttning och vissa fall pusha deltagaren framåt.  

Som nämnts ovan skedde kontakterna mellan mentorerna och adepterna på varierade 
sätt genom fysiska träffar, telefon- och mejlkontakt. Någon var också vän med sin mentor på 
Facebook. De flesta deltagare var nöjda med sina mentorer, vissa såg sin mentor som en vän och 
hade tät kontakt. Ett par av kvinnorna beskrev hur deras mentorer hjälpt dem med vägledning 
och gett rekommendationer på vilka yrken som skulle kunna passa dem utifrån deras kunskaper 
och erfarenheter. Någon fick också kontakt med praktikplats via mentor, en annan fick hjälp 
med att skriva ett CV. Andra deltagare beskrev dock hur valet av mentor förvisso varit 
genomtänkt utifrån deras erfarenheter och kunskaper, men att mentorn inte verkade ha så 
mycket tid för dem som önskat. Det fanns en del frågetecken kring när mentorn skulle höra av 
sig.  

… ur projekt- och kursledarnas perspektiv 
Processen med att hitta mentorer till deltagarna var relativt okomplicerad. Kurs- och 
projektledarna berättade i samtalen hur de använde sig av sociala medier, affischer på bibliotek 
och vårdcentral och befintligt nätverk i sökandet av mentorer. Mentorer tipsade även om 
passande personer. Kontakten mellan mentor och adept ansågs också, i de flesta fall, ha 
fungerat bra. Mentorskapet sågs som en viktig komponent i den integrationsmodell som SV 
utvecklar, men att det måste utvecklas ytterligare. Enligt projekt- och kursledarna fanns 
svagheter i förankrings- och i uppföljningsarbetet från SV:s sida, vilket också framkom i 
enkätstudien. Bland annat gjorde SV ingen återkoppling till aktivitetsplanen som upprättades 
mellan mentor och adept. Vidare borde det enligt SV funnits en gemensam introduktion för 
mentorerna, alternativt en mentorcirkel, där information kunde ges om vad mentorskapet 
innebar och vilka restriktioner och förhållningssätt som gällde. Nu saknades en tydlighet. 
Ytterligare träffar skulle även ha kunnat ordnas för ökat utbyte och kommunikation mellan 
mentorerna och dialogen med adepterna. SV upplevde ett svagt engagemang från några av 
mentorerna och menade att det kanske kan förklaras av ovanstående problematik. De 
poängterade att mentorerna måste känna stöd från SV och konstaterade att det krävs mycket 
mer tid och planering än vad som avsatts under projektets gång. 
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Effekter av kursen 

Den andra av utvärderingens centrala frågeställningar var: hur väl fungerar projektets utvalda 
metoder och arbetssätt för att stärka deltagarnas kompetens och självkänsla för att delta i 
lokalsamhället i form av kontakter med arbetslivet, utveckling av föräldraskap och 
familjerelationer samt deltagande i det civila samhället? Nedan redovisas projektets effekter 
sett ur ett större perspektiv med fokus på hur deltagarna utvecklats under projektets gång 
utifrån deras roller i lokalsamhället, arbetsmarknaden och familjen.   

… ur deltagarnas perspektiv 

Lokalsamhället och integration 
I gruppintervjuerna behandlades bland annat frågor kring hur det är att bo i Kil/Karlstad, om 
deltagarna upplevde att invandrare och svenskfödda har samma rättigheter, liksom hur deras 
sociala kontakter och aktiviteter förändrats under kursens gång.  

Under det första intervjutillfället beskrevs det ”svenska systemet” som något positivt, med 
kostnadsfri skola, god sjukvård, stöd vid arbetslöshet samt tillgången till en ren och vacker 
miljö/natur. Kvinnorna som själva hade barn tyckte också att den svenska förskolan och skolan i 
stort fungerade bra och att de kunde ha en god dialog med lärare och pedagoger. Både Kil och 
Karlstad framställdes som naturnära, lugna och trygga samhällen med trevliga invånare. Det 
framkom att det ibland kändes för lugnt och för litet och en av kvinnorna berättade om hur hon 
hade reagerat på att det var så få människor ute, vilket flera höll med om. Kanske spelar mörkret 
och kylan roll, trodde någon. Kursdeltagare i Kil ansåg att de hade nära till all service såsom 
mataffär, skola och sjukhuset, men utbudet av föreningsliv, kulturella-, sociala- och 
fritidsrelaterade aktiviteter ansågs vara mycket begränsade. Exempelvis saknades ett badhus 
och bio på orten.  

Vid tiden för nollmätningen var två av kvinnorna i Karlstadsgruppen medlemmar i en 
kyrka i Stockholm, en annan deltog i ett sällskap där arabiska kvinnor träffades för att umgås 
och fira högtider. Vidare önskade en kvinna att gå med i ett politiskt parti och hade hittills varit 
med på ett partimöte. Övriga var inte med i någon förening eller organisation, önskemål fanns 
men antingen kände de inte till utbudet eller så var utbudet för litet. Eftermätningen visade att 
deltagarna heller inte gått med i någon förening eller organisation eller liknande under kursens 
gång. Flera av deltagarna menade att de inte hade tid till det då skolan eller umgänge med 
familj, och i viss mån vänner, tog upp den mesta tiden.  

