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SAMMANFATTNING 

Kvinnor rapporterar sämre självskattad hälsa än män och utlandsföddas psykiska välmående 

är sämre än svenskföddas. Delaktighet och inflytande har visats vara starkt sammankopplat 

med hälsa och det är därför viktigt med ett effektivt integrationsarbete för att skapa 

delaktighet och inflytande i det svenska samhället. Syftet med denna undersökning var att 

undersöka upplevelser och erfarenheter av integrationen i Sverige bland utlandsfödda 

kvinnor utifrån ett folkhälsoperspektiv. För att besvara syftet har en kvalitativ ansats använts 

och fem semistrukturerade intervjuer med utlandsfödda kvinnor i olika åldrar över 18 år 

genomfördes. Insamlade intervjudata analyserades genom en manifest innehållsanalys. I 

resultatet framkom att sociala nätverk, språk och arbete är tre viktiga aspekter för att 

integreras i det svenska samhället. Rädsla och ovilja inför nya kulturer kan förhindra 

individers möjligheter till att integreras samt att kulturkrockar kan försvåra integrationen. 

Det framkom även att det bör finnas ett tvärsektoriellt arbete mellan samhällsaktörer och att 

lättillgänglig information kan nås, för en lättare förståelse för kulturen i det nya landet. 

Slutsatsen är att det finns olika aspekter som utlandsfödda kvinnor upplever påverkar deras 

möjlighet till integration: upplevelser, underlättande faktorer och hinder för integration. 

Framtida beslutsfattare bör ha dessa i åtanke vid utformning av styrning och policy för 

integration.  

Nyckelord: Delaktighet, Integration, Kvalitativa intervjuer, Ojämlikhet i hälsa, Utlandsfödda 

kvinnor 



 

 

 

ABSTRACT 

Women self-report worse health than men, and people born in a foreign country report lower 

psychological well-being than Swedish born people. Participation and influence within 

society directly correlate with health, therefore it is important to integrate people into society 

so that they can participate and gain influence. The purpose of this study is, using a public 

health perspective, to examine foreign born women’s relations and experiences of integration 

in Sweden. A qualitative approach was used to answer the purpose. Five semi-structured 

interviews have been conducted in Stockholm, Västerås and Gävle with foreign born women 

of 18 years and older. The collected interview data was analyzed using manifest content 

analysis. The results showed that social-networks, language, and occupation are three 

important aspects that contribute to successful integration. Fear and unwillingness to 

assimilate to different cultures in a new country can increase the difficulty of integration. To 

ease integration, the participants believed that a multi-sectoral approach is necessary, 

stakeholders in integration need to work together. The women further described that more 

information and transparency in information from stakeholders will increase their ability to 

successfully integrate into a new country. The conclusions are that there are three main 

aspects that foreign born women believe influence their possibility to integration: 

experiences, possibilities and obstacles. Future policy makers should regard these important 

aspects when presenting policies for integration. 

Keywords: Participation, Integration, Qualitative interviews, Inequalities in health, Foreign-

born women  
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1 INTRODUKTION 

Invandringen i Sverige har ökat drastiskt under de senaste fem åren, vilket innebär att 

samhället utsätts för nya utmaningar och behov i integrationsarbetet. Eftersom att 

invandringen har ökat är det viktigt med en fungerande integration för att möjliggöra till en 

god hälsa bland utlandsfödda. Folkhälsan i Sverige är ojämlik och utlandsfödda har generellt 

sett sämre hälsa än svenskfödda. Utgångspunkten i folkhälsopolitiska mål är människors lika 

värde och ett område för hälsoutmaningar är ojämlikhet i hälsa. För att uppnå ett av de elva 

målområdena för folkhälsa Delaktighet och inflytande bör utsatta grupper som barn, 

ungdomar, äldre och invandrare således prioriteras för en god hälsa på lika villkor i hela 

befolkningen. Genom delaktighet och inflytande kan individers hälsa förbättrats då det finns 

starka samband mellan hälsa och delaktighet i samhället. Mellan kvinnor och män har 

kvinnor sämre hälsa, vilket särskilt visats bland kvinnor med endast grundskoleutbildning. 

Bland utomeuropeiskt födda kvinnor har det nedsatta psykiska välbefinnandet ökat drastiskt 

under de senaste sex åren, i jämförelse med svenskfödda kvinnor.  

Forskningsområdet i detta examensarbete valdes på grund av ett intresse för att minska 

ojämlikheter i hälsa, särskilt bland kvinnor och utlandsfödda. Att studera hur ojämlikheter i 

hälsa kan minskas har framstått som ett viktigt forskningsområde utifrån författarens 

folkhälsovetenskapliga studier. Att minska ojämlikheter bland olika grupper i befolkningen 

anses vara viktigt för en god hälsa på lika villkor. Eftersom att både kvinnor och utlandsfödda 

är två grupper i samhället som behöver uppmärksammas gällande ojämlikheter i hälsa, 

valdes undersökningen att utgå från utlandsfödda kvinnors perspektiv. Förhoppningen med 

undersökningen är att uppmärksamma eventuella problem med hur integrationen fungerar i 

Sverige, samt att belysa hur utlandsfödda kvinnors upplever och har erfarenheter av 

integrationen. I studien förväntas det även framkomma förslag på hur integrationsarbetet 

kan förbättras, då det har visats att integration kan påverka individers hälsa. Genom att 

fokusera på integrationsarbetet kan det skapa förutsättningar för individer att bli delaktiga i 

samhället.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Hälsa och folkhälsa 

Hälsa kan beskrivas på många olika sätt och det finns ett flertal definitioner. Hälsobegreppet 

har förändrats över tid och gått från det traditionella biomedicinska synsättet, där hälsa 

endast ansågs vara frånvaro av sjukdom, till en mer holistisk syn på hälsa där hälsa anses 

vara en process och inte endast ett statiskt tillstånd (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). 

En väletablerad definition av hälsa utformad av Världshälsoorganisationen (WHO, 1948) är 

“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity.” (s. 1) 

WHO (1998) beskriver att folkhälsa inte bara innebär dödlighet och sjuklighet bland 

befolkningen, utan även levnadsvanor, skyddsfaktorer och riskfaktorer. En god folkhälsa ska 

även vara jämlikt fördelad bland individer i befolkningen. Folkhälsa har beskrivits som: “The 

science and art of promoting health, preventing disease, and prolonging life through the 

organized efforts of society” (WHO, 1998, s. 3).  

2.1.1 Målområden inom folkhälsoarbete 

Folkhälsoinsatser utgår från två komponenter; att främja hälsa och att förebygga sjukdom. 

Regeringens proposition (Prop. 2002/03:35) beskriver ett övergripande mål för 

folkhälsoarbetet i Sverige: ”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 

villkor för hela befolkningen.” (s.26). 

Ett samarbete mellan flera sektorer i samhället krävs för att nå det övergripande 

folkhälsomålet, vilket bör ske genom ett långsiktigt och målinriktat arbete. Elva folkhälsomål 

har utvecklats för att underlätta folkhälsoinsatser, vilka innefattar bestämningsfaktorer som 

är kopplade till livsvillkor och livsstil/levnadsvanor (Prop. 2007/08:110). Regeringens 

proposition (Prop. 2002/03:35) beskriver bestämningsfaktorer för hälsan som ”… de 

livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor som påverkar folkhälsan.” (s. 27). 

Propositionen för folkhälsa beskriver vikten av att minska ojämlikhet i hälsa och att genom 

ökad delaktighet och inflytande skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa (Prop. 

2007/08:110). 

2.1.2 Ojämlikhet, delaktighet och inflytande 

Hälsoklyftorna är som störst hos kvinnor med endast grundskoleutbildning, vilka har haft 

sämre hälsoutveckling i jämförelse med andra grupper (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Studier tyder på att det är sociala faktorer som främst påverkar ojämlikheter för hälsa och 

sjukdomstillstånd (Marmot, 2005). För att människor ska inneha en god hälsa och vara 

delaktiga i samhället krävs bland annat socialt umgänge och gemenskap (Berkman & 

Kawachi, 2000). Sociala nätverk innebär individers relationer med andra grupper eller 

individer, exempelvis relationer till arbetskamrater på arbetsplatsen (Kawachi & Berkman, 
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2001). Sociala nätverk är en skyddsfaktor då människans identitet- och självkänsla förstärks 

genom relationer, vilket även bidrar till att den psykiska hälsan förbättras (Prop. 

2007/08:110). Detta menar även Kawachi och Berkman (2001) som styrker att det finns 

samband mellan depression och mindre sociala nätverk med färre nära relationer. Cheung 

och Phillimore (2014) har i en studie visat att språkkompetens och längden av vistelse i det 

nya landet utvidgar invandrares sociala nätverk. Avsaknad av sociala nätverk minskar 

däremot möjligheter till etablering på arbetsmarknaden. Arbetslivserfarenhet från 

hemlandet, språkkunskaper och vistelselängd har vidare visats vara viktiga aspekter för 

möjligheter till arbete.   

För att skapa en god hälsa på lika villkor bör förutsättningar för utsatta grupper som barn, 

ungdomar, äldre och invandrare uppmärksammas. Varje individ bör få resurser till att uppnå 

den hälsa som är individuellt möjlig (Prop. 2002/03:35). I en rapport från 

Folkhälsomyndigheten (2016) framkommer det att hälsan överlag har förbättrats i Sverige 

under de senaste decennierna, men det finns skillnader i förutsättningar för god hälsa bland 

befolkningen. Män rapporterar god hälsa i högre grad än kvinnor, och individer med hög 

utbildningsnivå anger att de har bättre hälsa jämfört med dem med lägre utbildningsnivå.  

Ett av de elva folkhälsomålen är Delaktighet och inflytande i samhället vilket har betydelse 

för att nå det övergripande folkhälsomålet (Prop. 2007/08:110). För att uppnå delaktighet 

och inflytande i samhället bör interventioner för ekonomiskt och socialt utsatta grupper och 

individer utföras, vilka syftar till att skapa möjligheter till social och kulturell delaktighet 

(Statens folkhälsoinstitut, 2010a). Statens folkhälsoinstitut (2010b) beskriver att delaktighet 

kan ses som en möjlighet till att påverka på både individ- och samhällsnivå. Begreppet 

delaktighet kan beskrivas som olika grader av inflytande och det finns olika former av 

delaktighet. Former av deltagande och delaktighet som ibland undersöks är bland annat 

socialt och kulturellt deltagande, vilka båda är lägre bland utrikesfödda jämfört med övriga 

befolkningen. Inflytande beskrivs ofta när det handlar om i vilken grad individer kan påverka 

i sin närmiljö, exempelvis genom medborgerligt inflytande på kommunala nivåer. Inflytande 

innebär också att individer uppfattar att deltagandet är meningsfullt och att det finns en 

jämlik fördelning över deltagandet i samhället. Det är av vikt att individer känner delaktighet 

i samhället och att det finns möjlighet att påverka sina egna livsvillkor, då det finns ett starkt 

samband mellan ohälsa och brist på delaktighet i samhället (Statens folkhälsoinstitut, 

2010b).  

2.2 Invandring och integration 

Invandringen har ökat i Sverige under de senaste fem åren och under 2016 var invandringen 

historiskt hög (Statistiska centralbyrån [SCB], 2017). För att bli registrerad som invandrad 

ska en person ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år samt ha tillåtelse att folkbokföra 

sig i landet (SCB, 2016a). Begreppet invandrare är inte entydigt och det används olika 

beroende på kontext, men några definitioner är bland annat kriterier för medborgarskap, 

födelseland och språkbrytning (Ds. 2000:43). I regeringens proposition (2002/03:35) 

förklaras ingen skillnad mellan begreppen invandrare och utlandsfödda. Johansson (2016) 
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beskriver i en SCB-rapport att invandrare anses i statistiska sammanhang vara individer som 

är skatteregistrerade i Sverige, har erhållit uppehållstillstånd och planerar att stanna i 

Sverige. Det är av vikt att uppmärksamma faktorer som påverkar hälsan på grund av 

invandringen för att det ska infinnas en väl fungerande integration i samhället (Prop. 

2002/03:35). Regeringens proposition (Prop. 2002/03:35) beskriver att 

integrationspolitikens målområde innebär:  

… lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund, 

en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund och en samhällsutveckling som 

kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets 

grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i 

och medansvariga för. (s. 49) 

Rudiger och Spencer (2003) beskriver att integration är ett komplext begrepp med 

varierande betydelse för olika människor och begreppets innebörd är annorlunda i olika 

länder beroende på kontext. En gemensam beskrivning av integration är att det är en process 

i vilken människor som är förhållandevis nya i ett nytt land, blir en del av det nya samhället. 

Coffman och Norton (2009) beskriver att det finns ett flertal utmaningar vid omställningen 

att leva i ett nytt samhälle och att integration ibland visats ha negativ påverkan för hälsa. 

Depression har visats vara ett problem som kan uppstå på grund av känslor av saknad, 

separationen från familjemedlemmar och språkbarriärer (Coffman & Norton, 2009). Sociala 

nätverk har beskrivits i tidigare studier som en stärkande faktor för en lyckad integration 

(Cheung & Phillimore, 2014).  

