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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Generellt sett har utrikes födda individer sämre hälsa jämfört med individer 

födda i Sverige. Utrikes födda kvinnor rapporterar lägre självskattad hälsa samt en låg grad 

av sysselsättning. Utbildning är en friskfaktor och arbetslöshet är en riskfaktor för hälsan. 

Kvinna in i Sverige [KIIS] är ett projekt som syftar till att integrera utrikes födda kvinnor i 

samhället samt få de att närma sig arbetsmarknaden eller studier.  

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka projektarbetares uppfattning om projektet 

Kvinna in i Sverige och hur projektet kan öka utrikes födda kvinnors möjligheter att komma 

närmare arbete eller studier.  

Metod: En kvalitativ metod tillämpades för att besvara studiens syfte och fem 

semistrukturerade telefonintervjuer hölls med projektarbetare som arbetar i KIIS i 

Västmanlands län. För att analysera intervjudata tillämpades en manifest innehållsanalys. 

Resultat: KIIS innefattar ett flertal insatser som uppfattas främja deltagares hälsa samt få 

dem närmare arbete eller studier och det finns uppfattningar om att projektet har en positiv 

påverkan. Vidare uppfattas det finnas både möjligheter och hinder för att deltagarna ska 

komma in i Sverige.  

Slutsatser: KIIS kan ge goda förutsättningar för att utrikes födda kvinnor ska komma 

närmare studier och arbete samtidigt som projektet uppfattas främja deltagares hälsa och 

språkfärdigheter.   
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ABSTRACT 

Background: Foreign-born generally have worse health than native born and foreign-born 

women report low self-assessed health and low level of employment. Education is a health 

factor and unemployment is a risk factor for health. Kvinna in i Sverige [KIIS] is a project 

that aims to integrate foreign-born women into society and make it possible for them to 

approach the labour market and education.  

Aim: The aim of the study was to investigate project workers’ view on Kvinna in i Sverige 

and how the project can increase the ability of foreign-born women to get closer to work or 

education.  

Method: A qualitative method was used to achieve the aim of this study. Five semi-

structured phone interviews were held with the project workers’ who were working in KIIS, 

in Västmanland County. To analyze the interview data, a manifest content analysis was 

applied.  

Result: The project includes a number of efforts that seemed to promote health of the 

participants and to get them closer to work or education. The project workers’, who were 

interwieved think that KIIS has a positive impact. Furthermore, it is perceived that there are 

both opportunities and obstacles for participants to integrate in Sweden.  

Conclusions: KIIS can provide good prerequisites for foreign-born women to get closer to 

work and education. The project also seems to promote the participants’ health and 

languages skills.  
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1 INTRODUKTION 

Sveriges folkhälsopolitik har i syfte att skapa jämlika förutsättningar för hela befolkningen. 

Alla ska ha samma förutsättningar till högsta möjliga hälsa samt välmående, oavsett 

bakgrund eller etnicitet. Hälsan mellan olika grupper i Sverige skiljer sig åt och utrikes födda 

är en grupp som generellt har sämre hälsa och är därför en särskilt utsatt grupp i samhället 

som är i behov av insatser.  

Att integreras i ett nytt samhälle kan vara påfrestande på flera olika sätt samtidigt som både 

livsvillkor och levnadsvanor påverkar hälsan. Att minska arbetslösheten skulle innebära en 

vinst för folkhälsan. 

En förfrågan om att göra en studie kring Länsstyrelseägda projektet Kvinna in i Sverige ligger 

till grund för studiens ämne och syfte. Projektet Kvinna in i Sverige syftar till att förbättra 

möjligheter för utrikes födda kvinnor i Västmanland att känna tillhörighet i samhället samt 

närma sig arbetsmarknaden eller studier. 

Studiens ämne togs fram tillsammans med Länsstyrelsen i Västmanlands län efter avslutad 

praktikperiod på myndigheten, där en förförståelse kring utrikes födda kvinnors arbets-

studie- och hälsosituation i Västmanlands län erhölls. Vidare var det under praktikperioden 

som en förståelse för att några av länets kommuner är i behov av insatser som gynnar 

målgruppen utrikes födda kvinnor. Därifrån väcktes ett intresse för att undersöka vilken 

uppfattning projektarbetare har om projektet. 
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2 BAKGRUND 

Nedan presenteras en bakgrundbeskrivning av hälsa och folkhälsa, utrikes födda och 

integration samt projektet Kvinna in i Sverige. Studiens teoretiska perspektiv och 

problemformulering presenteras även. 

2.1 Hälsa och folkhälsa  

Definitionen av hälsa kan skilja sig då det finns ett flertal definitioner. Denna studie utgår 

från Världshälsoorganisationens [WHO] definition av vad hälsa är. Enligt WHO (1948) 

handlar hälsa inte bara om frånvaro av sjukdom eller handikapp, utan är snarare ett tillstånd 

av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.  

Folkhälsa kan förklaras som ’’uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till 

såväl nivå som fördelning av hälsan. En god folkhälsa handlar således inte bara om att hälsan 

bör vara så bra som möjligt, den bör också vara så jämlikt fördelad som möjligt’’ (Janlert, 

2000 s.97). 