Kvinnornas sociala nätverk och relationer visade sig dock ha stabiliserats eller vidgats 
under kursens gång. Vid det andra intervjutillfället berättade majoriteten av kvinnorna att de 
umgicks med andra invandrarfamiljer, med deltagare från kursen eller från SFI/SAS på fritiden. 
Flera hade även utvecklat kontakterna med ”svenska” familjer och vänner som etablerats genom 
deras barns skolgång eller fritidsaktiviteter. I nollmätningen beskrevs svenskar som 
hjälpsamma, välkomnande, snälla och trevliga men samtidigt försiktiga och återhållsamma, 
vilket gjorde det svårt att få kontakt och involveras i deras sociala nätverk. Att det ibland fanns 
stora kulturskillnader ansågs vara en av anledningarna till detta. En av deltagarna i 
Karlstadgruppen hänvisade även till att Karlstad är en liten stad i jämförelse med exempelvis 
Göteborg och Stockholm och tar inte emot lika många invandrare eller turister. Kil- och 
Karlstadsborna ansågs därmed inte ha samma vana att ta/ha kontakt med invandrare. Vidare 
sågs bristande svenskakunskaper som en barriär för att ta kontakt:  

”Språket är också ett hinder när man inte talar fullt ut eller flytande. Det är svårt att 
kommunicera och öppna upp sig. Svårt att förstå, svårt att ge respons.”  
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Vid eftermätningen kände de flesta deltagarna sig mer insatta och bekanta med samhället än för 
ett år sedan: 
 
”Nu känns det bättre. För jag börjar få mer bekanta ansikten, mer kompisar och man känner 
till Sverige bättre. Man har fått mer information om Sverige. Förr vågade jag inte prata eller 
ta mig någonstans, men nu när jag gått den här kursen och fått lära mig mer om samhället då 
vågar jag prata och ta mig ut och så där.” 

Det var dock få som ansåg att de kände sig riktigt hemma i Kil/Karlstad och Sverige, och kanske 
skulle det heller aldrig att bli som så. Någon menade att jämfört med barn, så kan det vara svårt 
för personer som kommit till ett nytt land som vuxna att känna sig riktigt hemma. Genom 
intervjuerna med deltagarna framgick att det i vissa fall varit en stor omställning att flytta till 
Sverige.  

I eftermätningen beskrev deltagarna att invandrare och svenskfödda inte har samma 
rättigheter och möjligheter i det svenska samhället, något som en majoritet av deltagarna 
uttryckt vid nollmätningen. Möjligheterna ansågs vara begränsade för invandrare, åtminstone i 
början av vistelsen i ett nytt land, om de inte kan det svenska språket, ifall de inte har någon 
högre utbildning eller att högre utbildningar måste valideras och anpassas för den svenska 
arbetsmarknaden. Den generella uppfattningen var att även om det såg bra ut ”på papperet” så 
upplevde kursdeltagarna att det fungerar annorlunda i praktiken. De exempel som togs upp var 
hur personer som är födda i Sverige lättare får jobb, hur invandrare ses som ”andra gradens 
medborgare” (med undantag för de med högre utbildning), och att barn med utländsk bakgrund 
inte sätts i samma grupp som svenskfödda barn i skolan, vilket bidrar till mobbing och att 
barnen ses som annorlunda. Kursdeltagare beskrev dock att det kan förändras när man som 
”invandrare” väl är inne i ”systemet”, har fått ett jobb och talar bra svenska och därmed ges 
samma rättigheter och möjligheter. En av deltagarna beskrev hur processen kring att komma in 
i ”systemet”/samhället kan vara lättare i större städer än på mindre orter såsom Kil eller 
Karlstad.  
 Några av deltagarna berättade att de utsatts för diskriminering eller rasism i någon form i 
Sverige. Några av kvinnorna hade känt sig orättvist behandlade på SFI och en av deltagarna 
berättade hur hennes barn kommit hem från skolan och sagt att han inte får vara med och leka 
med de andra barnen. Ett annat exempel som togs upp var att en del svenskar ser ner på 
asiatiska kvinnor som lever ihop med svenska män. Kvinnorna ansågs inte ha flyttat till Sverige 
på grund av kärlek utan för att de var prostituerade eller inte haft ett bättre alternativ för 
försörjning i sitt hemland. En av kursdeltagarna menade att det kanske förekommer i enstaka 
fall, men att det är en bild som inte alls överensstämmer med verkliga förhållanden.  
  
Jämställdhet  
Deltagarna uttryckte i intervjustudien att kursen bidragit till att öka deras kunskap om 
jämställdhetsfrågor. Kursdeltagarna beskrev hur deras syn på Sverige som ett ”jämställt land” 
förändrades sedan de flyttat hit och att det fortfarande finns ojämlikheter till exempel utifrån 
rådande löneskillnader mellan kvinnor och män. Jämställdhetstemat behandlades vid ett flertal 
kurstillfällen, bland annat gjordes en jämförelse av kvinnors och mäns rättigheter och 
skyldigheter mellan deltagarnas hemländer och Sverige.  
 
