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Under året har vi med medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor arbetat med ett broderiprojekt med inspiration från 
internationella och svenska bonader. Vi har gjort flera studiebesök bl. a en resa till Dalarna och deltagarna har skapat 
sina egna färgstarka bonader med ordspråk och vackra stygn.

Under hösten har vi samarbetat med tidningen Betong. Deltagarna har gjutit i betong, besökt St: Eriks fabrik i Upp-
sala, sett och ritat betongbyggnader. Projektet har resulterat i vår nya metervara och en modevisning.
Båda projekten visades på en utställning på Livstycket som invigdes av Amelia Adamo den 25/11. 

Foto: Peder Björkegren

Samtliga deltagare har gett sitt skriftliga samtycke till att vara med på foton och med sina namn i  
Verksamhetsberättelsen 2017.

Samtycke
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VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 

Birgitta Notlöf, 
Livstyckets grundare och verksamhetschef 
birgitta.notlof@livstycket.com

  Birgitta Notlöf tar emot H.M Konungens medalj 20 juni 2017 Foto: Clas Göran Carlsson

År 2017 är nu tillända – hur var det - hur blev det.
Året inleddes med stor oro, den vanliga oron som 
följt mig genom alla år penga frågan. Detta år var 
det värre än någonsin, ty arbetsförmedlingen lade 
om hela sitt arbete och vi fick inte längre deltagare 
från dem och inte heller några pengar från dem.   
Hur får vi medel för hela året?
Ibland blir jag oerhört frustrerad ty jag tänker på 
all den kraft som gått åt till att oroa mig över hur 
vi skall kunna överleva året, detta har nu pågått 
under 25 år.  Samtidigt känner jag mig så stolt över 
att vi har överlevt och inte bara överlevt utan hela 
tiden haft möjlighet att utveckla våra pedagogiska 
metoder,  detta främst tack vare de medel vi fått 
från Barbro Osher Pro Suecia Foundation under 
så många år. Dessa medel har verkligen gett oss 
utvecklingsmöjligheter.

Min tro, min tanke är att förändring av människors 
liv och möjligheter är det som verkligen förändrar 
samhället. Jag är övertygad om att vi med vår 
verksamhet faktiskt förändrar livet för våra deltagare 
men även för deras barn och faktiskt hela familjen.

Förra året var det två kvinnor som gick ut i jobb, 
den ena kvinnan har tidigare arbetat men den 
andra har aldrig varit yrkesverksam. Hon har många 
gånger försökt med praktik som skulle kunna leda 
till jobb men det har inte fungerat. Denna gång 

fungerade det. Det ger mig en sådan stor glädje när 
våra kvinnor går vidare ut i arbetslivet. Mamma blir 
en bra förebild för sina barn, hon tjänar sina egna 
pengar och då kan man själv bestämma över sitt 
eget liv.

I mars ringde en man från Stockholm-Skanstulls 
Rotaryklubb och berättade att de bestämt att 
tilldela Livstycket deras stipendium för år 2017 och 
vi erhöll 25 000 kronor. Efter detta blev jag tilldelad 
Kungens medalj och därefter Kungliga Patriotiska 
Sällskapets medalj och en alldeles vanlig dag 
ringde  Hallands Landshövding Lena Sommerstad 
och meddelade att jag skulle få Hallands akademins 
största pris.

Allt detta skedde det år jag arbetat 25 år med 
Livstycket.   Jag är så oerhört tacksam för all 
uppmärksamhet och framför allt är jag så tacksam 
över allt jag fått lära och uppleva under alla åren.

Jag bor i Sverige, men jag arbetar i världen, i mitt 
älskade Tensta.
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HISTORIK – 
VERKSAMHET I 25 ÅR

Den ideella föreningen Livstycket, politiskt och 
religiöst obunden, bildades 1992 i Tensta och har 
nu verkat i 25 år. 25 årsdagen firades den 25 no-
vember i samband med öppnandet av en utställ-
ning och den årliga Julmarknaden. Verksamheten 
har hela tiden funnits i Tensta och från 1996 finns 
verksamheten mitt i Tensta centrum. Föreningens 
primära mål är att arbeta för invandrares/flykting-
ars gemenskap med det svenska samhället. Enligt 
stadgarna ska detta ske genom att främja kunska-
per i det svenska språket och genom att föreningen 
underlättar kontakten mellan invandrare/flyktingar 
och svenskar, särskilt med sikte på kvinnors behov 
och önskemål. Ett annat viktigt mål är att verka 
för att deltagarna på sikt skall bli självförsörjande. 
Verksamheten har under alla år bedrivits med eko-
nomiskt stöd främst från Stockholms stad, men 

också med statliga bidrag, bidrag från EU, fonder 
och stiftelser samt privata gåvor. Under några år var 
Livstycket också SFI-skola och då deltog både kvin-
nor och män i verksamheten. Livstycket har några 
gånger varit nära att inte kunna drivas vidare men 
har hittills alltid lyckats överleva. Det ökande antal 
analfabeter som kommit till Livstycket de senaste 
åren har medfört stora och kostsamma utmaningar 
och olika undervisningsmodeller har prövats och 
provas hela tiden beroende på deltagarnas utbild-
ningsbakgrund. 
Föreningen har förutom samarbete med interna-
tionella organisationer i Europa, en självklarhet 
sedan inträdet i EU, även bedrivit projekt i Turkiet 
och Uganda. Det internationella samarbetet ger 
värdefulla erfarenheter som används i arbetet på 
hemmaplan, samtidigt som det bidrar till att sprida 

INTEGRATION
Alla är nog eniga om att Integration är kanske det 
viktigaste och överskuggande uppdraget i dag i 
Sverige och hela Europa. Med alla människor som 
flytt undan de pågående krigen kommer det att bli 
en stor och svår uppgift för oss alla. Men efter 25 års 
arbete med integration kan vi se tillbaka och med 
det i ryggen kan Livstycket också blicka framåt. Er-
farenheten säger oss att människor med bra utbild-
ning från hemlandet i regel klarar sig bra och fin-
ner sin plats både i samhället och i arbetslivet. Hög 
ålder, sjukdom, trauman men framför allt ingen el-
ler en extremt låg utbildning från hemlandet är de 
största hindren för integration. Om man aldrig fått 
möjlighet att gå i skolan, och detta gäller främst 
kvinnor, är det oerhört svårt att komma till ett nytt 
land och att i vuxen ålder lära sig ett nytt språk. . 
Högsta siffran i dag för arbetslöshet i Sverige är just 
denna grupp av kvinnor utan utbildning. Livstycket 
har sedan starten i huvudsak arbetat med kvinnor 
och vi har också sett hur viktig kvinnan är i famil-
jen och för barnens framtid. I vår backspegel kan 
vi också se att det tidigare fanns större möjligheter 
för en lågutbildad kvinna att skaffa sig ett arbete i 
Sverige men idag är det mycket svårare eller rättare 
sagt helt omöjligt. Språket och kunskap om sam-

Livstyckets grundläggande värderingar. 

VÄRDEGRUND
Livstyckets värdegrund utgår från demokrati, 
mänskliga rättigheter och jämställdhet. Tre pela-
re som skapar ett samhälle för alla och allt arbete 
i föreningen sker med tilltro till individens egen 
kraft. Verksamheten är riktad mot de människor 
som samhället har svårt att nå och som står mycket 
långt från arbetsmarknaden. Det är inte bara obe-

fintlig skolbakgrund och svårigheter att lära sig 
ett nytt språk utan de har i regel många hinder att 
övervinna innan de kan lämna utanförskap och bi-
dragsberoende.  Livstycket har valt att arbeta med 
en svår men mycket viktig grupp. Ledstjärnan är att 
förändring är möjlig; att varje individ vill utvecklas 
genom att använda sin erfarenhet, vilja, förhopp-
ning, fantasi, kreativitet och lust för att forma en 
framtid och en bättre tillvaro för sig och sin familj. 
Livstyckets erfarenhet under tjugofem års verksam-
het har fått oss att inse att integrationsarbete måste 
utgå från dessa grundläggande värderingar för att 
ha bärighet

Bonad av Khadra Abdi Ali
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FUNKTIONELL PEDAGOGIK
Sedan starten 1992 bygger Livstyckets undervis-
ning på den funktionella pedagogiken. Denna pe-
dagogik innebär ett samarbete mellan hand och 
hjärna som inte är mekanisk utan kräver ständig 
tankeverksamhet när man lär sig de svenska orden. 
Livstycket går från det lätta till det svåra, från det 
enkla till det sammansatta och från konkret till ab-
strakt i denna undervisning. Livstycket kombinerar 
teoretisk språkundervisning med en praktisk krea-
tiv undervisning där deltagarna använder alla sina 
sinnen och själva kan se hur de utvecklas.

