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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Sedan mars 2006 har ett samverkansarbete, Sfi-kurs med hälsoinriktning, Hälsospåret, varit igång. 
Under 2006 var Norrköpings samordningsförbund med och delfinansierade. Från och med 2007 
ansvarar Arbetsmarknadskontoret – Flyktingintroduktion och Komvux/Sfi själva för projektet, i 
samarbete med Landstinget. 

I samverkansarbetet mellan Flyktingintroduktion, Komvux/Sfi  och Landstinget har man arbetat 
med hälsoinriktade insatser för Sfi-studeranden, som p.g.a. av olika fysiska och psykiska besvär har 
svårt att tillgodogöra sig Sfi-undervisningen. Denna fråga har fått ytterligare aktualitet, nu när många 
får uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen. 

Skill AB har, som oberoende part, anlitats på uppdrag av Norrköpings kommun, 
Arbetsmarknadskontoret - Flyktingintroduktion samt Norrköpings samordningsförbund, för att 
genomföra en delutvärdering av projektet Samverkan kring en hälsosammare flyktingintroduktion. 
Delutvärderingen riktar sig dels mot styrgruppen för projektet och dels mot föräldragruppen som 
har varit fokus i projektet. Undersökningen har genomförts under februari-mars 2009.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet är att utvärdera projektet utifrån synpunkter från deltagande parter i styrgrupp och 
föräldragrupp.  Målet är att skapa ett sammanfattande dokument som beskriver deltagande parters 
syn på projektet.  

1.3 Undersökningens genomförande 
 

Inledningsvis utarbetade Skill två intervjuguider, en för föräldragruppen och en för styrgruppen (se 
bilaga 1 och 2). Under vecka 9, 2009, genomförde Skill två stycken fokusgrupper inom ramen för 
utvärderingen. En med projektets styrgrupp samt en med deltagare i den föräldragrupp som varit 
verksam under 2008. Fokusgrupperna hölls under ledning av Skills konsult. I styrgruppen deltog 3 
chefer. Fokusgruppen ägde rum i chefen för Flyktingintroduktions kontor under cirka två timmar. 
Deltagarna hade inför mötet fått intervjufrågorna tillskickade för att förbereda sig.  I fokusgruppen 
med föräldrar deltog 8 personer. I gruppen deltog även en arabisktalande tolk. Gruppen ägde rum 
under cirka två timmar i Komvux lokaler i Norrköping. Projektledaren ansvarade för att kalla in 
deltagarna samt boka lokal.  
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1.4 Metodkritik 
 

Det är viktigt att förstå att det, vid fokusgrupper med tolk, är svårt att få fram nyanser i deltagarnas 
svar. Då flera deltagare diskuterar med varandra hinner inte tolken med att översätta allt som sägs, 
och det blir därmed en utsållning av vad han eller hon anser vara den viktigaste informationen. Små 
instämmande eller nekande kommentarer hinner tolken helt enkelt inte översätta och därmed är det 
också svårt att bedöma exakt hur många som är överens i en fråga.  
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2. RESULTAT 

2.1      Resultat av fokusgrupp med styrgruppen 090225 
 

Medverkande:  

Dåvarande förvaltningschef, Flyktingintroduktionen, Arbetsmarknadskontoret 

Biträdande rektor, Komvux Norrköping 

Verksamhetschef, Hageby vårdcentral 

 

Projektets syfte 

Från flyktingintroduktionen startade man projektet med en allmän problembild där många sjukskrev 
sig från Sfi- undervisningen med hjälp av läkarintyg. Då flera individer sjukskrev sig från 
undervisningen resulterade detta i att de missade viktiga bitar av sin introduktion, som ansågs 
avgörande på deras väg till egenförsörjning. Utifrån denna problembild formulerades, enligt chefen 
för flyktingintroduktionen, två huvudsakliga syften med projektet: 

• Att underlätta för nyanlända flyktingar att komma i kontakt med vården. Fokus låg på att 
hjälpa individen hitta rätt vägar in i vården.  

• Att skapa mer nyanserade läkarintyg som skulle möjliggöra att individen i större 
utsträckning kunde ta del av Sfi- undervisningen trots sin ohälsa. 