”Vi tog upp diskussionen [om jämställdhet i Sverige] på den här kursen. I våra länder finns det 
inte, det är inte lika villkor mellan män och kvinnor och livet allmänt. Rätten till mannen är 
alltid större. Vi trodde att det skulle vara jämställt i Sverige, det mesta är det men det här med 
lönerna är inte jämställt än. Det är fortfarande en bit kvar att gå för Sverige.”  
 
Flera kursdeltagare tog upp att kvinnor och män inte har samma möjligheter i deras hemländer, 
att kvinnan ofta ansvarar för både hushåll och barn, även om hon arbetar. Kvinnan hamnar 
även i beroendeställning till mannen. Samtidigt lyfte en deltagare att familjen är mer central i 
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hennes hemland och att människor står varandra närmare än i Sverige. Det skulle därför vara en 
självklarhet att hjälpa varandra om någon familjemedlem skulle bli arbetslös eller stöter på 
problem. Ingen ser ner på den som behöver hjälp. En annan deltagare berättade att hon sett 
kvinnor som arbetar som lastbilschaufförer och vägarbetare i Sverige och tyckte att det var roligt 
och upplyftande att se att kvinnor kan jobba inom mansdominerade yrken. Detta förekommer 
inte i hennes hemland. I intervjuerna diskuterades dock att det finns en skillnad mellan lagar 
och förordningar som reglerar mål om jämställdhet å ena sidan och hur de tillämpas i 
verkligheten å andra sidan.  

Frågor kring ansvar för hem och familj beskrevs som ett uppskattat ämne inom kursen. 
Majoriteten berättade att de delade upp ansvarsuppgifterna ungefär lika i förhållande till sin 
partner och att det fördes en dialog om hushållsarbetet och om vem som gör vad. Några delade 
på samma typ av sysslor, andra hade fördelade, bestämda sysslor. Ett par kvinnor menade att de 
utförde fler arbetssysslor hemma just för att de var arbetslösa och vistades mer tid hemma än 
mannen som arbetade heltid. I grund och botten ansåg kvinnorna att det handlade om respekt 
för varandra. Deltagarna beskrev att män och kvinnor bör ha samma ansvar i hemmet och för 
familjen, särskilt om/när båda hade ett arbete utanför hemmet. Samtidigt betonade flera av 
kvinnorna att det kanske inte alltid ser ut så i verkligheten.  
 
”Jag har förändrat min syn på män och kvinnor för jag kommer ju från ett land där män 
jobbar mest ute och tjejer håller sig till hushållsarbete. Män drar in mer inkomst till hushållet. 
Nu får vi se skillnad här [i Sverige], så man får lära sig hur det är här.” 

En av kvinnorna berättade att hon och hennes man haft olika syn gällande barnuppfostran, men 
att hon under kursens gång lärde sig hur hon och hennes man bättre kunde förstå varandra och 
hur de kunde mötas och samarbeta. De diskuterade och enades kring vissa frågor, vilket hade en 
positiv påverkan på deras syn på barnuppfostran och deras relation. En annan kursdeltagare 
beskrev att kursen hjälpt henne att bli mer självständig och tydligare kan ta ställning och 
framföra sina åsikter om exempelvis jämställhetsfrågor. När hon kom till Sverige var allting nytt 
och hon påverkades då mer av vad andra tyckte och sa.  
 
Personlig utveckling  
Samtliga intervjuade kursdeltagare poängterade att de på ett eller annat sätt haft stor nytta av 
kursen. Kombinationen av att deltagarna lärt sig det svenska språket bättre, fått inblick i hur det 
svenska samhället fungerar, fått vägledning om olika utbildningsalternativ, utökat sitt nätverk, 
deltagit i dramapedagogik och funnit en gemenskap beskrevs som att ha resulterat i ett stärkt 
självförtroende och en känsla av att de vågat mer. Informationen och erfarenheterna från 
kursen har deltagarna i sin tur spridit vidare till familj och vänner.  

I början av projektperioden ansåg kvinnorna att det svenska språket var ett hinder i deras 
vardagsliv. De beskrev att de kände sig utanför eller bortkomna i vissa situationer och att de då 
känt sig beroende av andra. En deltagare i Kil berättade att hon tidigare inte vågat åka 
kollektivtrafik till Karlstad, främst för att hon inte kunde språket, men också för att hon inte 
riktigt visste hur man gjorde. Under kursen fick hon prova på och lära sig att exempelvis köpa 
biljett, vilket stärkte hennes självkänsla och började sedan åka kollektivtrafik själv. 

Deltagarna upplevde kursen som ett komplement till SFI/SAS, där de främst tränat sig på 
att skriva och läsa. Svenskakunskaperna förbättrades under kursens gång och de beskrev hur de 
i allt högre grad vågade uttrycka sig på svenska, även om det blev några språkliga misstag. Att 
kursdeltagarna kom från flera olika länder beskrevs som en fördel och att de därmed var 
”tvungna” att prata svenska för att förstå varandra. Språket upplevdes som ”nyckeln” för att 
uppnå sina målsättningar:  

”Jag har alltid tyckt att språket är viktigt och är nyckeln till allting. Språket är viktigt för att 
komma in i samhället. Det är viktigt för mig att komma in i samhället och språket är nyckeln 
för att klara sig i samhället.”  
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Arbetsliv 
Att finna ett arbete ansågs vid nollmätningen vara svårt. En av kvinnorna som varit i Sverige en 
längre tid, berättade att hon haft korta ströjobb i Sverige och arbetat som städerska, personlig 
assistent och på en kyrkogård. Andra hade också aktivt sökt jobb, några inom området de är 
utbildade inom, men utan resultat.  
 