2.2.1 Begreppen invandrare, utlandsfödd och nyanländ 

I denna studie benämns utlandsfödda även som nyanlända. En nyanländ person är enligt 

Migrationsverket (2016) någon som beviljats uppehållstillstånd och är mottagen i en 

kommun. Detta kan bero på flykting- eller skyddsskäl av olika slag. I linje med lagen om 

etableringsinsatser anses en person vara nyanländ i 24 månader och personen har även rätt 

till en etableringsplan under denna tid, med möjlighet till förlängning (SFS 2010: 197).  

Utlandsfödda anses i denna undersökning vara individer som är födda i ett annat land än 

Sverige. Begreppen invandrare och utlandsfödda nämns i undersökningen, vilka båda syftar 

på individer som har kommit till Sverige av olika anledningar och som är födda utrikes. 

2.2.2 Aktörers arbete för nyanlända 

Ansvarig för nyanländas etablering är bland annat Arbetsförmedlingen, vilket gäller för 

flyktingar och andra skyddsbehövande över 20 år, med förutsättning att uppehållstillstånd 

beviljats. Detta gäller även personer som är mellan 18-20 år som beviljats uppehållstillstånd 

men som saknar föräldrar i Sverige. Tillsammans med den nyanlände framställs en 

etableringsplan för arbetsförberedande insatser. Fördelningen mellan hur många som 

arbetar och som deltar i arbetsförberedande insatser är lägre bland kvinnor än män, särskilt 

under de första sex månaderna som nyanländ i Sverige. Två obligatoriska delar av 
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etableringsplanen är SFI (Svenska för invandrare) och samhällsorientering, vilka 

tillhandahålls av kommuner. Även andra insatser som underlättar etableringen i samhället 

ansvarar kommunen för. Länsstyrelsen ansvarar på regional nivå för samverkan mellan flera 

aktörer i planering och insatsgenomförande samt för uppföljning av insatser (Prop. 

2013/14:1). 

2.3 Utlandsföddas hälsa 

Studier visar att utlandsfödda har sämre hälsa jämfört med individer födda i Sverige 

(Lindström, Sundquist & Östergren, 2017; Iglesias, Robertson, Johansson, Engfeldt och 

Sundquist, 2002). Utlandsfödda har högre risk för psykisk ohälsa i form av depressioner, 

stress, ångest och sömnsvårigheter. Andra faktorer som bidrar till sämre upplevd hälsa bland 

utlandsfödda är bland annat språksvårigheter, arbetslöshet och ekonomiska problem 

(Socialstyrelsen, 2009). Enligt Socialstyrelsen (2011) rapporterar personer som är födda 

utanför Europa den sämsta hälsan jämfört med andra utlandsfödda. En betydande faktor för 

ohälsa bland utlandsfödda är språkbarriärer, vilket kan bidra till försvårad tillgänglighet och 

information om hälso- och sjukvård vilket i sin tur minskar möjligheter till att uppnå en god 

hälsa (Coffman & Norton, 2009). Individer med låg hälsolitteracitet har svårigheter med 

tillgång till sjukvård, på grund av en minskad förmåga att kunna ta del av och införskaffa 

information om hälsoresurser i samhället (Coffman & Norton, 2009). Inom primärvården 

och sjukhusvården har nationella patientenkäter visat att utlandsfödda som inte har svenska 

som modersmål upplever mindre delaktighet och tillgänglighet till information om 

sjukvården i samhället (Socialstyrelsen, 2011).  

En vanlig förklaring till att utlandsfödda med utomeuropeiskt ursprung har en sämre hälsa 

jämfört med sverigefödda är att de ofta är utsatta för diskriminering. Diskriminering menas i 

detta sammanhang att utlandsfödda ofta hänvisas till lågavlönande och tunga arbeten, 

samtidigt som dessa hamnar i bostadsområden med låg status (Socialstyrelsen, 2009). 

Mestheneos och Ioannidi (2002) förklarar att negativa attityder ofta uppstår mot flyktingar i 

länder med välutvecklade välfärdssystem. Två av de bidragande orsakerna till att 

integrationen i Europa inte fungerar är rasism och okunskap mot och om flyktingar.  

I en studie av Bask (2010) framkommer ytterligare förklaringar till att utlandsfödda har 

sämre hälsa då utlandsfödda är mer socialt exkluderade i samhället jämfört med 

svenskfödda. Studien visar på att integrationen i det svenska samhället inte har förbättrats 

över tid, utan istället försämrats, i form av social exkludering. Bask (2010) menar även att en 

individ bör vara drabbad av särskilda socioekonomiska problem för att denne ska anses vara 

socialt exkluderad; ekonomiska problem, långvarig arbetslöshet, hälsoproblem, utsatthet för 

hot och våld, trångboddhet och en avsaknad av nära relationer. Om en person lider av två 

eller flera av dessa sex socioekonomiska problem anses denne vara social exkluderad.  
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2.3.1 Utlandsfödda kvinnors hälsa  

Antalet utrikesfödda kvinnor i Sverige var 894 402 år 2016 (SCB, 2016b). Enligt SCB (2016c) 

har antalet kvinnor med nedsatt psykiskt välbefinnande i Sverige som är födda utanför 

Europa ökat från 19 % år 2010 till 29 % år 2016. Antalet svenskfödda kvinnor med nedsatt 

psykiskt välbefinnande var 15 % år 2010 och 17 % 2016. Antalet kvinnor med nedsatt psykiskt 

välbefinnande som är födda utanför Europa har alltså ökat med 8 % mer än antalet 

svenskfödda. 

Svenska kvinnor rapporterar sämre hälsa än män och trenden ser likadant ut bland 

utlandsfödda kvinnor och män (Socialstyrelsen, 2009). Iglesias et al. (2002) menar att 

utlandsfödda kvinnor rapporterar sämre självuppskattad hälsa och psykosomatiska besvär 

oftare än svenskfödda kvinnor. Även födelseland har visats påverka risken för sämre 

självuppskattad hälsa och psykosomatiska besvär.  

2.4 Teoretisk referensram 

2.4.1 Arnsteins teori om delaktighet 

Delaktighet är avgörande för en välfungerande integration (Berkman & Kawachi, 2000). En 

vanligt förekommande beskrivande teori för delaktighet vid integration bland etniska 

grupper är Arnsteins teori om delaktighet (Wallerstein & Duran, 2006; Beebeejaun, 2006; 

Dekker, 2007). Teorin framställdes på 1960-talet för att beskriva olika former av delaktighet 

och grader av inflytande (Castell, 2013). Arnstein (1969) ansåg att det är en skillnad mellan 

att endast vara delaktig och att ha makt till att påverka utfall och beslut i samhället. Teorin 

grundas på tre segment som är indelade i åtta steg, beskrivet som Ladder of Citizen 

Participation (se figur 1). Segmentet längst ner klassas som icke-deltagande, vilket Arnstein 

(1969) beskriver som att istället för att möjliggöra för människor att delta vid planering av 

samhället, involveras dessa i andra aktiviteter för att deras uppmärksamhet ska vändas åt 

andra håll. I det mittersta segmentet beskriver Arnstein (1969) att medborgare endast har ett 

symboliskt deltagande, detta genom att bland annat låta medborgare framföra åsikter, utan 

att beslutsfattare tar hänsyn till åsikterna i verkligheten. Det översta segmentet förklaras som 

medborgarmakt, vilket enligt Arnstein (1969) handlar om att medborgarna får högst 

delaktighet i samhället genom att det ges möjligheter till att förhandla och bestämma över 

olika beslut.  
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Figur 1. Omarbetad version efter Arnstein (1969). 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har utvecklat Arnsteins teori till den så kallade 

delaktighetstrappan (se figur 2). Detta eftersom att Arnsteins teori anses vara otillämpbar, 

då den utgår från en annan tid och kontext än vad som är relevant för Sverige idag. Det som 

främst förändrats i den omarbetade versionen är att de två lägsta trappstegen har tagits bort, 

då detta anses vara en obefintlig form av deltagande i dagens samhälle (Castell, 2013). Det 

resterande innehållet har även det förändrats, men likheter av ursprungsversionen finns 

kvar.  

 

Figur 2. Delaktighetstrappan, omarbetad version av SKL (Castell, 2013, s. 37) utifrån Arnsteins teori. 

Arnsteins teori är en vanligt förekommande modell även inom folkhälsoarbete för att 

beskriva grader av delaktighet och inflytande på lokal och regional nivå. Det har visats 

möjligt att förändra individens delaktighet i dess närmiljöer. Förändring av delaktighet har 

framför allt varit möjlig att förklara på kommunal och lokal nivå, då människor på dessa 
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nivåer ofta kommer i kontakt med offentliga sektorer som exempelvis skola och socialkontor 

(Statens folkhälsoinstitut, 2010b).  

2.5 Problemformulering 

Integration är ett område som har betydelse för hälsan i befolkningen. För att en jämlik hälsa 

i befolkningen ska uppnås bör integrationsarbetet uppmärksammas då det påverkar hur 

utlandsfödda blir delaktiga i samhället (Statens folkhälsoinstitut, 2010b). Både kvinnor och 

utlandsfödda är två utsatta grupper i samhället som har visat ha en sämre hälsa jämfört med 

andra grupper i befolkningen (Iglesias et al., 2002). 

Tidigare forskning visar att det finns ett starkt samband mellan ohälsa och brist på 

delaktighet i samhället, men även att en misslyckad integration kan ha negativ påverkan för 

människors hälsa. Uppfattningen är därför att kunskap om hur ett fungerande 

integrationsarbete ska genomföras i samhället bör ökas, för att uppnå en god hälsa bland 

befolkningen. Avsikten med denna studie är således att undersöka utlandsfödda kvinnors 

upplevelser och erfarenheter av integrationen. Förhoppningen är att ökad förståelse och 

kunskap om integration framkommer, vilket kan ligga till grund för framtida 

folkhälsoinsatser.  

3 SYFTE 

Syftet är att undersöka utlandsfödda kvinnors upplevelser och erfarenheter av integration i 

samhället utifrån ett folkhälsoperspektiv. 

3.1 Frågeställningar  

• Hur upplever utlandsfödda kvinnor integrationen? 

• Vad anser kvinnorna underlättar integrationen?  

• Vad anser kvinnorna försvårar integrationen? 
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4 METOD 

4.1 Design  

För att undersöka utlandsfödda kvinnors upplevelser och erfarenheter av integration har en 

kvalitativ metod använts, vilket enligt Bryman (2011) innebär att undersökningens fokus är 

på ord och upplevelser. Kvalitativa undersökningar syftar till att skapa förståelse, med fokus 

på att beskriva och att tolka hur individer och grupper upplever den sociala verkligheten 

(Holloway & Wheeler, 2010). I linje med undersökningens syfte valdes en kvalitativ metod 

för att skapa en djupare förståelse för utlandsfödda kvinnors erfarenheter och upplevelser av 

integrationen i Sverige. En vanlig metod för att samla in material inom kvalitativa studier är 

enligt Bryman (2011) genom intervjuer, vilket genomfördes i denna undersökning i form av 

semistrukturerade intervjuer.  

4.2 Urval  

Deltagarna till undersökningen valdes genom målstyrt urval, vilket innebär att välja ut 

personer som anses vara relevanta utifrån studiens syfte och inte på ett slumpmässigt sätt 

(Bryman, 2011). I ett målstyrt urval inkluderas deltagarna baserade på förutbestämda 

kriterier och som har erfarenheter inom ett särskilt område (Holloway & Wheeler, 2010). 

Kriterierna i denna studie var kvinnor med födelseland utanför Skandinavien i åldern över 18 

år, samt en förmåga att kunna föra en dialog på svenska.  

För att rekrytera deltagare till undersökningen kontaktades till en början endast etniska 

föreningar, men det framkom att många av dessa inte hade några regelbundna 

sammankomster för sina medlemmar utan träffades endast vid särskilda högtider. På grund 

av svårigheter att nå kvinnor som uppfyllde kriterierna för urvalet skrev författaren istället 

ett inlägg på Facebook. I inlägget beskrevs syftet och målgrupp för studien, samt att 

deltagandet var frivilligt. Detta inlägg delades 16 gånger och sex personer tog kontakt och 

beskrev att de var villiga att ställa upp för intervju. Endast två personer av dessa valdes ut av 

de intresserade då resterande personer ingick i författarens privata umgängeskrets, eller på 

grund av att de bodde i städer som det inte fanns praktisk möjlighet att åka till.  

För att rekrytera ytterligare deltagare kontaktades ett flertal andra offentliga och ideella 

föreningar och verksamheter. Dessa besöktes sedan för att informera om undersökningen. 

En av föreningarna kontaktades endast över telefon. Verksamheter som besöktes och 

kontaktades var SFI via Eductus och Folkhögskolan, en lokal fritidsgård samt Röda korset. 

Alla dessa verksamheter låg i Västerås. Vid besökstillfällena fick kvinnor som var intresserade 

av intervjun skriva upp sina kontaktuppgifter och dessa fick sedan ett missivbrev (Bilaga A) 

på plats. Kvinnor som skrivit sina uppgifter vid informationsbesöken i olika verksamheter 

blev sedan kontaktade via telefon eller mail. Kvinnorna som blev utvalda och som hade visat 

intresse genom Facebook fick missivbrevet skickat i den privata meddelandefunktionen på 

Facebook. En av kvinnorna ringde själv upp författaren och förklarade att hon var intresserad 
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av att delta, då hon hade fått information om undersökningen via telefonkontakt. Kvinnan 

fick då missivbrevet via sin privata mail. 

