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Antagligen börjar fred i världen med fred i hjärtat. Livstyckets budskap ”Fred börjar med dig och mig”  finns 
nu på 34 språk i våra tryckramar. Många av kvinnorna på Livstycket har flytt från sina hemländer. För oss är 
det en självklarhet att fred är en nödvändighet för världens överlevnad. Låt oss föra budskapet vidare!

Livstycket är ett modernt kunskaps- och designcenter i Tensta, Stockholm. Kvinnor från hela världen 
deltar i verksamheten. Vissa som kommer till Livstycket är analfabeter, andra är högutbildade i sitt 
hemland. Gemensamt för alla deltagare är att de ska lära känna ett nytt land, ett nytt språk och en ny 
kultur. Våra vackra och spännande mönster föds ofta ur våra olika projekt och bär på alldeles unika 
historier, minnen och upplevelser. Livstycket är en ideell förening som drivs främst genom bidrag 
från Stockholm stad och olika projektbidrag.  Läs mer på www.livstycket.se 

Livstycket – Freden börjar med dig och mig
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Verksamhetschefen har ordet

År 2018 är nu tillända – hur var det – hur blev det
Om vi tittar på hårda siffror så var det fyra kvinnor härifrån som gick ut i jobb,  fyra 
kvinnor av de 157 som deltagit i Livstyckets verksamhet under år 2018. Om vi då  
tänker på att Livstycket arbetar med den grupp som har svårast att komma ut på  
arbetsmarknaden så kan vi förstå att detta är bra. Forskarna Eva Nilsson Lundmark  
och Ingvar Nilsson räknar samhällsekonomiskt på vinsterna. Enligt deras beräkningar 
säger de att om enbart en kvinna som är 35 år och som beräknas ha 30 år kvar på  
arbetsmarknaden skaffar sig jobb skulle det innebära en total vinst om 9,1 miljon.  
Om vi tittar på detta sätt kan vi se Livstycket som en en ständig ekonomisk vinst- 
maskin. Plus detta kan vi räkna in de mänskliga vinsterna, kvinnor som mår bra och 
som tycker om att leva samt att det ofta går bra för deras barn som går i skolan och  
som klarar sig utmärkt i Sverige

Senaste dagarna har jag haft besök av flera kvinnor från ”förr”. En av dessa var en 
kvinna som gick hos oss för 12 år sedan, hon dansade in på Livstycket  och hon lyste 
av lycka när hon nu berättade att hon bodde i en liten stad har två barn, man och att  
hon yrkesarbetar och försörjer sig. Livstycket hade betytt så mycket för henne, jag 
frågade då vad det var som var så bra. Hon svarade Vi hade så fin gemenskap, vi  
kände oss trygga och verksamheten var inte fyrkantig utan ni lyssnade och vi kunde 
påverka.

En av de kvinnor som gått ut i jobb under 2018 hälsade på, hon ville tacka för allt vi 
gjort för henne och hennes familj. Hon kände sig nu fri när hon tjänade egna pengar 
och slapp vara beroende. Hon såg mycket ljust på framtiden.

Igår på väg hem på tunnelbanan träffade jag en före detta deltagare som gick hos oss 
2002. Hon berättade att när hon kom kände hon sig så dum eftersom hon inte förstod 
språket, hon var högutbildad, men hon fick bra utbildning hos oss, vi var då SFI  
(Svenska för invandrar) skola. Hon gick snabbt vidare och utbildade sig inom sjukvård 
idag arbetar hon på Stockholms Sjukhem.

De mänskliga vinsterna är det som berör mig mest men det är också bra att man idag 
kan räkna ekonomiskt på vad det innebär.

I år har vi valt att sätta vårt mönster (text) Peace begins with you and me, texten finns 
hos oss på 34 språk. Varje dag är den aktuell för oss på Livstycket – fred är ingen 
självklarhet men vi hoppas och kämpar för att det så skall bli. Mönstret kom till när  
vi gjorde vår fredsinstallation i Kungsträdgården november 2007.  

Birgitta Notlöf

Verksamhetschef
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Den ideella föreningen Livstycket, politiskt och religiöst obunden, bildades 
1992 i Tensta och har nu verkat i 26 år. Verksamheten har hela tiden funnits i 
Tensta och från 1996 finns verksamheten mitt i Tensta centrum.  
Föreningens primära mål är att arbeta för invandrares/flyktingars gemen-
skap med det svenska samhället. Enligt stadgarna ska detta ske genom att 
främja kunskaper i det svenska språket och genom att föreningen under- 
lättar 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 ekonomiskt 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 kvinnor och män i verksamheten. 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 utbildningsbakgrund. 

Föreningen har förutom samarbete med internationella organisationer i  
Europa, en självklarhet sedan inträdet i EU, även bedrivit projekt i Turkiet 
och Uganda.  

VÄRDEGRUND 
Livstyckets värdegrund utgår från demokrati, mänskliga rättigheter och  
jämställdhet. Tre pelare som skapar ett samhälle för alla. 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. De har inte bara obefintlig skolbak-
grund och svårigheter att lära sig ett nytt språk utan de har i regel många 
hinder att övervinna innan de kan lämna utanförskap och bidragsberoende. 
Livstycket har valt att arbeta med en svår men mycket viktig grupp. Led- 
stjärnan är att förändring är möjlig; att varje individ vill utvecklas genom 
att använda sin erfarenhet, vilja, förhoppning, fantasi, kreativitet och lust 
att forma en framtid och en bättre tillvaro för sig och sin familj. Livstyckets 
erfarenheter av tjugosex års verksamhet måste utgå från dessa grund- 
läggande värderingar för att ha bärighet.

Historik 
– Verksamhet i 26 år
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Suha Biylar, Sane Younes och deltagare från Färsna Gård.
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Alla är eniga om att Integration och att motverka  
Segregation är de viktigaste uppdragen i dag i Sverige  
och hela Europa.
Erfarenheten säger oss att människor med bra utbild- 
ning från hemlandet i regel klarar sig och finner sin 
plats såväl i samhället som i arbetslivet. Hög ålder, 
sjukdom, trauman men framför allt ingen eller 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 familjen och för barnens fram- 
tid. I vår backspegel kan vi också se att det tidigare 
fanns större möjligheter för en lågutbildad kvinna att 
skaffa sig ett arbete i Sverige, idag är det mycket svårare 
eller rättare sagt helt omöjligt. Språket och kunskap om 
samhället 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 erövrar språket 
och förstår kulturen är en seger för integrationen. En 
integration som självklart också påverkar barnens  
framtida integration i samhället. 