”Mitt prio är att slutföra svenskan, få jobb och få pension när jag blir gammal. Det är bra att 
tjäna pengar och inte bli beroende. Jag är van att arbeta och jag känner mig deprimerad att 
jag inte kan hitta ett jobb här lätt. Jag ber varje dag att Gud ska ge mig mer tålamod och att 
han ska leda mig. Allt kommer bli bra.” 

Ett par deltagare berättade att de blivit erbjudna kortvariga praktikplatser men som inte 
resulterade i arbete. För dem spelade det ingen större roll vilket sorts arbete de fick, bara de 
kunde tjäna pengar. Bland annat för att de hjälpte sina familjer i hemlandet ekonomiskt och för 
att känna sig självständiga.  
 Att komma in på en utbildning upplevdes inte vara lika svårt, bara de svenska 
språkkunskaperna fanns. Två personer hade vid tiden för nollmätningen gått korta kurser 
kopplade till Arbetsförmedlingen och företagsutbildning. Dock ansåg de att det var svårt att följa 
kurserna på grund av bristande språkkunskaper. 
 Samtliga respondenter hade vid intervjuerna drömmar och mål uppsatta, i vissa fall både 
kort- och långsiktiga, om vad de ville göra i framtiden. Framtidens drömmar handlade om 
vidare studier (som exempelvis yrkesförberedande utbildning, gymnasieutbildning, 
högskoleutbildning, Den korta vägen), praktikplatser för att på så sätt nå det arbete de vill ha 
och för att känna på olika yrken, samt att söka arbete.  
 
”Efter kursens slut skulle jag vilja jobba lite grann. Sedan skulle jag vilja färdigutbilda mig, 
jag vill bli sjuksköterska. Det är min dröm ända sedan jag var liten. Även om jag blir femtio år 
gammal skulle jag vilja bli sjuksköterska. Mina målsättningar har ändrats väldigt mycket 
under kursens gång. Jag har en annan vision, mer positiv vision.”  

… ur projekt- och kursledarnas perspektiv 
SV poängterade att två kvinnor som innefattades i föreliggande utvärdering har, vilket inte 
framkom i intervjuerna, blivit medlemmar i föreningar under kursens gång2. Vidare uppgavs vid 
kursslut att fem kvinnor (två i Kil och tre i Karlstad) fått arbete och en person har påbörjat en 
yrkesförberedande utbildning (SV, 150325)3. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 I lägesrapport (feb-15) till Europeiska integrationsfonden framkommer att några av deltagarna etablerade kontakt med 
olika föreningar och blev under projektets gång medlemmar i Internationella Qvinnoföreningen (IQF), idrottsföreningar 
och föreningar som sysslar med musik. 
3 Sett till samtliga deltagare som var med i projektet gick tio kvinnor vidare till arbete, en person har fått praktikplats, en 
person har påbörjat universitetsutbildning samt två har börjat yrkesförberedande utbildningar (SV, 150325). 
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Analys och resultat 

Följande avsnitt summerar och analyserar resultaten av utvärderingen kopplat till projektets två 
olika delmål. Vi lyfter även fram projektets styrkor och lärdomar som kan vara av relevans för 
liknande, framtida projektsatsningar.  

Delmål 1 

Målgruppen kvinnor (anhörig- och/eller arbetskraftsinvandrare) har genom 
medborgarkunskap fått ökade kunskaper om rättigheter och skyldigheter, arbetsliv och 
utbildning, föräldraskap och föreningsliv i samhället. Kunskaperna har lett till engagemang i 
föreningsliv och/eller nya kontakter med arbetsliv med flera. 

Det framgick utifrån intervjuerna att deltagarna har fått stor nytta av informationen på kursen, 
bland annat att de fått ökade kunskaper om det svenska samhället och kulturen, om rättigheter 
och skyldigheter som svensk medborgare, fått nya perspektiv på föräldraskap och 
barnuppfostran och hur de kan söka jobb. Genom ny information, egna erfarenheter och 
språkövningar beskrev deltagarna att de också fått ett ökat självförtroende och självständighet i 
sina åsikter och värderingar i förhållande till andra. Många deltagare delade med sig av sina 
nyvunna kunskaper till familj och vänner. 

Ett flertal studiebesök genomfördes under kursens gång som främst syftade till att ge 
deltagarna samhällsinformation och praktiska råd om vart man som medborgare kan vända sig i 
olika frågor. Deltagarna kom även i kontakt med utbildningsalternativ genom kontakt med och 
besök på en folkhögskola. Kursen var individanpassad och den som var intresserad av ett yrke 
eller en utbildning hade möjlighet att få ytterligare information om denna. 