Eftersom att det uppkom svårigheter att nå särskilda individer rekryterades deltagarna även 

genom ett bekvämlighetsurval, vilket kan ses som en del av det övergripande målinriktade 

urvalet i denna studie. Bryman (2011) beskriver att ett bekvämlighetsurval ofta genomförs 

när deltagare finns nära tillhands. Holloway och Wheeler (2010) beskriver även 

bekvämlighetsurval som ett tillvägagångssätt för att samla in lättillgängliga deltagare vilka 

kan bidra med erfarenheter och kunskap för att besvara studiens syfte. Totalt intervjuades 

fem personer vilka bodde i tre olika städer; Gävle, Västerås och Stockholm. Deltagarna i 

undersökningen bestod av utlandsfödda kvinnor i åldrarna 20 till 49 år. Kvinnor kom från 

regioner som tillhör Sydamerika, Östeuropa och Mellanöstern. Tiden som kvinnorna 

befunnit sig i Sverige var mellan ett halvår och upp till 26 år.  

4.3 Datainsamling 

Insamling av data genomfördes med hjälp av fem enskilda semistrukturerade intervjuer med 

stöd av en intervjuguide (Bilaga B). Enligt Holloway och Wheeler (2010) kan ett 

ämnesområde i semistrukturerade intervjuer följas, samtidigt som följdfrågor kan ställas vid 

behov. En intervjuguide menar Holloway och Wheeler (2010) är ett bra medel att använda. 

Detta för att intervjuaren ska ha möjlighet till att samla in liknande data från alla 

intervjupersoner i undersökningen, så att undersökningens syfte och frågeställningar kan 

besvaras. Intervjuguiden utformades efter frågeställningarna och dess ämnesområden, vilka 

bestod av: hur utlandsfödda kvinnor upplever integrationen, vad som underlättar och vad 

som försvårar integrationen. 

En pilotintervju genomfördes med en kvinna av utländskt ursprung, vilket ansågs underlätta 

pilotintervjun då kvinnan har erfarenheter av integrationen som utlandsfödd kvinna i 

Sverige. Vid pilotintervjun kunde frågor som ansågs missvisande eller svåruppfattade ändras, 

vilket bidrog till att en bättre intervjuguide kunde arbetas fram. En fråga i intervjuguiden 

som berörde förslag på förbättring av integrationen bland särskilda aktörer kompletterades 

med ordet verksamhet för en lättare förståelse. Frågan delades även upp i två frågor, där den 

ena handlade om vad som anses öka möjlighet till delaktighet i samhället och den andra 

frågan mer specifikt om aktörer.  

Intervjuerna tog plats i Stockholm, Gävle och Västerås och kvinnorna fick själva bestämma 

tid och plats för intervju. Alla intervjupersonerna intervjuades på arbetsplatser eller platser 

där intervjupersonerna befinner sig dagligen, exempelvis på utbildningscentrum för SFI. 

Intervjuerna utfördes i stängda rum vilka uppfattades vara i en lugn miljö utan störande 

objekt. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon för att underlätta i kommande analys. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan inspelning av intervjuer även minska risken för att 

innehåll ska få förlorat. Genom att registrera intervjuer med hjälp av inspelning kan 

intervjuaren fokusera på ämnet och samtalet under intervjun. Med hjälp av inspelning kan 
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även tonfall, pauser och dylikt analyseras i efterhand då det även möjliggör för omlyssning 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuaren antecknade under alla intervjuer, men detta var 

endast enstaka stödord för framtida analys. Tidsåtgångerna för intervjuerna var mellan 28-41 

minuter för varje intervju.  

4.4 Databearbetning och analysmetod 

Analysmetoden genomfördes med stöd av beskrivningen utifrån Graneheim och Lundmans 

(2004) beskrivning av kvalitativa innehållsanalyser. Graneheim och Lundman (2004) 

framhäver att fokus i innehållsanalysen bör ligga på tolkning av det som framkommer genom 

kommunikation.  

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades dessa ordagrant, vilket resulterade i totalt 

72 A4-sidor med radavstånd 1,08 och textstorlek 12. Transkribering innebär enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) att inspelningarna av intervjuerna skrivs ut ordagrant till textform. 

Transkriberingarna utfördes samma dag eller inom några dagar efter varje intervju. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) påbörjas tolkningen av material redan vid transkriberingen, då 

den ger upphov till frågor och idéer. Vid transkriberingen skrevs uttryck så som skratt, 

pauser och tveksamheter ut. Detta för att få en djupare förståelse för meningen i vad som 

sades under intervjun, samt för att få en liknande bild av hur intervjun gick till.   

Transkriberingarna analyserades utifrån en manifest innehållsanalys. Manifest 

innehållsanalys innebär att det som står tydligt i texten analyseras, till skillnad från latent 

innehållsanalys där även eventuella bakomliggande orsaker till det som inte endast 

framkommer ur text tolkas (Graneheim & Lundman, 2004). Varje transkriberad intervju 

lästes igenom två gånger, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) är av vikt för att 

erhålla en helhetssyn av innehållet i intervjuerna. Under det andra lästillfället markerades 

text som ansågs vara relevant och/eller intressant för studiens syfte och frågeställningar, 

vilket benämns som meningsbärande enheter (Graneheim & Lundman, 2014). 

Meningsbärande enheter markerades utifrån vilken information som ansågs vara 

återkommande i intervjuerna, att uttryck upprepades flera gånger under en intervju och att 

författaren hade läst om dessa fenomen tidigare. Dessa markerades med en enskild färg för 

varje intervju, vilket underlättade att särskilja olika deltagares uttryck i texten. Vidare 

kondenserades de meningsbärande enheterna för att underlätta arbetet med textmassan. Att 

kondensera meningsbärande enheter innebär att text kortas ned, utan att förlora väsentlig 

information i det som står (Graneheim & Lundman, 2014). Den kondenserade texten 

kodades därefter till ett eller flera ord för att skapa etiketter i linje med Graneheim och 

Lundmans (2014) beskrivning av kodning.  

En kod är ett beskrivande ord, vilka kan betraktas som nyckelord utifrån de meningsbärande 

enheterna (Graneheim & Lundman, 2014). Med stöd av koderna kunde de kondenserade 

meningsbärande enheterna sorteras in under respektive kategori, vilka var förutbestämda 

utifrån studiens syfte. En kategori beskriver Graneheim och Lundman (2014) är en grupp 

som har ett gemensamt innehåll. Dessa kategorier var i överrensstämmelse med studiens tre 

frågeställningar: Hur integrationen upplevs, Uppfattningar om positiva egenskaper för 
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integration och Uppfattningar om utmaningar för integration. Utifrån koderna bildades 

även underkategorier under respektive kategori, genom att föra samman de kodade 

enheterna som hade gemensamma särdrag. Ett exempel på detta redovisas i tabell 1. 

Tabell 1: Exempel på hur två meningsbärande enheter kondenserats, kodats och kategoriserats i 

innehållsanalysen. 

4.5 Kvalitetskriterier 

Inom kvalitativ forskning är ett kvalitetskriterium tillförlitlighet, vilket kan bedömas genom 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet (Holloway & Wheeler, 2010). 

För att stärka trovärdigheten i undersökningen har deltagarna valts utifrån underökningens 

syfte. Utifrån deltagarnas erfarenheter och kunskap inom området integration har den 

sociala verkligheten framkommit ur ett relevant perspektiv. Bryman (2011) beskriver att 

trovärdigheten i undersökningen skapas när material som framkommer är väl beskrivet i 

överensstämmelse med deltagarnas upplevelser och erfarenheter av verkligheten.  

Enligt Holloway och Wheeler (2010) kan överförbarheten stärkas genom att information som 

framkommer i undersökningen kan vara relevant i annan kontext. För att överförbarheten 
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ska stärkas har metoden i undersökningen varit utförligt beskriven. Bryman (2011) beskriver 

detta som täta beskrivningar, vilket anses vara viktigt för att bedöma om resultat går att 

överföra till en annan miljö. Intervjuerna transkriberades ordagrant och citat från deltagarna 

presenterades i resultatet, vilket Holloway och Wheeler (2010) beskriver kan stärka 

trovärdigheten. För att pålitligheten ska stärkas har olika val och strategier i 

undersökningsprocessen redovisats, vilket Holloway och Wheeler (2010) beskriver är 

betydelsefullt för att läsaren ska förstå och ha en möjlighet att kunna utvärdera val av 

undersökningsmetod.  

Konfirmerbarhet kan beskrivas som ett kriterium där undersökningens resultat och syfte 

uppnås objektivt, utan att vara ett resultat av förkunskaper och värderingar (Bryman, 2011). 

En utgångspunkt i undersökningen har varit ett objektivt förhållningsätt då deltagarnas 

berättelser har beaktats med objektivitet utan att påverkas av tidigare förförståelse.  

4.6 Forskningsetiska aspekter 

World Medical Association (2013) utvecklade år 1964 etiska principer för medicinsk 

forskning som berör människor, vilket resulterade i Helsingforsdeklarationen. Deklarationen 

har vidareutvecklats och i den framgår fyra etiska principer som är grundläggande inom 

forskning, vilka har beaktats i denna undersökning. Principerna rör anonymitet, frivillighet, 

integritet och konfidentialitet. Bryman (2011) beskriver dessa fyra principer vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet.  

Deltagarna i undersökningen fick information om syftet med studien genom ett missivbrev, 

vilket uppfyller informationskravet då detta innebär att informera deltagarna om 

undersökningens syfte (Bryman, 2011). I missivbrevet beskrevs även att medverkan när som 

helst kan avbrytas och att det är frivilligt att delta i studien (Bilaga A). Samma information 

om att deltagande var frivilligt och att det när som helst kunde avbrytas meddelades även 

muntligt innan intervjuerna påbörjades. Deltagarna fick även frågan om de godkände att 

intervjuerna spelades in innan intervjutillfället. Genom denna information kunde även 

samtyckeskravet uppfyllas (Bryman, 2011).  

Konfidentialitetskravet innebär att deltagare i undersökningen ska behandlas anonymt och 

otillgängligt för obehöriga (Bryman, 2011). I redovisningen av undersökningens resultat har 

intervjupersonerna varit anonyma genom att benämnas som IP1-IP5 och information som 

framkommit har bevarats så att obehöriga inte har haft tillträde till informationen. 

Nyttjandekravet uppfylls då informationen endast kommer att användas för denna studies 

ändamål (Bryman, 2011). Transkriberingar och ljudinspelningar kommer att raderas efter att 

uppsatsen är godkänd.  
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5 RESULTAT  

I detta avsnitt presenteras det resultat utifrån de kategorier och underkategorier som 

framkom i innehållsanalysen. Resultatets rubriker är utformade efter studiens 

frågeställningar, vilka är: Hur upplever utlandsfödda kvinnor integrationen? Vad anser 

kvinnorna underlättar integrationen? och Vad anser kvinnorna försvårar integrationen? 

Citat presenteras ordagrant och nedkortningar av citat har markerats med tre punkter inom 

parenteser.  

5.1 Upplevelser av integrationen  

5.1.1 Brist på information om det svenska samhället 

Ett ämne i intervjuerna som diskuterades bland flera av kvinnorna är att det förekommer 

brister av information om den svenska kulturen för nyanlända invandrare. För att skapa en 

bra fungerande integration behöver utlandsfödda få information om exempelvis lagar och 

regler, vilket anses skapa mer delaktighet för utlandsfödda i samhället. Även oskrivna regler 

är viktiga att lära sig då flera av kvinnorna upplever att dessa regler är något som de fått reda 

på genom olika händelser under tiden de levt i Sverige. Oskrivna regler beskrevs av 

kvinnorna som olika normer en individ bör känna till för att kunna vara delaktig i olika 

sociala sammanhang. Dessa regler ansågs framkomma genom upplevelser och erfarenheter 

från verkligheten, exempelvis vilka beteenden som accepteras utifrån sociala normer. Enligt 

flera av kvinnorna bör den information som ges till utlandsfödda invandrare förenklas och 

vara mer lättillgänglig än vad den är i dagsläget. Det anses vara en fördel att det är fler 

invandrare som i nuläget arbetar inom offentliga verksamheter, då detta bland annat kan 

bidra till att information kan utges på fler språk. 

… Men just den här att vi har den typen av kvinnosyn och så vidare. Vi har dom rättigheterna, 

man får vara föräldraledig, man kan bli arbetslös, alltså det finns ju vissa rättigheter och 

sådär… Vi har någonting som heter försäkringskassan, vi har skatteverket som vi måste betala 

skatt, men alltså sådana detaljer som är viktiga att veta. (…) Som kanske inte ens står i någon 

bok eller något sådant. (IP4) 

Ett förslag på informationstillfällen från flera av intervjudeltagarna är i skolor och att 

nyanlända barn och ungdomar ska få mer information om hur samhället fungerar, detta för 

att underlätta integrationen. Det är av vikt att barnen känner sig välkomna men att samtidigt 

förstå att det finns regler som de har skyldigheter att följa när de kommer till Sverige. Genom 

att informera små barn tidigt anses integrationsprocessen underlättas, särskilt när det 

handlar om jämställdhet och att kvinnor och män ska behandlas lika.  
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5.1.2 Samarbete mellan myndigheter  

En gemensam upplevelse bland kvinnorna är att det krävs ett samarbete mellan myndigheter 

för att skapa en bra integration för utlandsfödda. Praktik är ett område som diskuteras och 

ett förslag är att företag bör skapa fler möjligheter till praktik för att invandrare ska få 

möjligheten att praktisera språket i arbetslivet.  