DELTAGARE
Totalt har 124 personer deltagit i Livstyckets verk-
samhet under 2017 (2016=118), (2015=126) och 
(2014=125). 93 deltagare har anvisats av stadsdels-
förvaltningarnas handläggare och de har under 
året varit indelade i olika grupper beroende på ti-
digare skolbakgrund. Två av grupperna, med ingen 
eller mycket kort utbildning, har dessutom varit in-

hället och kulturen i det nya landet är de viktigaste 
verktygen för integration. 
Den Kunskapsklyfta som Livstycket, under lång 
tid, sett växa fram i förorterna är det största hindret 
för integration. Vi har fått ett segregerat samhälle 
med upplopp och oroligheter som accelererar i takt 
med att kunskapsklyftan ökar. Varje kvinna som er-
övrar språket och förstår kulturen är en seger för 
integrationen. En integration som också påverkar 
barnens framtida integration i samhället.

delade i en förmiddags- och en eftermiddagsgrupp 
för inlärning av alfabetet tills de knäcker läskoden. 
Att lära sig alfabetet i vuxen ålder är krävande och 
det tar lång tid så de lågutbildade som går heltid 
på Livstycket har andra kreativa aktiviteter halva 
dagen. De övriga två grupperna är en grupp med 
ungefärlig nivå som svenskt mellanstadium och 
den andra gruppen består av personer med unge-
färlig utbildning på högstadium. Denna sistnämn-
da grupp kan ha en möjlighet att komma in på den 
svenska arbetsmarknaden i framtiden. Under 2017 
har 19 personer (2016=15), (2015=42) från Arbets-
förmedlingen och Etableringen varit inskrivna på 
Livstycket.  Totalt 12 personer har deltagit i projek-
tet JärvaLiv.

DET PEDAGOGISKA ARBETET
Under 2017 har undervisningen på Livstycket be-
drivits genom att årshjulet som började användas 
höstterminen 2014 har funnits med som viktig 
komponent. Metoden med årshjul har varit en mo-
dell i Livstyckets ständiga utvecklingsarbete men 
hjulet har nu integrerats i de ämnen och teman som 
vi arbetar med.  Hälsa, Kropp och friskvård, Eko-
nomi, Natur, Kultur och miljö, Hur Sverige styrs, 
Demokrati, Politik, Kommuner och landsting, 
Skola – utbildning i Sverige, Lag och rätt – SOS, 
Brandmyndighet och polis. Dessa teman i årshju-
let sitter nu i ryggmärgen och plockas naturligt in i 
lektionerna och de tematiska projekten som vi ar-
betar med.

Bonad av Khadra Abdi Ali

Beyaz Ylmaz på St Eriks betong

Studiebesök på St Eriks betong i Uppsala
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Undervisningen har under året planerats av en pe-
dagogisk ledare som samlat samtlig undervisande 
personal till regelbundna pedagogiska möten. Där 
planerades undervisningen i de olika grupperna lik-
som de studiebesök och föreläsningar som genom-
fördes i anslutning till de olika temana. Här planera-
des också den kreativa undervisningen i verkstaden 
där främst de mycket lågutbildade kan uttrycka 
sig mer praktiskt samtidigt som de lär sig svenska. 
Under planeringen ser vi till att få med årshjulets 
olika delar så att hjulet integreras i de olika ämnena 
och temana. Deltagarna är indelade i grupper efter 
språknivå och undervisningen anpassas till den ak-
tuella nivån. De deltagare som aldrig fått möjlighet 
att gå i skolan i hemlandet eller bara har en mycket 
kort utbildning har på Livstycket arbetat enligt den 
bok vi själva publicerat, ”Vi dricker te och lär oss e”. 

I början av 2017 fick all personal en genomgång av 
en logoped som visade hur man kan arbeta med ut-
tal och ord, med rim och ramsor med deltagarna. 
Detta var lärorikt och kunde användas i all under-
visning främst med analfabeter där ljudinlärning 
med ”mungympa” var en viktig del. Hur ser munnen 
ut i spegeln när man säger olika bokstäver som A, I 
och O? Varje vokal lärdes in ordentligt och ritades 
och skrevs. I verkstaden syddes, broderades, klipp-
tes och formades av olika material samma bokstav. 
Sedan samma procedur med alla konsonanter och 
sedan sattes bokstäverna ihop och blev till ord. Det 
är ett långt och mödosamt arbete för vuxna kvinnor 
att knäcka läskoden och repetitioner, repetitioner 
och åter repetitioner är en viktig och tidskrävande 
del i processen.  De bokstäver som man sydde och 
broderade våren 2017 blev sedan en del av mode-
kollektionen ”Livstycket från A-Ö” i projektet Jäm-
ställdhet/Marabouparken.  I verkstaden lärde man 
sig också att använda linjal och måttband, lära sig 
siffror, rektanglar och kvadrater. Tränade bokstä-
ver genom att klippa tyg efter en mall i papp och 
sy sicksacksöm och det viktigaste av allt - att prata 
medan man lärde sig. För alla deltagare är det vik-
tigt att ”bli kompis med symaskinen” så att man lär 
sig att sy olika typer av stygn. 

Utbildningsnivån från hemlandet men också språk-
förståelsen har varit synkroniserat med den teore-
tiska utbildningen för dem som knäckt läskoden 
och har omfattat att läsa nyheter, se på nyheter 
och lära sig orden och diskutera innehållet.  Under 
2017 har Livstycket bedrivit tre stora projekt som 
engagerat och inspirerat alla deltagarna och som 
fört viljan att lära sig till en utvecklande nivå. I det 
stora Jämställdhetsprojektet med Marabouparken 
som samarbetspartner arbetade vi med kvinnors 
liv och arbetsliv. Med början på 1800talets mitt gick 
vi igenom de viktiga lagar som påverkat kvinnor i 
Sverige, rösträtten 1921 och sedan fram till 2010 
talet och alla kvinnor som fört kvinnors liv framåt 
i Sverige. 
Allt åskådliggjordes på en 9,5 meter vägg med fo-
ton och texter. Projektet gjorde djupt intryck på 
kvinnorna och ökade deras ordförråd i de många 

GENOMFÖRANDE AV 
SVENSKUNDERVISNING, 
TEORI, PRAKTISKT OCH 
KREATIVT
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diskussioner och utvikningar om kvinnors liv som 
hela tiden fördes. TV-serien ”Fröken Frimans krig” 
tittade vi på där vi sedan diskuterade innehållet. 
Broderiprojektet var också ett projekt som gav ett 
ökat ordförråd och de som deltog i projektet för-
vånades över hur lika ordspråken var i deras hem-
länder. I projektet var de pågående samtalen om 
det positiva från hemländerna uppskattade av 
deltagarna enligt utvärderingarna. De hade nu en 
”syjunta” enligt dem själva.  De fortsatte också att 
brodera hemma, någon även på nätterna om hon 
inte kunde sova. Genom Betongprojektet fick de 
konkreta kunskaper om byggbranschen, material, 
terminologi, byggnader och byggteknik och såg 
staden och förorten i ett nytt ljus. 
De här tre projekten tillförde mycket i svenskunder-
visningen då deltagarnas engagemang ökade de-
ras intresse att lära sig orden och terminologin i de 
tre projekten.