I Sverige kan folkhälsan anses vara god. Den självskattade hälsan har förbättrats med tiden 

och medellivslängden ökar. Utifrån ett internationellt och nationellt perspektiv har Sveriges 

folkhälsa utvecklats positivt. Däremot skiljer sig hälsan mellan olika grupper i samhället, där 

vissa grupper har bättre hälsa än andra vilket gör att ojämlikheten i hälsa ökar 

(Folkhälsomyndigheten, 2019a). 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2019b) skapas ojämlikhet i hälsa när olika grupper i samhället 

systematiskt har olika livsvillkor och levnadsvanor. Exempelvis rapporterar män god allmän 

hälsa i större utsträckning än kvinnor och den återstående medellivslängden ökar i skillnad 

mellan grupperna med förgymnasial och eftergymnasial utbildningsnivå 

(Folkhälsomyndigheten, 2019b).  

Vilhelmsson och Tengland (2016) förklarar att folkhälsoarbete handlar om att förbättra eller 

behålla hälsan, förebygga sjukdom samt förlänga liv bland samhällsmedborgare både på 

individ, grupp och samhällsnivå. Vidare förklarar Pellmer, Wramner och Wramner (2012) att 

insatser som är riktade till en viss del av befolkningen, vanligen särskilt utsatta grupper 

innebär att ha ett målgruppsperspektiv.  
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2.1.1 Agenda 2030 och folkhälsopolitiska målområden  

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för en hållbar utveckling som syftar till att avskaffa 

extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa samt lösa 

klimatkrisen till år 2030 (Globala målen, 2020). Agendan är en förutsättning för att 

samhället ska utvecklas hållbart, där alla ska kunna vara med och ingen ska lämnas utanför 

(Regeringskanslier, 2018).  

Mål 3: God hälsa och välbefinnande handlar om att alla personer, i alla åldrar ska 

säkerställas hälsosamma liv där välbefinnandet främjas. En god hälsa är grundläggande både 

för människors och samhällets utveckling (Globala målen, 2020). Utifrån mål 3 sker ett 

folkhälsoarbete där fokus i Sverige bland annat ligger på att implementera insatser som 

förbättrar utsatta gruppers villkor (Regeringskansliet, 2018).  

Vidare finns det ett övergripande mål för den svenska folkhälsopolitiken, vilket är att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa samt att utjämna hälsoklyftorna 

inom en generation. Det finns åtta målområden som syftar till minskade ojämlikheter i 

folkhälsan samt en medveten folkhälsopolitik och folkhälsoarbete inom alla sektorer och på 

alla samhällsnivåer (Prop. 2017/18:249). 

2.2 Utrikes födda och integration 

I Sverige har den utrikes födda befolkningen ökat med tiden. År 2000 var det cirka 11 procent 

av Sveriges befolkning som var utrikes födda, idag är det cirka 19 procent (Statistiska 

centralbyrån [SCB], 2019). I Västmanlands län är andelen utrikes födda kvinnor idag cirka 

21,3 procent. Att ha i åtanke är att det endast är individer som är folkbokförda som är 

inkluderade i föregående siffror (SCB, 2020).  

Bask (2010) förklarar att det inte finns några bevis på att integrationen och den sociala 

utanförskapen för utrikes födda i Sverige har blivit bättre över tid (mellan år 1979–2003). 

Basks (2010) forskningsresultat tyder snarare på att utrikes föddas situation har blivit sämre. 

Integration kan enligt Diaz (1993) beskrivas som en social process, där en interaktion mellan 

utrikes födda och inrikes födda blir till. Ett ökat samhällsdeltagande bland utrikes födda 

individer samt en ökad interaktion mellan olika befolkningsgrupper är nyckelfaktorer till 

integration. En lyckad integration blir till när utrikes födda individer blir en del av det 

arbetande samhället, kan följa och förstå samhällets mönster och attityderna i samhället, kan 

delta fritt i samhället och samtidigt bibehålla kulturell och etnisk identitet, enligt Diaz (1993).  

Ager och Strangs (2008) förklarar att kulturella och språkliga barriärer samt den sociala 

integrationen mellan olika samhällsgrupper kan hindra eller försvåra en integration. De 

viktigaste faktorerna för en lyckad integration är hälsa, utbildning, åtkomst och integrering 

inom sysselsättning samt tillgång till bostad, enligt Ager och Strangs (2008). 

Enligt Brydsten, Rostila och Dunlavy (2019) är det nödvändigt att öka utrikes föddas sociala 

stöd, tillit till andra samt förbättra möjligheten till samhällsengagemang för att en lyckad 
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social integration ska bli möjlig. Bristen av deltagande på arbetsmarknaden är ett hinder för 

både social integration och psykisk hälsa bland nordiskt och utomeuropeiskt födda individer. 

En integration på arbetsmarknaden förklarar Brydsten et al. (2019) har en positiv påverkan 

på utrikes föddas psykiska hälsa.  

2.2.1 Utrikes föddas hälsa 

Folkhälsomyndigheten (2019a) förklarar att individer som är utrikes födda men bott i Sverige 

några år generellt har sämre hälsa än individer som är födda i Sverige samt utrikes födda som 

är nyanlända. Vidare talar det för att faktorer efter migrationen till Sverige har stor betydelse 

(Folkhälsomyndigheten, 2019a). För att minska ojämlikheten i hälsa konstaterar 

Folkhälsomyndigheten (2019) att det behövs fler insatser riktade till målgruppen. Enligt 

Lindström, Sundquist och Östergrens (2001) har utrikes födda en låg självskattad hälsa i 

Sverige. Den låga självskattade hälsan bland utrikes födda förklaras påverkas av individers 

födelseland och migrations-process. Vidare menar Lindström et al. (2001) att etniska 

skillnader i självskattad hälsa delvis kan förklaras utifrån socioekonomiska förhållanden. 