 

Dåvarande förvaltningschefen för flyktingintroduktionen tog därefter kontakt med Landstinget och 
utvecklade ett samarbete med Hageby Vårdcentral. Från vårdcentralens sida låg problemet inte i 
antalet patienter utan att dessa sökt läkarhjälp på fel instans. För verksamhetschefen på Hageby 
vårdcentral var syftet med projektet att se till så att patienterna kom till rätt instans inom sjukvården 
samt att underlätta vägen till vård för den aktuella gruppen. Problemet med läkarintygen grundade 
sig enligt honom i okunskap om den aktuella gruppen och de organisationer som dessa var i kontakt 
med.  

På Sfi hade man tidigare drivit ett projekt med fokus på hälsa, Hälsospåret, vilket pågått under två 
års tid. Under tiden som projektet fortfarande pågick startade projektet för en hälsosammare 
flyktingintroduktion. Den biträdande rektorn på Komvux gick in i projektet utifrån sina erfarenheter 
om att detta var ett problemområde som man behövde arbeta med.  

Samtliga i styrgruppen identifierar även en problematik som grundar sig i kulturella skillnader i 
synen på sjukvård och hälsa. Uppfattningen är att de nyanlända flyktingarna inte upplever att de har 
fått vård om de inte träffar en läkare samt får medicin utskriven. Begrepp som egenvård och 
förebyggande insatser beskrivs som nya för denna grupp och detta kan leda till att de inte känner sig 
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nöjda med de insatser som gjorts för dem. Man är likaså överens om att det finns en problematik i 
svårigheterna för gruppen att komma i kontakt med vården. Problem med att boka tid på 
vårdcentralen via telefon, gör att många nyanlända väljer att åka direkt till akutmottagningen istället. 

 

Styrkor, svagheter och utmaningar 

En av projektets långsiktiga styrkor är att man tagit tag i hälsofrågorna i ett tidigt skede. Likaså finns 
tilltron att projektet på lång sikt kommer att förbättra deltagandet i introduktionen vilket i sin tur 
verkar mot målet för egenförsörjning. Det utökade samarbetet mellan de olika organisationerna och 
den utökade kunskapen om varandras verksamhet lyfts även fram som en viktig faktor. 
Sammansättningen med representanter från varje organisation samt projektledaren ses som en tydlig 
styrka i projektet. Både på kort och lång sikt anser man att den struktur man skapat gällande 
verksamhetsområdet och i kontakterna mellan sjukvården och introduktionsprogrammet är tydliga 
styrkor. 

Kunskapsutbytet mellan de olika organisationerna beskrivs även som en styrka i projektet, tillika en 
nödvändighet för att uppnå en god samverkan. Ordentlig kännedom om varandras organisationer är 
vad som gjort att man inom styrgruppen verkligen samverkat, istället för att bara samarbeta, som 
verksamhetschefen på Hageby vårdcentral uttrycker det.  

Projektledaren beskrivs som en framgångsfaktor i projektet, både för hennes personliga egenskaper 
men även för hennes förankring i Landstinget. Som sjukvårdsutbildad kan hon genomföra de 
medicinska bedömningar som krävs och skriva journalanteckningar som underlättar läkarnas arbete.  
Den kontinuerliga informationsspridningen lyfts även fram som en framgångsfaktor och även detta 
ses som projektledarens förtjänst genom det arbete hon utfört med att informera på olika 
vårdcentraler.  

Även storleksavgränsningen på projektet beskrivs som en framgångsfaktor. Att man började i liten 
skala med att enbart arbeta inom Norrköping anses av styrgruppen avgörande för detta projekt. De 
regionala hälsokommunikatörerna upplevs dock vara ett bra komplement till projektet, och man 
betonar att det är två skilda verksamheter som inte kan ersätta varandra. 

Inom styrgruppen kan man inte identifiera några tydliga svagheter i projektet men man konstaterar 
att det finns några utmaningar inför framtiden. Komvux biträdande rektor poängterar vikten av att 
inte hjälpa den aktuella gruppen ”för mycket”. Alla ska ha rätt till samma hjälp och man bör vara på 
sin vakt så att det inte skapar avundsjuka bland övriga som ett resultat av de extra insatser som 
riktas mot gruppen. Vidare diskuteras även att projektledarens arbetsbelastning är för hög. 