Integration
FUNKTIONELL PEDAGOGIK
Sedan starten 1992 bygger Livstyckets undervisning  
på den ”funktionella pedagogiken”. Denna taktila  
pedagogik innebär ett samarbete mellan hand och  
hjärna som inte är mekanisk utan kräver ständig  
tankeverksamhet när man lär sig de svenska orden. 
Livstyckets undervisning går från det lätta till det svåra, 
från det enkla till det sammansatta och från konkret till  
abstrakt. Livstycket kombinerar teoretisk språkunder-
visning med en praktisk kreativ undervisning där  
deltagarna använder alla sina sinnen och själva kan  
se hur de utvecklas.

DELTAGARE 
Totalt har 157 personer deltagit i Livstyckets verk- 
samhet under 2018 (2017=124), (2016=118) och 
(2015=126). 114 deltagare har anvisats av stadsdels-
förvaltningarnas handläggare och har under året varit 
indelade i olika grupper beroende på tidigare skolbak-
grund. Att lära sig alfabetet i vuxen ålder är krävande 
och det tar lång tid. Utöver de två lågutbildade grupp- 
erna finns en grupp med ungefärlig nivå som svenskt 
mellanstadium och en grupp består av personer med 
ungefärlig utbildning på högstadienivå. Denna sist-
nämnda grupp kan ha en möjlighet att komma in på 
den svenska arbetsmarknaden i framtiden. Under 2018 
har 43 personer (2017=19), (2016=15), från Arbets- 
förmedlingen och Etableringen varit inskrivna på 
Livstycket. Totalt 12 personer har deltagit i projektet 
JärvaLiv.

Under 2018 har fyra kvinnor gått ut i arbetslivet och 
blivit självförsörjande.  
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Det pedagogiska 
arbetet
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Det pedagogiska 
arbetet

Under våren 2018 arbetade vi med allt som har med 
kläder att göra och under hösten var temat valet och 
därefter ”hemmet”. 

Vi har också arbetat med nyheter i alla grupper varje 
vecka. Ämnena Hälsa, Kropp och friskvård, Ekonomi, 
Natur, Kultur och miljö, Hur Sverige styrs, Demokrati, 
Politik, Kommuner och landsting, Skola – utbildning i 
Sverige, Lag och rätt som tidigare ingick i vårt årshjul 
plockas nu in i våra teman där det passar och faller 
sig naturligt. I och med att alla som undervisade varje 
vecka använde sig av nyheter i undervisningen täcktes 
många områden in där. Vi lyssnar på nyheterna från 
Radio Sweden på lätt svenska och följer samtidigt med  
i texten. Vi går igenom svåra ord i texten. Talar om 
sammanhanget runt nyheten och har ibland diktamen 
på de ord vi gått igenom och förklarat. Ofta blir det 
intressanta diskussioner runt nyheterna. Vi använder 
oss också av 8 Sidors nyhetsmaterial med frågor och 
uppgifter. 

På de pedagogiska mötena planerades undervisningen 
i de olika grupperna liksom de studiebesök och före- 
läsningar som genomfördes i anslutning till de olika 
temana. Här planerades också den kreativa undervis-
ningen i verkstaden där främst de mycket lågutbildade 
kan uttrycka sig mer praktiskt samtidigt som de lär sig 
svenska. Under planeringen ser vi till att även här 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 aktuella nivån. De deltagare som aldrig fått 
möjlighet att gå i skolan i hemlandet eller bara har en 
mycket kort utbildning har på Livstycket också arbetat 
enligt den bok vi själva publicerat, ”Vi dricker te och 
lär oss e”.

Vårterminens Tema;  
KLÄDER, KLÄDHISTORIA OCH ÅTERVINNING
Vi startade vårens tema med ett besök på Nordiska  
museet och deras utställning om klädhistoria (Mitt  
50-tal). På museet fick alla också inspiration genom  
att i de permanenta utställningarna se tillbaka i kläd- 
historien från medeltiden och framåt.

Såväl den teoretiska som den praktiska  
kreativa undervisningen har planerats under 
2018 på regelbundna pedagogiska möten av 
den pedagogiskt ansvariga och samtlig  
undervisande personal. Olika aktuella teman 
planerades och genomfördes. Deltagarnas  
önskemål prioriterades. Miljö och hållbarhet 
blev angelägna frågor som genomsyrade de 
olika temana.  

I tema Kläder använde vi olika frågeställningar;
Varje dag bär vi olika slags kläder; vi har olika kläder 
för olika tillfällen, olika årstider. Hur beskriver man 
någons klädsel, vilka ord använder man för att berätta 
om ett plagg? Vad heter det på svenska? Du såg ett 
plagg i en affär som du önskar dig, hur beskriver du det 
plagget? Vilka ord behöver du kunna?

I klassrummet hade vi en klädstång med ett stort antal 
olika plagg i olika kvaliteter, färger och mönster. Där 
kunde vi konkret arbeta med vad plaggen och dess 
detaljer heter och vilka material de var gjorda av. Hur 
var de mönstrade, vilken färg hade de? Randigt, rutigt, 
prickigt blommigt osv. Vad står på den lilla lappen inne 
i plagget? Hur ska plagget tvättas? Varför ska det tvättas 
så? När använder man respektive plagg? En uppgift 
kunde vara att läraren beskrev ett av plaggen och del- 
tagaren skulle hämta rätt plagg. Är tröjan rundringad 
eller V-ringad t.ex? En grupp, lågutbildade, arbetade 
sedan med att jämföra folkdräkter med sina egna hem-
länders folkdräkter som de ritade och berättade om. 
Samtidigt lärde de sig olika namn på olika delar och på 
olika mönster. Detta kompletterades med ljudunder- 
visning.

Maria Stambro och Sane Younes
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En grupp fastnade för 1960- talets glada mode och det 
blev ett undertema som skulle landa i en minimode-
visning. Med inspiration av 60-talets klänningar fick 
deltagarna själva designa egna klänningar där de har 
gått igenom olika lärande moment samtidigt som de 
lärt sig orden.  Den egna designen, mönsterklippning  
i tyg, färgblandning och färgprovning, skära ut scha- 
bloner, trycka eventuell rapportering och inpassning, 
sömnad med olika tekniker, montering, knappar och 
knapphål och sedan att samarbeta och lära vidare för 
att slutligen visa upp kläderna i en minimodevisning på 
Livstycket var ett lyckat projekt.

Återvinning av kläder är ett viktigt miljömål och under 
året har ett projekt genomförts med deltagarna från AF 
där de fick utgå från gamla herrskjortor. De fick lära sig 
hela processen att återanvända skjortan och sy en enkel 
barnklänning. Under vägledning och med alla uttryck 
på svenska, har de använt mönstermallar, ritat av, 
klippt, tryckt och själva sytt plaggen. De flesta hade  
aldrig själva sytt ett plagg och att lära sig återvinna 
kläder var gruppens eget önskemål. De övervann många 
svåra utmaningar och var förvånade över att de klarade 
det.  Deltagarna hade också eget arbete i verkstaden då 
många passade på att sy och ändra kläder till sig själva.  
En dag i veckan kom också en volontär och hade dam- 
skrädderi med några av deltagarna som fick fördjupa 
sig i sömnad. 