Igelsia, Robertson, Johansson, Engfeldt och Sundquist (2003) förklarar att utrikes födda 

kvinnor rapporterar lägre självskattad hälsa samt psykosomatiska besvär i större 

utsträckning jämfört med inrikes födda kvinnor i Sverige.  

WHO (2010) förklarar att arbetslösheten hos utrikes födda är en bidragande faktor till deras 

ohälsa. Socialt utanförskap, bristande språkkunskaper och avsaknad av utbildning är 

riskfaktorer för utrikes föddas ohälsa.  

Utifrån Folkhälsomyndigheten (2019a) är det viktigt att förstå vilka insatser som kan bidra 

till att utjämna hälsoklyftan mellan utrikes födda och inrikes födda. Det finns ett behov av 

insatser på olika nivåer i samhället. Förutsättningen för att lyckas med insatser är bland 

annat att förstå komplexa mekanismer som gör att utrikes födda är en utsatt grupp.  

2.2.2 Arbetslöshet - en riskfaktor för ohälsa 

En särskilt utsatt grupp på arbetsmarknaden är utrikes födda kvinnor. Utrikes födda kvinnor 

har ett märkbart lågt arbetskraftsdeltagande i Sverige, jämfört med utrikes födda män och 

inrikes födda kvinnor (Arbetsförmedlingen, 2019a). Cirka 63 procent utrikes födda kvinnor 

är arbetslösa (Regeringen, 2019) och antalet utrikes födda kvinnor med låg utbildning, som 

varit utan arbete i mer än 12 månader har ökat med åren (Arbetsförmedlingen, 2019b).  

Individer som är arbetslösa har lägre fysiskt- och psykiskt välbefinnande jämfört med 

individer som har arbete. Ju längre en individ är arbetslös desto mer skadlig hälsoeffekt kan 

det orsakas, både bland inrikes- och utrikes födda individer. Vidare är oron för arbetslöshet 

vanligare bland utrikes födda individer jämfört med inrikes födda individer (SCB, 2019). 

Hälsan hos en individ som är arbetslös kan innebära nästan 10 procent sämre hälsa, jämfört 

med individ som har ett arbete. Arbetslöshet är därför ett folkhälsoproblem i Sverige som 

behöver belysas mer (Nordström, Waendelund, Lindholm, Nygren, Sahlén & Brydsten, 

2019). Arbetslöshet har en negativ effekt medan sysselsättning har visat sig vara avgörande 
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för utrikes födda kvinnors psykiska hälsa (Phillimore & Goodson, 2006). Enligt Cheung och 

Phillimore (2014) är det främst individers språkkompetens, vistelselängd i det nya landet 

samt arbetslivserfarenheter från hemlandet som ökar möjligheter till etablering på 

arbetsmarknaden.  

2.2.3 Utbildning - en friskfaktor för hälsa 

Det finns en ojämn fördelning mellan utrikes föddas och inrikes föddas utbildningsnivå för 

åldersgruppen 30–64 år. Andelen med gymnasial utbildning är högre bland inrikes födda 

jämfört med utomeuropeiskt födda. 29 procent av kvinnor födda utanför Europa, med 

mindre än 10 års vistelsetid i Sverige har en förgymnasial utbildning. För utomeuropeiskt 

födda som vistats längre i Sverige är andelen förgymnasialt utbildade längre, cirka 21 procent 

(SCB, 2019).  

För att komma in på arbetsmarknaden kan en persons utbildningsnivå ha en betydande roll. 

Utbildningsnivån kan antingen ses som en risk-eller friskfaktor för (o)hälsan. Till exempel 

har det visat sig att individer med förgymnasial utbildning har större risk att dö tidigare i 

folksjukdomar än individer med eftergymnasial utbildning. Individer med låg 

utbildningsnivå rapporterar även sämre allmän hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2020).  

2.2.4 Health Literacy  

Enligt Rootman & Gordon- El- Bihbety (2008 s.12) är literacy ’’… the ability to understand 

and use reading, writing, speaking and other forms of communication as ways to participate 

in society and achieve one’s goals and potential’’.  

Health literacy [HL] är ett begrepp som ofta förekommer inom folkhälsovetenskapen. Den 

första och mest använda definitionen av HL, framtagen av Don Nutbeam finns i Health 

Promotion Glossary (Olander, Ringsberg & Tillgren, 2014). ’’Health literacy represent the 

cognitive and social skills which determine the motivation and ability of individuals to gain 

access to, understand and use information in ways which promote and maintain good health’’ 

(WHO, 1998 s.10).  

Olander, Ringsberg och Tillgren (2014) poängterar att dagens samhälle kräver att individer 

är kompetenta samt har en utvecklad literacy inom flera områden för att det ska bli möjligt 

för individer att vara delaktiga medborgare i samhället. Vidare kan en utvecklad literacy 

krävas för att en individ ska kunna ha kontroll över sin egen situation (Olander et al., 2014). 