I och med kursens förankring i SV:s verksamhet fick deltagarna erfarenheter av 
föreningsaktiviteter. Få av deltagarna var dock vid kursstart själva aktiva i andra former av 
föreningsliv. Intresse fanns bland deltagarna, men få ansåg sig ha tid för aktiviteter på fritiden 
och utbudet på hemorten (i Kil) beskrevs som allt för begränsat. Andra kände inte till vilket 
utbud som fanns. Kursen inkluderade studiebesök till föreningar som också synliggjorde andra 
typer av ”barriärer” för deltagarnas föreningsengagemang genom att en av organisationerna 
nekade att ta emot kvinnor som bar slöja.  

Kursens upplägg har på olika sätt möjliggjort för deltagarna att få kontakt med 
arbetslivet. Bland annat genom studiebesök till olika arbetsplatser, men också i form av 
dramaövningar som inkluderade fiktiva arbetsintervjuer och genom mentorskapet som skapade 
både sociala och yrkesmässiga nätverk. Nedan visas en sammanställning av hur många 
deltagare som under kursens gång fått arbete, praktikplats eller valt att börja studera. Siffrorna i 
parantes visar hur många av dessa som ingick i intervjustudien:  

 
- 10 har fått arbete (5) 
- 1 har fått praktikplats 
- 1 har påbörjat universitetsutbildning 
- 2 har påbörjat yrkesförberedande utbildningar (1) 

 
Vidare har deltagarnas kontaktnät vidgats genom nyvunna vänner inom projektet men även 
utanför såsom kontakt med grannar eller barnens kompisars föräldrar. 

 

 

 

23 
 



Delmål 2 

Forma en modell som tillvaratar deltagarnas erfarenheter och stimulerar till aktivt 
deltagande och fördjupad reflektion om samhälls- och medborgarkunskap. Utgångspunkten 
är folkbildningens studiecirkel, studiebesök och dramapedagogiska övningar såsom rollspel, 
forumteater och värderingsövningar. 

Den projektmetod som Studieförbundet Vuxenskolan arbetat fram baseras på tre delar; 
samhällsinformation, dramapedagogik och mentorskap. Utvärderingen visar att dessa delar 
hänger samman och kompletterar varandra, vilket utgör en styrka och tillsammans bidrar de till 
större effekter än vad de enskilda delarna skulle göra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhällsinformationen gav grundförutsättningar för deltagarnas medborgarkunskap, 
dramapedagogiken återkopplade till och bearbetade samhällsinformationen på olika sätt och 
inkluderade övningar för att öka deltagarnas självförtroende och stärka deras identitet. 
Kursinnehållet utvecklade även deras språkkunskaper då svenska var det gemensamma språket 
som användes på kursen. Språket i kombination med samhällsinformation och dramaövningar 
möjliggjorde djupare diskussioner i grupp liksom individuella ställningstaganden. Kursen 
tillvaratog deltagarnas egna erfarenheter i diskussioner och jämförelser mellan deltagarnas 
vardagsliv i Sverige och i hemländerna. Den inledande 16-veckorskursen utgjorde även en 
central grund inför steget in i mentorskapet.  

Kursens arbetsgång, med ständig återkoppling och upprepning av kursens teman, bidrog 
till att befästa kunskap hos kursdeltagarna och hjälpte även nytillkomna deltagare att sätta sig in 
i kursens innehåll. Samtidigt är det viktigt att betona att denna utvärdering enbart följt 
deltagare som genomfört alla tre delar av kurspaketet. Vilka kunskaper och erfarenheter som de 
deltagare som bara deltog i vissa moment av kursen tar med sig är svårare att bedöma.  

Deltagarna beskrev kurstillfällena både som roliga och lärorika och framhöll vikten av 
gemenskap, trygghet och glädje som en förutsättning för deras lärande. Att deltagarna själva 
aktivt skulle vara med att forma kursens innehåll var en tydlig målsättning i projektet. Vid 
kursstart uttryckte kvinnorna önskemål om kursinnehåll utifrån sina specifika behov. 
Deltagarna beskrev hur de engagerat sig i kursen på olika sätt, bland annat genom att aktivt 
delta i diskussioner och att rekrytera nya kursdeltagare då de ansåg att kursen var mycket 
givande och att fler borde ta del av den. De flesta upplevde att de haft möjlighet att ge 
synpunkter och löpande kunnat påverka kursens innehåll.  

Intervjuerna speglade en målmedvetenhet och beslutsamhet bland deltagarna att först 
lära sig det svenska språket (som beskrevs som ”nyckeln” in i samhället) för att sedan, så snart 

Samhälls- 
information 

Mentorskap 
Drama- 

pedagogik 
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som möjligt, fortsätta med studier eller arbete. Det fanns också en önskan/drivkraft att lära sig 
mer om det svenska samhället och om Sveriges kultur samt en önskan om att få ett ökat socialt 
nätverk.  

Projektets styrkor och lärdomar 
Nedan följer en sammanfattning av styrkor och lärdomar av projektet. Syftet är att lyfta fram 
både positiva och negativa erfarenheter som framkom i intervjuerna med både deltagare och 
projekt- och kursledarna liksom enkätstudien med mentorerna.  
 