Projektet Kläder kom att leda till en syskola som  
startade så smått under 2018 och som kommer att 
fortsätta 2019 och som ska leda till ett intyg av  
kunskaperna i sömnad. Förhoppningsvis finns det en 
kommande arbetsmarknad inom det ökande behovet  
av återvinning av kläder.

Höstterminens tema; HEMMET
Vad är ett hem? Vad gör att man känner sig hemma? 
Hur kan ett hem se ut? Hur kan man bo? Vad finns det 
för olika bostäder? Vad för saker innehåller ett hem, 
vad heter de olika rummen i ett hem och vad gör man i 
dem? Att arbeta med tema hemmet innehåller många 
olika delar från vardagen och livet. Två mindre grupper 
blev inbjudna och fick besöka ”svenska hem”, vilket blev 
mycket uppskattat.

Temat planerades ur många olika synvinklar, främst 
beroende på de olika deltagarnas utbildningsnivåer. För 
de språkstarka blev ordet hem ett begrepp ur en mer 
filosofisk aspekt.

De läste boken ”Ett dockhem” av Henrik Ibsen i en  
lättläst version där pjäsen är omarbetad till en roman. 
Högläsning gav flyt i läsningen. Boken har korta men- 
ingar och många ord finns förklarade i slutet av boken. 
Deltagarna läste ett par sidor, vi gick igenom texten, 
pratade om olika ord och begrepp. Vi fokuserade på två 
diskussionsfrågor:

 1. Nora vill leva i ett jämlikt hem.  
  Vad betyder det tycker ni? 

 2. Boken slutar med att Nora lämnar sitt hem.  
  Vad tror ni händer sen?

Deltagarna tyckte mycket om boken och diskussionerna 
blev livliga. Detta att huvudpersonen Nora vågar säga 
ifrån och att hon till slut lämnar sin man lämnade ingen 
oberörd. Några tyckte det var positivt andra att det  
var negativt. Hur kan man lämna sina barn? Våra 
diskussioner landade i de jämställdhetsprojekt vi haft 
och också i politiska frågor i samband med höstens Val.

En grupp, lite mindre språksvaga, övade sig på att  
skriva brev till någon och förklara, berätta och beskriva 
hur man bor. Breven gav en fin bild av hemmets  
betydelse och alla beskrev sina lägenheter, rummen,  
möblerna men gav också inblickar i familjelivet. 

Med de båda grupperna lågutbildade gick vi igenom 
skillnaderna hus, höghus, lägenhet, bostad etc med 
hjälp av bilder. Enkla ord i byggnadens exteriör och 
interiör skrevs ner och orden uttalades. Vad heter sedan 
olika saker i t.ex. vardagsrum, kök och badrum. De 
skrev orden, de ljudade orden och lärde sig dem.  De 
lärde sig också perspektiv i olika bilder och broderade 

Huria Hassan
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sedan sin favoritplats i hemmet i ett broderi med  
perspektiv på frågan ”Om någon tittar in i ditt hem,  
vad ser man? Fantastiska broderier visar på den krea- 
tiva undervisningens betydelse i inlärningsprocessen 
för lågutbildade.

HÄLSA, FRISKVÅRD, EGENVÅRD 
En viktig del av Livstyckets undervisning har gällt  
kvinnornas hälsa. Under 2018 har vi fortsatt att gå  
igenom Kroppen och Hälsan. Hur fungerar kroppen  
och betydelsen av kroppens olika organ. Vad mår vi  
bra av, vad betyder det att äta rätt och att röra på sig.

Sedan flera år tillbaka har Livstycket haft friskvård på 
schemat, en eftermiddag i veckan, då alla som kan 
promenerar, simmar eller dansar. Under varje lektion 
görs ett avbrott för gymnastik som alla aktivt deltar i. 
Under året har personalen utbildats i sittgympa som 
nu finns som alternativ på onsdagar, för den som har 
någon fysisk åkomma. Till musik kan då alla röra på sig 
och sittgympa har blivit ett mycket uppskattat inslag i 
friskvården.

En apotekare och personer från Karolinska Institutet 
har tagit blodprover på kvinnorna för att upptäcka 
eventuell diabetes och erbjudit kontroller. En forskare 
har intervjuat kvinnorna om deras hälsa och ett Rehab-
center har informerat om sitt utbud av träning mm. De 
poängterade också kvinnornas eget engagemang och 
ansvar. Under både vårterminen och höstterminen har 
två personer, som utbildar sig till arbetsterapeuter på 
Karolinska Institutet, praktiserat på Livstycket.

2018 kunde vi, med hjälp av ”gåvomedel”, förse alla 
Livstyckets deltagare med broddar.

UTSTÄLLNING I CENTRUM
Liksom år 2017 uppmärksammade Livstycket den  
Internationella kvinnodagen den 8 mars genom en  
utställning av tyger och mönster i Tensta Galleria.  
Många olika aktiviteter för alla åldrar fanns på plats 
under dagen. Från taket i hela gallerian hängde effekt-
fullt tyger vars mönster hade skapats av kvinnorna på 
Livstycket. Kvinnorna i Tensta vågar ta sin plats i  
Tensta, på torget och i gallerian och kvinnorna på  
Livstycket går i bräschen för detta. Utställningen 
hängde till den 10 april. 

Tade Ersea Geletu och Necibe Kiraz gör ett avbrott på lektionen för lite gymnastik.
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FÄRSNA GÅRD
Under året har vi varit på Färsna gård utanför  
Norrtälje två gånger. Den första gången i slutet av juni 
och den andra gången i början av september. Gården  
är en 4H-gård med djur och växtodling.

Vi var drygt 70 personer båda gångerna som for dit. 
I juni fick våra deltagare plantera dahlior, baka bröd 
utomhus och koka en soppa över öppen eld. Vi byggde 
staket av grenar och tecknade. I september var det 
skördedags och grönsakerna fick vara motiv för del- 
tagarnas teckningar. Då fick vi också möta Färsna gårds 
kvinnor och män som är relativt nyanlända i landet.  
Senare under hösten kom personal och deltagare från 
Färsna gård på besök till Livstycket där de fick prova att 
trycka textilier och Livstyckets deltagare visade verk-
samheten och hade lagat en soppa och sambosas så vi 
kunde ha en gemensam lunch.

UTVÄRDERINGAR 
Som resultat av den stora utvärderingen 2017 har vi 
under 2018 förändrat, förbättrat och tagit till oss  
deltagarnas synpunkter. 

2017 gjorde Livstycket en omfattande utvärdering 
med alla deltagarna under en hel dag.  Verksamheten 
fick både ros och ris och vi såg vilka områden som bör 
förändras och utvecklas men det var också tydligt vilka 
områden som fungerar bra.  