Omställningen att leva i ett nytt samhälle kan vara utmanande och integrationen kan påverka 

hälsan negativt. En låg HL kan göra det svårt för individer att söka och använda olika 

hälsotjänster, vilket bland annat kan leda till att sjukdomar blir obehandlade och ohälsa 

riskeras. Att inte kunna landets språk har även visat sig vara en riskfaktor för hälsan 

(Coffman & Norton, 2010). Forskning visar på att utrikes födda individer i Sverige antingen 

har begränsad eller saknar HL, där låg utbildning och födelseland Somalia visade sig vara två 

orsaksfaktorer (Wångdahl, Lytsy, Mårtensson & Westerling, 2014).  
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2.2.5 Insatser för utrikes födda 

Utifrån Riksrevisionens (2015) granskning av statliga insatser gällande utrikes födda och 

integration framgår det att insatser i Sverige inte är tillräckligt effektiva. En annan slutsats 

som dras i granskningen är att det krävs förändringar inom integrationsområdet och andra 

närliggande politikområden. Det finns stora skillnader mellan inrikes och utrikes föddas 

sysselsättning och arbetslöshet. För utrikes födda kvinnor tar det cirka nio till elva år att 

etableras på arbetsmarknaden. Det finns nämligen brister i hur väl insatser är anpassade till 

utrikes föddas behov. Att samordna aktiviteter och erbjuda parallella insatser har visat sig 

vara svårt. Det framgår att nyanlända endast tillgodoses cirka fem procent handledning, cirka 

7 procent arbetsmarknadsutbildning samt cirka nio procent arbetspraktik eller arbetsträning 

(Riksrevisionens, 2015). Vidare ’’saknas det forskning om vilka insatser som fungerar särskilt 

bra i syfte att underlätta och påskynda arbetsmarknadsetableringen för utrikes födda 

kvinnor’’ (Arbetsförmedlingen, 2020 s.11). 

2.3 Teoretiskt perspektiv  

Studiens teoretiska perspektiv utgår från empowerment och Rowlands (1997) tre 

dimensioner av empowerment.  

2.3.1 Empowerment 

Empowerment är ett väl använt begrepp inom folkhälsoarbetet samt en central princip i 

hälsofrämjande arbete (Tveiten, 2018). Empowerment handlar om att en individ kan ta 

kontroll över sitt eget liv samt har möjlighet att själv fatta beslut, vilket handlar om att en 

individ har makt nog att kunna förändra sitt liv (Scriven, 2013). Att tro sig vara maktlös, ha 

inlärd hjälplöshet eller att inte tro sig kunna ha kontroll över sitt eget liv menar Rappaport 

(1984) tyder på avsaknad av empowerment.  

Rowlands (1997) visar med sin modell (Figur 1) att empowerment går att dela upp i tre 

sammankopplade dimensioner som är gynnsamma för att öka kvinnors empowerment: 

personliga dimensionen, relationsdimensionen och den kollektiva dimensionen. De tre 

dimensionerna påverkar varandra. Ett positivt resultat i en dimension ger förutsättningar för 

att de andra dimensionerna ska utvecklas (Rowlands, 1997). 

I den personliga dimensionen ingår utvecklingen av självförtroendet, självkänslan och 

ifrågasättande av andras åsikter. I relationsdimensionen ingår kommunikation med andra. 

Det kan bli möjligt att öka empowerment genom att få stöd samt ta emot hjälp. I den 

kollektiva dimensionen tar det gemensamma arbetet plats. Genom att arbeta tillsammans 

blir det även möjligt att uppnå en större effekt. Om en individ saknar personlig 

empowerment kan svårigheter i den kollektiva dimensionen uppstå. Däremot kan en individs 

personliga empowerment öka genom kollektivt deltagande och en grupp gynnas i regel av 

individers ökade personliga empowerment (Rowlands, 1997).  
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Figur 1. Tre dimensioner av empowerment enligt Rowlands (1997). 

En god hälsa (Askeheim & Starrin, 2007), socialt stöd samt utbildning kan främja utrikes 

födda kvinnors empowerment (Gulfem Cakir & Yerin Guneri, 2011). Vidare kan 

empowerment resultera i bättre självkänsla, självförtroende, problemlösningsförmåga 

(Leach, Wall & Jackson, 2003), hälsa samt att utrikes födda kvinnor ges förutsättning till att 

bryta utanförskap i samhället (Shearer, 2007).  

2.4 Projektet Kvinna in i Sverige  

Kvinna in i Sverige [KIIS] är ett projekt som syftar till att förbättra möjligheterna för utrikes 

födda kvinnor att känna tillhörighet i samhället samt närma sig arbetsmarknaden eller 

studier. Projektet ägs av Länsstyrelsen i Västmanlands län, delfinansieras av Europeiska 

socialfonden [ESF] och pågår mellan perioden 15 januari 2019 och 30 november 2021. 

Planerat är att projektet ska ha cirka 200 deltagare. Projektet sker i samverkan mellan 

Länsstyrelsen i Västmanlands län och fem kommuner runt om i länet: Norberg, 

Skinnskatteberg, Fagersta, Köping och Sala (Svenska ESF-rådet, 2020). 

Länsstyrelsen i Västmanlands län (2020) beskriver KIIS som ett samverkansprojekt som 

syftar till att öka självförsörjningsgraden och självförtroendet hos deltagarna. Projektet ska 

också öka deltagares kunskap om det svenska samhället och språket. Målgruppen för 

projektet är utrikes födda kvinnor som levt i Sverige i cirka 10–15 år och aldrig haft ett jobb. 

