SLUTRAPPORT
Ett projekt i samverkan mellan Askersund, Hallsberg, Kumla,
Laxå, Lekeberg och Örebro läns Idrottsförbund

SPRÅKVÄN I SYDNÄRKE
- Social integration och språkträning för nyanlända
VAD ÄR SPRÅKVÄN?
Språkvän är en metod för att skapa kompismatchningar
mellan nyanlända flyktingar och personer som är
etablerade i det svenska samhället. Arbetsmetoden
existerar under många olika namn och former runt om i
landet.
I matchningarna möts nyanlända och personer som är
etablerade i det svenska samhället för att umgås i vardagen.
Språkvän handlar om ömsesidighet, språkinlärning,
frivillighet och ett gemensamt lärande mellan olika kulturer
och bakgrunder. Dessa möten bidrar också till att skapa ett
mer inkluderande, öppet och välkomnande samhälle och till
att öka förståelsen mellan olika grupper i samhället. Att
vara språkvän ger möjlighet till ett jämlikt möte människor
emellan, som aldrig annars skulle ha suttit ner tillsammans.
Det handlar inte om ett fadderskap eller mentorskap, utan
om att alla deltagare har lika mycket att delge varandra.

Vävstugan i Fjugesta har i samverkan med Språkvän
och AMI startat en studiecirkel med sex
invandrarkvinnor.
Projektet Språkvän har haft ett aktivt samarbete
med ABF under hösten, och genomfört tre
matlagningscirklar och en kulturfest i varje kommun,
där totalt 476 människor har deltagit en eller flera
gånger. Dessa träffar har riktat in sig på att
kombinera aktivitet med umgänge för att skapa
naturliga möten och ett utbyte inom matkulturen.
Projektet avslutades med en loppmarknad och fika i
Föreningarnas Hus i Örebro, där deltagare från alla
kommuner var välkomna att delta. 1265 kronor
samlades in och skänktes till UNCHR för att hjälpa de
människor som fortfarande är på flykt. De kläder som
blev över skänktes till Myrorna.

VILKA EFFEKTER HAR SPRÅKVÄN
GETT?
Totalt har 86 personer/familjer matchats i Sydnärke,
och närmare 500 personer har deltagit i de olika
aktiviteterna som genomförts utöver matchningsträffarna. Av dem som har matchats och svarat på
enkäten uppger 63 % att de vill fortsätta ha kontakt
med sin språkvän ofta.
”De är jättehärliga och det är jättetrevligt! träffats flera
gånger med bådas familjer och fikat och ätit middag
ihop. Hoppas att detta är en varaktig kontakt”
”Det har gått bra, vi har setts 4-5 ggr. Fikat och tränat
ihop”…”Vi kommer väldigt bra överens, hon är väldigt
enkel, positiv & trevlig. Så bra matchat ”

VARFÖR SPRÅKVÄN?
Sydnärkes kommuner har tagit emot ett stort antal
flyktingar som inte bara behöver få arbete, de behöver även
integreras och etableras i vårt samhälle. Gruppen av
påtvingade migranter är extra utsatta ur hälsosynpunkt, och
enligt studier (MILSA) har känslan av samhörighet och att
vara välkommen stor betydelse för en god hälsa. God hälsa
är en grundläggande förutsättning för att kunna etablera sig
på arbetsmarknaden och för ett socialt hållbart samhälle
med mindre utanförskap, diskriminering och brist på tillit.
Sydnärkes kommuner ansökte gemensamt om medel från
Länsstyrelsen för att förstärka den sociala integrationen.
Projektmedel beviljades för en projektledartjänst med
uppgift att anpassa och implementera arbetsmetoden i
ordinarie verksamhet samt verksamhetsbudget.

VAD HAR VI GJORT?
Projektet har bedrivits i två omgångar från hösten 2015.
Under den andra omgången (2017) har 86 individer/
familjer matchats genom matchningsträffar. Av de som
har svarat på enkäten (info om enkäten hittas under nästa
rubrik) och uppgett att de blivit matchade med någon,
uppger 70 % att de träffar sin språkvän minst en gång i
månaden eller oftare.
Under hösten 2017 har projektet Språkvän i samarbete
med Naturskyddsföreningen haft naturträffar i alla
kommuner (förutom Hallsberg).

VAD TYCKTE SPRÅKVÄNNERNA?
En enkät har skickats ut till alla 172 deltagare, där 105
personer svarade. De flesta svaranden är från Sverige
och Syrien och medelåldern bland de svarande är 35
år. Av dessa skulle 80 % rekommendera en vän att bli
språkvän, och 80 % tycker att projektet bidragit till
ökad förståelse för andra kulturer. 73 % tycker att
projektet bidragit till nya vänskaper. En nyanländ
deltagare svarade att projektet ökat känslan av
delaktighet på det sättet att hen känt sig mindre som
en flykting.
”[Att] Lära känna människor med andra kulturer,
religioner och upplevelser. Att mina barn ska lära känna
människor från andra länder. Lära mig mer om deras
matkultur bl.a. Tror att det är jätte viktigt att de som
kommit från andra länder känner sig som en del av det
svenska samhället. BRA att kunna bidra utan att känna
massa förpliktelser. Jag trodde jag skulle få en språkvän.
Men jag fick en hel familj. Bara positivt...”

59 nyanlända har inte kunnat matchas då det har varit
färre svenskar som anmält sitt intresse till projektet,
och många känner sig besvikna över det. En del av de
som matchats har inte haft fortsatt kontakt.

Utöver de mätbara effekterna har projektet lett till
ett engagemang både från nyanländas och
etablerades sida när det gäller att mötas och förstå
varandras kulturer. Många människor som annars
inte skulle ha mötts har träffats i olika sociala
sammanhang, det gäller även de olika
invandrargrupperna som integrerats med varandra.
”Jag tycker det är viktigt att mötas och dela
erfarenheter, kultur m.m. Göra något tillsammans som
att laga mat och umgås är bra😊”

Trots att alla möten inte lett till fortsatt kontakt eller
vänskap, har det ökat kulturförståelsen och skapat
bekantskaper.
”Lärde mig mycket. Trevliga vänner på FB. Hejar på stan”

VAD HÄNDER NU?
Under projektets gång har en bestående utmaning
varit att tillsätta resurser från kommunernas sida för
att förankra och implementera metoden. Trots god
vilja kommer projektmetoden i sin helhet inte bäras
vidare av de deltagande kommunerna. Istället
kommer integrationsenheterna att anpassa metoden
utifrån egna behov och förutsättningar och vissa delar
av projektet kommer därmed att fortsätta.
Vid frågor kring kommunens arbete med integration,
kontakta kommunens växel eller ta direkt kontakt
med integrationsenheterna.