Utvärderingen visade tydligt att deltagarnas mål är att 
lära sig svenska och att fungera i, och vara aktiva, i  
samhället. 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 familjer ta del av de kunskaper  
Livstycket ger deltagarna. 

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. En utflykt som var mycket uppskattad var 
när en av Livstyckets volontärer bjöd hem 7 kvinnor 
till sitt hem. De har sedan skrivit korta berättelser om 
denna förmiddag, För några var det första gången de 
var inbjudna till ett svenskt hem.  En kvinna som varit 
i Sverige i över tjugo år skriver att hon nu omvärderat 
svenskarna. De beskriver så gott som allt i huset, alla 
nämner pianot och den stora snälla hunden. Kaffe och 
smörgås beskrivs av alla och bara detta att ingå i en 
grupp i ett svenskt hem och att alla runt bordet den här 
dagen pratar svenska är en upplevelse.    

Alla intrycken som deltagarna upplevt under studie-
besöken kom sedan till uttryck i undervisningen och i 
de olika lärande projekten.

Besök på Färsna Gård.
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Besökare på Färsna Gård. Övre bilden från vänster, Amne Hamodi, Sahera Al Gazani och Dalila Bensaadia. Undre bilderna till vänster, Khadijo Abdi och till  
till höger, Meerna Hadi Belbul.
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SAMARBETE MED JÄRVAPSYKIATRIN OCH 
SOCIALTJÄNSTEN
Samarbetsprojektet med Järvapsykiatrin samt social- 
tjänsten i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista påbörjades 
våren 2014 och fortsatte under 2015, 2016, 2017 och 
2018. Programmet riktar sig till långtidssjuka kvinnor 
som är i behov av Livstyckets pedagogiska insatser. 
Projektet har fått eget namn, JärvaLiv.

Projektet JärvaLiv, som kombinerar specialistpsykiatri 
och funktionell pedagogik har tidigare år  finansierats 
med utvecklingsmedel från Jacob Wallenbergs Stift- 
else, Särskilda fonden, Stockholms Läns Landsting  
och Stiftelsen Emma & Erik Granes minne men  
finansierades under 2018 av Stiftelsen Einar Belvén. 
Projektet JärvaLiv har sin teoretiska bas i Antonowskys 
begrepp KASAM (Känslan av sammanhang). Behand- 
lingen integreras med Livstyckets övriga verksamhet.  
Kvinnornas besök på psykiatriska mottagningen och 
andra läkarbesök har minskat betydligt och under  
projekttiden har en kvinna fått arbete.

Kortfattat är de viktigaste projektmålen: 

 - Att erbjuda ett komplement till den traditionella  
  psykiatriska 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 psykiatriska vården  
  och avlasta den. 

 - Att stärka föräldrarollen. 

 - Och erbjuda att komplettera den psykiatriska  
  behandlingen med Livstyckets kreativa och  
  individanpassade språkundervisning.

Riksantikvarieämbetet och  
Stadsmuseet; ETT PÅGÅENDE PROJEKT
Livstycket ansökte våren 2018 om bidrag från Riks- 
antikvarieämbetet för att bevara det kulturarv som  
finns i de mönster som Livstyckets deltagare skapat i 
lärande projekt under 26 år. Eftersom de flesta del- 
tagarna under årens lopp varit kvinnor kallade vi pro-
jektet ”Livstycket – 26 års kvinnohistoria på 
löpmeter”. Kvinnorna har kommit från olika delar  

Olika samarbeten och projekt        

av världen och i mönstren finns ett annorlunda, inter- 
nationellt och unikt perspektiv i kombination med livet 
i det nya hemlandet. Totalt finns 250 ramar med 180 
olika mönster. Ett unikt material av ett långt integra-
tionsarbete. Ett material som inte kan återskapas och 
som bör bevaras i framtiden. De invandrade kvinnornas 
historia finns i materialet och säger mycket om invand- 
ringen till Sverige och Stockholms stadsmuseum  
kommer att bevara detta kulturarv i framtiden. 

I juni fick vi veta att Livstycket tilldelats bidrag av 
Riksantikvarieämbetet för att bevara detta kulturarv. 
I augusti påbörjades arbetet med inventering. Under 
hösten har personal från stadsmuseet gått igenom olika 
mönster och utarbetat förvärvsunderlag. Detta med 
motivationen om vikten att bevara Livstyckets mönster 
samt förbereda Gåvobrev. Museet har inte möjlighet 
att ta emot hela samlingen utan gör ett urval. Projektet 
kommer att pågå under hela 2019. Föremålen kommer 
att sparas i all framtid, katalogiseras och bli sökbara.

När Livstycket hotades av nedläggning i december 2018  
ordnade kvinnorna ett stormöte i demokratisk anda. 
Stadsmuseet följde mötet och dokumenterade när 
mötesdeltagarna bestämde att de skulle demonstrera 
utanför den lokal i Farsta där politikerna skulle fatta 
beslut om medel. Kvinnorna demonstrerade och allt är 
dokumenterat och fotograferat då museet såg det som 
en historisk händelse värd att bevara inför framtiden, 
som ett minne av integrationsarbete i Stockholm 2018.

DELEGATIONEN MOT SEGREGATION
Delegationen mot segregation (Delmos) inrättades 1 
januari 2018 med uppdrag att bidra till att minska och 
motverka segregation i samhället och förbättra situa-
tionen i socioekonomiskt utsatta områden. I maj sökte 
och erhöll Livstycket medel från Delmos. Detta innebar 
att Livstycket skulle göra en kartläggning, en behovs- 
analys och en plan för fortsatt arbete mot segregation. 
Samverkanspartner i projektet var Fastighetsägare i 
Järva så området vi kartlade var Järvaområdet. Tre av 
dessa fem områden räknas som särskilt utsatta av  
polisen. Vi tillsatte en styrgrupp och en operativ arbets- 
grupp och i kartläggningen låg fokus på barns och  
ungdomars uppväxtmiljö. Vi gick igenom många  
rapporter och fick då bekräftat att det parallellsamhälle 
vi sett växa fram under 26 år i Tensta verkligen var ett 
samhälle där segregationen inte minskat utan ökar. 
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Den djupa Kunskapsklyfta som Livstycket fört fram 
i alla sammanhang, ökar också i samma takt som segre-
gationen. Intervjuer med kvinnorna på Livstycket, med 
ungdomar etc. visar också på den oro och rädsla som de 
känner över dödsskjutningar, vapenhandel, den öppna 
narkotikahandeln och våldet. De har inte så stort förtro-
ende för samhället eller för polisen. Fastighetsägarnas 
åtgärder för säkerhet var dock ett bra exempel på det 
som ansågs positivt i området. 

Efter Kartläggningen där behoven blev än tydligare, 
gjordes sedan Behovsanalysen och Planen. Föräldrar-
nas utbildning är viktig för barnen. 