Det finns två övergripande mål för projektet, vilka är att utveckla både arbetssätt och 

metoder som kan användas i kommunernas verksamheter efter projektets slut samt nå 

målgruppen utrikes födda kvinnor.  

Målen ska därefter leda till att fler utrikes födda kvinnor ska komma i arbete, öka 

jämställdhet, minska diskriminering på arbetsmarknaden, stärka utrikes födda kvinnors 

ställning på arbetsmarknaden samt tillgodose en ökad kunskap om varför utrikes födda 

kvinnor inte kommer in på den svenska arbetsmarknaden (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 

2020).  
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2.5 Problemformulering  

Det finns ett samband mellan arbetslöshet och individers fysiska och psykiska ohälsa. Ju 

längre en individ är arbetslös desto mer skadlig effekt kan det ha på individens hälsa. Att 

minska arbetslösheten skulle innebära en vinst för folkhälsan. För att lyckas med insatser 

riktade till utrikes födda kvinnor är det nödvändigt att förstå de komplexa mekanismer som 

gör att de är en utsatt grupp. Eftersom insatser för utrikes födda i Sverige har visat sig 

otillräckliga samt att insatserna inte anses vara anpassade nog till gruppen finns det ett 

behov av ökad förståelse och kunskap inom ämnet. Vidare saknas det kunskap om vilka 

insatser som fungerar särskilt bra för att utrikes födda kvinnor ska komma närmare 

arbetsmarknaden.  

KIIS syftar till att öka utrikes födda kvinnors möjligheter att komma närmare sysselsättning 

samt det svenska samhället. Frågan är vilken uppfattning projektarbetarna har om projektet 

samt hur projektet kan öka förutsättningarna för utrikes födda kvinnor att komma närmare 

arbete eller studier.  
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3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka projektarbetares uppfattning om projektet Kvinna in i 

Sverige och hur projektet kan öka utrikes födda kvinnors möjligheter att komma närmare 

arbete eller studier.  

3.1 Frågeställningar  

• Hur uppfattar projektarbetarna projektets upplägg? 

• På vilket sätt uppfattar projektarbetarna att projektet har påverkat deltagarna? 

• På vilket sätt uppfattar projektarbetarna att projektet kan öka förutsättningarna att 

komma närmare arbete eller studier?  
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4 METOD 

Följande avsnitt presenterar studiens metodval, urval, datainsamling, databearbetning och 

analysmetod, kvalitetskriterier samt etiska aspekter. 

I mars 2020, under pågående examensarbete, drabbades Sverige av omfattande 

samhällsförändringar på grund av Corona Covid-19 virusets smittorisker. För att undvika 

smittspridning rekommenderade regeringen och därmed högskolan att undvika sociala 

kontakter. Denna uppsats har påverkats då fysiska intervjuer fick ersättas av 

telefonintervjuer.  

4.1 Kvalitativ ansats 

För att undersöka projektarbetares uppfattningar om KIIS samt hur projektet kan öka utrikes 

födda kvinnors möjligheter att komma närmare arbete eller studier tillämpades en kvalitativ 

metod i form av individuella semistrukturerade telefonintervjuer.  

Som Kvale och Brinkman (2014) förklarar kan kvalitativ metod användas för att ta del av 

människors uppfattningar, erfarenheter och upplevelser. Enligt Bryman (2011) är den 

kvalitativa metoden användbar vid intervjuundersökningar vars syfte är att samla in 

subjektiva svar samt belysa vad människor tycker och tänker. Kvale och Brinkman (2014) 

förklarar att det genom en kvalitativ metod blir möjligt att producera kunskap genom samtal, 

vilket kan bidra till en djupare förståelse inom det givna ämnesområdet.  

4.2 Urval 

Ett målstyrt urval användes för att hitta lämpliga deltagare till studien. Enligt Bryman (2011) 

är ett målstyrt urval lämpligt att tillämpa när deltagare ska vara relevanta utifrån studiens 

syfte och inte slumpmässigt utvalda. Vidare innebar ett målstyrt urval att vissa 

förutbestämda kriterier styr urvalet i studien (Bryman, 2011). Eftersom studien eftersträvade 

uppfattningar gällande ett specifikt projekt, KIIS, var det endast lämpligt att tillfråga 

specifika personer om deltagande i studien. Kriteriet för att delta i studien var att arbeta i 

KIIS, antingen som delprojektledare eller projektmedarbetare.  

Samtliga kommuner som samverkar i projektet fick förfrågan om deltagande i studien. För 

att rekrytera deltagare till studien kontaktades KIIS projektarbetare via mejl. Studiens 

uppdragsgivare, Länsstyrelsen i Västmanland bistod med kontaktuppgifter och 

sammanföring med projektarbetare men hade ingen kännedom om vilka projektarbetare som 
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deltog i studien. Vid första mejlkontakt med projektarbetare bifogades studiens missivbrev 

(Bilaga A), där information gällande rättigheter, kontaktuppgifter med mera beskrevs. Det 

uppmanades att vidarebefordra mejlet till flera projektarbetare, utifall någon hade missats. 

Projektarbetarna informerades om att de själva skulle höra av sig om intresse för deltagande i 

studien fanns. Kontakten med samtliga projektarbetare hölls via mejl. Sammanlagt var det 

fem personer som deltog i studien: tre personer var delprojektarbetare och två personer var 

projektmedarbetare. Samtliga deltagare i studien var kvinnor, vilket hade att göra med att 

majoriteten av projektarbetare i KIIS var kvinnor. Telefonintervjuer med projektarbetare 

bokades enligt överenskommelse.  

