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Danska Röda Korset

Danska Röda Korset är en stor frivilligorganisation. Danska Röda Korsets sektion för 
migration och flyktingar fokuserar på flera utmaningar: tillhandahålla hälsa till papperslösa 
migranter genom hälsokliniker, möjliggöra familjeåterförening och spårning genom Restoring 
Family Links (RFL) och genomföra frivilligledda aktiviteter för och av asylsökande 
och flyktingar.

MindSpring

MindSpring är en metod som utvecklades i Nederländerna och 
syftar till att hantera psykiska problem hos ankommande personer. 
I denna fallstudie använde Danska Röda Korset MindSpring som 
ett grupprogram som genomfördes för och av flyktingar och 
migranter kring ämnen som rör deras liv. Syftet är att skapa 
medvetenhet och handlingskraft och därmed stärka förmågan 
att hantera psykiska och sociala problem.

Programmets övergripande tema varierar och beror på deltagarna 
(föräldrar, ungdomar eller barn). I denna fallstudie låg fokus 
på föräldraskap på grund av de unika utmaningar som familjer 
ställs inför under integrationsprocessen. Denna inriktning valdes i 
samarbete med programdeltagarna.

FOCUS-metoden för dynamisk integration är ett ramverk 
som syftar till att stärka befintliga integrationsmetoder och 
att stödja utvecklingen av lovande integrationsmetoder.

Fallstudien som utfördes av Danska Röda Korset 
undersöker relevansen av dimensionen Psykisk hälsa och 
psykosocialt stöd i FOCUS-metoden.



Varje MindSpring-grupp bestod av 8–10 deltagare 
som deltog i 9 sessioner på 2 timmar. I varje session 
diskuterades olika ämnen med koppling till deltagarnas 
roll som förälder:

1.  Introduktion till MindSpring, upprättandet av 
regler för gruppen i syfte att säkerställa en trygg 
och bekväm miljö för alla och utforskning av olika 
föräldrastrategier

2. Diskussion om kultur, normer och värderingar
3. Kommunikation och lyssnande
4. Konflikthantering
5. Identitet
6. Genusrelaterade frågor och social kontroll
7. Stresshantering
8. Trauma
9. Känslor samt avslutning av programmet.

Utbildning av gruppens ledare är mycket viktigt 
för MindSpring-metodens effektivitet. En frivillig 
MindSpring-utbildare med flykting- eller 
migrantbakgrund leder gruppsessionerna (person-till 
person-metoden) tillsammans med en medutbildare 
från närområdet. Det är viktigt att MindSpring-utbildaren 
har upplevt mottagningsprocessen vid ankomst till ett 
nytt land och därmed representerar både mottagande 
samhällen och ankommande grupper. Medutbildaren 
har en mer praktisk roll men kan även bidra med 
perspektiv till ämnet. MindSpring-utbildaren får sju dagars 
formell utbildning innan hen börjar leda grupper och 
medutbildaren deltar i två av de sju utbildningsdagarna. 
Avsikten med frivilliga utbildare var att stärka kopplingen 
mellan MindSpring-programmet och andra aktiviteter 
som erbjuds av Danska Röda Korset.

Användning av FOCUS-metoden

Fallstudiens huvudfokus låg på dimensionen 
Psykisk hälsa och psykosocialt stöd, men alla fyra 
dimensioner av FOCUS-metoden användes som 
grund vid utvecklandet av de specifika ämnen som 
ingick i programmet. Utbildarna fick utbildning 
om FOCUS-metodens olika komponenter och när 
programmet hade slutförts användes metoden som 
underlag till en programutvärdering.

Resurser

Programmet krävde en medelhög nivå av 
resurser. 130 arbetstimmar krävdes för att 
genomföra programmet, varav hälften gick till en 
engångsutbildning vid programmets början:

1.  Rekrytering av MindSpring-utbildare, 
medutbildare och deltagare: 20 timmar

2. Utbildning och övervakning: 60 timmar
3. Sessionsförberedelser: 20 timmar
4.  Genomförande av programmet: 30 timmar 

(inklusive sessionernas genomförande samt 
samarbete mellan aktörerna)

Kostnaderna för kursledarnas utbildning uppgick 
till 2 700 € och övriga kostnader (transport, 
catering, översättning) uppgick till 2 800 €.

Tidsramar och effekten av COVID

De olika pandemirestriktionerna under 
genomförandeperioden krävde flexibilitet – 
vissa möten hölls online och genomförandet tog 
längre än planerat eftersom gruppen fick ta en 
paus på grund av nedstängningar. Programmet 
genomfördes dock i stort sett som planerat.

Format
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Programmet mottogs positivt av deltagarna.

En betydande förbättring registrerades enligt WHO-
5-skalan för välbefinnande (jämfört med tidigare 
utvärderingar), vilket tyder på ökat välbefinnande för 
deltagarna omedelbart efter programmet.

Deltagarna upplevde att programmet placerade 
individuella problem i ett bredare sammanhang (”man 
inser att man inte är ensam”).

En förbättrad förmåga att tala om personliga 
angelägenheter och främja egna intressen rapporterades.

Den flexibla metoden som anpassades till deltagarnas 
attityder och omständigheter ansågs bidra till att bygga 
upp deras självförtroende.

Rekommendationer för vidareutveckling av 
denna verksamhet

Fler deltagandebaserade verktyg bör användas för att 
inkludera visuella och skriftliga element utöver verbala 
kommunikation som dominerar.

Programmets person-till-person-komponenter är 
välkomna, men en ytterligare positiv dimension skulle 
tillkomma genom deltagande av samhällsmedborgare i 
mottagande samhällen.

Utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor är så viktiga att 
komponenter som rör dem gärna skulle få införlivas.