DE VIKTIGA VOLONTÄRERNA
Volontärerna betyder oerhört mycket för oss alla på 
Livstycket både för kvinnorna och för personalen. 
Med sina varierande ämneskunskaper från många 
olika områden är de en mycket värdefull resurs. Vi 
ställde några frågor till volontärerna och svaren 
gladde oss mycket. Man är volontär på Livstycket 
för att man känner att det är meningsfullt och att 
värdegrunden med alla människors lika värde är vik-
tig. Man uppskattar den funktionella pedagogiken 
med teori och praktisk kreativ undervisning. Alla 
volontärer gläder sig åt att umgås med och prata 
med kvinnorna. Blir glada när någon knäckt läsko-
den och när man som medmänniska, genom sam-
tal, kan bidra till en persons värdefulla självkänsla. 
Många knyter också personliga band till kvinnorna 
och känner sig välkomna och får en kram. Genom 
språkträningen i svenska lär man känna varandra 
och varandras liv och kulturer vilket skapar en viktig 
gemenskap. 

Alije Ahmedi

                Boshra Baker
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HÄLSA/ FRISKVÅRD / 
EGENVÅRD
En viktig del av undervisningen har varit kvinnornas 
hälsa och under 2017 har vi gått igenom olika delar 
av kroppen och vi började med hjärnan ur olika as-
pekter. I vilka delar av hjärnan sker vad? Stora hjär-
nan, lilla hjärnan eller förlängda märgen. Svaren vi 
fick gjorde att vi gick vidare till att beskriva kroppen 
och våra sinnen och kom då naturligt in på friskvård 
med det man gör varje dag; att vara aktiv, äta rätt 
mat, hygien, motion, vila och sömn.  På Livstycket 
står sedan flera år tillbaka friskvård på schemat, en 
eftermiddag i veckan, då man promenerar, simmar 
eller dansar. Under varje lektion görs ett avbrott för 
gymnastik, ett avbrott som alla upplever positivt. 
Matens betydelse har varit en viktig del, att äta bra 
mat betyder mycket för hela kroppen och friskvår-
den övergick till egenvård. Vad kan man göra själv 
för att undvika onödiga mediciner. Läkare och sjuk-
sköterskor från Karolinska institutet har kommit fle-
ra gånger och genom provtagning testat eventuell 
diabetes där de individuella resultaten sedan följts 
upp. Hälsodagen 30 november fokuserade på häl-
sofrågor där resultaten av undervisningen kunde 
följas upp på ett positivt sätt.

STUDIEBESÖK TILL PLATSER 
KOPPLADE TILL 
UNDERVISNINGEN

Förberedelse – upplevelse – efterar-
bete och reflektion
Inför alla studiebesök ingick en grundlig förberedel-
se så att alla hade förståelse och kunskap om den 
plats eller verksamhet besöket gällde. Studiebesö-
ken är kopplade till både undervisningen i basverk-
samheten och till de olika projekten. Jämställdhet 
och kvinnors rättigheter och kampen för rösträtt 
blev ett så konkret ämne under året så en historisk 
tillbakablick var viktig. Medeltidsmuseet gav insikt 
om livet för många hundratals år sedan. Blockma-
karens hus på Södermalm visade hur man bodde i 
Stockholm på 1900-talets början. 
Resan till Artipelag i Gustavsberg var en upplevel-
se för deltagarna. Utvärderingen var mycket posi-
tiv och kvinnorna skall ta med sig sina familjer dit. 
Byggnaden, naturen, vattnet, promenadstigen och 
inte minst bemötandet lyftes fram. Uppsala go-
tiska Domkyrka i tegel, S:t Eriks betong var mot-
satser men att följa arbetet på betongfabriken var 
intressant, spännande och lärorikt. 
Carl von Linnés Hammarby var inspirerande men 
den största upplevelsen var en resa med buss till 
Dalarna med övernattning på hotell. Utvärderingen 
var överväldigande positiv med reflektioner om 
vad man upplevt och lärt sig om Dalarnas ”gamla 
traditioner” vid besöken på Dalarnas museum och 
Carl Larsson gården. Dag två besök på Jobs tryck-
eri och Sätergläntans skola gjorde intryck på alla 
innan bussen vände tillbaka till Tensta med nöjda 
deltagare. Inte minst, var det vänliga bemötande 
deltagarna fått av alla under besöken, viktiga.
Alla intrycken som deltagarna upplevt under stu-
diebesöken kom sedan till uttryck i undervisningen 
och i de olika lärande projekten.

Amne Hamodi, Ahlam Noke, Amira Semery, Feryal Said, Luma 
Shihab, Layla Al Saffo, Diana Chekro, Alije Ahmeti, Amineh Eskandar, 
Maria Stambro



                                   
9

UTVÄRDERING
Den 30 mars 2017 gjorde Livstycket en omfattande 
utvärdering med alla deltagarna under en hel dag. 
De delades in i följande språkgrupper: arabiska, 
somaliska, kurdiska, persiska och turkiska och alla 
grupper hade en tolk för att förståelsen skulle bli 
optimal. Denna dagslånga utvärdering var mycket 
värdefull då alla kom till tals oavsett språknivå och 
åsikt. Verksamheten fick både ros och ris och vi såg 
vilka områden där det bör förändras och utvecklas 
men det var också tydligt vilka områden som fung-
erar bra. Arbetsron var en återkommande fråga för 
alla grupper, man störs av att några pratar under 
lektionerna, att man svarar i mobiltelefonerna etc.
I övrigt tycker de vuxna deltagarna olika om många 
saker beroende på ålder, utbildningsnivå, hälsotill-
stånd, personlighet och intresseområden.

Utvärderingen visar tydligt att det mål som delta-
garna har med att gå på Livstycket är att lära sig 
svenska och att fungera i, och vara aktiva, i samhäl-
let. Att få självförtroende, bli självständiga och kom-
ma ut i arbetslivet är också viktigt för många. Tyd-
ligt är också att det är bara på Livstycket som man 
tränar att tala svenska även om man är medveten 
om att man borde tala svenska hemma också. Flera 
grupper vill ha mer grammatik, mer stavning, läs-
ning - ordförståelse och matematik. Andra grupper 
vill lära sig genom att prata och en del vill ha mer 
teori och andra vill ha mer praktik.  Att få en läxa 
och öva hemma var också ett förslag. Studiebesök 
och utflykter är uppskattade av alla, det är bra att 
komma utanför förorten, träffa andra och att lära sig 
om olika delar av samhället, om olika utbildningar 
och viktigt är att det deltagarna gör på Livstycket är 
det som de berättar om hemma. 
På det sättet får deras familj ta del av mycket av de 

kunskaper Livstycket ger deltagarna. Som ringar på 
vattnet sprids information och kunskaper vidare till 
en större krets.
Varje utflykt, varje studiebesök utvärderas efteråt på 
ett enkelt sätt med streckgubbar som visar om det 
varit bra eller dåligt. De flesta skriver också någon 
kommentar. Projekt utvärderas med hjälp av enkla 
frågor så att vi kan kontrollera om man förstått och 
tagit till sig kunskaperna. 

OLIKA SAMARBETEN OCH 
PROJEKT  
Samarbete med Järvapsykiatrin och Socialtjänsten 
Samarbetsprojektet med Järvapsykiatrin samt so-
cialtjänsten i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista på-
börjades våren 2014 och fortsatte under 2015, 2016 
och 2017. Programmet riktar sig till långtidssjuka 
kvinnor som är i behov av Livstyckets pedagogiska 
insatser för att den erbjudna specialistvården skall 
ha effekt. Projektet har fått eget namn, JärvaLiv.

Den 7 november 2017, på Livstycket,  släpptes bo-
ken ”Hon tog sin klänning, gick vidare… och tog 
makten över sitt liv” av Livstyckets verksamhetschef 
Birgitta Notlöf och  Laszlo Pattyi, Sektionschef Järva-
psykiatrin. Boksläppet var välbesökt och författarna 
och gruppledarna berättade om projektet. Sam-
manfattningsvis bygger boken på projektet Järva-
Liv, som kombinerar specialistpsykiatri och funktio-
nell pedagogik och projektet har finansierats med 
utvecklingsmedel från Jacob Wallenbergs Stiftelse, 
Särskilda fonden samt Stockholms Läns Landsting 
och Stiftelsen Emma & Erik Granes minne. 

Boken skildrar ett komplement till traditionell be-
handling inom psykiatrisk öppenvård genom att 
den kliniska gruppbehandlingen bedrivs på Livs-
tycket i Tensta och integreras med dess verksamhet. 
Boken beskriver de första årens samverkan kring 
deltagarna som alla varit invandrade kvinnor med 
långa vårdtider, svårigheter att orientera sig i sam-
hället samt bristande kunskaper i svenska språket. 
Projktet har sin teoretiska bas i Antonowskys be-
grepp KASAM (Känslan av sammanhang). 