Styrkor med projektet: 

• Kombinationen av samhällsinformation, dramapedagogik och mentorskap  
• Verklighetsförankring 
• Deltagardriven verksamhet  
• Individanpassning, ser till den enskilde personens behov 
• Lyhörd kursledare skapar förtroende 
• Gemenskap och glädje 
• Ingen skola, inga läxor 
• Deltagarna fick möjlighet att öva, utveckla och tillämpa sina svenskakunskaper 

 

Projektets lärdomar:  

• SV betonar att det saknas en kartläggning över vilka aktörer och verksamheter som 
arbetar med integrationsfrågor, hur många anhöriginvandrare som finns i de 
värmländska kommunerna/länet/Sverige och hur deras situation ser ut. En 
kartläggning skulle underlätta samverkan mellan aktörerna och verksamheterna och 
underlätta möjligheterna för att i framtida projekt komma i kontakt med målgruppen.  
 

• Tidigare studier visar att anhöriginvandrade kvinnor kan hamna i utsatta situationer 
och vara styrda och kontrollerade av sina män. SV träffade, i rekryteringsprocessen, 
kvinnor som ville gå kursen men som hindrades av deras partner. SV menar att för att 
nå de mest utsatta kvinnorna måste andra eller kompletterande metoder användas. 
Detta skulle kunna inkludera ökad samverkan med andra aktörer och/eller att 
organisera grupper för kvinnornas partner för att diskutera integrationsfrågor.  
 

• Både SV och projektdeltagarna anser att det finns ett behov av samhällsinformation 
bland anhöriginvandrare som vistats i Sverige under längre tid än fem år. De 
personerna har också svårt att komma in på arbetsmarknaden, främst på grund av 
språkförbistringar. 
 

• Mentorerna pekar på vikten av riktlinjer och ramar för vad som gäller för mentorskapet. 
Det krävs tydlighet gällande uppdrag, roller och upplägg. Mentorerna måste känna stöd 
och adepten ska känna nyttan av att ha en mentor. SV beskriver även att mentorskap 
kräver mer tid och planering än vad som avsattes under projektets gång.  
 

• Projektledningen betonar behovet av stöd till kursledare, vars roll och relation till 
kursdeltagarna är central, men också komplex. Kursledaren blir ibland en vän, kanske 
en av få kontakter utanför hemmet, som förväntas hjälpa till i både vardagliga och akuta 
situationer. En handlingsplan för olika (nöd-)situationer är i framtiden önskvärt. 
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• SV menar att det behövs mer utrymme för kontakt med föreningsliv för eventuellt 
kommande projekt.  

Avslutande reflektioner 
Avslutningsvis vill vi som utvärderare sätta in projektets resultat och effekter i ett bredare 
samhälleligt sammanhang och återkoppla till frågan ”Hur skapar vi integration på lika 
villkor?” som även diskuterades på seminariet i februari (se s. 3). Utvärderingen belyser 
betydelsen av följande faktorer: 
 

1. Integration är en process som behöver långsiktiga insatser. Kortare projekt och 
mindre insatser är viktiga, men samtidigt lyfts behovet av permanenta och samordnade 
insatser som kan komma fler till nytta. Det handlar även om att kunna beakta positiva 
och negativa erfarenheter för att undvika att ”uppfinna hjulet på nytt”.  

2. Invandrade kvinnor är ingen homogen grupp. Det är viktigt att behovsanpassa 
projekten och synliggöra kvinnornas individuella önskemål, drivkrafter och undvika 
stereotypa föreställningar om till exempel kärleksinvandrade kvinnor som grupp. 

3. Integration handlar inte om ”enkla” metoder och lösningar. Erfarenheterna från 
projektet På lika villkor visar att en kombination av olika metoder 
(samhällsinformation, dramapedagogik samt mentorskap) på olika sätt gynnat 
kursdeltagarnas utveckling. Samtidigt behövs en utveckling och anpassning till framtida 
verksamheter och integrationsinitiativ i syfte att ”överföra” projektets modell.   
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Intervjuer, samtal och enkät: 
Dramapedagoger: 
Jenny Lakmaker (141107) 
Martin Sällström (141208) 
Miriam Kaukosalo (140414) 
 
Kursdeltagare: 
Nollmätning Kil (131113) 
Nollmätning Karlstad (140124) 
Eftermätning Kil (141022) 
Eftermätning Karlstad (141010) 
Komplettering Karlstad (141024) 
 
Projekt- och kursledare: 
Annika Hedner och Devote Mukeshimana (150303) 
Jenny Brolin och Devote Mukeshimana (140205) 
E-postkontakt med SV för kompletterande uppgifter: 150323 och 150325 
 
Webbenkät till mentorer: (141126-141212) 
 
Tillhandahållet material från Studieförbundet Vuxenskolan: 
Aktivitetsplan (för mentorer) 
Dokumentation för cirkelledare och dramapedagog: Kil 
Dokumentation mentorskap: Kil 
Kursplan kvinnogrupper, bilaga till tids- och aktivitetsplanen (140114) 
Projektbeskrivning med prioritering, åtgärd och särskild prioritering  
Projektet På lika villkor – Förklaringar till reviderad budget och projektplan (131205) 
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Projektplan – Version 5 (140429) 
Uppföljning och utvärdering av projektet På lika villkor (130815) 
 