Rekommendationer för FOCUS-metoden och 
medföljande handledning för genomförande

FOCUS-metoden mottogs positivt som ett analysverktyg 
och som en handledning vid utveckling av lovande 
integrationsmetoder.

FOCUS-metodens dimension Deltagande- och 
medskapandebaserade metoder behöver utvecklas 
ytterligare beträffande hur deltagarna kan ges möjlighet 
att bidra på ett meningsfullt sätt. Detta bör beskrivas 
i handledningen för genomförande i syfte att hjälpa 
användare att aktivera såväl ankommande grupper som 
mottagande samhällen vid utformning, utveckling och 
utvärdering av integrationsmetoder.

Handledningen för genomförande bör innehålla 
information om hur man bättre kan engagera 
mottagande samhällen i integrationsmetoderna 
utöver den typiska dynamiken som omhändertagare 
kontra omhändertagen som är vanlig i kontakter 
mellan personer från värdsamhället och personer med 
invandrar- eller flyktingbakgrund. Det skulle bidra till att 
minska maktobalanser.

FOCUS-metoden bör modifieras för att belysa vikten 
av socioekonomiska faktorer (såsom utbildnings- 
och arbetsmarknadsfrågor) och handledningen för 
genomförande bör syfta till att ge inspiration om 
hur socioekonomiska komponenter kan införlivas i 
integrationsmetoder.

Utvärdering och rekommendationer

Kontakta 
Danska Röda Korset

www.rodekors.dk
info@rodekors.dk

Det här projektet har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 under bidragsavtal nr 822401.
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Fallstudie 2

Österrikiska Röda Korset

Österrikiska Röda Korset arbetar mycket med omhändertagande av flyktingar och 
asylsökande, särskilt genom sina federala enheter. Organisationen har en särskilt viktig 
roll i de tidiga stadierna för människor som söker internationellt skydd. Österrikiska Röda 
Korsets enhet i Oberösterreich driver boenden som tar emot asylsökande från olika länder, 
där vissa stannar några veckor medan andra stannar flera månader.

Medskapandebaserade poddar för nyanlända

De senaste åren har det på grund av ökande migration till regionen och brist på resurser 
(personal och bostäder) varit svårt att tillhandahålla adekvat omhändertagande av 
alla nyanlända och säkerställa att de får nödvändig information för att förmedla 
tillgång till viktiga tjänster – i slutändan stödja integrationen.

Det specifika målet med denna fallstudie var att undersöka användningen 
av en deltagandebaserad metod för att utforma en aktivitet som bättre 
tillgodoser behoven hos invånarna i Österrikiska Röda Korsets boenden 
och ger informationen de behöver för att underlätta deras övergång till 
det österrikiska samhället. En deltagandebaserad metod valdes för att 
säkerställa att aktiviteten i högre grad skulle beröra deltagarnas problem 
och styrkor. Dessutom hoppades man att deltagandeaspekten skulle 
leda till att man lyckades utforma en aktivitet som bidrar till deltagarnas 
välbefinnande.

Framför allt inleddes programmet utan förutbestämda aktiviteter eller ämnen. 
Det utformades direkt genom aktivt engagemang med nyanlända och grupper som 
kommit längre i integrationsarbetet.

FOCUS-metoden för dynamisk integration är ett ramverk 
som syftar till att stärka befintliga integrationsmetoder och 
att stödja utvecklingen av lovande integrationsmetoder.

Fallstudien som utfördes av Österrikiska Röda Korset 
undersöker relevansen av dimensionen Deltagande- och 
medskapandebaserade metoder i FOCUS-metoden.



Innan Österrikiska Röda Korset utvecklade aktiviteten 
som utforskas i denna fallstudie, utvecklade de 
tillsammans med Internationella Rödakors- och 
rödahalvmånefederationens referenscentrum för 
psykosocialt stöd (PSC) ett ramverk för samverkan med 
nyanlända genom en iterativ process i syfte att utforma 
och genomföra ett relevant program. Den föreslagna 
metoden, inklusive utvärdering, godkändes av den 
forskningsetiska kommittén vid universitetet i Innsbruck.

Fyra specifika steg följdes:
1.  Utveckling av grundidén. Fokusgrupper hölls 

med ankommande grupper för att identifiera en 
meningsfull aktivitet. Poddar som är relevanta för 
frågor i början av ankomstperioden identifierades 
som mest relevanta för att stödja nyanländas behov.

2.  Utformning av specifika åtgärder. Intervjuer hölls 
med medlemmar av ankommande grupper i olika 
skeden av migrationsresan (inklusive nyanlända och 
personer som hade fått uppehållstillstånd i Österrike) 
för att fastställa poddarnas innehåll.

3.  Genomförande av åtgärden. Poddar utarbetades 
om de ämnen som identifierats vara viktigast för 
nyanlända (förberedelser inför asylförhandlingar och 
de regler som gäller för asylboenden).

4.  Utvärdering. Intervjuer hölls med poddarnas lyssnare 
för att ta reda på deras reaktioner, rekommendationer 
för förbättringar och hur poddarna eventuellt kan ha 
påverkat lyssnarens välbefinnande.

Poddarna, fokusgrupperna och intervjuerna utfördes 
på den ankommande grupper samhällsgruppens 
språk (arabiska) och leddes av aktiva handläggare vid 
Österrikiska Röda Korsets anläggningar.

Användning av FOCUS-metoden

Fallstudiens huvudfokus låg på FOCUS-metodens 
dimension Deltagande- och medskapandebaserade 
metoder. Alla som deltog vid utvecklandet av 
fallstudien fick utbildning om FOCUS-metodens 
bakgrund och praktiska dimensioner samt allmänt 
om metoden. Efter programmets slut användes 
metoden som underlag till en programutvärdering.