4.3 Datainsamling 

I och med Covid-19 genomfördes studiens datainsamling via telefon istället för via fysiska 

möten. Kvale och Brinkman (2014) förklarar att telefonintervjuer ökar möjligheten att 

intervjua människor. Sturges och Hanrahan (2004) påstår att en telefonintervju inte 

nödvändigtvis behöver skilja sig från en fysisk intervju, till exempel kan djupet i svaren vara 

detsamma. Deakin och Wakefield (2014) menar att telefonintervjuer kan vara ett tidseffektiv 

val och kan ersätta fysiska intervjusamtal.  

Enligt Kvale och Brinkman (2014) kan semistrukturerade intervjuer bidra med både en 

struktur samt utrymme till flexibilitet i en studie. Enskilda semistrukturerade intervjuer är en 

metod som vidare kan samla in data relativt fort (Kvale & Brinkman, 2014). Utifrån Bryman 

(2011) gjordes ett frågeschema i form av en intervjuguide inför de individuella 

semistrukturerade telefonintervjuer.  

Utifrån Brymans (2011) råd formades studiens intervjuguide (Bilaga B). Intervjuguiden 

användes sedan som ett ramverk vid intervjuandet. Vidare användes intervjuguiden för att 

underlätta datainsamlingen då den syftar till att göra intervjusamtalet mer strukturerat enligt 

Kvale och Brinkman (2014). 

Eftersom en semistrukturerad intervju tillåter att intervjuguidens frågor inte nödvändigtvis 

följs i ordning (Bryman, 2011) innefattade intervjuerna flexibilitet. Det blev möjligt att ställa 

ytterligare frågor, exempelvis uppföljningsfrågor och följdfrågor, vilket inte hade varit möjligt 

i en strukturerad intervju (Bryman, 2011).   

Intervjuguidens frågor formades utifrån studiens syfte samt frågeställningar och bestod av 

tre teman: projektets upplägg, projektets förutsättningar att komma närmare arbete eller 

studier samt projektets påverkan på deltagare. Öppna frågor formulerades till 

intervjuguiden, som enligt Bryman (2011) minimerar risken att ställa ledande frågor under 

intervjun.    

Utomstående personer fick läsa igenom intervjuguiden för att kunna upptäcka brister, 

svåruppfattade frågor samt komma med synpunkter. Innan den första intervjun genomfördes 

en pilotintervju, med avsikt att genomarbeta intervjuguiden samt kontrollera att 

intervjuguidens frågor gick att förstå samt besvaras. Teknik (ljudinspelning) testades och tid 
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togs under pilotintervjun, för att säkerställa att allt fungerade som det skulle samt att 

intervjun höll sig någorlunda inom tidsramen.  

För att underlätta studiens analys spelades samtliga telefonintervjuer in som ljudformat 

genom en mobiltelefon som inte användes i dagligt bruk, vilket intervjupersonerna 

informerades om i missivbrevet och muntligt innan intervjuerna sattes igång samt fick ge sitt 

samtycke till. De inspelade intervjuerna varierade mellan 30 och 38 minuter.  

Genom att spela in telefonintervjun kunde allt fokus läggas på det intervjupersonerna sa, 

istället för att fokusera på att anteckna det som sades. De inspelade intervjuerna var 

behjälpliga både under själva intervjun samt vid analyserande av det insamlade materialet 

(Kvale & Brinkman, 2014).  

4.4 Databearbetning och analysmetod 

För att analysera studiens insamlade data tillämpades en manifest kvalitativ innehållsanalys. 

Syftet med att tillämpa en kvalitativ innehållsanalys var att uppnå en innehållsrik och bred 

beskrivning av intervjuerna (SBU, 2014). Fokus lades på att beskriva variationer, vilka blev 

till genom att identifiera mönster i datainsamlingen (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2017).  

Graneheim och Lundman (2004) förklarar att en latent analys även fokuserar på 

bakomliggande och underförstådda faktorer medan en manifest analys endast fokuserar på 

det textnära och uppenbara innehållet. Eftersom studien hade en begränsad tidsram utgick 

analysen från en manifest innehållsanalys.  

Samtliga telefonintervjuer transkriberades, som enligt Kvale och Brinkmann (2014) innebär 

att det som sägs muntligt vid en intervju skrivs ner ordagrant. Intervjuerna transkriberades 

samma dag som intervjun hölls och varken innehåll eller stil förändrades under 

transkriberingen. Det transkriberade materialet resulterade i totalt 51 A4-sidor, med 

radavstånd 1,15, teckensnitt Calibri Light och teckensnittsstorlek 12. Under transkriberingen 

påbörjades bearbetningen av det insamlade materialet. Kvale och Brinkman (2014) menar att 

transkribering kan leda till frågor och idéer hos forskaren. När samtliga intervjuer var 

transkriberade lästes de igenom två gånger, vilket Graneheim och Lundman (2004) förklarar 

kan bidra till en helhetssyn av intervjuernas innehåll.  