Livstyckets förslag är att skapa en modell för utbildning 
av lågutbildade och analfabeter, med skalbarhet, som 

kan användas som en Basutbildning innan SFI (Svenska 
för invandrare). Det är viktigt att lära sig alfabetet och 
att knäcka läskoden innan studier på SFI kan genom-
föras.  Till denna basutbildning skall, redan vidtalade, 
språkforskare knytas. 

Ett ytterligare förslag var att inom Livstyckets ram, 
starta ett center där barn, ungdomar och vuxna kan få 
hjälp med att söka medel från fonder och stiftelser. I 
kartläggningen såg vi det stora behovet som finns att 
få hjälp med ansökningar. Inte minst rapporterna från 
Majblomman och Barnombudsmannen visar på det 
stora behov som finns. Livstycket lämnade också flera 
andra konstruktiva förslag. Ansökan lämnades i januari 
2019.

Samtal med tre kvinnor från Iran, Irak och Syrien. De 
är mellan 55 och 64 år gamla. Av sekretesskäl kallar 
vi kvinnorna A (Syrien), B (Iran) och C (Irak) efter de 
länder de är födda och uppvuxna i. 

		Kvinna A, som kommer från Syrien, berättar att  
  hon kommer från en by på landet. I byn fanns en 
  skola där man kunde gå i upp till 6 år. Det fanns  
  flickor som fick gå i skolan men hennes familj  
  bestämde att hon inte skulle gå i skolan. Hon fick  
  vara hemma och arbeta med hushållsarbete och  
  familjens odlingar. Bröderna fick gå i skola och  
  när de skulle fortsätta sin utbildning byggde  
  familjen ett litet hus i den större staden och en  
  syster fick flytta dit med sina bröder. Hon skötte 
  hushållet och de gick i skolan. A gifte sig när hon 
  var 18 år. Hon hade önskat att få gå i skolan och  
  bli högutbildad, kanske läkare.

	 Kvinna B är född i Iran och fick inte gå i skolan.  
  Hon kommer från en rik kurdisk familj där fastern 
  bestämde att flickorna i familjen inte skulle gå i 
   skolan. Pojkarna i familjen fick gå i skolan och  
  utbilda sig. B fick vara hemma och lära sig sköta  
  ett hushåll.

	 Kvinna C, från Irak, blir mycket ledsen när hon  
  tänker tillbaka på sitt liv. Hennes far dog när  
  hon var 6 år. Hennes farbror bestämde att hon  
  inte skulle gå i skolan. Det var mycket arbete att 
  göra hemma och det var långt till brunnen där  
  man hämtade vatten. När C var tolv år blev hon  
  bortlovad till en 16 år äldre man. När hon fyllde  
  14 gifte hon sig och vid 15 föddes hennes första  
  barn. När hon fyllde 20 var hon redan trebarns- 
  mor. Hon upplevde det som svårt att ta hand om  
  barnen när hon var så ung. När de grät så grät  
  hon. Hennes bröder fick högre utbildning. 

Alla tre är väldigt ledsna över att de inte fått gå i skolan 
och utbilda sig. De uttrycker det som en känsla att vara 
blind. Alla tre har börjat lära sig läsa och skriva ett par 
år efter 40. De har lärt sig det på Livstycket. Eftersom 
de var analfabeter när de gick på SFI hade de svårt att 
tillgodogöra sig svenska då klasserna var blandade.

Att inte kunna läsa och skriva påverkar mycket. Att till 
exempel använda en smartphone är svårt när man inte 
kan läsa. 

Nu när de kan läsa och skriva lite känner de en glädje 
och stolthet. Det är fortfarande svårt men de är inte  
längre ”blinda”. Vi som kan läsa och skriva läser ju 
oss ofta till ny kunskap men de har lärt sig med hjälp 
av muntlig överföring. Att läsa texten till ett utländskt 
tv-program kan vara svårt att hinna med. De tycker att 
skriva, läsa och prata på det nya språket är viktigt. Att 
få fortsätta utvecklas fast man är äldre. En säger: Tänk 
om jag vaknade en morgon och kunde läsa och skriva 
flytande. Kanske när jag är död jag kan det.

FRÅN ANALFABET TILL LÄS OCH SKRIVKUNNIG, TRE KVINNOR BERÄTTAR
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• Livstycket är en verksamhet där kvinnor får stöd att integreras in i det   
 svenska samhället. Många av dem lågutbildade, en del analfabeter. Man  
 går från utanförskap i olika steg på väg mot ett innanförskap som ytterst 
  kan leda till sysselsättning, egenförsörjning och arbete. Detta leder vid   
 sidan av alla mänskliga och sociala vinster också till betydande samhälls- 
 vinster.

• Då människor förflyttar sig på detta vis och kommer in på arbetsmark- 
 naden uppstår tre typer av ekonomiska effekter. För det första bidrar de  
 till folkhushållet genom arbete. De bidrar med sitt produktionsvärde. 
 För det andra behöver de inte längre försörjas av samhället. Och för det  
 tredje blir de generellt sett friskare fysiskt, mentalt och psykiskt och  
 behöver därmed mindre insatser från vård och socialtjänst. 

• På Livstycket är ungefär 130 kvinnor sysselsatta i verksamheten. Om en 
 av dessa, som i dag är 35 år till följd av denna insats kommer in i arbets- 
 livet skulle det innebära en årlig samhällsvinst på cirka 505 000 kronor,  
 Om hon har 30 år kvar att vara verksam i yrkeslivet blir den totala  
 samhällsvinsten cirka 9,1 Mkr. Med andra ord om verksamheten vid  
 Livstycket som har cirka 130 deltagare leder till att en enda av dem  
 kommer in på arbetsmarknaden leder detta till en långsiktig samhälls-  
 vinst på 9,1 Mkr, vilket är cirka 50 % mer än den årliga kostnaden för  
 att driva verksamheten vid Livstycket under ett år.

• Om detta skulle gälla 10 av deltagarna är den årliga vinsten av detta cirka  
 5 Mkr och den långsiktiga vinsten cirka 91 Mkr (Eva Nilsson Lundmark  
 & Ingvar Nilsson).

Livstycket 
och samhällsekonomin

Under 2018 gick 4 kvinnor på Livstycket ut i arbete.  

Under perioden 2011 till 2018 har 13 kvinnor gått ut  
i arbete och till egen försörjning.
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VALET
Redan i slutet av våren fick vi besök av en av  
medborgarvärdarna från Stadsdelsnämnden som 
informerade Livstyckets deltagare om det kommande 
valet och vilka som får rösta och i vilka val. Vid höst-
terminens början i augusti startade Livstycket temat; 
Valet till riksdag, kommun och landsting i september. 
Under fem veckor fick samtliga deltagare lära sig om 
de enskilda partierna, deras ideologier, partiledare och 
läsa intervjuer och följa nyheterna. 