Styrgruppen konstaterar likaså att man under projektets gång har haft vissa svårigheter med att 
avgränsa projektets arbetsområde. En utmaning inför framtiden blir därmed även att tydligare 
definiera ramarna för projektet 
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Resultat 

När det gäller resultatet av projektet påpekar deltagarna att det finns en svårighet att med statistisk 
säkerhet konstatera dessa, då det saknats tydliga mätinstrument. Deltagarna i styrgruppen har dock 
delgett vad de upplevt som resultat av projektet. Som ett första tydligt resultat ser man avvecklingen 
av Hälsospåret 1 och givetvis då även påbörjandet av detta nya projekt. 

Vidare anser man att målet med färre och mer nyanserade läkarintyg har uppfyllts. Detta tror man 
beror på projektledarens förarbete som underlättat för läkarna på vårdcentralen men även då läkarna 
fått bättre kunskap om hur läkarintygen kan utformas. I samband med detta har man även utvecklat 
en policy för att personer inom introduktionen ska kunna läsa Sfi på halvtid.  

Man upplever även att målet med att skapa tydligare vägar in i sjukvården har uppfyllts då 
projektledaren fungerat som en lots in i sjukvården. Genom att hon personligen träffat deltagarna 
har hon kunnat vägleda dem till rätt instans inom sjukvården, eller konstatera att deras 
hälsoproblem kan lösas genom egenvård. Hon har även upptäckt akuta problem hos deltagarna som 
vården har missat och därmed arbetat för att garantera individens rätt till vård.  

Ett påtagligt resultat som identifieras är en ökad kunskap om den aktuella gruppen och de 
organisationer som medverkat i projektet, vilket lett till ett förbättrat samarbete. Man har genom 
projektet skapat kontakter mellan organisationerna som inte funnits tidigare. Projektledarens 
personliga kontakt med de anställda har varit avgörande och man upplever exempelvis att arbetet på 
de vårdcentraler hon besökt har fungerat bättre som ett direkt resultat av informationsutbytet. 

Bland lärarna på Sfi har kunskapen om vanligt förekommande hälsoproblem hos gruppen bidragit 
till en ökad förståelse för deltagarnas situation. Biträdande rektor anser att lärarna har fått en bättre 
förståelse för sjukbilden och hur denna kan kombineras med elevernas skolgång. Fokus har även 
legat på hur man som lärare kan arbeta med friskvård. 

Bland introduktionssekreterarna har projektledarens närvaro gjort att de kunnat känna sig tryggare i 
de fall där sjukdom förekommit. Hon har kunnat hjälpa handläggarna att gå vidare med problemen 
och därmed verkat för att ohälsan inte blir ett alltför stort hinder i introduktionen. 
Flyktingintroduktionens chef kommenterar även att införandet av hälsoscreeningen har medfört en 
kvalitetshöjning gällande frågebatteriet som ska utreda om en person lider av ohälsa eller ej. 
Frågorna följer nu en tydligare systematik, som ger ett bättre resultat.  

Projektet har även gett insikt om behovet av att utöka kunskapen om egenvård och förebyggande 
insatser hos nyanlända flyktingar. Projektledaren har genom sitt arbete börjat förändra flyktingarnas 
bild på sin egen hälsa och hjälpt dem att få bukt med sin ohälsa, ibland även utan att träffa läkare.  

Biträdande rektor på Komvux poängterar även att projektet varit viktigt för att garantera varje 
individs rätt till vård, vilken han upplever som hotad. Språksvårigheterna hos denna grupp gör att de 
blir utsatta och de behöver en företrädare som hjälper dem med detta, menar han.  
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Slutligen konstaterar man inom styrgruppen att ett tydligt resultat varit att man identifierat flera 
andra problemområden som kan knytas till begreppet ohälsa. Familjesociala frågor, 
samlevnadsfrågor, försäkringsfrågor samt bostadsfrågor är exempel på sidospår som man anser sig 
behöva arbeta vidare med.  

 

Framtiden för projektet: 

Samtliga inom styrgruppen är överens om projektets nödvändighet och vikten av att arbeta vidare 
med detta problemområde. Man identifierar fem viktiga komponenter i projektet som man anser 
vara viktiga att bevara i framtiden: 

• Möjligheten att fortsätta att sålla och lotsa in människor i vården och se till att de kommer 
till rätt instans. 