Jag tror ju att om företagen öppnar dörrarna mer och mer för det här med att ta in 

praktikanter och lärlingar och så, att det är ju ett jättebra sätt att visa hur det funkar i Sverige 

och att ge dom människorna en chans för att man kan ju liksom vara otrolig kompetent men 

att man... Inte kan svenska liksom till hundra procent. (IP1) 

Kvinnorna anser att det sker brist på kommunikation mellan flera myndigheter för 

nyanlända invandrare vilket skapar problem, särskilt då det anses ta tid med olika 

arbetsuppgifter vilket hade kunnat utföras mer effektivt med en bättre kommunikation. Ett 

förslag på bättre kommunikation är enligt kvinnorna mer samarbete mellan SFI och 

Arbetsförmedlingen. Det anses vara positivt att ha tydliga mål för eleverna på SFI för att de 

enklare ska komma ut på arbetsmarknaden.  

5.1.3 Jämställdhet 

Det som alla kvinnorna någon gång nämnde under intervjuerna var möjligheter och hinder 

gällande jämställdhet. Det många av kvinnorna upplever positivt är att kvinnor i Sverige får 

möjlighet till att arbeta och utbilda sig. 

… Men mamma måst… Hon tycker om jättemycket Sverige. Därför att i mitt hemland, hon 

kunde jobba, hon kunde lära sig och bara stanna hemma och bara laga mat och bara, städa 

och... Men nu här... Hon lära sig svenska och hon vill jobba och... Det är, hon tror det är 

jättejättecool. (IP2) 

Kvinnorna upplever inte att det finns skillnader i möjligheter till att integreras i samhället 

bland utlandsfödda män och kvinnor. En ny lärdom som däremot framkom för intervjuaren 

under intervjuerna var att utlandsfödda kvinnor anses integreras bättre och fortare jämfört 

med utlandsfödda män. Kvinnor upplevs komma ut på arbetsmarknaden och utbildar sig 

snabbare än män. Det finns flera anledningar till detta, men främst nämndes att kvinnor som 

kommer hit är mer drivna än män. Detta driv anses vara på grund av de möjligheter som 

finns för kvinnor i Sverige jämfört med flera av deras hemländer.  

Det anses positivt att kvinnor blir mer självständiga när de kommer till Sverige. Enligt flera 

av kvinnorna underlättar det för både kvinnan och mannen i ett förhållande då båda hjälps åt 

med att arbeta och försörja familjen. En nackdel med detta är att det kan skapa problematik 

då det skapar en kulturkrock. En del av intervjupersonerna tror att majoriteten av kvinnor 

som kommer till Sverige från ett land med mindre jämställdhet fortfarande sköter allt 

hushållsarbete hemma. Effekten av detta blir då att det blir dubbelt arbete för kvinnorna, då 

de hjälper till att arbeta och försörja familjen men fortfarande sköter hemmet mer än 

männen.  
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En annan effekt av ett mer jämställt samhälle är att både kvinnor och män kan få en chock i 

sina nya roller som man och kvinna.  

Ja, att man tappar en eh… Sin egen roll kanske lite sådär. ”Oj nu, pappa kan vara pappaledig, 

vad ska jag göra?”, lite sådär tror jag att jag har en känsla av (…) Och jag tror att åt andra hållet 

det är också att papporna känner att: ”oj jag har i mitt hemland har jag varit den som försörjer 

familjen” och så plötsligt: ”oj nu ska jag vara ledig och vabba och sådär” det… Tror jag att det 

har betydelse. (IP4) 

Några av intervjudeltagarna upplever även att kvinnorna som kommer till Sverige blir ännu 

mer självständiga än männen och att det därför blir vanligare med skilsmässor. Ibland 

upplevs det även skapa missnöje bland männen, då de anser att det jämställda samhället är 

orättvist mot männen. Detta anser en av kvinnorna bero på missuppfattningar om att på 

grund av mer fokus på jämställdhet är det endast till kvinnans fördel. 

5.2 Uppfattningar om att möjliggöra för integration 

5.2.1 Anpassning till den svenska kulturen 

Intervjupersonerna har olika uppfattningar om vad som anses underlätta integrationen. En 

gemensam åsikt är att det är viktigt att anpassa sig till den svenska kulturen då det 

underlättar integrationen. För att bli delaktig i samhället framkommer att svenska relationer 

har underlättat för kvinnorna, genom att exempelvis delta vid traditionella högtider. Ett 

flertal av kvinnorna tycker däremot att det är en fördel att ha kvar sin kultur i den grad som 

anses positivt för individen själv, men att en fördel kan vara att välja det bästa från både sin 

egen och den svenska kulturen. Att inte ha fördomar och att respektera alla människor har 

hjälpt en av kvinnorna särskilt mycket för att integreras.  

5.2.2 Individuella drivkrafter 

Kvinnorna upplever att varje individs personlighet har påverkan för integrationsprocessen. 

Flera av kvinnorna har liknande åsikter om att det är en fördel att vara öppen och bjuda på 

sig själv, att ha mål och veta vad man vill samt att man måste anstränga sig för att skaffa 

svenska vänner. Det finns möjligheter att vara sig själv i samhället men det handlar om att 

vilja komma in i samhället.  

Alltså det, det beror på varje individ. Jag vill bjuda på mig själv. Alltså jag själv vet att jag 

kommer till Sverige, jag är i Sverige, hur mycket ska jag bjuda på… Alltså hur mycket jag själv 

kan vara öppen och bjuda på mig själv. För att om jag inte gör det, hur ska jag kunna integrera 

mig själv, hur ska jag kunna anpassa mig, hur ska jag lära mig? (IP5) 
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5.2.3 Möjligheter och frihet 

Flera av kvinnorna beskriver att Sverige uppfattades som ett land med frihet och möjligheter 

för utveckling. En del hade hört att vädret skulle vara väldigt kallt men samtidigt 

överträffades förväntningarna på hur människor här bemöter utlandsfödda. Det som flera av 

kvinnorna hade gemensamt i motiv till att komma till Sverige var att deras framtid här anses 

ge fler möjligheter än att stanna kvar i hemlandet.   

5.2.4 Språk 

Ett medel som är viktigt för att bli delaktig i samhället är att lära sig språket, vilket framkom 

under alla fem intervjuer. Att kunna språket anses vara bland det viktigaste för att underlätta 

integrationen. Genom att lära sig språket som utlandsfödd hjälper det människor till att 

komma in i arbetslivet och andra sociala sammanhang. De kvinnor som kom hit som unga 

upplever att de fick arbeta hårdare med sin utbildning på grund av svårigheter med språket, 

då dessa kvinnor blev placerade direkt i olika gymnasie- eller högstadieklasser. Däremot 

anses att placeringen av de unga kvinnorna i svenska skolor kan vara en bra metod för att 

lära sig språket och snabbt integreras i samhället.  

Att få möjlighet till språkpraktik är något som kan förbättra möjligheterna till att integreras 

enligt en av kvinnorna, men för att få möjlighet till språkpraktik är det av vikt att vara envis. 

Det anses vara viktigt att samhället fokuserar på insatser som möjliggör för språkpraktik för 

flera individer, då detta är effektivt för att lära sig språket och för att skapa delaktighet för 

utlandsfödda. Kvinnorna är däremot eniga om att det är upp till varje person att lära sig 

språket, att en inre vilja krävs i kombination med samhällets stöd. En av kvinnorna beskriver 

vikten av att vara motiverad till att lära sig språket: 

Om du vill, du ska prata svenska. Det finns människor som är ”näe jag tror Sverige inte är så 

bra och jag vill eh… Jag tycker inte om svenska, jag vill inte lära mig, lära mig själv svenska”… 

Du måste tycka om språket så du kan prata. (IP2) 

Kvinnorna upplevde svårigheter med att lära sig det svenska språket och att det är 

tidskrävande att lära sig. Flera av kvinnorna upplevde att det var pinsamt när de 

missuppfattade i språksammanhang eller att de var rädda att bli utskrattade, men en 

gemensam åsikt är att kunna språket stärker självkänslan och självständigheten i många 

sammanhang. 

5.2.5 Utbildning och arbete 

För att integreras i samhället är arbete och utbildning två betydande faktorer. Under flera 

intervjuer framkom att arbete har en betydande roll för hälsan, då arbete bidrar till att skapa 

sociala nätverk och vice versa. IP5 beskriver vikten av arbete: 

… Då måste jag anpassa mig, lära mig språket, skaffa utbildning, arbeta och komma ut i 

samhället. Träffa, gå ut arbeta, det här sociala biten är viktigt för alla människor, det är 

hälsosamt. Om man går ut och arbetar och träffar människor. 



 

18 

 

Att utbilda sig anses även påverka hur människor tänker kring jämställdhet i samhället. 

Detta kan underlätta integrationen då Sverige är ett land som kvinnorna anser är jämställt i 

förhållande till andra länder. För flera av kvinnorna är det viktigt att kvinnor får möjlighet till 

utbildning och arbete för ett jämställt samhälle. En av åsikterna är att unga kvinnor har viljan 

att utbilda sig då det finns möjligheter till det i Sverige, men att språket är något som det bör 

fokuseras på i första hand. 

5.3 Uppfattningar om utmaningar för integration 

5.3.1 Rädsla och ovilja  

Ett vanligt förekommande påstående som framkom under intervjuerna är att det kan 

förekomma rädsla bland nyanlända på grund av utmaningar i integrationsprocessen. Att 

kulturer skiljer sig åt kan försvåra integrationen då det kan finnas starka åsikter om hur ett 

samhälle ska se ut bland individer som kommer till ett nytt land. En av kvinnorna diskuterar 

hur hon upplever att män känner inför en ny kultur: ”Ja, jag hör ofta att män klagar. Det 

beror på att dom, dom ser systemet som en unfair för dom. Att… Det handlar mer om 

kvinnor hela tiden, det pratas mer om kvinnor hela tiden, kvinnors rättigheter.” (IP3) 

Flera av kvinnorna anser att integrationsprocessen är en tvåsidig process, där både svenskar 

och nyanlända måste samarbeta och acceptera varandra för en bra integration. Det försvårar 

därför integrationen om nyanlända endast vill behålla sin kultur, utan att vara mottaglig för 

den svenska. 

... Men också tycker jag såhär att, jag känner en del… Personer med annan bakgrund än 

svensk, och dom är ju lite såhär att dom inte vill integreras, att dom vill liksom hålla kvar det 

här... Och att dom är nästan rädda att dom liksom... Blir integrerade, att det skulle vara sämre 

på något sätt. (IP1) 

5.3.2 Kulturkrockar 

Intervjupersonerna hade en gemensam uppfattning om att kulturkrockar förhindrar 

integrationen och delaktigheten i samhället. Religion anses påverka hur människor tänker 

kring integrationen i samhället och att det kan påverka i vilken grad en individ vill anpassa 

sig till ett nytt samhälle. Det kan uppkomma svårigheter för individer som anser att religion 

är av stor vikt i ett samhälle som Sverige då det beskrivs som ett sekulariserat land där 

religionen inte har en reell makt över lagar eller regler i samhället. Däremot framkom att 

flera av kvinnorna anser att utlandsfödda inte har problem med att utöva sin kultur och/eller 

religion i det svenska samhället. En del av kvinnorna menade att på grund av betydelsen av 

religion kan det skapa fördomar bland olika etniska grupper och inte bara från svenskar. 

Jag tror att det kommer från alla ställen, jag tror inte bara att det är... Eh... Bara i och för sig 

nu pratar vi om Sverige och hur Sverige ser på andras kultur religion och integration. Jag tror 
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ju även här mellan utlänningar som är här och som kanske kommer ifrån länder där inte sånt 

är så himla viktigt. Så även dom kanske ser ner på andra som vill leva efter liksom ett visst 

sätt. (IP1)  

Enligt kvinnorna kan kulturen behållas från hemlandet men den bör inte påverka andra 

personer i omgivningen. Med det menas bland annat att utlandsfödda inte ska försöka 

förändra på den svenska samhällsstrukturen, utan att istället utöva sin kultur utan att 

avsiktligt påverka den omgivande miljön.  

Flera av kvinnorna har upplevt att de kulturella skillnaderna mellan Sverige och deras 

ursprungsländer varit så påtagliga att de längtat tillbaka till sitt hemland. Att flytta till små 

samhällen anses även vara chockerande enligt kvinnorna som kommer från storstäder. En 

anledning till kulturkrock i småstäder är att människor i mindre städer uppfattas som 

mindre välkomnande och bemötande mot nyanlända människor från andra länder. Detta 

upplevs förhindra känslan av delaktighet. En gemensam förklaring till detta som framkom 

under några av intervjuerna var att befolkningen i stora städer är mer vana med invandring 

och att möta utlandsfödda i högre utsträckning, jämfört med befolkningen på landsbygden 

eller i småstäder. I större städer verkar befolkningen vara mer van vid internationella 

bemötanden och inte tveka på att föra samtal på engelska vid behov, jämfört med i småstäder 

där det anses vara mer besvärande. 