Resurser

Detta projekt anses behöva en relativt låg nivå 
av finansiering och resurser. Programmets 
uppstartsaktiviteter (som i princip inte krävs vid 
ett löpande genomförande) tog ca 3 månader, 
inklusive en lång etisk granskning som normalt 
inte behövs om genomförandet sker som en 
del i standardpraxis. Totalt sett, exklusive den 
etiska granskningen, tog det sex veckor att 
utföra grundarbetet beträffande medskapande 
av ämnen för poddsändningar, genomförande 
(skriva manus och spela in) och framtagande av 
intervjuhandledningen.

Tiden det tog att genomföra en enskild intervju 
varierade från person till person. I genomsnitt tog 
intervjun ca 30–45 minuter. Förhandsintervjuerna 
genomfördes på en dag. Efterhandsintervjuerna 
genomfördes tio dagar senare under två dagar. 
Däremellan lyssnade alla deltagare på poddarna 
under en dag.

Färdigheter som krävs för genomförandet omfattar 
tolkning, intervju/utvärdering och inspelning 
av poddar. En grundläggande utbildning i 
intervjuteknik krävs om ingen erfaren personal 
finns tillgänglig.

Tidsramar och effekten av COVID

De olika pandemirestriktionerna under 
genomförandeperioden krävde flexibilitet. 
Vissa aktiviteter måste genomföras online och 
via olika tekniklösningar på grund av skiftande 
åtkomstmöjligheter.

Format
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En detaljerad utvärdering gjordes genom lyssnarintervjuer 
med kunniga intervjupersoner. Huvudfokus låg på 
poddarnas inverkan.

Projektet visade sig vara effektivt för att möjliggöra ett 
medskapande- och deltagandebaserat tillvägagångssätt 
vid utformningen av en aktivitet för praktisk hjälp 
till ankommande grupper, med en tydlig känsla av 
delaktighet.

Tid och stöd är avgörande för att hjälpa deltagarna att 
nå ett stadium där de känner sig bekväma att ge sina 
synpunkter.

Deltagarna reagerade positivt på poddarna och 
rapporterade en betydande kunskapsökning för ämnen 
som är viktiga för dem.

Skapandet av ett utrymme för uttryck och dialog i 
en stödjande miljö ansågs avgörande för att stödja 
välbefinnandet. Det innebär viktiga praktiska slutsatser 
för FOCUS-metoden.

Rekommendationer för vidareutveckling av 
denna verksamhet

Integrering av FOCUS-metodens dimension 
Ankommande grupper och mottagande samhällen skulle 
vara till hjälp. Detta kan till exempel göras via frivilliga.

Fokus låg här på nyligen anlända personer som söker 
internationellt skydd, men en långsiktig strategi skulle 
behöva ta upp ämnen som språk, utbildning och 
integration på arbetsmarknaden. Det skulle innebära 
att bredare expertkunskaper behövs.

Det är viktigt att från början lyfta fram att flera 
metodologiska tillvägagångssätt krävs vid utformningen 
av ett verkligt deltagande- och medskapandebaserat 
program. Detta uppnåddes även om det inte hade 
definierats som ett mål från början.

Rekommendationer för FOCUS-metoden och 
medföljande handledning för genomförande

Deltagande- och medskapandebaserade metoder verkar 
vara avgörande i aktiviteternas tidiga utvecklingsskeden. 
Deltagarna uppskattade verkligen möjligheten att 
utforma en aktivitet utifrån sina egna behov och detta 
fick dessutom deltagarna att känna sig hörda. FOCUS-
metoden bör säkerställa att deltagandebaserade metoder 
används som underlag vid programutvecklingens 
startfas.

FOCUS-metoden måste belysa vikten av socioekonomiska 
faktorer som utbildning och arbetsmarknadsmöjligheter 
för att stödja dynamiska integration.

Deltagarna rapporterade fördelar med att delta i intervjuer 
som kunniga intervjupersoner, även om dessa intervjuer 
ursprungligen inte ansågs vara en del av aktiviteten 
utan användes för att samla in utvärderingsinformation. 
Detta oväntade fynd belyser vikten av att skapa ett 
tryggt utrymme och ge möjlighet till öppna dialoger 
med ankommande grupper. Handledningen för 
genomförande av FOCUS-metoden bör ge användarna 
vägledning om hur ett sådant stödjande utrymme 
skapas.

Utvärdering och rekommendationer

Kontakta 
Österrikiska Röda korset

www.roteskreuz.at
service@roteskreuz.at

Det här projektet har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 under bidragsavtal nr 822401.
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Utforska integrationsmetoder 
med hjälp av FOCUS-metoden
Tysklands förening för psykosociala center för 
flyktingar och tortyroffer (BAfF) 
Workshops för att utforska rasism 
i psykosocialt arbete med flyktingar

FOCUS-metoden för dynamisk integration är ett ramverk som syftar till att 
stärka befintliga integrationsmetoder och att stödja utvecklingen av lovande 
integrationsmetoder.

Fallstudien som genomfördes av BAfF undersöker relevansen 
av alla dimensioner i FOCUS-metoden med fokus på Psykisk 
hälsa och psykosocialt stöd samt Ankommande grupper och 
mottagande samhällen.

Tysklands förening för psykosociala center för flyktingar och tortyroffer (BAfF)

BAfF är en paraplyorganisation för psykosociala center, anläggningar och initiativ i hela Tyskland 
som tillhandahåller psykosocial och terapeutisk vård för människor som lämnat sina länder. BAfF 
driver 47 psykosociala behandlingscenter, initiativ och anläggningar för medicinsk, psykoterapeutisk 
och psykosocial vård och rehabilitering av offer för tortyr och andra allvarliga kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna.