• Vikten av att upprätthålla en kontinuerlig informationsspridning, särskilt i fråga om 
sjukintygen.  

• Styrkan i att bibehålla styrgruppen i den utformning den har för tillfället. Detta i syfte att 
upprätthålla kunskapsutbytet och kontakten mellan de olika organisationerna, vilket leder 
till samverkan. 

• Nödvändigheten i att den projektledaren även i fortsättningen har sin förankring i 
Landstinget. Dock bör man skapa en tydligare arbetsbeskrivning för projektledaren.  

• Fördelen med att ha en sjuksköterska närvarande på Komvux vilken eleverna lätt kan 
komma i kontakt med och bli lotsade till rätt instans inom sjukvården. 

• Behovet av en medicinsk kompetens som handläggarna på flyktingintroduktionen kan 
vända sig till för råd och stöd. 

 

Inför framtiden konstaterar styrgruppen att det är nödvändigt att skapa en tydligare organisation 
och struktur för projektet genom att tydligt avgränsa projektet och fastställa dess 
verksamhetsområde. Deltagarna i styrgruppen anser dock att fokus för detta projekt tydligt ska ligga 
på hälsa/ohälsa och därmed tydligt skiljas från mer sociala frågor. Målet måste fortsätta att vara att 
individerna ska kunna medverka i introduktionen i största möjliga mån för att sedan kunna nå 
egenförsörjning. 

Man anser det även av vikt att fundera över vilka sidospår man ska arbeta vidare med och vilken 
organisation som ska ansvara för dessa frågor. Gruppen anser att det var viktigt att klara ut 
personalens rollfördelning, vilka arbetsuppgifter som respektive personal ska ha samt vilken 
kompetens som krävs för att arbeta med frågorna. Man anser även att projektledarens 
arbetsbelastning är för hög och diskuterade om möjligheten att utöka projektet med ytterligare en 
anställd.  

Slutligen konstaterar man att man i det fortsatta arbetet måste skapa tydliga mät- variabler för att 
ännu tydligare kunna bedöma resultatet av projektet. 
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2.2        Resultat av fokusgrupp med föräldragruppen    
090224 

 

Antal medverkande: 7 

Övergripande åsikter om föräldragruppen 

Positivt 

Föräldragruppen är överens om att de lärt sig mycket genom deltagandet i gruppen. Betoningen 
ligger på att de har fått mycket nödvändig och viktig information som de inte hade innan, i 
synnerhet specifika detaljer som behövs. Gruppens utformning är likaså en positiv faktor, alla har 
små barn och man har därigenom liknande problem som man kan diskutera tillsammans. 
Deltagarna upplever det som att informationen var anpassad just för dem på ett sätt som den inte 
var i skolan. 1 

Föreläsningen av en representant från Försäkringskassan, den om idrott & fritid samt den utav 
introduktionssekreterarna Verner och Pontus var de som gruppen uppskattade allra mest. 

Samtliga uppger att de gillade tolken, det faktum att han är från Irak innebar att han pratar med 
”rätt” dialekt vilket uppskattas. Deltagarna är likaså positiva till att diskutera frågorna i grupp, det 
ger dem möjlighet att utbyta idéer och åsikter med varandra.  

Negativt 

De negativa åsikterna rör främst avsaknaden av tolk vid föreläsningen av rektorn på 
Navestadsskolan. Språkproblemen gjorde att man inte förstod alla detaljer och att några lämnade 
föreläsningen utan att ha fått svar på några av sina frågor, såsom exempelvis vilken 
gymnasieutbildning man skulle välja till barnen, vad som krävs för att ta sig vidare till universitetet 
och hur man gör för att få sitt barn förflyttat till en klass med mer svenska elever.  

Man saknar även mer information om lagar och regler i Sverige samt om sjukvården. Vissa frågor 
hade man även inom gruppen velat diskutera längre, som till exempel hur man uppfostrar envisa 
barn utan att slå dem. En deltagare beklagar att de aldrig hann komma fram till en lösning på det här 
problemet. 