All information sattes upp på Livstyckets 9 meter långa 
tidslinjevägg med det rödgröna blocket till vänster och 
Alliansen till höger. Politik kan vara ett svårt ämne i 
ett nytt land, där man inte växt upp. Många deltagare 
kunde referera till förra årets stora jämställdhetsprojekt 
med historiska tillbakablickar med de svenska kvinnor- 
nas kamp för rösträtt. Man refererade också till pro- 
jektet Jämställdhet för kvinnor i förorten som till stor 
del handlat om olika lagars betydelse. Deltagarnas  
engagemang var stort och de var alla mycket motiver- 
ade att rösta i det kommande valet. Vi tog upp att alla 
har demokratisk frihet att rösta på vilket parti man vill 
men att det då är viktigt att veta vad partierna står för.

I samarbete med Stockholms stads valnämnd genom-
fördes ett realistiskt provval som en person från val- 
nämnden höll i. Deltagarna fick använda riktiga  

valsedlar, kuvert och röstbås. Trots att det var på i 
prov kände alla efteråt sig nu säkra på hur man röstar  
i ett val. 

Flera deltagare önskade att förtidsrösta så personal på 
Livstycket följde med tjugo kvinnor till vallokalen och 
förtidsröstade på Tensta bibliotek. För en del var detta  
deras första val i Sverige och det blev ett högtidligt 
ögonblick. I och med valresultatet har frågan om vilka 
som styr Sverige kommit upp regelbundet i undervis-
ningen. Intresset för politik har varit stort.  En kvinna 
en röst manifesterades av Livstyckets deltagare i  
december 2018 när de genomförde en demonstration  
i Farsta när Livstycket riskerade att läggas ned.

Från vänster i bild Khadiji Abdi och Britt-Marie Jakobsson
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HALLWYLSKA MUSEET
Livstyckets deltagare är alltid välkomna till museet på 
Hamngatan där de får ta del av museets samlingar. 
Samarbetet med Hallwylska startade redan 1999 och 
fortfarande är mönstret, som togs fram 1999, efter-
frågat. Personalen på museet är angelägna om museets 
viktiga roll i ett framgångsrikt integrationsarbete och 
ställer upp vid olika sammankomster.  På Livstycket är 
vi glada och tacksamma över detta nära samarbete med 
Hallwylska museet.

Nationella samarbeten med olika  
organisationer

ROTARY OCH ZONTA INTERNATIONAL
Livstycket samarbetar med olika Rotaryklubbar i  
Stockholm inte minst med Stockholm- Sergel och 
Stockholm- Skanstull Rotaryklubbar. Livstycket har  
under året även samarbetat mycket med Zonta  
Djursholm som har ett stort engagemang i Livstyckets 
verksamhet och i att stärka kvinnor. Zonta har även  
generöst stött Livstyckets tidigare arbete i Uganda. 

Tyskland  
UTSTÄLLNING PÅ AMBASSADEN I BERLIN 
Sommaren 2017 blev Livstycket erbjudna att ställa ut 
och informera om verksamheten på svenska Ambas- 
saden i Berlin.Då alla de fem nordiska ambassaderna i 
Berlin ligger i en gemensam ambassadanläggning skulle 
utställningen visas i det gemensamma ”Felleshus”.  
Utställning, pressmöte, workshop, föredrag och invig- 
ning med mottagning planerades under hösten och 
vintern och tidpunkt bestämdes till 22-23 mars. 

Internationella omvärldskontakter

Detta stora event planerades in i detalj och personal 
från Livstycket byggde upp en spektakulär utställning. 
Intresset var mycket stort och 120 inbjudna gäster del-
tog på invigningen och mottagningen. Utställningen var 
sedan öppen för allmänheten t. o. m 25 mars. En artikel 
om Livstycket i tidningen Das Nordeuropa – Magazin, 
Nordis var införd i novembernumret 2018 och hela 
artikeln finns att läsa på Livstyckets hemsida:  
www.livstycket.se 
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Utställning i Tyskland.
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Livstyckets pedagogiska idé är att förena teoretisk 
undervisning med praktiskt arbete. Lokalerna i Tensta 
är både studierum och verkstad för textilt arbete och 
det praktiska arbetet ger många tillfällen att träna det 
svenska språket. Det dagliga arbetet skapar en positiv 
inlärningssituation. 
Livstyckets produkter är kända genom sina karakte- 
ristiska mönster som till utgångspunkt har deltagarnas 
eget skapande. I samband med projekt och studiebesök 
i olika miljöer, t.ex. i Stockholm, tecknar deltagarna vad 
de ser och upplever, och en formgivare skapar sedan det 
sammansatta mönster som används för produkter av 
skilda slag. Handarbeten och mer okomplicerade textil-
tryck kan utföras i lokalerna i Tensta men huvuddelen 
av produktionen läggs dock ut på olika företag i landet. 
Försäljningen sker i Livstyckets butik, på nätet och i 
samband med utställningar och marknader på olika 
platser i landet.

Livstycket Produktion AB

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 lokalkostnaderna 
i Tensta. Överskott i den kommersiella verksamheten 
tillfaller den ideella föreningen och används för att 
förstärka den pedagogiska verksamheten.

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 verksamheten 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. 

Dagstidningar/veckotidningar
Vi i Tensta – 3 mars

Vi i Tensta – 17 mars

Hallandsposten – 10 april

Hallandsposten – 11 april

Vi i Tensta – 26 juni

Vi i Tensta – 1 december

Mitt i Tensta/Rinkeby – 4 december 

Tidskrifter
Svensk damtidning, Nr. 2 

Nordis nov/dec

Radio
Radio Stockholm P4 – 23 januari

Årsmöte
27 mars

Studiebesök/utflykter
Nordiska museet, februari

Färsna gård, juni

Färsna gård, september

LIVSTYCKETS PRESS OCH AKTIVITETSLISTA 2018

Utställningar
Tensta Galleria – 8 mars

Felleshus, Berlin – 22-25 mars

Modevisningar
Minimodevisning Livstycket – 23 maj 

Ett axplock av  
Föredrag/Föreläsningar av Birgitta Notlöf
Rotary – 15 januari

Berlin – 22 mars

Halmstads slott – 9 april

Rinkeby, Jallatrappan – 2 maj

Nominering
Nominering till Mitt Livs Förebildspris

Besöksgrupper
Totalt 15 studiebesök har tagits emot under 2018 med 
ca 15 personer i genomsnitt, så cirka 225 personer från 
Sverige och andra länder har tagit del av verksamheten 
på plats i Tensta. Besök har kommit från olika delar av 
Sverige men också från USA.
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Summary – Integration work for 26 years