Workshops to Explore Racism

Rasismens roll i integrationsresultatet för både ankommande grupper och mottagande 
samhällen framstod som ett betydande hinder för integration, vilket identifierades 
genom FOCUS-projektets granskning av aktuell kunskap samt fältstudiernas 
inledande skede. En av många slutsatser av detta arbete är att rasism kan kopplas 
till resultat som rör psykisk hälsa. BAfF hade separat publicerat en rapport om 
rasism och dess inverkan på tjänsterna för att avgöra på vilka sätt rasism kan 
visa sig i de tjänster som tillhandahålls samt hur kunskap om rasism i det 
terapeutiska sammanhanget är viktigt för att säkerställa effektiv vård och 
stöd till flyktingar. Detta ansågs vara ett särskilt viktigt ämne för BAfF med 
tanke på att de flesta anställda inom psykosociala center inte identifierar sig som 
svarta, inhemska och/eller icke-vita (BIPOC), vilket innebär att sensibilisering 
och medvetenhet är ett viktigt mål för paraplyorganisationen.

Därmed beslutade man att utveckla en fallstudie som kan ge BAfF en färdplan för en 
systematisk metod för att förstå och åtgärda rasism i samband med deras tjänster 
och de utmaningar som deras klienter står inför.

Fallstudie 3



Workshopen var tänkt att utforska rasism som en form 
av diskriminering och våld som upplevs av klienter vid 
psykosociala center, men också som ett strukturellt 
problem inom institutioner. Syftet med workshopen var 
att motivera förändring på individ- och strukturnivå 
inom psykosociala center. Flera psykosociala center 
hade identifierat behovet av en workshop för personalen 
i detta ämne.

Workshoparnas struktur, innehåll och tillvägagångssätt 
utvecklades tillsammans med terapeuter med erfarenhet 
av att leda gruppdialoger och skapa stödjande 
miljöer. Deltagarna ska redan ha arbetat sig igenom 
konfrontationens första stadier tillsammans med BIPOC-
coacher. Workshopen var utformad för att skapa ett 
öppet utrymme för kommunikation om rasism inom det 
psykosociala området.

Psykologer, psykoterapeuter och socialarbetare som 
arbetar på specifika center bjöds in att anmäla sig till en av 
två stycken 2-timmars workshops i ämnet ”Hur hanterar 
du rasism i arbetet vid ditt psykosociala center?”. Trettio 
deltagare deltog i varje workshop som utgjordes av en 
blandning av gemensamma samtal och gruppsamtal 
som leddes av erfarna handledare. Dessa workshops 
hölls online på grund av restriktioner i samband med 
pandemin. Följande struktur användes:

•  Kort introduktion om workshopen (ingår i FOCUS-
metoden) och målsättningarna (10 min)

•  Skalfrågor som bedömer kunskap och engagemang 
(5 min)

•  Mindre grupper med fokus på frågor sin tagits fram i 
förväg (60 min)

•  Samling alla tillsammans, utforska idéer, reflektera 
(45 min)

Användning av FOCUS-metoden

Problem med rasism påverkar alla dimensioner 
av dynamisk integration. I denna fallstudie låg 
huvudfokus på FOCUS-metodens dimensioner 
Psykisk hälsa och psykosocialt stöd samt 
Mottagande samhällen och ankommande grupper. 
Vid workshoputvärderingen och när man utforskade 
hur aktiviteten kunde vidareutvecklas användes 
metodens olika komponenter som underlag till 
programutvärderingen.

Resurser

Detta projekt anses behöva en låg till medelhög 
nivå av finansiering och resurser. Det är viktigt 
att säkerställa tillgången på expertis i ämnet 
och att deltagarna har genomfört de första 
engagemangsetapperna före workshopen.

När den grundläggande planen för 
workshoparna (handledning, bakgrundsmaterial, 
utvärderingsmetod) är klar krävs låg nivå löpande 
resurser. Möten på plats kan öka kostnaderna något 
(lokalhyra, catering, kontorsmateriel).

Tidsramar och effekten av COVID

De olika pandemirestriktionerna under 
genomförandeperioden innebar att alla aktiviteter 
utfördes online. Enligt utvärderingen skulle 
formatet kunna kopieras helt för workshops på 
plats, särskilt om en längre tidsram behövs. Ett 
format där alla befinner sig på plats kan dock kräva 
ytterligare resurser för att underlätta närvaron.

Format



Formatet lyckades säkerställa ett aktivt engagemang från 
deltagare som tog upp viktiga praktiska synpunkter om 
rasismens inverkan på klienter vid psykosociala center 
och identifierade rasism som ett potentiellt hinder 
för tillgången till viktiga tjänster såsom sjukvård. 
Workshoparna var ett effektivt sätt att hjälpa yrkesutövare 
att bredda sin förståelse för omständigheter där rasism 
kan påverka integrationen.

Deltagarna betonade vikten av att främja en 
förtroendefull relation som en del av den terapeutiska 
processen, och att öppet diskutera rasism kan vara 
avgörande för att främja en sådan relation. Dessutom 
bör även översättare, om sådana används, utbildas inom 
rasism.

Genom dessa workshops kunde deltagarna dela och 
spåna idéer för hur man kan inleda samtal om rasism 
med klienter och hur man bättre kan stödja klienter att 
delta i sådana svåra samtal. Stödjande handledning 
(regelbunden kollegial granskning och konsultation) 
identifierades som mycket viktigt för att få centrets 
personal att kontinuerligt reflektera över detta ämne.