Övriga åsikter  

                                                           

1 Se vidare diskussion under: Egna reflektioner: s. 13 



 

 11

Av gruppens sju närvarande deltagare anser två att det är bra att det gjordes avdrag på ersättningen 
om man inte närvarade vid föräldragruppen. De anser att informationen de fick på mötena var 
såpass viktig att samtliga borde delta vid mötena. Andra anser att avdraget är onödigt och att det är 
svårt för båda föräldrarna att komma på mötena samtidigt, då man behöver någon som passar 
barnen.2  

Deltagarna beskriver stämningen i gruppen som gemytlig, vissa har blivit vänner genom gruppen 
och fortsatt att träffas på fritiden. De flesta deltagarna träffas regelbundet i skolan såväl innan som 
efter gruppen startat. Informationen som de har fått på mötena delger de andra intresserade i 
bekantskapskretsen samt till barnen som är intresserade av att höra om vad de lärt sig på mötena.  

 

Information: 

Föreläsningar inom föräldragruppen 

En av de mest populära föreläsningarna var den om idrott & fritid som informerade föräldrarna om 
vad deras barn kan göra på lov och helgdagar. En man anser att det är viktigt att ge barnen en 
meningsfull fritid för att hålla dem på rätt väg. Mycket uppskattat är även att det anordnades en 
särskild utflykt för tjejer till badhuset, på önskemål från en kvinna i gruppen. Med anledning av 
deras muslimska tro kan döttrarna inte bada i den vanliga simhallen, och detta initiativ blev därför 
väl mottaget i gruppen. De fick även information om idrottsverksamhet för dem som vuxna, men 
den generella uppfattningen verkade vara att det inte finns tid för någon sådan aktivitet i nuläget. 

Föreläsningen av en representant från Försäkringskassan var även den mycket uppskattad, särskilt 
då deltagarna fick lära sig hur de fyller i de olika blanketter de behöver.  

Vid besöket av en politiker fick man information om rösträtten samt om den konkreta innebörden 
av en demokrati.  

”I Sverige har en polistjänsteman och en städare samma rättigheter, de måste 
båda ta en kölapp och vänta på banken”  

förtydligar en av deltagarna.  

Information som saknades 

Genomgående i gruppen saknade man information från polismyndigheten om lagar och regler i 
Sverige, i synnerhet för asylsökande. Deltagarna berättar om konkreta problem som de upplever i 
vardagen och undrar hur de ska hantera dem utan att bryta mot lagen i Sverige.  

                                                           

2 Under en fokusgruppsintervju med tolk är det en tydlig svårighet att uppskatta hur många av deltagarna i gruppen som håller med om en 
fråga. Detta då tolken inte hinner med att tolka allas reaktioner. Se även vidare diskussion under: metodkritik s. 5. 
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”Om en alkoholist sätter sig bredvid min fru på bussen och håller på och 
tafsar på henne och förföljer henne när hon flyttar på sig, vad gör jag då? Jag 
får inte slå honom för då blir jag polisanmäld.” 

Även mer information om bostadsfrågor önskas – exempelvis vad som gäller med hemförsäkringen, 
hur det fungerar med besiktningsmän, hur länge man ska vänta på att få sin bostad renoverad av 
hyresbolaget och hur man på bästa sätt tar hand om sina vitvaror. 

Ett stort problem för gruppen är fortfarande kontakten med sjukvården och man önskar därför 
ytterligare information om detta. Språket beskrivs som det största problemet, både när det gäller 
tidsbokningen samt möjligheten att kunna diskutera och förklara hälsotillståndet för läkaren. Inom 
gruppen är man överens om att en läkare som kan arabiska vore mycket önskvärt. En man har 
träffat en av hälsokommunikatörerna på FMC och förtydligar hur bra han tyckte det var att träffa en 
läkare som kunde hans hemspråk. Bland gruppen har man flera frågor om sjukvården – exempelvis 
vilken instans man ska kontakta inom sjukvården, hur lång väntetid det är för att få träffa en 
specialist, när ett sjukdomsfall betraktas som akut och varför väntetiden på vård är så lång. 

 

Resultat/lärdomar 

Lärdomar deltagarna dragit av föräldragruppen har i första hand rört familjelivet. Barnets formella 
och reella möjligheter i Sverige har diskuterats och deltagarna upplever att de lärt sig vad en 
demokrati innebär, vad deras barn kan ta del av från samhällets sida samt förutsättningarna för deras 
barns integration i Sverige. Man nämner även att man inom gruppen diskuterat skillnader i 
barnuppfostran mellan hemlandet och Sverige. Genom föräldragruppen har deltagarna förstått 
varför det är förbjudet att slå barn i Sverige och man har lagt tid på att diskutera hur man istället 
kommunicerar med sitt barn på bästa sätt.  