Att behandlingen integrerats med Livstyckets stora 
utbud av verksamheter och anpassad språkunder-
visning i en synnerligen kreativ miljö har visat sig 

Khadija Daeefullah
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vara en framgångsfaktor. 
Kortfattat var de viktigaste projektmålen: Att er-
bjuda ett komplement till den traditionella psykia-

triska vården och öka motivationen och medverka i 
sin egen behandling.
Att öka självkänslan och förstå samhället. Att öka 
fokus på miljön där vården bedrivs och att öka 
gruppkänslan. Att minska beroendet av den psykia-
triska vården och avlasta den. Att stärka föräldrarol-
len. Och erbjuda att komplettera den psykiatriska 
behandlingen med Livstyckets kreativa och indivi-
danpassade språkundervisning.
Boken beskriver ingående den strukturerade och 
kreativa undervisningen som hela tiden stärker in-
dividens självkänsla och som har medfört en fan-
tastisk språkutveckling. Föräldrarollen har stärkts 
betydligt vilket är av betydelse  i förortens framtida 
utveckling. Starka föräldrar ger starka barn.
De många studiebesöken som tänjt gränserna och 
kunskaperna om det som finns utanför Tensta har 
varit viktiga då man kommit över sin rädsla och kän-
ner trygghet i gruppen.  

Några citat från kvinnorna säger mycket om bety-
delsen av projektet:

”Vi kan prata om saker som man inte kan berätta nå-
gon annanstans”
”När jag kommer hit försvinner mina problem. Jag har 
bott här i 18 år. Jag trodde jag var för gammal. Jag 
trodde inte jag kunde vara med”.
”Min dotter sa att sen jag började på JärvaLiv är jag 

mycket gladare. Jag känner mig borta från problemen 
när jag kommer till Järvaliv”.
”Jag har lärt mig svenska här. När jag kommer hit så 
kommer språket tillbaka”.

UTSTÄLLNING I CENTRUM
På den Internationella kvinnodagen 8 mars öpp-
nade Livstycket utställningen ”Fred, barn och 25 års 
kvinnohistoria med textil i fokus” i Tensta Centrum. 
Utställningen visade vad kvinnorna som går och 
tidigare har gått på Livstycket har skapat under 25 
år. Utställningen var retrospektiv och speglade vad 
kvinnor på Livstycket lärt sig i olika lärande projekt 
under 25 års integrationsarbete. Tensta Galleria fyll-
des med tyger i färgsprakande mönster kombine-
rat med information om Livstycket och om de olika 
mönstren. Samtidigt som utställningen invigdes, 
firades den Internationella kvinnodagen med dans 
och  musik på scenen. De lokala butikerna i galle-
rian bjöd på sina specialiteter. Alla kvinnor fick en 
röd ros på denna kvinnodag.  En av Livstyckets del-
tagare dominerade Svenska Dagbladets första sida 
den 8 mars och två helsidor i tidningen uppmärk-
sammade kvinnorna på Livstycket på den Interna-
tionella kvinnodagen och titeln på reportaget var 
”När jämställdhet inte finns ens som ett ord”. Utställ-
ningen i centrum hängde kvar till den 8 april.

TRE PROJEKT SOM BEDREVS 
UNDER ÅRET OCH SOM KORS-
BEFRUKTADE VARANDRA

Jämställdhetsprojekt/
Marabouparken
Jämställdhetsprojektet under vintern och våren 
2017 var ett viktigt projekt som integrerades i hela 
verksamheten och som fångade  samtliga deltaga-
res intresse. Det blev också en viktig del i svensk-
undervisningen och trots att orden var svåra fanns 
viljan av att lära sig dem. Tolkar krävdes ibland då  
vissa ord inte fanns på kvinnornas hemspråk t. ex 
ordet jämställdhet. Projektet utgick från ett histo-
riskt perspektiv som började med Josabeth Sjöberg 
(1812-1882) och hennes liv som ensamstående 
kvinna i Stockholm där hon med detaljerade mål-
ningar beskriver sitt liv som inneboende i 12 hem 
på Södermalm. Nästa del var en påminnelse om Elin 

 

    H
on tog sin klänning, gick vidare...och tog m

akten över sitt liv.    Laszlo Pattyi och Birgitta N
otlöf

JÄRVA
LI

Denna bok bygger på projektet JärvaLiv, ”Specialistpsykiatri och 
funktionell pedagogik” som finansierats med utvecklingsmedel 
från Stockholms Läns Landsting samt Jacob Wallenbergs Stiftel-
se, Särskilda fonden och Stiftelsen Emma & Erik Granes minne.  
Boken skildrar ett komplement till traditionell behandling inom 
psykiatrisk öppenvård genom att den kliniska gruppbehandling-
en bedrivs på Livstycket i Tensta och integreras med dess  
verksamhet.

Boken beskriver de två första årens samverkan kring deltagarna 
som har varit invandrarkvinnor med långa vårdtider, svårigheter 
att orientera sig i samhället samt bristande kunskaper i svenska 
språket. 

Projektet har sin teoretiska bas i Antonowskys begrepp KASAM 
och det salutogena behandlings perspektivet.  Att behandlingen 
integrerats med Livstyckets stora utbud av verksamheter och 
anpassad språkundervisning i en synnerligen kreativ miljö har 
visat sig vara en framgångsfaktor

Laszlo Pattyi och Birgitta Notlöf
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och tog makten 

över sitt liv. 
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Wägner vars hem i Småland en del av kvinnorna be-
sökte för några år sedan. Men det som blev mycket 
viktigt var samarbetet med Marabouparken där de 
flesta arbetarna under 1900 talets första hälft var in-
vandrade kvinnor från Finland. Här blev också tids-
perspektivet viktigt vad gäller invandrares integra-
tion in i det svenska samhället. 
Alla delarna arbetades med parallellt och för att visa 
en  kronologisk tillbakablick sattes allt material upp 
på en nio och en halv meters tidslinje om svenska 
kvinnors kamp för rättigheter. Tidslinjen delades in 
av valda delar av lagar som varit milstolpar i svensk 
kvinnohistoria. Den kamp för jämställdhet och röst-
rätt som svenska kvinnor kämpat för blev en ögon-
öppnare för deltagarna. Bilder av betydelsefulla 
kvinnor för denna kamp sattes också upp på väg-
gen.                       

1853 Kvinnor får rätt att undervisa på de mindre  
 folkskolorna.
1858 Ogift kvinna över 25 år blir myndig efter att  
 domstolen tagit beslut om det.
1859 Kvinnor får ha vissa lägre tjänster som 
 lärare.
1861 Högre lärarinneseminarium startar.
1863 Ogift kvinna blir myndig vid 25 års ålder.
1864 Mannen förlorar sin lagliga rätt att slå sin  
 fru.
1870 Kvinnor får rätt att studera medicin.
 Kvinnor tillåts ta studentexamen.
1872 Kvinnor får själv bestämma vem hon ska  
 gifta sig med.
1873 Kvinnor får gå på universitet och ta examen. 
1874  Äktenskapsförord ger kvinnor rätt över sin  
 egen egendom.
1878 Anna Whitlock startar flickskola.
1884 Ogift kvinna blir myndig när hon fyller 21 år.
1886 Första kvinnliga fackföreningen bildas av  
 hemsömmerskor i Lund.
 Svenska barnmorskeförbundet startar.
1888 Sverige får sin första kvinnliga legitimerade  
 läkare som heter Karolina Widerström.
1900 Kvinnor förbjuds arbeta under jord, i sten 
 brott eller gruva.
1901 Kvinnan har rätt att vara ledig när hon fö 
 der barn.
1903  Landsföreningen för Kvinnans politiska  
 rösträtt startar.