Rekommendationer för vidareutveckling av 
denna verksamhet

En längre workshop skulle möjliggöra djupare 
diskussioner. Detta är särskilt viktigt om deltagarna ännu 
inte är bekanta med varandra eftersom en förtroendefull 
miljö är grunden för en öppen dialog. Det är viktigt 
att inkludera BIPOC-personer i förberedelser och 
genomförande, och att deltagarna i alla fall kan 
grunderna i ämnet innan de deltar. Administrativ 
personal och översättare som arbetar vid psykosociala 
center bör erbjudas liknande workshops eftersom även 
de kan påverka klienternas upplevelse.

Ankommande grupper (klienter) som redan uttryckt 
intresse för ämnet kunde tillfrågas om åsikter och 
feedback. Detta skulle kunna utföras i en flerstegsprocess 
för att ge (tidigare) klienter och deltagare tid att ta 
mindre steg och inte överväldiga varandra. För att 

säkerställa lämpligt utrymme och trygghet för (tidigare) 
klienter kan det vara bra att börja med citat eller 
berättelser från dessa som material utan att de behöver 
vara närvarande.

Rekommendationer för FOCUS-metoden och 
medföljande handledning för genomförande

Rasismens relevans, dess inverkan på trauman och det 
bredare arbetet med psykisk hälsa och psykosocialt 
stöd bör förstås på ett bredare plan inom arbetet med 
dynamisk integration. Psykisk hälsa och psykosocialt 
stöd bör ses som ett bredare koncept som utforskar 
samhälleliga effekter på individnivå och tvärtom.

För psykoterapeuter, psykologer och socialarbetare 
bör rasism införlivas i utbildningar, 
yrkesintroduktionskurser och, där det är relevant, 
handledningssessioner för att säkerställa att all 
personal ges grundläggande kunskap om hur man bättre 
kan stödja klienter som stöter på detta problem. 

Fallstudien omfattade inte direkt samverkan mellan 
ankommande grupper och mottagande samhällen, 
men den arbetade intensivt med mottagande samhällen 
(personal på psykosociala center) i syfte att öka 
medvetenheten om hur ankommande grupper kan 
påverkas av rasism i Tyskland och hur man kan bättre 
hjälpa dem i att hantera systemiska exempel på rasism. 

BAfF betonade vikten av opinionsbildning för att lyfta 
fram och uppmuntra förändringar i strukturell och 
systemisk rasism som ibland kan vara synlig i riktlinjer 
och stödtjänster. FOCUS-projektet bör överväga hur 
opinionsbildning kan införlivas som en potentiell 
underlättande faktor för att stödja dynamisk integration, 
särskilt inom dimensionen Partnerskap och samordning 
med flera intressenter.

Utvärdering och rekommendationer

FOCUS-projektet

www.focus-refugees.eu
contact@focus-refugees.eu

Kontakta BAfF

www.baff-zentren.org
info@baff-zentren.org
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Utforska integrationsmetoder 
med hjälp av FOCUS-metoden

Fallstudie 4

Partnership Skåne (PS)

Partnerskap Skåne är ett partnerskap med flera intressenter som verkar i Skåne län, som 
har huvudansvaret för integrationsrelaterade tjänster i regionen. Partnerskap Skåne samlar 
tvärvetenskapliga partner från offentlig sektor, forskningsvärlden och civilsamhället. Partnerskap 
Skåne organiseras och samordnas genom fem regionala knutpunkter för att underlätta samarbetet 
och nå alla ankommande grupper.

Fördjupat stödprogram för psykisk hälsa och 
välbefinnande för ankommande grupper

Partnerskap Skånes stödprogram för psykisk hälsa och välbefinnande, ett 
nyutvecklat initiativ som stöds av det svenska socialdepartementet, är väl 
förankrat i internationell forskning om ömsesidigt beroende mellan migration 
och mental hälsa. Den består av 1) samtalsgrupper/studiecirklar om psykisk 
hälsa och välbefinnande för ankommande grupper, 2) samordnade insatser 
för att skapa stödjande miljöer för samtalscirklarna och 3) utbildning i psykisk 
hälsa och välbefinnande för samhälls- och hälsokommunikatörer.

Samhälls- och hälsokommunikatörer är människor, mestadels med 
invandrarbakgrund, som utbildas och får stöd för att hjälpa till att kommunicera 
med ankommande grupper personer under mottagningsfasen av sin tid i Sverige. De 
fungerar som en koppling mellan myndigheter och flyktingar. Länsstyrelsen i Skåne 
startade och ledde ett nytt inslag i utbildningen av samhälls- och hälsokommunikatörer för 
att underlätta lokala samtalscirklar om psykisk hälsa och välbefinnande samt psykisk hälsa och 
föräldraskap. Denna utbildning är nu en del av den löpande verksamheten och utvärderingen som 
genomförs av Partnerskap Skåne och dess partner.

Partnership Skåne (PS) 
Regional Integration Partnership, Sverige 
Hälsokommunikation för migranter – 
Fördjupat program för psykisk hälsa och välbefinnande

FOCUS-metoden för dynamisk integration är ett ramverk som syftar till att 
stärka befintliga integrationsmetoder och att stödja utvecklingen av 
lovande integrationsmetoder.

Fallstudien som utfördes av Partnerskap Skåne undersöker 
relevansen av följande två dimensioner av FOCUS-metoden: 
Psykisk hälsa och psykosocialt stöd samt Partnerskap och 
samordning med flera intressenter.



Aktivitetens mål var att samverka med ett större antal 
samhälls- och hälsokommunikatörer beträffande 
psykisk hälsa och välbefinnande via en kurs inom ramen 
för utbildningsplattformen MILSA för samhälls- och 
hälsokommunikatörer. Utbildningssessioner ordnades 
kring tanken att skapa specifika samtalsgrupper för 
frågor om 1) psykisk hälsa och välbefinnande eller 
2) psykisk hälsa, välbefinnande och föräldraskap för 
ankommande grupper. Dessa samhällsbaserade grupper 
genomfördes av samhälls- och hälsokommunikatörer.