The non-profit association Livstycket, was founded in 
1992 in Tensta, Stockholm, and its main objective is to 
work for the community and integration of immigrants 
and refugees in the Swedish society. The key to inclusion 
in the society is the Swedish language, and since the 
very beginning Livstycket has worked with functional 
pedagogy, which implies a combination of theoretical  
and practical creative learning of the language. 
Livstycket is led by a non-profit board and the head of 
operation is also the founder of the association. Eight 
people have been employed during the year. In 2018, 
the association consisted of 380 members from all 
across the country. A total of 157 participants, from  
different parts of Stockholm, have been registered in  
the activities, 43 of which have been registered by the 
Employment Service and its Establishment project. The 
participants have been divided into different groups 
dependent on the level of education they have achieved 
in their home countries. The range is considerable, 
spanning from people with roughly the equivalent of 
secondary school education to those who have never 
gone to school in their home countries. In excess of  
50% of the participants had no or very little education 
in their home countries. This has placed great demands 
on the teaching during the year, which was planned at 
the regular educational meetings. At these meetings 
themes and study visits for the year were also deter-
mined. The theme for the spring term was Clothing and 
this included the history of clothing and the recycling 
of clothing. This theme introduced the idea of a sewing 
school that will be run in 2019. Certification of know- 
ledge and skills can lead to work in the growing labour 
market for the reuse of clothing. The theme for the  
autumn term was the Home and all that this implies  
together with the Swedish General Election to the 

parliament, the municipalities and the county councils. 
Here, the participants could practice how to vote in a 
realistic exercise setting. Everyone was given informa-
tion about the different parties and their ideologies. 
Health, wellness and self-care were included in the 
course plan throughout the year and it was established 
that the better one’s health the faster the learning pro-
gresses. All our study visits and activities are evaluated 
immediately so that Livstycket’s staff receives swift 
feedback. During the year, two study visits were espe-
cially appreciated. One was an excursion to a 4H farm 
and the other was a visit to a Swedish home. When 
visiting the farm, the participants had the opportunity 
to sow crops in June and then come back and harvest 
them in September .In 2018 it was established that the 
cultural heritage of Livstycket in the form of the various 
patterns that have been created over the years would,  
in the future, be preserved at the Stockholm City  
Museum. This will be made possible with funds from 
the Swedish National Heritage Board. Livstycket has 
also submitted an application to the Delegation against 
Segregation, in which we have proposed a founda- 
tional course prior to studying Swedish for Immigrants. 
The objective is to counteract the large and increasing 
knowledge gap in vulnerable and segregated areas. 
On March 22-25 2018 a large exhibition took place at 
the Swedish Embassy in Berlin showcasing Livstycket’s 
activities. The embassy is located in a joint embassy 
facility together with the other four Nordic countries. 
In addition to the exhibition, a workshop was held and 
a lecture was given, and at the inauguration and recep-
tion was given for invited guests. Livstycket’s website, 
www.livstycket.se, is also available in English. 
Livstycket’s activities can also be followed on Facebook, 
Twitter and Youtube.



22   Livstycket

De viktiga volontärerna 

Sedan hösten 2013 har jag varit volontär på Livstycket, 
vilket har betytt mycket för mig. 
Jag har fått vara med på många olika studiebesök och 
andra aktiviteter med deltagarna. Mest positiv är med-
verkan i den dagliga verksamheten i Tensta. Där har jag 
varit en eller två gånger i veckan som hjälplärare till den 
ordinarie personalen, både vid teorilektioner och vid 
praktiskt arbete i verkstan.

Just kombinationen av teori och praktiskt arbete tror 
jag är det bästa för att lära sig svenska och få kunskap 
om Sverige. Ett exempel är när en grupp arbetade med 
Sveriges geografi. De redovisade arbetet i form av en 
stor, gemensamt broderad karta. Jag är övertygad om 
att de lärde sig, och kommer ihåg, mer än de skulle gjort 
om de bara tittat och pratat utifrån en tryckt karta.

När vi är i verkstan och syr, broderar eller stickar, är jag 
mest med för att prata svenska. Många gånger dyker det 
dock upp något i våra samtal som gör att det blir tillfälle 
att gå igenom något om språket eller samhället.

TANKAR FRÅN VOLONTÄRER PÅ LIVSTYCKET

På Livstycket är det stor variation vad gäller kvinnornas 
språkkunskaper och kvinnorna är indelade i grupper 
allt efter sina kunskaper i svenska. Jag har en stor del 
av tiden tillhört en grupp där kvinnorna har förhåll- 
andevis goda kunskaper. Vi har ägnat oss åt att läsa” 
läsa-lätt” versioner av olika böcker. Bl.a. har vi läst  
Per Anders Fogelströms romanserie, Mina Drömmars 
Stad. Den handlar om Henning från Dalarna som vand- 
rar till Stockholm 1860 för att skapa sig ett nytt liv. Det 
visar sig att hans erfarenheter av att bryta upp från sitt  
ursprung och försöka finna sig till rätta i en helt ny  
miljö är något som kvinnorna kan känna igen från sitt 
eget liv. Det väcker tankar kring identitet och tillhörig- 
het. Läsningen ger också en insikt i att Sverige på den 

tiden inte var det välfärdsland som de nu har kommit 
till. Då tvingades 1 miljon svenskar överge sitt hemland, 
där de inte kunde försörja sig och ge sig av till USA. 
Läsningen gick till så att när vi tillsammans läst ett 
stycke, stannade vi upp, pratade om svåra ord, skrev 
upp dem på tavlan och slutligen fick kvinnorna skriva 
egna meningar med hjälp av orden på tavlan. Ett bra 
sätt att lära sig använda språket och på samma gång få 
en möjlighet att uttrycka egna erfarenheter.  En vanlig 
kommentar var att ”så är det fortfarande i mitt land” 
när det t.ex. handlade om trångboddhet, fattigdom, 
svält, att få stryk, m.m. Andra exempel: ”Man kan inte 
försova sig om det är 7 personer i samma rum” ”Jag 
blev ofta slagen av mina föräldrar.” 

Det ger mig så mycket, både att försöka peppa deltag- 
arna när de tycker något är svårt och att glädjas med 
dem när de lärt sig något nytt.

Flera deltagare har jag nu träffat i flera år och fått följa 
deras arbete och framgångar. Det värmer när man blir 
välkomnad med leenden och kramar. 

Det är också roligt att höra om deltagare som lämnat 
Livstycket och gått vidare. Många som slutat kommer 
tillbaka och hälsar på. Jag tänker bl.a. på en ung  
somalisk kvinna som efter Livstycket utbildat sig till 
undersköterska och börjat arbeta.

Kontakten med den fantastiska personalen är också 
viktig för mig. De är så otroligt kompetenta och trevliga 
och jag har lärt mig mycket. Även kontakten med övriga 
volontärer ger mycket, vi har ju många olika yrkesbak-
grunder och erfarenheter.

Att vara volontär på Livstycket känns meningsfullt och 
ger mig mycket glädje. Jag hoppas få fortsätta länge.