1906  Kvinnornas andelsförening Svenska Hem  
 startar.
1909  Alla män får rösträtt.
1910  Preventivmedel förbjuds i lag.
1913  Namninsamling för kvinnlig rösträtt.
1915 Kvinnor får rätt att ta ut skilsmässa.
1921  Första valet i Sverige där kvinnor får rösta. 
1921  Lagen om kvinnans oskuld vid giftermål  
 tas bort.
 Gift kvinna blir myndig vid 21 år.
1927  Statliga läroverk öppnas för flickor.
1931  Moderskapsersättning.
 Mammor med nyfött barn fick rätt till ersätt 
 ning för förlorad arbetsförtjänst under 30- 
 42 dagar.
1936 Statligt anställda kvinnor får rätt till 
 barnledighet.
 Inkomstprövat barnbidrag införs.
1937 Det blir tillåtet att använda, informera om  
 och sälja preventivmedel i Apotek.
1938 Förbudet mot upplysning om preventivme 
 del avskaffas.
 Ny lag som tillåter abort på vissa villkor in 
 förs.
1939 Förbud att avskeda en kvinna p.g.a. förlov 
 ning, giftermål och graviditet när hon arbe 
 tar inom staten.
1944 Det är inte längre kriminellt att vara homo 
 sexuell i Sverige.
1947 Barnbidrag införs för alla barn.
1949 Inte bara fadern utan även modern räknas  
 som barnets förmyndare.
1951 Kvinnan får bli förmyndare för sina egna  
 barn om mannen dör.
1952 Kondomer tillåts säljas hos frisörer, på apo 
 tek och i butiker med specialtillstånd.
1958 Kvinnor får bli präster.
1964 P-piller blir tillåtet i Sverige.
1965 Våldtäkt inom äktenskapet blir straffbart.
1974 Föräldrar får rätt att dela på 
 föräldraledighet.
1975 Ny abortlag Kvinnan bestämmer själv om  
 abort före vecka 19.
1979 Barnaga förbjuds. Man får inte slå barn.
1982  Kvinnor väljer  om hon vill ha sitt eller man 
 nens efternamn vid giftemål.
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Samarbetet med Marabouparken hade inletts re-
dan under 2016 och pågick hela våren 2017 och den 
gemensamma intentionen var att skapa ny kunskap 
om synen på kvinnors arbete genom historien fram 
till idag. På chokladfabriken i Sundbyberg var man 
beroende av arbetskraft utifrån och på 30- och 
40-talet arbetade unga kvinnor som rekryterades 
från landsbygden och från Finland. 1970 arbetade 
1000 personer på fabriken som var en föregånga-
re som en progressiv arbetsplats som tog ett stort 
socialt ansvar för de anställda och deras anhöriga. 
Satsningar på personalen sågs inte som kostnader 
utan som investeringar. Den vackra parken som an-
lades 1937-1955 var ett rekreationsområde för per-
sonalen. Regelbundna hälsokontroller på en egen 
poliklinik, där också de anställdas barns hälsa kon-
trollerades, gemensam matsal, personalutflykter 
och hjälp till bostäder. 

Samtidigt som de historiska tillbakablickarna på 
svensk kvinnohistoria tog Livstyckets kvinnor till 
sig Marabouparkens konkreta kvinnohistoria och 
genom att teckna vad de såg och upplevde växte 
mönstret ”Livstycket från A till Ö” fram. I mönstret 
ses många av de intryck som man fått på Marabou-
parken men också influenser från Jämställdhets-
projektet och det samtidigt pågående broderipro-
jektet. Inspirerade av de arbetskläder som fabrikens 
kvinnor hade burit blev resultatet en kollektion av 
arbetskläder som kombinerades med den under-
visning där analfabeterna lärde sig alla bokstäverna 
i alfabetet. Man tecknade man sydde eller brode-
rade bokstaven samtidigt som man lärde sig den. 
På detta sätt lades alfabetets alla bokstäver till som 
ett komplement till arbetskläderna. Projektet kul-
minerade med en utställning och en modevisning 
på Marabous konsthall.
Hoppet om att Integration är möjlig var en över-
skuggande aspekt i detta samarbete men alla insåg 
också att det tar tid.  

BRODERIPROJEKT          
Två grupper, en utan någon utbildning över huvud 
taget från hemlandet och en grupp med grund-
utbildning var 2017 engagerade i broderiprojek-
tet ”Fred, frihet och hållbar utveckling”. Projektet 
korsbefruktades också mycket tydligt med Jäm-
ställdhetsprojektet/ Marabouparken under våren. 

Projektet utgick från äldre svenska bonader och 
internationellt kända bonader som inspirerade del-
tagarna till att skapa sina egna verk med influenser 
av sina hemländers bonader. När vi gick igenom 
äldre svenska bonader som hängde och fortfaran-
de hänger i svenska hem kom kvinnorna ihåg sina 
egna bonader, de ritade och berättade för oss. Då 
såg vi likheterna, inte minst vad gällde motiven på 
de bonader som kvinnorna mindes ifrån sina hem-
länder. Naturen, hemmet, äktenskapet, maten, fli-
ten och tryggheten verkar vara globala motiv på 
hemmets bonader. De mer intensiva färgerna kan 
dock skilja olika länders bonader. 

Bonadernas ordspråk blev en positiv del också  i 
svenskundervisningen då det blev påtagligt att 
förstå orden när vi jämförde ordspråken som kvin-
norna kunde från sina hemländer. Projektet tillförde 
en mängd ordspråk och det som var slående var att 
innebörden var så lika i så många länder.
I början av projektet gick vi igenom Bayeuxtapeten 
som skildrar ett krig. Krig är något som de flesta av 
kvinnorna flytt ifrån men man vill inte prata om krig, 
det ligger för nära i tid. Man vill minnas det som va-
rit positivt i hemlandet. Studiebesök i närområdet 
och till olika platser, Linnés Hammarby och en resa 
till Dalarna blev ett äventyr som inspirerade alla och 
som lämnade avtryck i broderierna.

Teckningarna som man gjorde var förarbeten som 
sedan skulle överföras till broderi. Nästa steg var att 
lära sig olika tekniker, för- och efterstygn, stjälk- och 
kedjestygn, langettstygn och franska knutar. Man 
övade och övade och fram växte fantastiska bona-
der i fantastiska färger med tänkvärda ordspråk från 
olika delar av världen. Utvärderingen av projektet 
var mycket positivt, dels för att man lärt sig mycket 
och dels att man tyckte att man lärt av varandra när 
man pratat samtidigt som  man broderade. 

I utvärderingen kallar många det för en syjunta och 
det som kan sammanfatta projektet var en kvinna 
som sa: 
”Jag är deprimerad men när jag broderar känner 
jag mig frisk”.  
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Översatta ordspråk från andra
länder

Golvet är ju snett sa mannen som inte kunde dansa

Kunskap är ljus, okunnighet är mörker

Att inte ha kunskap är som att vara blind

Även en fågel finner maten på marken

Ett öppet ansikte öppnar dörrar 

Studera så du blir svettig i ansiktet så slipper du 
bli svettig på ryggen

Kasta inte sten i den brunn du tar vatten ifrån

Allt kan inte köpas för pengar

I en säljares mun är alla varor goda

Tiden är som svärdet. Skadas jag inte av svärdet 
skadar tiden ändå mig

             Vindruvorna är sura sa mannen som inte   
nådde upp

Allt som glittrar är inte guld. Allt är inte 
guld som glimmar

Bättre en fågel i handen än 10 i trädet

BETONGPROJEKT
Det tredje projektet som korsbefruktades av de 
andra projekteten, främst broderiprojektet var ett 
projekt som handlade om betong som material. 
Projektet tog avstamp i ett besök på Artipelag, Gus-
tavsberg där man ritade det man såg och S:t Eriks 

betongfabrik i Uppsala. Man fick uppleva materia-
let i vacker natur och sedan hur vatten, cement och 
sand blir till betong på fabriken under en hel dag. 
Samarbetsprojektet Betong uppstod när tidningen 
Betong frågade om Livstycket ville medverka på 
den årliga Betonggalan i december med temat ” Be-
tong Fashion Week”. 

Med Tensta som utgångspunkt tittade vi på föror-
tens byggnader och platser där betongen är det 
förhärskande byggmaterialet. Reste sedan runt i 
Stockholm och ritade byggnader, men man såg det 
nu med andra ögon och man upplevde också att 
betong var ett följsamt material när man själv blan-
dade och gjöt betong. Vi använde hushållsformar 
och förpackningar eller byggde gjutformar och gjöt 
betongplattor mot broderier som lämnade avtryck 
i betongen. Samtidigt lärde man sig svenska och 
lärde sig orden inom branschen. 