Utifrån Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av den manifesta, kvalitativa 

innehållsanalysen följdes därefter följande fem steg vid genomförande av studiens analys 

(Tabell 1): 

I steg 1 togs meningsenheter fram, under andra lästillfället av intervjuerna genom att 

markera meningsenheter med färgpenna. Det som ansågs vara relevant utifrån studiens syfte 

markerades. En strävan är, enligt Graneheim och Lundman (2004) att inte ta fram varken för 

stora eller för små meningsenheter, vilket försökte efterlevas i denna studie.  
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Under steg 2, att kondensera meningsenheter, blev materialet nerkortat och sammanfattat. 

Det centrala i texten försvann dock inte. Genom att kondensera meningsenheter blir 

materialet mer överskådligt enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Därefter, i steg 3, togs koder fram genom att kärninnehållet i de kondenserade 

meningsenheterna plockades ut. Som Lundman och Hällgren Graneheim (2017) förklarar 

kan en kod liknas med en etikett, bestående av ett eller flera ord som kan hjälpa forskaren att 

reflektera över det insamlade materialet på nytt sätt. Framtagandet av koder menar 

Graneheim och Lundman (2004) även kan resultera i att materialet blir mer sorterat och 

övergripande.  

Underkategorier skapades under steg 4, utifrån koderna och de kondenserade 

meningsenheterna. Sammanlagt togs nio underkategorier fram (Bilaga C). Utifrån Lundman 

och Hällgren Graneheims (2017) råd bestod underkategorierna av flera koder med liknande 

innehåll. Slutligen delades underkategorierna in i tre kategorier i steg 5 (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

Tabell 1. Exempel på meningsbärande enheter som kondenserats, kodats, underkategoriserats 

samt kategoriserats. 
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4.5 Kvalitetskriterier 

Kvalitetskriterier tillämpades med avsikt att studien skulle uppnå en god kvalitet. Enligt 

Bryman (2011) mäts en kvalitativ studies kvalitet vanligen utifrån tillförlitlighet. Dahlgren, 

Emmelin och Winkvist (2007) menar att tillförlitlighet kan delas in i fyra underkategorier, 

vilka är: trovärdighet, pålitlighet, konfirmerbarhet och överförbarhet. 

I denna studie ligger intervjupersonernas uppfattningar till grund för resultatet. Dahlgren et 

al. (2007) förklarar att en studies trovärdighet kan stärkas när insamlad data speglar 

intervjupersonernas verklighet och sanningar. För att spegla intervjupersonernas verklighet 

och sanningar har citat använts vid presentation av datan (i resultatet).  

Under studiens gång skrevs dagboksanteckningar för att noggrant dokumentera studiens 

process, vilket enligt Dahlgren et al. (2007) kan bidra både till studiens pålitlighet och 

konfirmerbarhet. Studiens pålitlighet togs i beaktning då beslut i processen kunde följas i 

dagboksanteckningar samt genom att utförligt redovisa processens steg i metodavsnittet. 

Konfirmerbarheten togs i beaktning dels då det dokumenterats vad och hur det insamlade 

materialet kan ha blivit påverkat och dels då det framkommit vilken förförståelse som fanns 

innan studien påbörjan. Ett objektivt förhållningsätt tillämpades genom att egna värderingar 

och uppfattningar inte tog plats varken vid utformning av intervjuguide, intervjuande eller 

analyserande av data. Detta i avsikt att stärka studiens konfirmerbarhet, i enlighet med 

Dahlgren et al. (2007). 

För att öka och tillgodose studiens överförbarhet beskrevs studiens metod och kontext noga. 

En utförlig information om den kontextuella bakgrunden är även redovisad i studien. 

Dahlgren et al. (2007) förklarar att det genom en detaljerad kontextuell bakgrund blir möjligt 

att föra över till liknande jämförelser och andra kontexter. Studiens intervjuguide är bifogad 

bland annat för att studien ska kunna överföras och användas i andra sammanhang.  

4.6 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2017) förklarar att etiska överväganden och riktlinjer har en betydande roll 

för kvaliteten, genomförandet och resultatet i en studie och fokus bör ligga på sekretess, 

tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. Denna studie har haft avsikten att följa en god 

forskningssed genom att följa forskningsetiska aspekter och krav. 

Vetenskapsrådet (2002) delar in forskningsetiska aspekter i fyra krav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfindentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Utifrån informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002) blev deltagarna informerade om 

studiens syfte, att det var frivilligt att deltaga i studien, studiens olika moment samt att det 

när som helst gick att avbryta sitt deltagande. Innan telefonintervjun ägde rum fick 

deltagarna skriftlig information gällande studien, genom ett missivbrev. För att säkerställa 

att deltagarna var informerade om deras rättigheter informerades deltagarna ytterligare en 

gång muntligt innan intervjuernas påbörjan. 
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Innan telefonintervjun blev deltagarna tillfrågade om de godkände att deras intervju spelades 

in. Vidare förklarades det att deltagarna själva hade rätten att bestämma över sin medverkan. 

I enighet med Vetenskapsrådet (2002) kunde samtyckeskravet då uppfyllas.  

Konfidentialitetskravet, som syftar till att deltagares personuppgifter ska behandlas med 

största möjliga konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002) anses vara uppfyllda av två skäl. 

Dels då det inspelade materialet förvarades på en lösenordskyddad hårddisk där obehöriga 

inte hade åtkomst. För det andra namngavs aldrig deltagarna eller orter i studien. Istället 

namngavs deltagarna till Intervjuperson [IP] + ett nummer, exempelvis IP1. 