Material togs fram såväl som grund till utbildningen som 
för de grupper som hölls i samhället. Två uppsättningar 
material utvecklades:

1.  Efter flykten: Fem kortfilmer om psykisk hälsa och 
föräldraskap togs fram som diskussionsunderlag 
för stödgrupperna. (En av filmerna i filmserien 
testades för att se om filmerna kunde användas utan 
stödmiljön i fördjupningsprogrammet. Resultaten 
tyder på att den stödjande miljön är viktig.)

2.  Vägar vidare efter flykten: Ett stödprogram 
som skapats tillsammans med de samhälls- och 
hälsokommunikatörer som leder stödgrupperna 
för ankommande personer som är i behov av en 
stödjande miljö på grund av migrationsrelaterad 
stress.

29 samhälls- och hälsokommunikatörer deltog i 
utbildningen, som sedan granskades bland annat av 
projektets forskningsrådgivare och genom direkt feedback 
från deltagarna. Samtalsgrupper anordnades i Malmö 
och Lund där programmet har pilottestats. Strukturerad 
feedback erhölls från deltagare i ankommande grupper, 
främst genom diskussioner i fokusgrupper.

Användning av FOCUS-metoden

Fallstudien och Partnerskap Skånes löpande arbete 
bygger på två av FOCUS-metodens fyra dimensioner: 
Psykisk hälsa och psykosocialt stöd samt Partnerskap 
och samordning med flera intressenter. Dessutom 
finns en betydande överlappning med dimensionen 
Deltagande- och medskapandebaserade metoder. 
Sammantaget gav fallstudien stora möjligheter att 
använda FOCUS-metoden som grund för att granska 
verksamheten samt illustrera arbetet med dynamisk 
integration inom ett stort nätverk med offentligt stöd 
som levererar viktiga integrationsinsatser.

Resurser

Detta projekt anses behöva en hög nivå av 
finansiering och resurser. Aktivitetens utformning 
och genomförande krävde en mängd olika 
insatser och deltagande av en rad organisationer. 
Utan start- och utvärderingskostnaderna 
innehåller projektet delar som kan skalas upp för 
att passa in i befintliga integrationsprogram i olika 
sammanhang, där utbildning av handledare och 
produktion av språkversioner av material skulle 
utgöra de primära kostnaderna.

Tidsramar och effekten av COVID

Genomförandet av den planerade utbildningen 
justerades vid behov för att återspegla 
gällande pandemirestriktioner. Detta innebar 
onlineverksamhet snarare än aktivitet på plats för 
vissa av grupperna.

Format



FOCUS-projektet

www.focus-refugees.eu
contact@focus-refugees.eu

Metoderna befanns goda i praktiken, men viktiga 
förbättringspunkter framkom. Enligt en djupare 
utvärdering från samhälls- och hälsokommunikatörer 
ansågs utbildningen för det fördjupade programmet 
för psykisk hälsa, välbefinnande och föräldrastöd vara 
värdefull, intressant och engagerande. Många uppgav 
att de lärde sig mer än förväntat. Kursens struktur 
och innehåll uppskattades, men kursens innehåll 
upplevdes som för omfattande i förhållande till dess 
längd. De flesta samhälls- och hälsokommunikatörer 
föreslog att innehållet i kursen skulle spridas över fler 
utbildningsdagar. Det fanns också förslag på att lägga till 
kortare uppföljningspass. Att ta bort visst innehåll sågs 
inte som ett alternativ då allt upplevdes som relevant 
och viktigt.

Utvärderingen av testprogrammet kom fram till att 
programdeltagarna upplevde programmet som 
värdefullt, eftersom de var motiverade och fick kunskap 
om stress, sorg, hälsofrämjande vanor, föräldraskap 
i Sverige och förslag på lösningar på praktiska 
vardagsproblem. Deltagarna uppskattade att de fick 
möjlighet att prata om migrationsrelaterad stress på sitt 
modersmål tillsammans med andra deltagare och ledare 
som har haft liknande erfarenheter. Detta i kombination 
med visningen av filmserien Efter flykten gav dem ett 
vidgat perspektiv på sin egen situation och ett mer 
positivt tänkesätt.

MILSA-arbetet präglas främst av två av FOCUS-metodens 
dimensioner: Psykisk hälsa och psykosocialt stöd samt 
Partnerskap och samordning med flera intressenter. 
Deltagande- och medskapandebaserade metoder samt 
dynamiken i ett gemensamt ansvar för integration mellan 
ankommande grupper och mottagande samhällen 
skulle kunna stärkas.

Rekommendationer för FOCUS-metoden och 
medföljande handledning för genomförande

Integrationsmetoder som rör psykisk hälsa och 
psykosocialt stöd bör syfta till att bygga upp 
stresshanteringsförmågan och stärka personliga 
resurser bland ankommande grupper. Denna aktivitet 
representerar ett paradigmskifte från fokus på 
behandling till fokus på förebyggande arbete med 
tonvikt på stresshanteringsförmåga, ett koncept som 
har tillämpats på individ-, familje- och samhällsnivå 

och hänvisar till en anpassningsförmåga som leder till 
en positiv väg framåt vid motgångar. Forskning tyder 
på att förebyggande insatser för ankommande grupper 
familjers psykiska hälsa under etableringen kan främja 
stresshanteringsförmågan genom att bygga vidare på 
skyddsresurser.

Där det är möjligt bör integrationsmetoder som rör 
psykisk hälsa och psykosocialt stöd vara kulturellt 
anpassade och förankrade, sakna språkbarriärer och ta 
hänsyn till kulturella föreställningar och vanor.