Jaa men det tror jag nog också, här är man lite mer öppnare och lite mer, vara ute på flera… 

Tillfällen, där det är: ”oj, nä men nu går vi över till engelska” eller något sådär. Sådant träffar 

man inte på så mycket i (mindre stad). Jo men det tror jag. (IP4)  

En av intervjupersonerna nämner att hon tror att nyanlända vill bo i större städer från 

början, men att hennes personliga upplevelser av integration på landsbygden var berikande 

trots svårigheter med bemötande. Det som var berikande var kravet på att lära sig det 

svenska språket och kulturen, eftersom att det inte fanns mycket blandade nationaliteter på 

landsbygden.  

5.3.3 Bemötande  

Flera av intervjudeltagarna diskuterade problematiken med att vara utlandsfödd i ett nytt 

samhälle då ett fel bemötande i det nya landet kan påverka självkänslan. Kvinnorna har 

delade uppfattningar om hur utlandsfödda blir bemötta. En del anser att svenskar är rädda 

för främmande kulturer och att det krävs tålamod för att komma in i svenska sociala kretsar, 

medan några av kvinnorna påpekade att bemötande beror på ett första intryck oavsett 

ursprung. Alla kvinnorna har däremot positiva erfarenheter av bemötandet i samhället. Flera 

av kvinnorna upplever att befolkningen i Sverige är ödmjuka, medmänskliga och 

välkomnande mot utlandsfödda. 

… Ute i samhället jag har aldrig blivit diskriminerad eller mobbad eller upplevt någon gång att 

någon har varit taskig mot mig och mina döttrar (…) Nej, jag har inte det. Eftersom kanske jag 

själv är positiv och bjuder på mig. (IP5) 
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Det som kan ha negativ påverkan i integrationen är enligt några av kvinnorna att ett mer 

konsekvent tänkande sedan flytten till Sverige. Detta beror på upplevelsen att det 

förekommer fördomar och ett avskiljande mellan etniska svenskar och utlandsfödda. Flera av 

kvinnorna förklarar att de känner att de måste prestera dubbelt så bra jämfört med etniskt 

födda svenskar, främst på arbetsplatser. En av kvinnorna nämner att det sker en 

normalisering av rasismen då förtroendet av utlandsfödda inte alltid är lika jämfört med 

etniskt födda svenskar. Detta anses beror på okunskap om andra kulturer, vilket kan skapa 

fördomar och fel bemötande av utlandsfödda. 

Ja men det tror jag, att det är lite så. Men sen det är klart att i Sverige så... Det finns ju också 

väldigt många svenskar som är lite rädda för det, för det här som är konstigt, för det som är 

annorlunda liksom, att man inte riktigt vet... Vad det är dom gör, vad är det dom äter, vad är 

det dom säger, hur dom bor, hur dom gör... Men, ja... Det finns allt. (IP1) 

Jag har upplevt det här, i många arbetsplatser. Dom litar inte på dig, dom litar inte på din 

bedömning av saker och ting. Eh… Och det här är en del av bemötande som… Som kanske 

efter det blir väldigt väldigt, alltså… Illa. Man tänker på det hela tiden. Man blir försiktig, man 

blir inte… Alltså man blir inte så spontan efter det. Nu alltså efter det här, jag hela tiden tänker 

på saker och ting, när jag pratar och när jag säger saker. (IP3) 

Gemensamma åsikter för en bra integration som framkom under intervjuerna är att det krävs 

ansträngning från både svenskfödda och utlandsfödda genom att anpassa sig efter varandra. 

Däremot upplever flera av intervjudeltagarna att det är svårt att komma in i sociala kretsar 

bland svenskfödda. En av anledningarna till detta anses vara att boendet i Sverige är 

segregerat och att blandade bostadsområden oavsett nationalitet skulle förändra situationen. 

Att skapa nya kontakter i Sverige är svårt konstaterar flera av kvinnorna, då många i den 

svenska befolkningen är blyga och svåra att lära känna.  

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Val av design  

För att undersöka kvinnornas upplevelser och erfarenheter om integrationen i Sverige ansågs 

en kvalitativ metod vara mest lämplig i jämförelse med andra metoder som exempelvis 

kvantitativa undersökningar. Undersökningar med kvantitativ karaktär syftar ofta till att 

kvantifiera data eller exempelvis undersöka skillnader eller samband mellan olika fenomen 

och/eller grupper (Bryman, 2011), vilket inte ansågs vara lämpligt för detta syfte.  
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Det finns olika ansatser för datainsamling inom kvalitativa undersökningar och i denna 

undersökning valdes individuella intervjuer istället för exempelvis fokusgrupper. Holloway 

och Wheeler (2010) beskriver att fokusgrupper innebär intervjuer med ett flertal personer vid 

samma tillfälle, ofta med gemensamma upplevelser eller karakteristiska. En fördel med 

fokusgrupper är att interaktionen mellan deltagarna kan leda till en debatt kring ett ämne, 

vilket kan innebära att intervjuaren kan få en ny förståelse för frågor och/ eller lösningar på 

dessa som tidigare inte framkommit av intervjuaren själv (Holloway & Wheeler, 2010).  

Anledningen till att individuella intervjuer tillämpades i denna undersökning är på grund av 

att det ansågs vara problematiskt att genomföra fokusgrupper då deltagarna bor i olika 

städer.  

Kritik har framkommit av kvalitativa undersökningar då de bland annat anses vara alltför 

subjektiva och att det förekommer ett personligt förhållande till undersökningen. Detta i 

jämförelse med kvantitativa undersökningsmetoder, vilka ofta innefattar tydliga 

beskrivningar av befintlig litteratur och teoretiska utgångspunkter under 

problemformuleringen (Bryman, 2011). I undersökningen har analys av insamlad data 

bearbetats med hänsyn till tidigare förförståelse och med observation att detta kan ha 

påverkat resultatet.  

6.1.2 Diskussion om urval 

Rekrytering av deltagare utfördes genom en kombination av ett målinriktat- och 

bekvämlighetsurval. Holloway och Wheeler (2010) beskriver att bekvämlighetsurval ofta 

används vid svårigheter att rekrytera deltagare till studien, vilket var anledningen till att ett 

målstyrt urval i praktiken genomfördes som ett bekvämlighetsurval i undersökningen.   

Från början var det tänkt att rekrytering av deltagare från föreningar och verksamheter 

skulle ske genom endast ett målstyrt urval, men detta genomfördes inte på grund av 

svårigheter i att skapa intresse för deltagande undersökningen. Därför rekryterades deltagare 

bland annat via Facebook, vilket Ramo et. al (2014) beskriver är en effektiv metod för att nå 

deltagare för en undersökning. Val av urvalsprocess baserades även delvis på 

tidsbegränsningar och det ansågs vara viktigt att få kontakt med deltagare för 

undersökningen inom en viss tid.  

Kvinnor från olika delar av samhället gällande boende, utbildning, längd på vistelse i Sverige 

etcetera var därför välkomna att delta i studien. Detta resulterade i ett urval av utlandsfödda 

kvinnor från Gävle, Västerås och Stockholm med olika bakgrunder. Att deltagarna kom från 

olika platser med olika bakgrunder ansågs vara en fördel då olika perspektiv av kvinnornas 

upplevelser kunde framkomma. Ett kriterium för urvalet var att kvinnorna skulle vara födda i 

länder utanför Skandinavien, detta eftersom att skandinaviska kulturer anses vara för lika 

den svenska kulturen. 

En kritik enligt Bryman (2011) är att resultatet i undersökningar där urvalet består av 

bekvämlighetsurval är svåra att generalisera till andra grupper i befolkningen. I kvalitativa 

studier används istället begreppet överförbarhet för att påvisa i vilken grad ett resultat kan 

appliceras på en annan grupp i annan kontext. En anledning till att resultatet i denna 
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undersökning kan vara svårt att överföra till en större befolkning är att intervjudeltagarna var 

relativt få (Bryman, 2011), vilket fanns i åtanke från studiens början. Det anses vara positivt 

att deltagarna i undersökningen inte förekom i författarens sociala nätverk. Detta följdes 

strikt då en relation med intervjudeltagarna eventuellt skulle komma att påverka 

intervjuerna negativt. Om intervjupersonerna hade haft en personlig relation med 

intervjuaren kan det anses vara svårt att tillhandahålla ett professionellt utförande av 

intervjun. Bryman (2011) menar att det kan minska sannolikheten till att intervjupersonerna 

svarar sanningsenligt om det förekommer personliga relationer mellan deltagare och 

intervjuare. 

Vid ett tillfälle genomfördes en intervju trots tveksamheter kring språket, av hänsyn till att 

personen avsatt tid till att delta i intervjun. Under denna intervju behövdes en del frågor 

förtydligas för att undvika missförstånd. Detta anses ha påverkat resultatet i undersökningen 

till viss del, då frågor som fick förtydligas även förenklades vilket kan ha förlorat den 

ursprungliga innebörden. 

6.1.3 Diskussion om datainsamling 

Intervjuerna utfördes genom semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide med olika 

ämnesområden baserade på studiens syfte och frågeställningar. Att en intervjuguide 

användes som riktlinje kan anses vara en fördel (Holloway & Wheeler, 2010) då intervjuaren 

är ovan med att intervjua, men den fungerade även som ett stöd för att säkerställa att 

frågorna besvarades under intervjun. Ledande frågor kan vara det som ofta framkommer vid 

problem i bedömning av intervjukvaliteten (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvale och 

Brinkmann (2009) understryker vikten av att ta hänsyn till intervjuareffekten, vilket innebär 

vikten av intervjuarens objektivitet och opartiskhet under intervjuerna. Detta för att inte 

styra svaren från intervjudeltagarna. Genom att intervjufrågorna var semistrukturerade 

fanns möjlighet för deltagarna att svara öppet på frågorna utan att vara för ledande. Detta 

kan vara en fördel då intervjuaren hade möjlighet att ställa följdfrågor baserat på svaren, 

vilket bidrog till att det var ur deltagarnas eget perspektiv som resultatet framkom.  

Under intervjun försökte intervjuaren att undvika ledande frågor, men detta gick inte att 

undvika helt. Språket kan ha påverkat resultatet från intervjuerna då det ibland var bristande 

bland deltagarna. Under intervjuer där språket inte ansågs vara flytande ställdes fler ledande 

frågor, med syftet att skapa en dialog utan att få intervjupersonen obekväm. I efterhand 

upptäcktes att intervjuaren kunde ha varit mindre styrande och invänta intervjupersonerna 

under vissa tillfällen, samt ha varit mer tydlig vid formulering av frågorna. Under en av 

intervjuerna fick även ett lexikon användas på grund av språkbarriärer, men en av dessa 

frågor löstes genom att konversera på engelska då intervjupersonen behärskade engelska 

bättre än svenska. Om detta kan ha påverkat resultatet är osäkert, men uppfattningen är 

ändå att både stödet av lexikon och att en del av frågorna framfördes på engelska istället har 

skapat en djupare förståelse för frågeställningen, vilket kan ha bidragit till ett mer utförligt 

svar av intervjupersonen.  

Två av intervjuerna blev avbrutna en gång vardera på grund av personer i den omgivande 

miljön, men detta var under introduktionsfrågorna respektive den sista frågan och anses 
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därför inte ha påverkat deltagarnas svar i hög grad. En av anledningarna till att intervjuerna 

utfördes på arbetsplatser och liknande var på grund av att platserna var lättillgängliga och 

ansågs bidra till trygghet då det är platser deltagarna är vana vid. Intervjupersonerna fick 

bestämma själv vart intervjuerna skulle genomföras vilket även detta anses vara en fördel för 

att deltagarna skulle uppleva trygghet under intervjuerna.  

Intervjuerna spelades in på intervjuarens personliga mobiltelefon. Bryman (2011) hävdar att 

genom inspelning under intervjuer kan deltagarna bli distraherade eller uppleva att 

situationen blir obekväm. Under intervjuernas gång uppfattades deltagarna inte vara 

obekväma vid inspelning av intervjun. Att spela in intervjuerna bedömdes vara lämpligt 

eftersom att det underlättar för analys och möjliggör för upprepade genomgångar av det 

inspelade materialet (Bryman, 2011).  

6.1.4 Analysdiskussion 

Det transkriberade materialet analyserades utifrån manifest innehållsanalys, vilket 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver är en fördel om det finns en ovana vid att 

analysera transkriberat material. En fördel med att transkribera material menar Holloway 

och Wheeler (2010) kan underlätta för en mer utförlig analys, trots att det är en tidskrävande 

process. För att genomföra en noggrann analys lästes materialet igenom flera gånger, vilket 

medförde att en helhetsbild av vad som framkommit under intervjuerna skapades. Manifest 

innehållsanalys valdes för att analysera det synliga som framkommer i text, vilket kan ha 

minskat risken för feltolkningar jämfört med om en latent innehållsanalys hade genomförts. 