Deltagarna upplever att de blivit lite säkrare i sin föräldraroll då de nu har mer information än 
tidigare. De ansåg sig inte vara helt säkra ännu då det tar lång tid att komma in i ett nytt land, men 
de anser sig vara på rätt väg. Föräldragruppen har även bidragit till att arbetsfördelningen och 
könsrollerna i hemmet har förändrats. Flera män berättade att de numera hjälper till mera hemma, 
de lagar mat, gå ut med soporna och byter blöjor på barnet.  

Viktigast för att bli säkrare som föräldrar är dock att man har tillräckligt med information om frågor 
som rör barnen konstaterar gruppen.  

 

Framtiden 

Tre av de åtta deltagarna skulle vilja fortsätta att gå i föräldragruppen under samma förutsättningar 
som deras deltagande varit hittills. Resterande deltagare är tveksamma då de inte anser sig ha tid, 
men skulle gärna fortsätta om mötena låg under skoltid. I gruppen är man överens om att även 
andra nyanlända skulle ha nytta av föräldragruppen och poängterade att om gruppen skulle fortsätta 
då måste projektledaren vara kvar som ledare då hennes arbete varit mycket uppskattat.  
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”Hon anstränger sig och försöker verkligen hjälpa oss” 

kommenterar en deltagare.  

 

2.3 Egna reflektioner 
 

Som resultatet visar upplever deltagarna i föräldragruppen att informationen de tagit del av på 
mötena är anpassat efter dem på ett sätt som samhällsundervisningen på Sfi inte är. Skills 
uppfattning är att informationen på mötena har varit så pass uppskattad och tydlig då man utgått 
från deltagarnas referensramar. Genom att man grundat informationen i deltagarnas beskrivningar 
av upplevda och högst konkreta problem blir den lättförståelig och relevant. Genom att man 
tillsammans får diskutera problemen kan oklarheter förtydligas och man kan ta del av de detaljer 
som tidigare saknats.
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BILAGA 1. INTERVJUGUIDE – FOKUSGRUPP 
– STYRGRUPP 
 

Inledning 

• Vi kan börja med att alla beskriver vad ni anser ha varit det huvudsakliga syftet 
med projektet. 

- Vilka var era personliga intentioner med projektet? 
- Vad hade ni för förväntningar på projektet utifrån er respektive organisation? 
- Upplever ni att dessa förväntningar blivit uppfyllda? Varför/varför inte? 
 

Styrkor/svagheter: 

• Vilka styrkor och svagheter kan ni identifiera i projektet?  
- På lång sikt? 
- På kort sikt? 
- Vilka är framgångsfaktorerna i projektet? 
- Vad behöver förbättras och hur? 
 

Resultat: 

• Vilka resultat av projektet kan ni identifiera?  
- Ekonomiska? Praktiska? För deltagarna?  
- Vilka beslut har fattats pga projektet?  
- Har projektet gett nya infallsvinklar? Vilka? 
- Vilka önskade resultat har inte uppfyllts? 
- Har ni genomfört några organisationsmässiga förändringar som ett resultat av projektet? 
- Hur har kunskapsutbytet fungerat rent praktiskt?  
- Vilken betydelse har kunskapsutbytet haft? På vilket sätt har det underlättat ert arbete? 
- Vilket är det viktigaste resultatet av projektet? 
 

Insikter: 

• Vilka lärdomar har ni dragit av projektet? 
- Har det haft betydelse för er dagliga arbete som chef? På vilket sätt? 
- Har projektet påverkat er bild av betydelsen av samverkan? På vilket sätt?  
- Hur har styrgruppsarbetet fungerat? Positivt/Negativt? 
- Hur ser ni på innebörden av hälsa idag?  

 

Framtiden: 

• Hur tänker ni angående framtiden för projektet? 
- Finns det ett behov av att fortsätta att driva projektet? 
- Är det några särskilda delar av projektet som ni anser bör fortsätta?  
- Vilka resultat är redan uppnådda? Vilka långvariga effekter kan dessa ha? 
- Vilka utmaningar finns det inför ett eventuellt fortsatt arbete? 
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- Hur ser ni på formen respektive syftet med projektet? Har utformningen av projektet 
motsvarat syftet? 