Inger Riesenfeld-Örn

Under 5 år har jag varit volontär på Livstycket i Tensta. Det har varit en tid som har berikat min tillvaro och givit mig 
nya perspektiv på livet, en tid av nya upplevelser och möten med kvinnor med helt andra erfarenheter än mina av livets 
olika betingelser.
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Volontärer  
Agneta Lagerman och Caroline Lejionhufud

Vad det har inneburit att tvingas lämnat sitt land 
kommer fram i olika sammanhang. Vid ett besök på 
Handarbetets Vänner pratade vi om att sticka och flera 
kvinnor sa att de inte kunde sticka. Så här kunde det 
låta: ”Jag stickade mycket i mitt hemland, men när 
jag åkte hit glömde jag bort det, när så mycket annat 
hände”. Men efter en stund stickade alla och verkade 
helt uppslukade av sin sysselsättning. 

Några av kvinnorna pratar om att situationen som 
flykting, inneburit att de inte kunna förverkliga de 
ambitioner de haft med sitt liv.  En kvinna:” Jag ville 
plugga och bli läkare men fick avbryta det för kriget 
kom emellan.”   Att göra något bra av sitt liv i Sverige 
kan också vara svårt: ”Jag vill bli lärare i arabiska men 
kan inte så bra svenska”.  

Andra kommentarer:” 80 % av svenskarna är snälla och 
hjälpsamma och lyssnar men några svenska människor 
gör motstånd mot arabiska människor.”

Många tycker att det är bra i Sverige och är nöjda med 
sin tillvaro.  Men många är kluvna och oroar sig för 
situationen i hemlandet, framför allt gäller det Syrien. 
En kvinna säger: ”Det är svårt att lära sig svenska, när 
man hela tiden tänker bakåt och längtar tillbaka”. Jag 
kommer att tänka på något författaren Johannes  
Anyuru sagt: ” Alla flyktingar är kanske galna eftersom 
vi har förlorat den värld som gav oss mening.”

Cecilia Gyllang
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Årsredovisning för 

Föreningen Livstycket
Räkenskapsåret 2018

Org.nr 802016-8053

Styrelsen för Föreningen Livstycketfår härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Föreningen har sitt säte i SPÅNGA

Medlemsinformation
Föreningen har under 2018 haft 379 st (506 st 2016) betalande medlemmar.

Flerårsöversikt (tkr)  2018  2017  2016  2015

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

 6 521
 309
 16

 5 994
 17
 6

 5 854
 -411
 7

 6 519
 -241
 17

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor)
balanserad vinst
årets vinst

disponeras så att i ny räkning överföres

 194 231
 308 834
 503 065

 503 065
 503 065

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Förändring av eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt
Belopp vi årets ingång
Disposition av föregådende års resultat
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

 177 562
 16 669

 194 231

 16 669
 -16 669
 308 834
 308 834

 194 231
 0
 308 834
 503 065
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Resultaträkning

 180101-181231  170101-171231
Rörelseintäkter
Bidrag & kostnadsersättningar
Arvoden & ersättningar
Medlemsavgifter
Summa rörelseintäkter

Rörelseintäkter
Förbrukningsmaterial
Personalkostnader 
Inhyrd personal 
Arvoden
Administration
Lokalkostnader
Utbildning
Övriga externa kostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finasiella poster
Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

ÅRETS RESULTAT

Not 2

 6 521 322
 385 359
 37 950 
 6 944 631

 -160 057
 -4 376 113
 0
 -27 500
 -336 751
 -1 438 590
 -47 174
 -213 964
 
 -36 023
 -6 636172
 308 459

 375
 0
 375
 308 834

 308 834

 308 834

 5 994 365
 577 059
 50 600 
 6 622 024

 
 -153 287
 -4 137 239
 -3 615
 -15 000
 -401 639
 -1 477 248
 -58 787
 -309 138
 
 -49 004
 -6 604 957
 -17 067

 17
 -415
 -398
 16 669

 16 669

 16 669



26   Livstycket

Balansräkning

 180101-181231  170101-171231
TILLGÅNGAR

Anläggningsstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not 3

Not 4

 20 738
 20 738

 100 000
 100 000
 120 738

 12 539
 335 850
 460 337
 808 726

 2 138 438
 2 138 438
 2 947 164

 3 067 902

 36 023
 36 023

 100 000
 100 000
 136 023

 3 960
 318 847
 380 857
 703 664

 
 2 268 070
 2 268 070
 2 971 734

 3 107 757
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Balansräkning

 180101-181231  170101-171231
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 
 194 231
 308 834
 503 065
 503 065

 417 011
 66 881
 2 080 945
 2 564 837

 3 067 902

 177 562
 16 669
 194 231
 194 231

 372 821
 75 265
 2 465 440
 2 913 526

 3 107 757

Noter

Not 1.  Redovisningsprinciper  

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med  
årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1  
Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar.

Anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: 5 år

Nyckeltalsdefinitioner
Nettomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader,  
sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader,  
men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och  
obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten  
skatt) i procent av balansomslutning.

 2018  2017
Medelantalet anställda  11  11

Not 2.  Medelantalet anställda 
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Not 3.  Inventarier, verktyg och installationer 

 2018-12-31  2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

 1 938 455
 20 738
 1 959 193 
 
 -1 902 432
 -36 023
 -1 938 455
 
 20 738

 1 938 455
 
 1 938 455
 
 -1 853 428
 -49 004
 -1 902 432
 
 36 023

 2018-12-31  2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

 100 000
 100 000

 100 000

 100 000
 100 000

 100 000

Not 4.  Andelar i koncernföretag
Föreningen äger 100 % av aktierna i Listycket Produktion AB
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Adress: Tenstagången 20, 163 64 Spånga
Telefon: 08-760 43 15
Fax: 08-36 75 62

E-post: info@livstycket.com
Hemsida: livstycket.se
Webshop: webshop.livstycket.se
Facebook: /Livstycket
Twitter: @Livstycket

Livstycket vill framföra vårt stora tack till alla Er som bidragit med stöd i 
form av arbete, hjälp och medel till verksamheten under 2018:

Först ett stort Tack till föreningens alla 380 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
Delegationen mot segregation

Fast Partner, utställning
 Riksantikvarieämbetet

Stiftelsen Einar Belvén, verksamhetsbidrag samt Järva Liv
Timmermansbrödernas Hjälpfond, jämställdhetsprojekt 

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

Byggnadsstiftelsen S:t Erik 
Olga Åhlunds stiftelse för välgörande ändamål 

Stiftelsen Oscar Hirsch Minne 
Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne

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

Tack också till alla våra partners under 2018 för ett fantastiskt bra samarbete:
Apoteket Prinsen i Tensta 

Fastighetsägare Järva 
Hallwylska museet 

Järvapsykiatrin 
Karolinska institutet 

Konstfack
Socialtjänsten i Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och Vällingby

Stockholm Sergel Rotaryklubb 
Stockholms stadsmuseum 

Zonta IV Djursholm