I databearbetning- och analysmetoden framkom tankar redan under intervjuernas gång och 

transkriberingen skedde inom en kort tid efter intervjutillfället. Detta genomfördes på grund 

av att undvika att dessa tankar skulle försvinna. Enligt Holloway och Wheeler (2010) kan 

dessa tankar ses som abstrakta meningsbärande enheter, vilka är svåra att undvika eftersom 

att förförståelse alltid påverkar. Kategorierna i undersökningen var förutbestämda, vilket kan 

innebära att viktigt material kan missas och gå förlorat i analysen (Holloway och Wheeler, 

2010). Inget viktigt material uppfattas ha gått förlorat för studiens syfte, då intervjuguiden 

var utformad utifrån studiens frågeställningar.  

En brist med kodning som författaren anser är att det förlorar mening i de meningsbärande 

enheterna. Detta för att kondensering bör räcka för att skapa en bättre kategorisering utifrån 

de meningsbärande enheterna, då kodning uppfattas påverka att en del av innehållet som 

sägs kan gå förlorat. Detta diskuteras även av Bryman (2011) som påpekar att kontexten i vad 

som sagts och flytet i vad som berättats kan gå förlorat vid kodning. Däremot är kodning ett 

effektivt sätt för att representera informationen som framkommit i undersökningen då 

koderna kan vara ett betydelsefullt hjälpmedel vid kategorisering (Bryman, 2011).  

På grund av svårigheter med språket fick intervjuaren tolka svaren i större utsträckning från 

en deltagare, både under intervjun och i analysen. Ett problem med att analysera 

transkriberat material förklarar Graneheim och Lundman (2004) att verkligheten kan tolkas 

olika beroende på vem som analyserar, vilket innebär att resultatet i undersökningen kunde 



 

24 

 

blivit ett annat resultat om någon annan hade genomfört innehållsanalysen. Detta beror på 

den subjektiva tolkningen och är svårt att undvika helt (Graneheim & Lundman, 2004).  

6.1.5 Diskussion om kvalitetskriterier  

Holloway och Wheeler (2010) anser att det är svårt att påvisa trovärdigheten i kvalitativa 

undersökningar då tolkning av datamaterial påverkar resultatet. Däremot kan en 

intervjuguide bidra till att öka studiens överförbarhet, eftersom att denna går att använda i 

en annan undersökning. Genom att en intervjuguide har använts har likande typ av material 

samlats in då intervjudeltagarna fått samma frågor, med undantag från följdfrågor som 

uppkom spontant vid intervjutillfället. En nackdel med följdfrågorna i denna studie var att 

det inte fanns någon begränsning på maximalt antal följdfrågor som fick ställas. Detta kan ha 

påverkat att intervjuaren ställde följdfrågor som avvek från intervjuguiden som utformats. 

Det kan även ha bidragit till att intervjuerna skildes sig åt; mer än vad som framstår utifrån 

intervjuguiden (Bilaga B). Det kan vara svårt att genomföra en liknande studie på ett likadant 

tillvägagångsätt då oväntade händelser som uppkom kan ha påverkat resultatet. Detta trots 

att metoden varit väl beskriven i fråga om olika val och strategier. En av dessa oväntade 

händelser var i denna intervju att en av intervjuerna var delvis på engelska och att ett lexikon 

användes på grund av språkbarriärer.  

Forskaren är ett betydande verktyg i undersökningen då denne tolkar och bestämmer vad 

som ska inkluderas i resultatet. Därför är det viktigt att det finns reflexivitet; att forskaren är 

medveten om sin påverkan i form av egna tolkningar utifrån vad som framkommer i 

undersökningen (Holloway & Wheeler, 2010). Detta är viktigt att ta hänsyn till i kvalitativa 

studier vilket även denna undersökning förhållits till, men den subjektiva ställningen är svår 

att undvika helt.  

Inom kvalitativ forskning används begreppet överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004) 

och av det som framkommit ur resultatet anses det vara mer fördelaktigt att överföra 

resultatet till en teori istället för att överföra detta till andra populationer. Graneheim och 

Lundman (2004) anser även att beslutet om att resultatet går att överföra till annan kontext 

är läsarens eget beslut. Det kan vara svårt att överföra resultatet i undersökningen på andra 

grupper då varje individ är unik och den sociala verkligheten ständigt förändras, därför bör 

det även tas hänsyn till kontextuella skillnader (Holloway & Wheeler, 2010).  

Gällande pålitlighet är det av vikt att även här tänka på att den sociala verkligheten kan 

skiljas åt vid olika tidpunkter, om en liknande undersökning skulle upprepas (Holloway & 

Wheeler, 2010). För att stärka undersökningens pålitlighet har hela processen redogjorts 

detaljerat, detta genom att beskriva omkringliggande tankar, planering kring studien och 

varför olika val i metoden har valts.  

En pilotintervju genomfördes innan intervjuerna och en av frågorna ändrades för att vilket 

kan anses stärka undersökningens kvalitet, då det medförde att intervjuguiden kunde 

omarbetas. 
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6.1.6 Etikdiskussion 

De fyra tidigare beskrivna etiska principerna har beaktats från studiens början till slut. 

Deltagarna fick ta del av ett missivbrev (Bilaga A) innan intervjuernas början vilket delades 

ut personligen vid informationstillfällen om studien, eller via privata mail. Gemensamt för 

utdelning av missivbrev var att deltagarna hade tid att läsa igenom brevet innan 

intervjuernas början, vilket ansågs vara en fördel för att skapa trygghet inför intervjutillfället. 

I missivbrevet beskrivs att deltagandet är anonymt, men att individer inte kommer att gå att 

identifiera i undersökningen nämns inte. På grund av detta kan konfidentialiteten 

ifrågasättas då det inte går att säkerställa anonymiteten helt. Formuleringen på detta sätt 

beror på att författaren ville säkerställa att inga missförstånd kring anonymiteten skulle 

uppkomma i efterhand. Däremot har det funnits i åtanke att inte beskriva deltagarna 

detaljerat och det anses därför svårt att identifiera kvinnorna i resultatet. Vid intervjutillfället 

förklarades även att deltagandet var frivilligt, anonymt, att det när som helst kunde avbrytas 

och att inspelning skulle ske, vilket anses vara en fördel för intervjupersonernas känsla av 

trygghet och förståelse inför undersökningen.  

Undersökningen utgår från ett folkhälsovetenskapligt perspektiv och därför är hälsa en viktig 

aspekt i undersökningen. I undersökningen har frågor om hälsa däremot undvikts med 

respekt för intervjupersonerna. Integration i ett nytt land kan anses vara traumatiskt 

och/eller skapa svårigheter som individer eventuellt inte vill ta upp för diskussion. Kvale och 

Brinkmann (2009) diskuterar dilemmat med att vilja få mycket kunskap från 

intervjudeltagaren, utan att inkräkta på dennes privatliv. I undersökningen har därför frågor 

ur ett personligt perspektiv undvikts. Frågor som istället berörde upplevelser och 

erfarenheter ur ett samhällsperspektiv var därför en majoritet av intervjufrågor som ställdes.  

Konfidentialiteten i undersökningen kan även ifrågasättas på grund av att inspelningarna 

från intervjuerna förvarades i en personlig mobiltelefon. Detta kunde ha medfört att 

obehöriga kunde ha fått tillgång till informationen, men det var inte ett problem som uppstod 

i undersökningen. Förvaring av materialet hade kunnat lösas på ett annat sätt, genom att 

exempelvis överföra ljudfiler till ett säkert ställe för att sedan radera materialet på 

mobiltelefonen. 

Det finns i denna studie en problematik med att en särskild grupp individer pekats ut från 

den övriga befolkningen. Genom att särskilja individer och sortera dessa i särskilda grupper 

sker kategorisering av individer, vilket bidrar till att olika grupper positioneras mot varandra. 

Statens offentliga utredningar (SOU, 2004:48) beskriver att det är svårt att undvika 

kategorisering av individer i det sociala livet. Detta förekommer dock i både privata och 

offentliga sammanhang, vilket även påverkar olika beslutsfattanden. Även Ekberg och 

Hammarstedt (1999) diskuterar att det finns problem med att ha benämningar för en 

särskild grupp människor, då det kan leda vårt tänkande om en särskild grupp i en viss 

riktning. Kategorisering av individer och grupper kan därför vara negativt i det anseende att 

det kan förekomma förutfattade meningar som inte är sanningsenliga (Ekberg & 

Hammarstedt, 1999). Trots att kategorisering av individer i denna studie var i ett gott syfte: 

att uppmärksamma eventuella orättvisor för utlandsfödda gällande integration, kan det även 

innebära en problematik om det förekommer förutfattade meningar om denna grupp. Det är 
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däremot positivt att kvinnornas upplevelser och erfarenheter om integrationen framkommer 

i undersökningen, då detta anses överväga nackdelarna med kategorisering av individer.  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka uppfattningar och erfarenheter om integrationen i 

Sverige, ur utlandsfödda kvinnors perspektiv. I studien framkom vad kvinnorna anser vara 

hinder, möjligheter och vad som påverkar integrationen i ett nytt samhälle, både på 

individuella och samhälleliga nivåer. 

Arnsteins teori om delaktighet kan betraktas som en förklaringsmodell för resultatet, då 

kvinnorna upplever olika former av delaktighet för integrationen och vad som påverkar 

delaktigheten i samhället. Kritik av Arnsteins teori har framkommit för att endast ha 

fokuserat på individers makt, utan att även inkludera det faktum att människor har olika 

förutsättningar för att bli delaktiga i samhället (Tritter & McCallum, 2006). Trots detta är 

teorin ofta förekommande i folkhälsoarbete på regional och lokal nivå, samt för att beskriva 

och följa upp delaktighet i samhället (Statens folkhälsoinstitut, 2010b). Därutöver finns även 

en problematik med att beskriva begreppet delaktighet, då detta är ett komplext begrepp 

(Statens folkhälsoinstitut, 2010b). Detta kan anses vara en nackdel i beskrivningen av 

delaktighet i denna undersökning då det kan ha olika betydelse för deltagarna i 

undersökningen. I denna diskussion har begreppet delaktighet benämnts utifrån Arnsteins 

(1969) teori om delaktighet på olika nivåer.  

6.2.1 Diskussion hur utlandsfödda kvinnor upplever integrationen 

Det framkom under intervjuerna att det upplevs förekomma en del fördomar och att det 

finns olika syn på svenskfödda respektive utlandsfödda i samhället. En känsla av 

prestationskrav upplevs bland kvinnorna på grund av att det anses vara svårare som utländsk 

att bli accepterad, särskilt på arbetsplatser. Negativa attityder mot utlandsfödda anser 

Mestheneos och Ioannidi (2002) framkommer på grund av okunskap och rasism, särskilt 

gentemot flyktingar. Detta framkommer även i denna undersökning, då det anses finnas ett 

mindre förtroende för utlandsfödda jämfört med svenskfödda. Kvinnorna i denna 

undersökning anser att det finns okunskap om andra kulturer, vilket vidare kan skapa 

fördomar mot utlandsfödda. Att ett lågt förtroende kan finnas för särskilda grupper i 

samhället kan även förklaras utifrån Arnsteins teori om delaktighet, då en grad av delaktighet 

förklaras som ett symboliskt deltagande. I denna grad av delaktighet menas att en del 

grupper i samhället får framföra åsikter, men att de inte får det förtroende som egentligen 

bör finnas. Vidare innebär detta att åsikter som framförs inte uppmärksammas eller 

genomförs i verkligheten (Arnstein, 1969). Lindström, Sundquist och Östergren (2001) 

diskuterar problematiken med att ekonomiska tillstånd påverkar hälsan bland invandrare i 

Sverige. För att invandrare ska få möjlighet till en bättre hälsa krävs att delaktighet på 

arbetsmarknaden ökar, vilket även kan minska klyftor mellan svenskfödda och invandare. 

Enligt Arnstein (1969) krävs det direkt inflytande för att innefattas i det högsta segmentet 

medborgarmakt. Medborgarmakten påverkas genom att individer i samhället får vara 
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delaktig i beslutsfattande, vilket är beroende på hur olika beslutsfattare tar hänsyn till 

medborgarnas önskemål. I steget symboliskt deltagande får medborgarna möjlighet till att 

formulera förslag för olika beslut, men dessa åsikter kan ignoreras av individer med högre 

makt (Arnstein, 1969). I denna studie kan de undersökta kvinnornas makt eventuellt stärkas 

genom de faktorer som kvinnorna själva nämner som viktiga centrala aspekter för 

integration; språkkunskaper, arbete och sociala nätverk. Detta eftersom att kvinnorna 

beskriver att dessa tre aspekter påverkar integrationsprocessen positivt. Om utlandsfödda 

kvinnor har inflytande inom dessa områden i samhället kan det även bidra att det finns en 

högre grad av delaktighet bland kvinnorna. Om mer kunskap om andra kulturer sprids och 

om fördomar kan minskas, kan det innebära att förtroendet för utlandsfödda ökar i 

samhället. Genom detta kan utlandsfödda därför gå från segmentet symboliskt deltagande 

till medborgarmakt i linje med Arnsteins teori om delaktighet.  