- Ska formen för projektet förändras? Hur i så fall? 
- Finns det några permanenta förändringar som bör göras som ett direkt resultat av 

projektet? 
 

Avslutning: 

• Är det något som jag inte frågat er om som ni tycker är viktigt att jag tar upp i 
utvärderingen? 

- Skulle alla kunna sammanfatta vad ni tycker är det viktigaste som vi tagit upp idag? 
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BILAGA 2. INTERVJUGUIDE – FOKUSGRUPP 
– FÖRÄLDRAGRUPP 
 

Inledning 

• Vi skulle kunna börja med att alla berättar lite om föräldragruppen och vad ni 
tyckte om den. 

- Vad var bra med mötena? 
- Vad var mindre bra med mötena? 

 

Information 

• Kan ni berätta lite om den information som ni fick på mötena? 
- Vilka tre programpunkter tyckte ni var bäst? Varför?  
- Var det någon information som ni saknade/något annat ämne ni önskade att de tagit upp? 
- Kan ni berätta om något som ni lärt er om att vara förälder i Sverige och som ni inte visste 

innan? 
- Vad är det viktigaste som ni lärt er om att vara förälder i Sverige? 

 

Formen på mötet – enskilda samtal eller gruppdiskussioner 

• Vad tycker ni om att diskutera i grupp?  
- Är det någon skillnad på att prata om Sverige såhär i grupp från att prata med t.ex. 

handläggaren? Vilken skillnad och varför? Är detta bättre eller sämre? 
- Är det några frågor som ni hellre skulle diskutera ensamma med handläggaren till exempel? 
- Finns det andra saker i Sverige som är svåra att förstå och som ni skulle vilja diskutera just 

i en grupp? 
 

Upplevelser av föräldragruppen 

• Kan alla berätta lite vad ni känner att ni har lärt er av att vara med i 
föräldragruppen.  

- Innan ni började gå i föräldragruppen, vad ville ni göra på mötena? Hade ni några särskilda 
frågor ni ville ställa eller prata om? 

- Var mötena som ni trodde och hoppades på? Har ni fått svar på era frågor? 
- Under mötena har ni ju pratat en del om era barn, kan ni berätta lite vad ni pratat om 

gällande barnen? 
- Har mötena påverkat er i hur ni uppfostrar era barn? På vilket sätt? 
- Känner ni er mer säkra som föräldrar nu än innan? På vilket sätt? 
- Har ni ändrat något inom familjen på grund av mötena? Några nya regler till exempel? 
- Har ni pratat med era barn om något ni lärt er på mötena? Vad? 
- Vad tycker ni om att ni fick avdrag på introduktionsersättningen om ni inte kom på 

mötena? 
- Vad tycker ni om att ni gick båda föräldrarna på mötet? 
- Vad tyckte ni om tolken Fouad? 
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Utanför/efter mötena 

• Har ni haft någon kontakt med gruppen även utanför de organiserade mötena? 
- Varför/ varför inte? 
- Har ni pratat med andra ni känner om saker ni talat om på mötena? Vad har ni berättat 

om? Till vem? 
- Är det någon som frågat er om vad ni gör på föräldramötena?  
- Tror ni att det är andra, som nyligen kommit till Sverige, som vill veta mer om hur det är 

att vara förälder i Sverige? 
 

Framtiden 

• Tycker ni att man ska ha kvar föräldragruppen? 
- Skulle ni själva vilja fortsätta gå på möten inom föräldragruppen? Varför/varför inte? 
- Tror ni att det finns andra som skulle må bra av att gå på föräldragruppsmöten? 
- Finns det andra saker som ni skulle vilja träffas och diskutera i grupp? Några förslag? 
- Hur tycker ni att man bäst lär människor som är nya hur det är att vara förälder i Sverige? 
- Vill ni att mötena ska fortsätta på samma sätt eller vill ni att de ska se ut på något annat 

sätt? 
 

Avslutning 

• Är det något annat som ni vill ta upp som jag inte frågat om? 

- Skulle ni kunna  berätta vad ni tycker är det viktigaste som vi pratat om idag angående 
föräldramötena.  

 

 
 


