	
  

Om resultaten i Inkluderas årsredovisning 2015
Inkludera har utvecklat en resultatmätningsmetodik där vi följer beteende- och
attitydförändringar hos individer i respektive målgrupp: Deltar eleverna mer aktivt på
idrottslektionen tack vare Idrott utan gränsers arbete? Har ungdomarna i Maskrosbarn insett att
de inte bär ansvaret för förälderns missbruk? Tar ungdomarna i Process Kedjan avstånd från
personer som befinner sig i kriminalitet och missbruk? Vi mäter i varje organisation den utveckling
som skett hos målgruppen, samt analyserar och rapporterar resultaten utifrån de mål som satts
upp.
Nedan följer en sammanställning av hur målen följts upp för respektive verksamhet.

Kompis Sverige
Uppföljning av målen görs genom självskattningsenkäter. Resultaten baseras på 46 par (92
deltagare) som matchades under januari- juni 2015. Mätning 1 ”Före Kompis Sverige”
genomfördes i samband med matchning. Mätning 2 genomfördes efter 6 månader. Enkäten görs
på svenska, men det finns möjlighet att få frågorna förklarade. Som komplement till enkäten har
fyra nya och tre etablerade svenskar intervjuats under 2015.

Process Kedjan
Uppföljning av målen görs genom självskattningsenkäter som fylls i av ungdomarna cirka var 3:e
till 6:e månad beroende på om ungdomen befinner sig i häkte, på institution eller i frihet. Under
2013-2015 har tio ungdomar genomfört fyra självskattningar – en i början av coachningsinsatsen
och tre uppföljningar cirka var 3:e till 6:e månad. Som komplement till enkäten har fyra ungdomar
intervjuats under 2015.

Maskrosbarn
Uppföljning av målen görs genom självskattningsenkäter. Resultaten baseras på mätningar i en
sommarlägergrupp på 20 ungdomar. Mätning 1 (År 1) genomfördes 2013 på gruppens första
sommarläger. Mätning 3 (År 3) genomfördes 2015 på deras tredje sommarläger. Intervjuer har
genomförts med tre ungdomar under 2015.

Idrott utan gränser
Utveckling mot uppsatta mål följs upp genom enkätundersökningar där barnen bedöms av
idrottsläraren årligen. Resultaten baseras på en klass (21 barn) som gjort mätningar HT 2012-2015.
Intervjuer har genomförts med fem ungdomar i årskurs 5 och 6 under 2015.

Passalen
Uppföljning av målen har under 2015 gjorts genom djupintervjuer med fem deltagare i Passalens
olika aktiviteter. Under 2016 kommer kvantitativa resultat mätas genom enkätundersökningar.
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Invitationsdepartementet
Uppföljning av målen görs genom självskattningsenkäter som skickas ut två månader efter att
middagen har ägt rum. Resultaten baseras på svar från 382 etablerade svenskar och 77 nya
svenskar som har gått på middag under 2014 och 2015. Enkäten görs på svenska, men det finns
möjlighet att få frågorna förklarade. Som komplement till enkäten genomfördes djupintervjuer
med tre nya och tre etablerade svenskar som varit på middag.

Stockholms Stadsmission
Uppföljning av målen har under 2015 gjorts genom djupintervjuer med tre deltagare i Stockholms
Stadsmissions boende för hemlösa.

Inkludera Flera
Resultaten redovisas utifrån djupintervjuer med fyra av ungdomarna.

Barn till ensamma mammor
Utveckling mot uppsatta mål följs upp genom enkätundersökningar där utvalda barn observeras
av volontärer vid träffarna. Resultaten är baserade på observationer av de 118 barn i Göteborg
som deltagit i verksamheten under 2015 och genomfört minst tre träffar under perioden 2012 –
2015. Utöver enkätundersökningarna har sex mammor i Göteborgs – och
Stockholmsverksamheten intervjuats under 2015.
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