Kvinnornas teckningar från Artipelag, Stockholm 
och den egna förorten blev till ett mönster som 
Livstyckets formgivare skapade av de originalteck-
ningar som kvinnorna gjort. I mönstret hade det 
också smugit sig in natur, människor och en prickig 
katt. Katten kom från en av Broderiprojektets bona-
der, med ett talande ordspråk, så  mönstrets titel var 
givet ”I mörkret är alla katter grå”. Tyget som tryck-
tes har grå bakgrund, byggnader i grått ochh svart 
men på några byggnader skiner solen i en lysande 
orange färg. 

Detta blev Betonggalans tematyg och av tyget ska-
pades den klädkollektion som visades på Betong-
galan. De olika plaggen som designern skapade var 
inspirerade av arbetskläderna på betongfabriken 
och visades av en grupp dansare på galan. Det mest 
spektakulära plagget var kollektionens brudklän-
ning som var en grå klänning med ett fyra meter 
långt släp. På släpet står ett knappt hundratal små 
hus med ljusslingor emellan som ser ut att följa ga-
torna 
Svenskundervisningen fick en ytterligare dimen-
sion med terminologi för att rita tredimensionella 
bilder, rita och förstå planritning och skala. Därefter 
bygga tredimensionella modeller i rätt skala. Det 
var svårt, det tog tid – men det gick. 

Souad Ibrahim, Feryal Said, Anna Erlandsson
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25-ÅRSFIRANDE OCH 
UTSTÄLLNING 25 NOVEMBER
Livstycket grundades 1992 och firade 25 år 2017. Vi 
bjöd in främst våra medlemmar och personer som 
varit ett stort stöd under åren. Vi firade födelseda-
gen, under den årliga julmarknaden, med att öppna 
utställningen ”Broderi möter Betong”. Utställningen 
invigdes av Amelia Adamo och var öppen t.o.m 20 
december.  

NATIONELLA SAMARBETEN 
MED OLIKA 
ORGANISATIONER

Hallwylska museet
Livstyckets deltagare är alltid välkomna till museet 
på Hamngatan där de får ta del av museets samling-
ar. Samarbetet med Hallwylska startade redan 1999 
och fortfarande är mönstret, som togs fram 1999, 
efterfrågat. Personalen på museet är angelägna om 
museets viktiga roll i ett framgångsrikt integrations-
arbete och ställer upp vid olika sammankomster. 
2017 tog museet emot en grupp kvinnor från Tur-
kiet nämligen de kvinnor som vi samarbetade med 
i det pågående projektet i Turkiet.  På Livstycket är 
vi glada och tacksamma över detta nära samarbete 
med Hallwylska museet.

Rotary och Zonta International
Livstycket samarbetar med olika Rotaryklubbar i 
Stockholm inte minst med Stockholm- Sergel Ro-
taryklubb. Bl. a tog klubben redan 2016 emot en 
ung asylsökande man från Syrien som Livstycket 
har kontakt med. Han inbjöds och bjuds in till klub-
bens lunchmöten där han kunde skapa kontakter 
med olika personer inför framtiden gällande fort-
satta studier och ett liv i Sverige. Livstycket har un-
der året även samarbetat mycket med Zonta Djurs-
holm som har ett stort engagemang i Livstyckets 
verksamhet och i att stärka kvinnor. Zonta har även 
generöst stött Livstyckets arbete i Uganda. Klubben 
förlägger ofta sina möten på Livstycket i Tensta.

Hem och samhälle
Sedan nio år tillbaka samarbetar Livstycket med 
Föreningen Kulla Hem och Samhälle, Örsundsbro. 
Denna aktiva kvinnoförening bjuder ofta in Livs-
tyckets deltagare till Örsundsbro och Livstyckets 
kvinnor bjuder tillbaka och man har trevligt och lär 
av varandra, inte minst om mat och kultur. Kullada-
merna har de senaste åren också aktivt följt Livstyck-
ets projekt i Butaleja i Uganda och samlat in medel 
som konkret kompletterat de medel som projektet 
tidigare erhållit. Ett kvinnokooperativ startade med 
sex symaskiner skänkta av Kulladamerna liksom 
stabila pallar att sitta på. Idag försörjer kvinnorna i 
Butaleja sig själva. Livstycket ser fram emot fortsatt 
samarbete med denna aktiva kvinnoförening i Ör-
sundsbro.
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Feride Akdemir, Dalila Bensaadia
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INTERNATIONELLA 
OMVÄRLDSKONTAKTER

Rumänien
Genom svenska ambassaden i Bukarest, Rumänien, 
fick verksamhetschefen en inbjudan till att hålla ett 
föredrag under ett svenskrumänskt event, i Buka-
rest, i september. Eventet, med utställningar och 
workshops tog fasta på det svenska Fika- koncep-
tet och pågick under en månad och vände sig till 
många målgrupper. Mycket handlade om design, 
kreativitet, stadsmiljö, hållbarhet, jämställdhet 
och kvinnors kraft. Verksamhetschefen talade om 
Livstyckets verksamhet, beskrev den funktionella 
pedagogiken som kombinerar hand och hjärna i 
språkundervisningen, de viktiga lärande projekten, 
undervisningen av analfabeter, de olika ungdoms-
projekten och de olika samarbeten och projekt 
som Livstycket arbetar med i andra länder som t. 
ex Turkiet och Uganda. En stor publik, främst unga 
studenter inom olika områden, lyssnade på henne 
och Ambassaden har nu bjudit in henne till ett nytt 
event 2018.

Polen
2017 fick Livstycket en förfrågan av svenska am-
bassaden i Warszawa, Polen, om att visa en utställ-
ning om Livstycket på Lodz designfestival i oktober. 
Denna inbjudan var ett resultat av besök av polska 
journalister på Livstycket som skrivit om Livstycket i 
olika tidningar och medier. Livstyckets pedagogiska 
och lärande koncept hade väckt stort intresse i Po-
len så designfestivalen hade uttryckt intresse över 
att presentera en utställning om verksamheten.
Lodz Designfestival är östra Centraleuropas vik-
tigaste och mest internationellt erkända design-
evenemang, välkänt för sin stora variation av olika 
former av design. Den utställning som Livstycket 
presenterade i Lodz 2-8 oktober och som byggdes 
och genomfördes av Livstyckets designer/curator 
var retrospektiv och berättade om verksamhetens 
historia och främst om de olika lärande projekten 
som ”Vi dricker te och lär oss e” och ”Hela livet i en 
väska”.  I utställningen hade fokus lagts på demo-
krati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Bryssel och EU- parlamentet
De 25 000 kassar och väskor som EU-parlamentet 
delade ut under sina Öppet hus dagar 2016 i Brys-
sel och Strasbourg blev mycket uppmärksammade. 
Mönstret var Livstyckets mönster från 2006 ”Hela 
livet i en väska” som parlamentet tyckte symbolise-
rade dagens flyktingkatastrof i Europa då mönstret 
visar olika väskor som Livstyckets deltagare hade 
med sig när de flydde. Hela livet ska rymmas i en 
enda väska. 
Tyget trycktes och väskorna syddes på ett socialt 
företag i Augsburg i Tyskland. Det fanns tryckt tyg 
över och 2017 frågade Parlamentet om Livstycket 
gav klartecken till att de lät sy upp fler kassar som 
Parlamentet skall använda som en officiell gåva.  På 
kassarna som Parlamentet nu skänker finns Livs-
tyckets verksamhet beskriven så information om 
Livstycket fortsätter att spridas till alla de människor 
som kommer att få en kasse i present av Parlamen-
tet.