Lägesrapporter till Europeiska Integrationsfonden. Diarienummer: 2012-3011296: 
Juli/Augusti -13 
Oktober -13 
November -13 
December -13 
Januari -14 
Februari -14 
April -14 
Maj -14 
Augusti -14 
September -14 
November -14 
Februari -15 
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Bilaga 1: Intervjuguide - förmätning 

Bakgrund 

- Berätta kort om varför du flyttat till Sverige 
- Vad gjorde du i ditt hemland? T ex jobbade du, gick i skolan, tog hand om familjen? 
- Berätta kort om flytten till Sverige 
- Hur länge har du bott i Sverige? 
- Vad gör du nu? T ex jobbar du, går i skolan, tar hand om familjen? 
- Om du har familj, vad gör din partner/sambo? 
- Har du läst andra kurser i Sverige? 

Motiv till att söka kursen 

- Varför sökte du kursen? 
- Hur fick du information om kursen?  
- Tycker du informationen var bra eller mindre bra? 

Förväntningar på kursen 

- Vad vill du lära dig på kursen? 
- Har du fått möjlighet att påverka kursens innehåll och upplägg? 

Lokalsamhället 

- Hur är det att bo i Kil?  
- Är det lätt att få jobb eller gå i skolan? 
- Har du barn på förskola och hur tycker du att det fungerar? 
- Vad gör du på fritiden?  
- Är du med i en förening eller organisation? 
- Vilka kontakter har du med andra utanför familjen? 
- Känner du dig ”hemma” i Kil/Sverige? Varför/varför inte? 

Jämställdhet och integration 

- Har män och kvinnor samma möjligheter och rättigheter i Sverige? 
- Har män och kvinnor samma roller (ansvar) i hemmet och familjen? 
- Hur ser det ut i er familj? 
- Har ”invandrare” och svenskar samma möjligheter och rättigheter i Sverige? 
- Hur ser det ut i Kil? 

Framtid 

- Vad vill du göra efter att kursen är slut? Yrke/familj/utbildning 
- Hur ska du nå dina mål? 
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Bilaga 2: Intervjuguide - eftermätning 

Kursens innehåll 

- Har kursen uppfyllt dina förväntningar? På vilket sätt? 
- Hur upplever du kursens tema och innehåll? Bra/dåligt/svårt/på vilket sätt?  
- Är det något tema som upplevts som svårt att prata om? Vilket har varit viktigast att 

prata om? 
- Hur skulle du beskriva ditt engagemang i kursen? Deltagande, med i diskussioner, en 

del av gruppen. 
- Har du påverkat kursens innehåll och upplägg? På vilket sätt? 
- Det har tillkommit nya deltagare under kursens gång. Har det påverkat kursens upplägg 

och er som grupp? Positivt/negativt. 
- Hur har ledningen av kursen fungerat? 
- Är det något du saknat på kursen? Information, modell/metod för att lära sig mer? 

Samhällsinformation (studiebesök, gäster, information) 

- Ni har besökt olika platser och verksamheter. Hur upplevde du dessa studiebesök? 
Bra/dåligt/svårt/på vilket sätt? 

- Ge exempel på ett studiebesök som fungerat extra bra/inte fungerat bra. 
- Olika personer har kommit på besök på kursen. Hur upplevde du dessa besök? 

Bra/dåligt/svårt/på vilket sätt?  
- Ge exempel på ett besök som varit extra bra/inte fungerat bra. 

Drama 

- På kursen har ni använt er av dramaövningar. Hur har de fungerat? Bra/dåligt/svårt/på 
vilket sätt? 

- Ge exempel på en övning som fungerat extra bra/inte fungerat bra. 
- 3 dramapedagoger har varit med under kursen. Har bytet av dramapedagoger påverkat 

er?  
- Är det någon skillnad att ha en man eller kvinna som dramaledare? Om en man varit 

ledare från början, hur hade det påverkat gruppen? 

Mentorskap 

- På kursen har ni fått en mentor. Är det viktigt att ha en mentor och varför? (vilka 
målsättningar/förväntningar har du haft)? 

- Hur många gånger har ni träffats och hur var det att träffa er mentor?  
- Har ni kunnat påverka valet av mentor?  
- Hur har mentorskapet fungerat? Bra/dåligt/svårt/på vilket sätt? 

Jämställdhet och integration  

- Har män och kvinnor samma möjligheter och rättigheter i Sverige? På vilket sätt har 
kursen tagit upp dessa frågor? 

- Har män och kvinnor samma roller (ansvar) i hemmet och familjen? På vilket sätt har 
kursen tagit upp dessa frågor? 

- Hur ser det ut i er familj? Har det ändrats något under det gångna året? 
- Har ”invandrare” och ”svenskar” samma möjligheter och rättigheter i Sverige 

(Kil/Karlstad)?  
- På vilket sätt har kursen tagit upp dessa frågor? 
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Lokalsamhället 

- Känner du dig ”hemma” i Kil/Sverige? Varför/varför inte? Har det ändrats under det 
gångna året? 

- Vad gör du på fritiden? Är du med i en förening eller organisation? 
- Umgås du med personer från kursen på fritiden? 
- Vilka kontakter har du med andra utanför familjen? Har det ändrats under det gångna 

året? 