Integrationsmetoder som rör psykisk hälsa och 
psykosocialt stöd bör utformas ur ett traumaperspektiv 
för att undvika att främja potentiellt återtraumatiserande 
miljöer, men undvika dominans av den medicinska 
modellen för psykiskt stöd till flyktingar.

Integrationsmetoder som rör psykisk hälsa och 
psykosocialt stöd bör bygga på en möjliggörande miljö 
och bör syfta till att främja socialt stöd och tillgång till 
sociala nätverk. Remisser och strukturer för fortsatt stöd 
utöver den specifika insatsen bör upprättas.

Integrationsmetoder som rör psykisk hälsa och 
psykosocialt stöd bör främja psykisk hälsa för att 
förhindra social stigmatisering och diskriminering.

Det är viktigt att säkerställa medskapande och deltagande 
hos ankommande personer genom alla skeden av 
projekt-/programcykeln för att öka delaktigheten och 
förtroendet.

Det är mycket viktigt att skapa ett långsiktigt och hållbart 
förhållningssätt till sektoröverskridande samarbete. 
Detta är en process snarare än en engångsaktivitet och 
drar nytta av den kunskap och de nätverk som utvecklats 
över tid. I den övergripande analysen har Partnerskap 
Skåne tagit fram sex huvudkomponenter för ett 
framgångsrikt samarbete med flera intressenter:

•  Ett systematiskt arbetssätt som grund för samarbetet.
•  En holistisk modell som knyter samman strategiskt 

samarbete med den operativa organisationen.
• Vikten av ett bra samarbetsklimat.
• Stöd på ledningsnivå.
• En koppling till det regionala sammanhanget.
• Kraften i berättelser.

Utvärdering och rekommendationer

Kontakta 
Partnerskap Skåne

www.partnerskapskane.se
skane@lansstyrelsen.se
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Utforska integrationsmetoder 
med hjälp av FOCUS-metoden
Brittiska Röda Korset 
Integrationstjänst för 
familjeåterförening

Fallstudie 5

Brittiska Röda Korset

Brittiska Röda Korset är Storbritanniens största leverantör av tjänster för flyktingar, asylsökande, 
utsatta migranter och människor som överlevt människohandel. Brittiska Röda Korsets politik- 
och påverkansarbete syftar till att se till att människor som söker skydd i Storbritannien behandlas 
rättvist och värdigt. Brittiska samhällsmedborgare uppmuntras att bidra till Brittiska Röda Korsets 
påverkansarbete genom att gå med i gruppen ”Every Refugee Matters”.

Familjeåterförenings- och integrationstjänst (FRIS)

FRIS utformades som Storbritanniens första nationella program för 
integrationsstöd specifikt för återförenade flyktingfamiljer. Projektet syftar till 
att hjälpa 900 återförenade flyktingfamiljer (cirka 3 000 personer) att bygga 
upp ett nytt liv tillsammans i Storbritannien och att tillhandahålla ett 
gediget underlag för att forma den pågående och framtida nationella 
diskussionen om integration. FRIS har finansierats av Europeiska 
unionens asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF) och administreras 
av behörig myndighet i Storbritannien. FRIS inleddes i slutet av 2018, 
planerades pågå till september 2020 och förlängdes till april 2022.

Queen Margaret University Edinburgh har genomfört kvalitativ 
forskning inom ramen för FRIS som en del av projektet. Denna studie 
bestod av kartläggningsworkshops, enkäter genom en app för sociala kontakter 
och familjeintervjuer. Den tredje partnern är Barnardo’s, den största nationella 
frivilligorganisationen i Storbritannien som stöder utsatta barn i England, Skottland, Wales och 
Nordirland. Inom ramen för FRIS erbjuder Barnardo’s barnfokuserat integrationsstöd genom 
bedömningar, barnfokuserat socialt arbete och föräldrastöd. Familjer med komplexa behov erbjuds 
också ett 10-veckors grupparbetsprogram som innehåller gruppsessioner med föräldrar och barn.

FOCUS-metoden för dynamisk integration är ett ramverk som 
syftar till att stärka befintliga integrationsmetoder och att stödja 
utvecklingen av lovande integrationsmetoder.

Fallstudien utfördes av Brittiska Röda Korset och undersöker 
relevansen av följande två dimensioner av FOCUS-metoden: 
Psykisk hälsa och psykosocialt stöd samt Ankommande grupper 
och mottagande samhällen (inklusive frivilligaktiviteter).



Tidsramar och effekten av COVID

FRIS inleddes före pandemins utbrott 2020. 
När pandemikontrollerna väl var på plats 
uppdaterades aktiviteterna regelbundet. Detta 
var en stor utmaning med tanke på hur viktiga 
personliga kontakter är för att skapa positiva 
relationer inom gruppen.

FRIS har två huvudmål:

1. Ge integrationsstöd till återförenade familjer.
2. Öka kunskapen om flyktingars sociala relationer.

Dessa utmanande mål kompletteras av en uppsättning 
målsättningar, bland annat:

•  Enskild intressebevakning och hjälp vid socialt arbete
•  Flyktingsponsorer får kollegialt stöd och psykosociala 

sessioner ledda av användare
•  Återförenade familjer får barnfokuserade analyser 

och enskilt barnfokuserat socialt arbete
•  Återförenade familjer med komplexa behov får ett 

10-veckorsprogram med grupparbete
•  Familjer får hjälp att knyta vänskapsband, orientera 

sig och införskaffa sig färdigheter för livet genom 
kompisprogram och kamratutbildningsprogram

•  Individer från återförenade familjer får 
integrationsstöd genom kompisprogrammet och 
språkresor (med fokus på att lära sig ett tredje språk, 
till exempel teckenspråk) tillsammans med personer 
från mottagande samhällen

•  30 samhällsbidrag på 4 000 GBP (4 800 euro) vardera 
för gräsrotsorganisationer

•  FRIS forsknings- och utvecklingsansvariga 
håller kapacitetsbyggande sessioner med 
lokala myndigheter samt webbseminarier där 
forskningsresultat och politiköversikter presenteras.