Turkiet 
Livstycket har tidigare samarbetat med Turkiet i 
olika projekt och 2016 togs kontakter med organi-
sationen KEDV och med medel från Svenska konsu-
latet i Istanbul genomfördes ett gemensamt projekt 
med namnet: “The Fabrics of Reality; inclusive de-
sign practices for women”. Projektet vände sig till 
kvinnor med låga inkomster som, genom bra pro-
dukter med bra design och hög kvalitet, i framtiden, 
ska kunna försörja sig på sitt hantverk.  Projektet 
fortsatte och avslutades under 2017.
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UN Women
I augusti 2017 fick verksamhetschefen Birgitta Not-
löf en förfrågan om hon ville tala om Livstycket vid 
en konferens i Istanbul i oktober. Konferensens an-
ordnare var FN:s kvinnoorganisation (UN Women), 
FN:s Utvecklingsprogram (UNDP) och Turkiets före-
tags- och affärsförbund (Türkonfed).  Temat var ”The 
role of women in sustainable development goals. 
Konferensen, 19 oktober, öppnades av Premiärmi-
nistern och flera ministrar deltog i konferensen. Hu-
vudtemat för konferensen och alla talare var hållbar 
utveckling för kvinnor ur många länders synvinklar 
och områden. Berättelsen om Livstyckets 25 åriga 
integrationsarbete rönte stor uppmärksamhet och 
en artikel om Birgitta Notlöf publicerades sedan i 
UN Womens nyhetsbrev. 

Tyskland  
Under året har Livstycket haft många kontakter 
med tyska Ambassaden i Stockholm som omfattat 
dels inbjudan till Ambassaden men också många 
besök från Tyskland. Grupper med politiker på oli-
ka nivåer har tagit del av Livstyckets verksamhet. 
EU- parlamentet valde ett företag i Tyskland att 
trycka och producera kassar och väskor med Livs-
tyckets mönster som Parlamentet delade ut under 
2016. Personalen på Livstycket åkte till Augsburg 
2017 och besökte det sociala företaget Manomama 
GmbH, där vi fick ta del av företagets historia och 
fick en rundvandring så vi fick se hela verksamheten 
där 140 personer arbetade. Därefter besök på det 
statliga textilmuseet. Dag 2 visade en politiker som 
tidigare besökt Livstycket oss en verksamhet i sta-
den Mering, där man undervisade invandrare. 
Tysklands nye ambassadör i Sverige kom också till 
Livstycket på besök och även Vicepresidenten för 
departementet för Migration och integration i Ber-
lin besökte Livstycket. Under året kom också många 
studiebesök från Tyskland.

Uganda
Projektet i Uganda som startade 2009, med medel 
från Forum Syd i samarbete med kvinnoorganisa-
tionen Situhira i Butaleja regionen i östra delen av 
landet nådde sitt slut under 2016. Det övergripande 
målet med att stärka och stödja Situhira organisa-
tionen att arbeta för utbildning av marginaliserade 
grupper i demokratiska principer, jämställdhet, 
mänskliga rättigheter, läskunnighet och hantverks-
kunskaper i syfte att ge dem hållbara verktyg för 
att kunna förbättra levnadsförhållandena för hela 
familjen och att hantera dagliga utmaningar, var då 
uppfyllt. Men projektet har på sätt och vis fortsatt 
även under 2017 då två organisationer, Kulla hem 
och samhälle och Zonta Djursholm har fortsatt att 
samla in pengar som Livstycket vidarebefordrat till 
verksamheten i Uganda. I det mail vi fått tackar de 
och säger att medlen vi sänt ska användas till en 
utbildningsdag gällande sanitetsfrågor. Jenifer Na-
birye som leder verksamheten i Situhira berättar 
också att de nu koncentrerar sig på fyra områden, 
skrädderi, gethållning och skötsel, språkutbildning 
för vuxna och hälsofrågor. En mindre summa har 
också skänkts till skolan i Butaleja där medlen har 
haft stor påverkan och skolan rankas nu som den 
bästa skolan av 100 skolor i området.
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LIVSTYCKET PRODUKTION AB

Livstyckets pedagogiska idé är att förena teoretisk 
undervisning med praktiskt arbete. Lokalerna i Ten-
sta är både studierum och verkstad för textilt arbete 
och det praktiska arbetet ger många tillfällen att 
träna det svenska språket. Det dagliga arbetet ska-
par en positiv inlärningssituation. 
Livstyckets produkter är kända genom sina karak-
teristiska mönster som till utgångspunkt har delta-
garnas eget skapande. I samband med projekt och 
studiebesök i olika miljöer, t. ex i Stockholm, tecknar 
deltagarna vad de ser och upplever, och en desig-
ner skapar sedan det sammansatta mönster som 
används för produkter av skilda slag. Handarbeten 
och mer okomplicerade textiltryck kan utföras i lo-
kalerna i Tensta men huvuddelen av produktionen 
läggs dock ut på olika företag i landet. Försäljning-
en sker i Livstyckets butik, på nätet och i samband 
med utställningar och marknader på olika platser i 
landet.
Materialinköp, produktion, marknadsföring och 
försäljning ombesörjs av Livstycket Produktion AB 
(start 1998). Bolaget ägs av den ideella föreningen 
Livstycket och har egen styrelse. Bolaget svarar för 
sin del av de gemensamma personal- och lokal-
kostnaderna i Tensta. Överskott i den kommersiella 
verksamheten tillfaller den ideella föreningen och 
används för att förstärka den pedagogiska verk-
samheten.

Utåtriktat arbete via sociala medier
Livstycket strävar efter att ha en aktiv hemsida där 
årets alla händelser dokumenteras. Här kan man läsa 
om allt utifrån vad som sker i den dagliga verksam-
heten både i Sverige och internationellt. Via sociala 
medier, som Facebook och Twitter, håller Livstycket 
en öppen och levande dialog med omvärlden. På 
Youtube finns flera klipp om årets olika händelser. 
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Dagstidningar/veckotidningar
Mitt i Tensta/Rinkeby    31/1
Svenska dagbladet    8/3
Vi i Tensta     17/3
Vi i Tensta      18- 24/3
Hallandsposten     22/6 
Hallandsposten     7/7
Vi i Tensta       26/8 - 1/9
Vi i Tensta                  25/11-1/12 

Tidskrifter
Status      1/1
Monitor      21-24/3
Hemma i HSB – Nr 5
Turkisk tidning     25/10
Betong      6/12

Radio
Radio Halland     21/6

Årsmöte     28/3

Bokutgivning
Boksläpp Livstycket – JärvaLiv november;
”Hon tog sin klänning, gick vidare… och tog 
makten över sitt liv”

Studiebesök/utflykter
Blockmakarens hus, Södermalm
Medeltidsmuseet
Artipelag, Gustavsberg
Carl von Linnés Hammarby
Uppsala Domkyrka
S: t Eriks betongfabrik, Uppsala
Dalarnas museum, Falun
Carl Larsson gården, Sundborn
Jobs Tryckeri, Leksand
Sätergläntan, Insjön

Utställningar
Tensta Galleria,” Retrospektiv” 8/3 – 8/4
Marabouparken, ”Starting from thyself”, 20 maj
Lodz Designfestival, Polen, 2-8 oktober
Broderi möter Betong, Livstycket 25 år, 25/11 – 20/12

Modevisningar
”Livstycket från A – Ö”, 20 maj Marabouparken
”I mörkret är alla katter grå”, Betonggalan, 23 november

Ett axplock av Föredrag/Föreläsningar av 
Birgitta Notlöf
Näringslivets hus    mars
Nämnden för hemslöjdsfrågor   augusti
Organisationen SWEA   september
Bukarest, Svenska ambassaden   september
Istanbul, UN Women, UNDP, Türkonfed  oktober

Viktiga besök
Hans-Jürgen Heimsoeth, Tysklands 
ambassadör             21/3
Svenska institutet med journalister från 
Europeiska länder     23/3
Uta Dauke, vice president, departementet för 
integration och migration Berlin    28/6

Utmärkelse
H.M. Konungens medalj          20/6
Kungliga Patriotiska sällskapet    17/8
Hallands läns stora Akademipris för 
integrationsarbete    3/10
Stockholm-Skanstull Rotaryklubb stipendium för 
integrationsarbete

Exempel på besöksgrupper
Totalt 36 studiebesök har tagits emot under 2017 med ca 
15 personer i genomsnitt, så ca 540 personer från Sverige 
och andra länder har tagit del av verksamheten på plats i 
Tensta. Besök har kommit från olika delar av Sverige, från 
Riksdagen och från andra länder.
Från Tyskland har många grupper kommit och även Tysk-
lands nye ambassadör i Sverige har besökt Livstycket 
under året. Genom Svenska institutet kom dels en stor 
grupp journalister från olika europeiska länder som se-
dan skrev artiklar om Livstycket i olika media och dels en 
grupp kvinnliga entreprenörer från länderna runt Medel-
havet som visade ett mycket stort intresse för verksam-
heten.  Besöksgrupper kom också från Indien, Japan och 
Turkiet och från universitetet i Bern, Schweiz, kom pro-
fessorer och studenter på besök för att ta del av Livstyck-
ets speciella pedagogik. Studenterna skulle ta sin mas-
tersexamen och besökte de verksamheter i Stockholm 
som de tyckte var mest intressanta.
Från USA, Minneapolis, har grupper med studenter samt 
lärare besökt Livstycket och de översvallande och positi-
va tackkorten som kommit från dem efteråt visar på den 
betydelse som besöken inneburit för dem. 