Personlig utveckling 

- Vad är det viktigaste du lärt dig på kursen? Vad tar du med dig från kursen inför 
framtiden? 

- Har du utvecklats under kursen och på vilket sätt? 
- Språk 
- Söka jobb 
- Självförtroende 
- I relationen till din partner och barn 

Framtid 

- Vad vill du göra efter att kursen är slut? Yrke/familj/utbildning 
- Har dina målsättningar förändrats under kursens gång? 
- Hur ska du nå dina mål? 
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Bilaga 3: Intervjuguide - dramapedagoger 

- Vad är dramapedagogik?  
- Vilka användningsområden kan man använda sig av dramapedagogik?  
- Berätta vad du har gjort för övningar i projektet På lika villkor och berätta hur det har 

gått till.  
- Vad är det som är bra med dramapedagogik i detta avseende? 
- Kan det finnas något som är mindre bra med metoden? 
- Var det svårt att förklara övningarna då svenskakunskaperna bland deltagarna 

varierade?   
- Fick du respons av deltagarna – vad tyckte de om dramapedagogiken som inslag i 

kursen? 
- Hur var det att ersätta en annan dramapedagog?   
- Hur tog deltagarna det?  
- Fick du någon slags koppling om vad som gjorts förra gången i kursen, vad de andra 

hade gjort?  
- Märkte du någon skillnad mellan Kil- o Karlstadgruppen? 
- Fanns det ngt tema som kunde upplevas känsligt eller att det blev svårare att 

dramatisera? 
- Tror du det spelar någon roll om det är en kvinna eller man som dramapedagog i en 

sådan här konstellation som denna?  
- Det har tillkommit nya deltagare under tidens gång, påverkade det ditt arbete och 

gruppen? 
- Hur tycker du att metoden har fungerat i grupperna? Såg du någon utveckling bland 

deltagarna? 
- Anser du att syftet med pedagogiken uppnåddes? 
- Hur har samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan fungerat? 
- Om du tittar tillbaka, hade du ändrat på någonting om du gett kursen igen? 
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Bilaga 4: Enkät till mentorer 

- Varför valde du att bli mentor?  
- Vad har du för målsättning(ar) med ditt mentorskap?  
- Hur anser du att kontakten mellan dig och din adept har fungerat/fungerar?  

o En gång i veckan eller mer 
o Varannan vecka 
o En gång i månaden 
o Mer sällan än en gång i månaden 
o Vi har inte haft någon kontakt än 
o Kommentar 

- Hur sker er kontakt (ex. möten, aktiviteter, Skype, telefon, e-post, sociala medier)? 
- Hur anser du att kontakten mellan dig och din adept fungerar? 

o Mycket bra 
o Ganska bra 
o Varken bra eller dåligt 
o Ganska dåligt 
o Inte alls 
o Kommentar  

- Kan du ge exempel på vad som fungerar bra med mentorskapet? 
- Kan du ge exempel på något som inte fungerar bra med mentorskapet? 
- Beskriv ditt bidrag som mentor. Ge exempel på vilken praktisk hjälp du bistått med till 

din adept (exempelvis tipsat om utbildningar, utökat adeptens kontaktnät, ordnat 
praktikplats). 

- Hur upplever du adeptens engagemang i mentorskapet? 
o Mycket bra 
o Ganska bra 
o Varken bra eller dåligt 
o Ganska dåligt 
o Mycket dåligt 
o Kommentar 

- På vilket sätt har din adept utvecklats, från er första kontakt fram till idag? 
- Har mentorskapet tillfört dig något? Motivera ditt svar. 
- Tror du att du och din adept kommer att ha fortsatt kontakt under det kommande året? 

Motivera ditt svar. 
- Anser du att mentorskap är en bra metod för integration? Motivera ditt svar. 
- Har du övriga kommentarer eller synpunkter, vänligen skriv ned dem här. 
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PÅ LIKA VILLKOR
Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid Karlstads 
universitet har på uppdrag av Studieförbundet Vuxenskolan (SV) utvärderat 
integrationsprojektet På lika villkor. Syftet med projektet var att utveckla en 
metod för att ge samhällsinformation och medborgarkunskap till kvinnor som 
är anhöriginvandrare och/eller arbetskraftsinvandrare. Metoden baserades 
på samhällsinformation, dramapedagogik och mentorskap, en kombination 
som identifieras som en styrka i utvärderingen.  Projektet genomfördes på 
kursbasis och baserades på olika teman kopplade till mäns och kvinnors 
rättigheter och skyldigheter, arbetsliv och utbildning, föräldraskap och 
föreningsliv. Upplägget av kursen anpassades till deltagarnas individuella 
behov och gruppen som helhet.  

Resultaten visar att deltagarna haft stor nytta av kursen. Utöver innehållet 
i kursens teman ansåg kvinnorna att de även utökat sina sociala 
kontaktnät, förbättrat sina svenskakunskaper, fått ökat självförtroende och 
självständighet i sina åsikter och värderingar i förhållande till andra. Syftet är 
att erfarenheterna och resultaten av projekten som redovisas i utvärderingen 
kan ligga till grund för kommande integrationsprojekt som utvecklas av SV 
och i andra aktörers regi.
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