Aktiviteterna ägde rum i större städer, även om alla 
aktiviteter inte erbjöds på alla platser. Genom dessa olika 
aktivitetsnivåer blev det vid utvärderingen möjligt att 
dra slutsatser om delar av FRIS, med fokus på antingen 
familjeband (fokus på att återuppbygga relationer inom 
återförenade familjer), gemenskap (fokus på kamratstöd 
via kamratutbildnings- och kompisprogram) eller 
broar till mottagarsamhället (fokus på att ge stöd till 
nyanlända för att bygga relationer med lokalbefolkningen 
genom kompisprogrammet, språksemestrar och ett 
bidragssystem).

Användning av FOCUS-metoden

Fallstudien gav omfattande material att använda som 
underlag för att granska verksamheten och illustrera 
arbetet med FOCUS-metodens dimensioner inom 
en storskalig frivilligorganisation som levererar 
grundläggande integrationsstöd. Dessutom ger dess 
fokus på familjeåterförening insikter i arbetet med 
ett av de vanligaste problemen i påverkansarbetet 
för flyktingar och långsiktig integration.

Resurser

Detta projekt anses behöva en hög nivå av 
finansiering och resurser. Utan start- och 
utvärderingskostnader kan projektelement skalas 
upp för att passa i befintliga integrationsprogram, 
där huvudkostnaderna skulle utgöras av 
utbildning och fokuserat socialt arbete.

Format



De intervjuade bidragsmottagarna rapporterade 
betydande positiva förändringar beträffande omedelbara 
behov såsom bostäder, hälso- och sjukvård, utbildning 
och välfärdsförmåner. Projektet har hjälpt dem att:

•  känna sig mer etablerade och trygga i Storbritannien 
• bli en del av lokalsamhället
•  få kunskaper om sina rättigheter och sin rätt till 

grundläggande samhällstjänster 
• återuppbygga familjeband 
• utveckla vänskapsband 
• känna sig gladare och mer självsäkra 
• öka sitt välbefinnande.

Expertisen hos en barninriktad välfärdsorganisation 
som Barnardo’s och det barnfokuserade arbete de 
tillhandahållit ansågs hjälpa personal i frontlinjen att 
förstå varje familjs behov. 

Det psykosociala stödet uppskattades mycket av både 
stödmottagare och frontlinjearbetare på grund av 
flyktingfamiljers höga nivåer isolering och psykiska 
problem, vilket även orsakar hög arbetsbelastning för 
frontlinjepersonalen. FRIS påverkade mottagarnas 
psykiska hälsa eftersom de rapporterade bättre humör, 
större självförtroende och ökat välbefinnande.

Rekommendationer för vidareutveckling av 
denna verksamhet

Dimensionen Deltagande- och medskapandebaserade 
metoder ansågs behöva förbättras på vissa områden 
jämfört med andra. Det fanns en uttalad önskan att hitta 
sätt att ge deltagarna möjlighet att utforma fler aktiviteter. 
Där detta var möjligt upplevdes det som positivt.

Rekommendationer för FOCUS-metoden och 
medföljande handledning för genomförande

I Belfast granskades kompisprogrammet externt och 
visade sig vara den mest framgångsrika aktiviteten 
trots begränsningar som ledde till att verksamheten 
förflyttades online. Det ansågs göra det möjligt för 
flyktingar att knyta vänskapsband, få informella råd 
och bekanta sig med staden. Liknande framgångar i 
Leicester pekade på frivilliginsatser som ett möjligt sätt 
att både öka effektiviteten i samhällsbaserat arbete och 
ge medlemmarna i båda samhällsgrupper en aktivare 
roll i verksamheten. I synnerhet tillgången till engagerade 
frivilliga och noggrann matchning ansågs ha bidragit till 
framgången.

Före Covid-19 ansågs språkresor vara en stor framgång, 
som hjälpte ankommande grupper och mottagande 
samhällen att samlas på ett inkluderande och 
stärkande sätt genom roliga och kreativa aktiviteter 
där de lärde sig ett tredje språk tillsammans.

Eftersom projektet skapades som ett partnerskap mellan 
tre organisationer som arbetar på nationell och åtta lokala 
nivåer var FOCUS-metodens dimension Partnerskap 
och samordning med flera intressenter framträdande i 
FRIS. Samarbetet med Barnardo’s uppgavs ha skapat 
en viktig koppling mellan båda parters kunskap och 
expertis, vilket möjliggjorde en mer helhetsbaserad och 
lyhörd service i FRIS.

Frontlinjearbetare stötte på förseningar och svårigheter 
i att få tillgång till viktiga lagstadgade tjänster, vilket 
gav upphov till viktiga intressebevakningstillfällen 
för stödmottagarna när problem uppstod. Detta talar 
för ett behov av att kombinera samordning och 
påverkansarbete och möjligheten som socialt arbete 
ger till detta. Datainsamlingselementen, inklusive 
spårningsdata, visade sig vara värdefulla för att samla 
underlag att dela med externa organisationer i syfte 
att förbättra riktlinjer och metoder.

Utvärdering och rekommendationer

FOCUS-projektet

www.focus-refugees.eu
contact@focus-refugees.eu

Kontakta 
Brittiska Röda Korset

www.redcross.org.uk
contactus@redcross.org.uk
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