Kvinnorna beskriver att ett tvärsektoriellt arbete underlättar i integrationsprocessen. Det 

som ansågs vara av vikt var att Arbetsförmedlingen och SFI samarbetar med nyanlända och 

att skapa tydliga mål för dessa. En del av kvinnorna förklarar att det behövs en bättre 

kommunikation mellan myndigheter som arbetar med integration för att skapa ett mer 

effektivt integrationsarbete. Ett samarbete mellan flera sektorer i samhället beskrivs vara av 

vikt även av olika myndigheter, då en av de sju vägledande principerna för ett effektivt 

folkhälsoarbete är tvärsektoriellt arbete (Haglund & Tillgren, 2009).  

Brist på information om landet och kulturen förklarade kvinnorna förhindrade integrationen 

i samhället. Genom att inte få tillräckligt med information ansåg kvinnorna att det är svårt att 

veta vilka skyldigheter och rättigheter man har som invandrare. Coffman och Norton (2009) 

beskriver bland annat vikten av hälsolitteracitet för att skapa delaktighet bland utlandsfödda 

i samhället, då det skapar möjligheter till att påverka och veta hur information om 

hälsoresurser ska införskaffas. Det ansågs vara viktigt att satsa på att ge information till barn 

och ungdomar eftersom att det bidrar till att de tidigt vet vilka skyldigheter och rättigheter 

som finns i landet. Informationstillgångar diskuteras även av Arnstein (1969) då det är det 

tredje steget i delaktighetsteorin. Att informera individer om rättigheter och skyldigheter 

anser Arnstein är ett av de viktigaste medlen för att skapa delaktighet i samhället. För att få 

individer att komma upp till det fjärde steget i teorin, konsultation, krävs inte bara 

information utan även att det tas hänsyn till individers åsikter genom exempelvis 

enkätundersökningar och olika möten där allmänheten får framföra sina åsikter.  

Jämställdhet var ett återkommande ämne under intervjuerna då det ansågs finnas både 

hinder och möjligheter på grund av jämställdheten i Sverige. Kvinnorna ansåg att nyanlända 

kvinnor integreras snabbare än män, vilket kan anses vara på grund av ökade 

arbetsmöjligheter och möjligheter till att utbilda sig. Kvinnorna förklarar att det finns ett driv 

i många kvinnor som kommer hit, att det tas vara på möjligheter som finns och att kvinnor 

blir mer självständiga. En negativ del av jämställdheten är att inom vissa kulturer kan de 

traditionella rollerna finnas kvar. Samtidigt som många utlandsfödda kvinnor arbetar och 

utbildar sig finns det risk att dessa fortfarande sköter allt hushållsarbete enligt kvinnorna. 

Borchorst och Siim (2008) lyfter fram att skandinaviska länder har ett jämställt samhälle för 

kvinnor och män. Däremot diskuteras att frågor om hur framtida policys ska hantera den 

ökade diversifieringen av kvinnor och män i form av invandrare och kulturella skillnader. 
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Enligt Beebeejaun (2006) innebär delaktighet inte att alla problem gällande etniska och 

kulturella ojämlikheter kan elimineras, utan detta anses vara djupt rotat i normer som finns i 

samhället. Däremot har samband visats mellan delaktighet och hälsa, där en låg demokratisk 

delaktighet har visats ha samband mellan dålig hälsa och otrygghet i samhället (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010b).  

6.2.2 Diskussion om vad kvinnorna anser underlättar integrationen 

Kvinnorna beskriver positiva egenskaper som kan underlätta i samhällsdeltagande vilket 

även Arnstein (1969) belyser då det är viktigt att uppmärksamma vilka egenskaper som krävs 

för att nå upp till högre steg av delaktighet.  

Kvinnorna i undersökningen förklarade att det var viktigt att skapa relationer med 

svenskfödda då det ansågs underlätta integrationsprocessen, både för delaktighet i sociala 

sammanhang men även då detta anses påverka möjligheter till arbete. Kawachi och Berkman 

(2001) understryker att det finns skillnader mellan män och kvinnor gällande delaktighet i 

sociala nätverk, vilket kan vara en av anledningarna till att kvinnor generellt sett har en högre 

psykisk ohälsa än män. Detta på grund av att det bland annat finns samband mellan psykisk 

ohälsa och mindre sociala nätverk med få nära relationer.  

Två andra betydelsefulla områden för integration som framkom under intervjuerna var språk 

och arbete. Om en individ kan språket underlättar det i sociala sammanhang och det skapar 

även möjligheter för att komma ut på arbetsmarknaden, vilket diskuteras av Cheung och 

Phillimore (2014) som understryker vikten av språkkompetens för att utvidga individers 

sociala nätverk och möjligheter till arbete. Arbete i det nya landet påverkas dock inte endast 

av språkkompetens, utan även tidigare arbetslivserfarenhet och boendelängd i det nya landet 

påverkar möjligheter till arbete (Cheung & Phillimore, 2014).  

6.2.3 Diskussion om vad kvinnorna anser försvårar integrationen 

Kvinnorna upplever att kulturkrockar kan bidra till rädsla och ovilja för integration, både 

bland invandrare och bland den svenska befolkningen. Religion kan påverka starkt hur 

individer upplever ett nytt samhälle och i ett sekulariserat land som Sverige ansåg kvinnorna 

att religionen kan skapa problem om det läggs för stor vikt vid religionen som man har med 

sig hemifrån. Bloom, Arikan och Courtemanche (2015) diskuterar att olika religioner kan 

påverka bemötandet i ett nytt land. Om det finns skillnader i religioner mellan invandrare 

och landet som individen immigrerat till, finns en chans att konflikter kan uppstå. Ett hinder 

för integrationen som är vanligt förekommande enligt intervjudeltagarna är kulturella 

skillnader om det uppstår oenighet om hur ett samhälle ska fungera. En amerikansk studie 

visar att attityder från befolkningen skiljer sig åt beroende på om invandrarna är muslimer 

eller kristna, då det finns ett mer positivt bemötande gentemot kristna jämfört mot 

muslimska invandrare (Gur, 2015). Detta påpekades delvis av kvinnorna i denna 

undersökning, då det ansågs enklare att integreras i ett samhälle med likadan religion eller i 

ett sekulariserat land som Sverige. I Arnsteins teori om delaktighet kan det som kvinnorna 

beskriver utifrån rädsla och ovilja för integration bland svenskfödda och utlandsfödda 
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förklaras som en slags konflikt mellan de olika stegen i teorin. På grund av rädsla och ovilja 

för att anpassas till en ny kultur så skulle detta kunna tolkas som att det finns risk för att 

utanförskap kan uppstå, vilket innebär minskade möjligheter till delaktighet i samhället. Om 

ovilja till att ta del av en ny kultur finns kan det anses uppstå svårigheter att vara delaktiga i 

olika politiska beslut.  

Ett annat återkommande ämne bland kvinnorna var att det var skillnad i bemötande från 

svenskar beroende på om de befinner sig i en storstad eller i ett mindre samhälle. Flera av 

kvinnorna ansåg att det var svårare att integreras i ett mindre samhälle då dessa områden 

inte är vana med utlandsfödda i samma utsträckning som i större städer. I en studie av 

Chadwick och Collins (2015), framkommer dock att invandrare har högre tillgång till socialt 

stöd i mindre städer jämfört med storstäder, vilket inte stämmer överens med det som 

intervjupersonerna beskrivit i denna undersökning.  

7 SLUTSATSER 

Slutsatsen i denna studie är att det finns olika aspekter av hur utlandsfödda kvinnor upplever 

integrationen och vad som påverkar deras möjligheter till integration. Utifrån studiens 

resultat framkommer vikten av att det bör finnas en väl fungerande integration, detta 

eftersom integrationen har påverkan för individers hälsa. Utifrån kvinnornas upplevelser av 

integrationen i Sverige framkommer att det är brist på information om den svenska kulturen 

för nyanlända, vilket försvårar möjligheter till delaktighet då individens förståelse för 

rättigheter och skyldigheter i samhället minskar utan rätt information. Även jämställdhet 

anses bidra till både positiva och negativa aspekter i integrationsprocessen, men 

uppfattningen är främst att kvinnor tar tillvara på möjligheter och kan vara självständiga på 

grund av jämställdheten i Sverige.  

Det som anses underlätta integrationen är främst sociala nätverk, språk och arbete. Sociala 

nätverk anses underlätta integrationen då umgänge med svenskar kan öka förståelse för 

kulturen. Språk och arbete är två faktorer som påverkar integrationen då språkkunskaper 

bidrar till möjligheter för arbete. Arbetet anses även påverka både språk och sociala 

relationer positivt vilket bidrar till en ökad delaktighet i samhället.  

Kulturkrockar upplevs vara ett hinder i integrationen, då detta kan bidra till en ovilja och 

rädsla för att integreras i ett nytt samhälle. Attitydskillnader mellan städer upplevs vara en 

ytterligare faktor som kan påverka möjligheter till integration. I större städer anses det finnas 

en mer positiv attityd mot utlandsfödda, jämfört med småstäder. Detta kan bero på att 

invånare i större städer har mer erfarenhet av andra kulturer och utlandsfödda. 

Dessa olika aspekter har visats vara viktiga för kvinnorna och deras relation till integration. 

Det är därför viktigt att framtida beslutsfattare har dessa i åtanke vid utformning av styrning 

och policys för integration och folkhälsa. 
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7.1 Förslag till framtida studier 

Resultatet i denna studie visar att målområdet för folkhälsa Delaktighet och inflytande i 

samhället har betydelse för att nå det övergripande folkhälsomålet som handlar om hälsa på 

lika villkor. Genom att skapa interventioner för utsatta grupper och individer kan delaktighet 

på olika nivåer skapas. Statens folkhälsoinstitut (2010b) beskriver integration som en viktig 

del för att förbättra folkhälsan och delaktighet bland utlandsfödda, vilket även kan bekräftas 

av denna studie. På grund av ökad invandring i Sverige under senare tid bör lagar, policys 

och regler ses över, detta på grund av att och nya behov ska mötas genom en ökad befolkning. 

Genom att fler sektorer samarbetar kan ett effektivt integrationsarbete för invandrare i 

samhället ökas. Förslag för framtida forskning är därför att fler undersökningar bör 

genomföras om hur flyktingar och invandrare mår, då utlandsfödda har sämre hälsa jämfört 

med svenskfödda vilket innebär en ojämlik hälsa bland befolkningen. 



 

31 

 

  REFERENSLISTA 

Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of 

planners, 35(4), 216-224. doi:10.1080/01944366908977225  

Bask, M. (2010). Increasing Inequality in Social Exclusion Occurrence: The Case of Sweden 

During 1979–2003. Social Indicators Research, 97(3), 299-323. doi:10.1007/s11205-

009-9512-z 

Beebeejaun, Y. (2006). The participation trap: The limitations of participation for ethnic and 

racial groups. International Planning Studies, 11(1), 3-18. 

doi:10.1080/13563470600935008 

Berkman, L.F. & Kawachi, L. (2000). Social Integration, Social Network, Social Support, and 

Health. L.F. Berkman & T. Glass (Red.), Social Epidemiology. (s. 138-143). New York: 

Oxford University Press. 

Bloom, P. B. N., Arikan, G., & Courtemanche, M. (2015). Religious social identity, religious 

belief, and anti-immigration sentiment. American Political Science Review, 109(02), 

203-221. doi:10.1017/S0003055415000143  

Borchorst, A., & Siim, B. (2008). Woman-friendly policies and state feminism: Theorizing 

Scandinavian gender equality. Feminist Theory, 9(2), 207-224. 

doi:10.1177/1464700108090411 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Castell, P. (2013). Dialog i tiden. I J. Stenberg, H. Abrahamsson, H. Benesch, M. Berg, P. 

Castell, E. Corkhill, S. Danielsson, A. Fridénm R. Heed Styffe, L. Jadelius, V. Larberg, 

& N. Tahvilzadeh (Red.), Framtiden är redan här. (s. 36-41). Göteborg: Majornas 

Grafiska. 

Chadwick, K. A., & Collins, P. A. (2015). Examining the relationship between social support 

availability, urban center size, and self-perceived mental health of recent immigrants 

to Canada: A mixed-methods analysis. Social Science & Medicine, 128(1), 220-230. 

doi: 10.1016/j.socscimed.2015.01.036 

Cheung, S.Y, & Phillimore, J. (2014). Refugees, Social Capital, and Labour Market 

Integration in the UK. Sociology, 48(3), 518-536. doi:10.1177/0038038513491467 

Coffman, M.J., & Norton, C.K. (2010). Demands of Immigration, Health Literacy, and 

Depression in Recent Latino Immigrants. Home Health Care Management and 

Practice, 22(2), 116-122. doi:10.1177/1084822309347343  

Dekker, K. (2007). Social capital, neighbourhood attachment and participation in distressed 

urban areas. A case study in The Hague and Utrecht, the Netherlands. Housing 

Studies, 22(3), 355-379. doi:10.1080/02673030701254103 

http://doi.org/10.1016/j.socscimed.2015.01.036


 

32 

 

Ds. 2000:43. Begreppet invandrare – användningen i myndigheters verksamhet. 

Stockholm: Regeringskansliet – Kulturdepartementet.  

Ekberg, J., & Hammarstedt, M. (1999). Invandrare i det svenska trygghetssystemet. 

Socialvetenskaplig tidskrift, 6(3). Tillgänglig: 

http://journals.lub.lu.se/index.php/svt/article/view/15419  

Folkhälsomyndigheten. (2016). Folkhälsan i Sverige 2016: Årlig rapportering. Stockholm: 

Folkhälsomyndigheten. 

Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education 

Today, 24(2), 195-112. doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001 

Gur, S. (2015). The Effects of Religion on the Immigration Process in the USA: An 

Experiment. International Relations and Diplomacy, 3(1), 28-40. 

doi:10.17265/2328-2134/2015.01.004 

Haglund, B. J., & Tillgren, P. (2009). Forskning i hälsofrämjande arbete–ett interventivt 

forskningsområde med syfte att bidra till större social rättvisa. Socialmedicinsk 

tidskrift, 86(2), 128-138. 

Holloway, I., & Wheeler, S. (2010). Qualitative research in nursing and healthcare. 

Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons. 

Iglesias, E., Robertson, E., Johansson, S. E., Engfeldt, P., & Sundquist, J. (2003). Women, 

international migration and self-reported health. A population-based study of women 

of reproductive age. Social science & medicine, 56(1), 111-124. doi:10.1016/S0277-

9536(02)00013-8 

Johansson, T. (2016). Befolkningsstatistik 2016 (SCB rapport, BE0101). Stockholm: 

Statistiska centralbyrån. 

Kawachi, I., & Berkman, L. F. (2001). Social Ties and Mental Health. Journal of Urban 

Health, 78(3), 458-467. doi:10.1093/jurban/78.3.458 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

Lindström, M., Sundquist, J., & Östergren, P. O. (2001). Ethnic differences in self-reported 

health in Malmö in southern Sweden. Journal of Epidemiology and Community 

Health, 55(2), 97-103. doi: 10.1136/jech.55.2.97  

Marmot, M. (2005).  Social determinants of health inequalities. The Lancet, 365(9464), 

1099-1104. doi:10.1016/S0140-6736(05)71146-6 

Mestheneos, E., & Ioannidi, E. (2002). Obstacles to Refugee Integration in the European 

Union Member States. Journal of Refugee Studies, 15(3), 304-320. 

doi:10.1093/jrs/15.3.304 

http://journals.lub.lu.se/index.php/svt/article/view/15419
http://dx.doi.org/10.1136/jech.55.2.97


 

33 

 

Migrationsverket. (2016). Vanliga begrepp när det gäller statliga ersättningar. Hämtad 

2017-04-28, från https://www.migrationsverket.se/Andra-

aktorer/Kommuner/Statlig-ersattning/Vanliga-begrepp.html  

Pellmer, K., Wramner, B., & Wramner, H. (2012). Grundläggande folkhälsovetenskap. 

Stockholm: Liber. 

Prop. 2002/03:35. Mål för folkhälsan. Tillgänglig: 

http://www.regeringen.se/49bbe3/contentassets/04207325e75943408c69a55643ea1

d3e/mal-for-folkhalsan  

Prop. 2007/08:110. En förnyad folkhälsopolitik. Tillgänglig: 

http://www.regeringen.se/49bbde/contentassets/e6210d374d4642328badd71f64ca9

846/en-fornyad-folkhalsopolitik-prop.-200708110  

Prop. 2013/14:1. Integration och jämställdhet. Tillgänglig:  

http://data.riksdagen.se/fil/5E78CBAA-2E73-4984-BEBE-ED5B41EF626F 

Ramo, D. E., Rodriguez, T. M., Chavez, K., Sommer, M. J., & Prochaska, J. J. (2014). 

Facebook recruitment of young adult smokers for a cessation trial: methods, metrics, 

and lessons learned. Internet Interventions, 1(2), 58-64. doi: 

10.1016/j.invent.2014.05.001 

Rudiger, A., & Spencer, S. (2003). The Economic and Social Aspects of Migration. Bryssel: 

Europeiska kommissionen och organisation för ekonomiskt samarbete och 

utveckling. 

SFS 2010:197. Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 

Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet. 

Socialstyrelsen. (2009). Folkhälsorapport 2009. Stockholm: Socialstyrelsen.  

Socialstyrelsen. (2011). Ojämna villkor för hälsa och vård; jämlikhetsperspektiv på hälso- 

och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen.  

SOU 2004:48. Kategorisering och integration; om föreställda identiteter i politik, 

forskning, media och vardag. Stockholm: Integrationspolitiska maktutredningen. 

Statens folkhälsoinstitut. (2010a). Folkhälsopolitisk rapport 2010: Framtidens folkhälsa – 

allas ansvar. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. 

Statens folkhälsoinstitut. (2010b). Målområde 1: Delaktighet och inflytande i samhället -

Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010. Stockholm: Statens 

folkhälsoinstitut.  

Statistiska centralbyrån (SCB). (2016a). Befolkningsstatistik 2016. Stockholm: Statistiska 

centralbyrån. 

Statistiska centralbyrån (SCB). (2016b). Utrikes födda efter region, ålder, kön och år. 

Stockholm: Statistiska centralbyrån. Hämtad 2017-04-11 från 

http://www.regeringen.se/49bbe3/contentassets/04207325e75943408c69a55643ea1d3e/mal-for-folkhalsan
http://www.regeringen.se/49bbe3/contentassets/04207325e75943408c69a55643ea1d3e/mal-for-folkhalsan
http://www.regeringen.se/49bbde/contentassets/e6210d374d4642328badd71f64ca9846/en-fornyad-folkhalsopolitik-prop.-200708110
http://www.regeringen.se/49bbde/contentassets/e6210d374d4642328badd71f64ca9846/en-fornyad-folkhalsopolitik-prop.-200708110
http://doi.org.ep.bib.mdh.se/10.1016/j.invent.2014.05.001


 

34 

 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE01

01E/UtrikesFoddaTotNK/table/tableViewLayout1/?rxid=2d80ef43-e728-481b-8745-

d64f64ea3085  

Statistiska centralbyrån (SCB). (2016c). Psykisk hälsa (självrapporterat) efter födelseland, 

kön och år, 2010-2016. Andel (procent). Stockholm: Statistiska centralbyrån. Hämtad 

2017-04-11 från http://fohm-

app.folkhalsomyndigheten.se/Folkhalsodata/pxweb/sv/B_HLV/B_HLV__dPsykhals

/HLV_Psykisk_halsa_fodelseland.px/table/tableViewLayout1/?rxid=58bced8a-

8ed8-4ba9-a61d-f46810f2a099  

Statistiska centralbyrån (SCB). (2017). Den största folkökningen sedan 1861. Hämtad 2017-

03-28 från http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-

amne/befolkning/befolkningens-

sammansattning/befolkningsstatistik/pong/statistiknyhet/folkmangd-och-

befolkningsforandringar-2016/ 

Tritter, J. Q., & McCallum, A. (2006). The snakes and ladders of user involvement: moving 

beyond Arnstein. Health policy, 76(2), 156-168. doi:10.1016/j.healthpol.2005.05.008 

Världshälsoorganisationen (WHO). (1948). Constitution of the World Health Organization. 

Genève: World Health Organization.  

Världshälsoorganisationen (WHO). (1998). Health Promotion Glossary. Genève: World 

Health Organization.  

Wallerstein, N. B., & Duran, B. (2006). Using community-based participatory research to 

address health disparities. Health promotion practice, 7(3), 312-323. 

doi:10.1177/1524839906289376 

World Medical Association General Assembly. (2013). World medical association declaration 

of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. 

Jama, 310(20), 2191-2194. doi:10.1001/jama.2013.281053 

 

 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101E/UtrikesFoddaTotNK/table/tableViewLayout1/?rxid=2d80ef43-e728-481b-8745-d64f64ea3085
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101E/UtrikesFoddaTotNK/table/tableViewLayout1/?rxid=2d80ef43-e728-481b-8745-d64f64ea3085
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101E/UtrikesFoddaTotNK/table/tableViewLayout1/?rxid=2d80ef43-e728-481b-8745-d64f64ea3085
http://fohm-app.folkhalsomyndigheten.se/Folkhalsodata/pxweb/sv/B_HLV/B_HLV__dPsykhals/HLV_Psykisk_halsa_fodelseland.px/table/tableViewLayout1/?rxid=58bced8a-8ed8-4ba9-a61d-f46810f2a099
http://fohm-app.folkhalsomyndigheten.se/Folkhalsodata/pxweb/sv/B_HLV/B_HLV__dPsykhals/HLV_Psykisk_halsa_fodelseland.px/table/tableViewLayout1/?rxid=58bced8a-8ed8-4ba9-a61d-f46810f2a099
http://fohm-app.folkhalsomyndigheten.se/Folkhalsodata/pxweb/sv/B_HLV/B_HLV__dPsykhals/HLV_Psykisk_halsa_fodelseland.px/table/tableViewLayout1/?rxid=58bced8a-8ed8-4ba9-a61d-f46810f2a099
http://fohm-app.folkhalsomyndigheten.se/Folkhalsodata/pxweb/sv/B_HLV/B_HLV__dPsykhals/HLV_Psykisk_halsa_fodelseland.px/table/tableViewLayout1/?rxid=58bced8a-8ed8-4ba9-a61d-f46810f2a099
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/statistiknyhet/folkmangd-och-befolkningsforandringar-2016/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/statistiknyhet/folkmangd-och-befolkningsforandringar-2016/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/statistiknyhet/folkmangd-och-befolkningsforandringar-2016/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/statistiknyhet/folkmangd-och-befolkningsforandringar-2016/
http://doi.org/10.1016/j.healthpol.2005.05.008


 

1 

 

BILAGA A; MISSIVBREV 
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BILAGA B; INTERVJUGUIDE  

Hej! 

 

Tack för att du medverkar i min undersökning som handlar om utlandsfödda kvinnors 

erfarenheter av integration.  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta, informationen som 

framkommer under intervjuerna kommer att behandlas anonymt och kommer endast att 

användas i undersökningens syfte.  

Under intervjun kommer jag att ställa dig frågor där du själv får berätta dina upplevelser och 

inget svar är rätt eller fel. 

Jag kommer att spela in intervjun för att kunna analysera materialet i efterhand. 

Innan vi börjar, är det något du vill fråga om? 

 

Introduktionsfrågor  

1. Kan du berätta lite om vem du är och vart du kommer ifrån?  

- Ålder 

- Land 

- När du kom hit 

2. Hur tänkte du kring det här med att komma in i samhället i Sverige, innan du kom hit? 

- Blev det som du hade tänkt dig? Om nej: vad var det som inte stämde överens med vad du 

förväntat dig?  

3. Hur ser situationen ut för dig idag: 

- Jobb/studier/familj/boende/vänner 

- Är det något du skulle vilja förändra? 

- Vad gjorde du innan du kom hit? 

4: När och hur började du att lära dig det svenska språket? 

- Hur tycker du att svenskundervisningen fungerar? 

- Vad skulle kunna förbättras enligt dig?  

5. Kan du berätta vilka tankar har du inför framtiden? 

 - Boende/arbete/utbildning/familj 
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 - Stanna i Sverige eller flytta hem? I så fall när? Om 5, 10 år? 

Uppfattningar om integration 

6. Den här studien handlar ju om integration. Vad tycker du att integration innebär? Hur 

skulle du beskriva det begreppet? 

 - Är integration någonting som är viktigt?  

 - Vad är en bra integration för dig? 

Delaktighet och identitet 

7. Hur skulle du beskriva att integrationen i samhället genomförs idag?  

 - Uppfattar du att integrationen i Sverige fungerar bra? 

- Vad tycker du skulle behövas för att öka möjligheten till delaktighet i det svenska 

samhället? (Vilka aktörer/organisationer/arenor/lagar? Etc.)   

8. Finns det någon verksamhet eller aktör där du tycker att det behövs arbetas mer med att 

skapa en bra integration? Vart? 

9. Tycker du att det finns en skillnad i möjligheter för utlandsfödda män och kvinnor att 

integreras i samhället?  

 - Hur ser det ut inom arbetsmarknad/utbildningar/sociala nätverk? 

 - Vad tänker du att dessa skillnader beror på? 

10. Vilken är din uppfattning om hur människor blir annorlunda bemötta på grund av sitt 

ursprung? 

 - Är det skillnader, hur? 

 - Vad tänker du är det som påverkar detta? 

11. Hur tycker du att det är att beskriva sin identitet när man kommer från ett annat land än 

det man bor i? 

- Tror du att människor känner sig som svensk eller utländsk beroende på vilken situation 

dom befinner sig i? I vilka situationer skiljer det sig? 

12. Hur tänker du kring vikten av att kunna prata svenska? 

- Är det extra viktigt vid något särskilt tillfälle?  

Vad underlättar eller försvårar integrationen? 

13. Vad tycker du är viktigast att tänka på som utlandsfödd, för att komma in och bli delaktig 

i samhället? 

 - Vad skulle underlätta mer, enligt dig? (Både för dig själv och för samhället) 
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14. Vad tycker du skulle underlätta för utlandsfödda att utöva sin kultur, religion osv.? 

15. Finns det något du upplever hindrar utlandsfödda att komma in i det svenska samhället?  

  - I vardagliga sammanhang? 

 - Vad tror du kan förändra en sådan/sådana situationer?  

Jag har inga fler frågor. Finns det något mer du vill tillägga eller fråga innan vi avslutar 

intervjun? (Berätta om vart undersökningen kan hittas efter att den är klar).   
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