LIVSTYCKETS PRESS OCH AKTIVITETSLISTA 2017
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SUMMARY 
25 Years of Integration Work

The non-profit association Livstycket was formed 
in Tensta in 1992, and its main purpose is to work 
towards the community and integration of immi-
grants/refugees into the Swedish society. The key 
into the society is the Swedish language and since 
the start Livstycket has worked with functional peda-
gogy that involves a combination of theoretical and 
practical creative learning of the language.

Livstycket is served by a volunteer board, and the head 
of operations is also the founder of the association. There 
have been eight people employed during the year. In 
2017 the association comprised of 506 members from 
all over the country. A total of 124 participants, from 
different parts of Stockholm, have been enrolled in the 
activities, 19 of whom have been enrolled by Arbetsför-
medlingen and Etableringen (the Employment Services 
and Establishing Project) and 12 persons have participa-
ted in the JärvaLiv project (Järva Lives). The participants 
have been divided into different groups and more than 
50% of the participants have never had the opportuni-
ty to attend school or have had a very short education. 
These participants have not cracked the reading code so 
they must start from scratch and learn the alphabet. The 
substantial influx of refugees to Europe and Sweden me-
ans that integration into the society is paramount today 
and language is the key into the society. However, with 
Livstycket’s experience of 25 years of integration work, 
what we see today is that the large knowledge gap that 
we have witnessed emerging, is constantly increasing. 
This means that we have an increasingly segregated so-
ciety with unrest following in its wake. But - every wo-
man at Livstycket who conquers the language and un-
derstands the culture is a victory for integration.

The participants who had not previously cracked the 
reading code were first taught the letters of the alphabet. 
They learned the letters in different ways and then prac-
tically and creatively produced, embroidered or sewed 
each letter. The participants with an earlier education of 
some kind are at different levels and their education at 
Livstycket is adapted to their current level. They read the 
news, work with grammar and other reading exercises, 
use IT and take part in discussions. The workshop, which 
focuses on language development, is a practical and 

creative part of the teaching, and is entirely in line with 
functional pedagogy.
During the year, Livstyket has carried out three major 
projects that the participants have been involved in 
and that have contributed considerably to their desire 
to learn Swedish within the project areas. The projects 
that were carried out more or less in parallel had a bene-
ficial cross-fertilising effect on each other. A large gender 
equality project in collaboration with the Marabou Park 
was a retrospective account of the Swedish women’s 
fight for voting rights and gender equality combined 
with how immigrant women were integrated through 
their work in a chocolate factory. It was displayed on a 
9.5 metre long wall presenting role models and legisla-
tion over the years.

The embroidery project, gave the participants the opp-
ortunity to compare Swedish tapestries with tapestries 
from their own home countries as well as the accom-
panying thought-provoking sayings. This was a project 
that provided reminders of positive aspects of the parti-
cipants’ home countries and in which the conversations 
formed an important part at the same time as their hands 
were kept busy in the creative process. 
In the concrete project a whole new industry was intro-
duced to the women, they learned about and worked 
with a brand new material. Most of them live in concrete 
buildings and everyone gained a new insight into the 
buildings in which they live. 

Internationally, the Head of Operations has given talks in 
Bucharest, to which she was invited by the Embassy, and 
in Istanbul to which she was invited by UN Women. The 
European Parliament is now using totes with Livstycket’s 
pattern “The Whole World in One Bag” which was a gift 
from the Parliament. In Lodz, Poland, Livstycket parti-
cipated in a retrospective exhibition at Eastern Central 
Europe’s largest design festival. Livstycket’s projects in 
Turkey and Poland were concluded in 2017.

All our participants have given their permission to allow 
us to use their photos and names to be in our 2017     
Annual activity report.

Permission
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Årsredovisning för

Föreningen Livstycket
Organisationsnummer 802016 - 8053

Räkenskapsåret 2017
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Edina Bektic, Laila Dallo, Dalila BensaadiaNazira Warto, Lousia Youssef, Dalila Bensaadia, Jamila Benchaib

Halima Karam, Amne Hamodi

Luma Shihab, Amne Hamodi, Sahera Al Gazani

Nasrin Sohrabi

Nimo Abdulhai, Khadija Mohamed
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Livstycket vill framföra vårt stora tack till alla Er som 
bidragit med stöd i form av arbete, hjälp och medel till 

verksamheten under 2017

Först ett stort Tack till föreningens alla 506 medlemmar för Ni är ryggraden i arbetet.
Ett stort Tack till alla volontärer, ingen nämnd, ingen glömd för Ert stora engagemang och för 

att Ni är så viktiga i verksamheten och integrationsarbetet.
Tack för ekonomiskt bidrag till verksamheten och till deltagarna:

Stockholms stad, socialtjänstförvaltningen, för basverksamheten
Barbro Osher Pro Suecia Foundation, USA, för utvecklingsarbete och olika projekt

B A Danelii stiftelse, för jämställdhetsprojekt och Marabouparken
Helge Ax:son Johnson Stiftelse, utställning i Tensta centrum

Jakob Wallenbergs stiftelse för särskilda ändamål, för JärvaLiv
Kronprinsessan Margaretas Minnesfond, för studiebesök, Dalarna mm, inom Broderiprojektet

Nämnden för Hemslöjdsfrågor, Broderiprojekt
Stiftelsen Einar Belvén, för JärvaLiv under 2018

Stiftelsen Emma & Erik Granes Minne, för JärvaLiv
Forum Syd, projekt i Uganda                                    

Timmermansbrödernas Hjälpfond, till tolkar

Nedanstående erhållna medel har sökts och administreras av Livstycket men är 
avsedda för deltagarnas behov och resor. 

Byggnadsstiftelsen S:t Erik
Olga Åhlunds stiftelse för välgörande ändamål

Stiftelsen Oscar Hirsch Minne
Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne, tandvård, glasögon samt bussresa 

till Linnés Hammarby

Tack också till de personer som ger oss gåvor, för detta är vi djupt tacksamma!

Tack också till alla våra partners under olika projekt 2017 
för ett fantastiskt bra samarbete:

Hallwylska museet
Järvapsykiatrin

Karolinska institutet
Konstfack

Kulla Hem och Samhälle
Marabouparken

Situhiragruppen i Uganda
Socialtjänsten i Spånga- Tensta, Rinkeby- Kista och Vällingby

Stockholm Sergel Rotaryklubb

Om mönstret ”I mörkret är alla katter grå” 2017
Vi blev tillfrågade att delta i en betonggala 2017, så vi dök helhjärtat ner i miljonprojekt, arkitektur och 
betongens grå nyanser. Vi besökte fabriker och byggnader. 
Vi ritade och byggde hus med målet att sammanföra betongens hårda med textilens mjuka. Vi tryckte textil på 
betong och gjorde betonghus i textil. Oavsett hur grå husen är på utsidan har de alla värme och ljus på insidan 
precis som vi människor, olika på utsidan men lika på insidan.



LIVSTYCKET
Adress: Tenstagången 20, S-163 64 Spånga  Hemsida: www.livstycket.se
Telefon: 08 - 760 43 15     Webshop: webshop.livstycket.se
Fax: 08 - 36 75 62     Facebook: /Livstycket
E-post: info@livstycket.com    Twitter: @Livstycket

fr v. Bayda Najm, Layla Al Saffo, Ahlam Noke, Feryal Said, Luma Shihab, Amira Semery, Souriye Hormuz, Maryam Hasami