Efter att endast ha använt det insamlade materialet i denna studies ändamål kunde 

nyttjandekravet uppfyllas, då Vetenskapsrådet (2002) förklarar att uppgifter och insamlat 

material gällande enskilda deltagare endast får användas för forskningsändamålet i fråga. Då 

studien blivit godkänd av examinator raderas samtliga ljudfiler. 
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5 RESULTAT  

Nedan presenteras studiens resultat utifrån de kategorier och underkategorier som framkom 

i den manifesta innehållsanalysen. Resultatet är fördelat på tre kategorier vilka är: 

projektarbetarnas beskrivning av projektet Kvinna in i Sverige, projektarbetarnas 

uppfattning om projektets påverkan samt projektarbetarnas uppfattning om deltagarnas 

förutsättningar att komma närmare arbete eller studier. 

Citat från projektarbetarena i KIIS (IP1- IP5) presenteras ordagrant. Om ett citat är 

nedkortat är det markerat på följande sätt: […]. 

5.1 Projektarbetares beskrivning av projektet Kvinna in i Sverige  

Kategorin projektarbetarnas beskrivning av projektet Kvinna in i Sverige beskrivs utifrån 

följande underkategorier: projektets målgrupp, kommunernas arbete samt projektets 

insatser. 

5.1.1 Projektets målgrupp 

Projektarbetare förklarar att det finns ett behov av verksamheter riktade till målgruppen då 

det idag saknas i samhället. Målgruppen i projektet består av utrikes födda kvinnor, från 

bland annat Afghanistan, Bangladesh, Somalia och Syrien. I vissa länder har det varit 

diktatur-och religionspåverkan. Deltagare har förklarat för en projektarbetare att en kvinna 

inte är lika mycket värd som en man och att en kvinna bara ska lyda order. Många av 

kvinnorna är uppväxta på landsbygden, utan tillgång till hälso-sjukvård, utbildning, 

samhällets resurser eller samhällsinformation.  

Deltagarna i projektet är mellan 25–50 år gamla. Det kan vara svårt att veta hur gamla 

kvinnorna egentligen är då de saknar födelsebevis och de själva inte vet hur gamla de faktiskt 

är. Många är även trötta i kroppen och att det skulle kunna tyda på att de är äldre än vad de 

tror. Generellt sett lider många deltagare av sjukdomar (bland annat diabetes och 

tandsjukdomar) och ohälsa när de börjar i projektet.  

[…] när de kom till oss kom de flesta med rullatorer. […] de var i så dåligt skick så att jag själv 

tänkte att det här kommer aldrig att gå. (IP2) 

[…] många av deltagarna har ju sjukdomar som de har med sig från sina hemländer. (IP5) 

Alla kvinnor är i behov av stöd för att komma ut i egen försörjning på ett eller annat sätt samt 

att de tidigare inte kommit in på den svenska arbetsmarknaden och inte studerat i Sverige, av 
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olika orsaker. Många saknar även arbets- eller studieerfarenheter från sina ursprungsländer. 

Kvinnorna har levt på försörjningsstöd under en längre period och vissa har erfarenheter av 

anpassad sysselsättning. Vidare har deltagarna erfarenheter av att lyckas ta sig till ett nytt 

land samt av ’’saker som vi inte ens kan föreställa oss’’ (IP4).  

[…] det är kvinnor som aldrig har kommit in på arbetsmarknaden av olika orsaker. Till 

exempel att de inte har, kanske gått klart SFI och inte kan svenska eller så har de fått barn och 

av den anledningen stannat hemma […]. (IP1) 

Målgruppen saknar kunskap om det svenska samhället. En projektarbetare menar på att 

kvinnorna inte fått den kunskap som de behöver. Några av deltagarna är analfabeter och en 

projektarbetare menar på att kvinnorna är praktiskt lagda. 

Många saknar mycket kunskap om det svenska systemet och samhället i stort, asså man tror 

kanske många gånger att de har fått med sig det men det har de inte är min upplevelse. (IP4) 

5.1.2 Kommunernas arbete   

Att involvera projektet i kommunernas ordinarie verksamhet redan i början av projektet kan 

möjliggöra att projektet lever kvar i kommunen. För att det inte ska bli ett för stort 

implementeringsarbete när projektet avslutas förklarar en projektarbetare vikten av att få 

med alla, ha ett helhetstänk redan från början samt kontinuerligt informera hela kommunen 

om projektet. Samarbeten och samverkan i kommunerna uppfattas lyckade. Projektet 

förklaras ha ett helhetsgrepp där en strävan om att hela samhället ska involveras finns, för att 

få in målgruppen i samhället. En projektarbetare menar på att samarbetet främjas då 

kommunen strävar efter samma mål, har samma förvaltningschef samt budget.  

[…] vi har valt olika sätt att arbeta med projektet vilket jag tycker är en styrka eftersom 

projektet är ju väldigt mycket till för att vi ska prova nya metoder och se vad är det som 

fungerar för att få de här kvinnorna att komma närmare arbete eller studier och att korta ner 

sin etableringstid. Man har verkligen börjat se de här kvinnorna som att de här är våra, […] de 

är våra som vi ska hjälpas åt med. (IP4) 

Samverkan mellan kommunerna i projektet är begränsat, vilket kan bero på kommunernas 

geografiska spridning. På gemensamma möten utbyts information och erfarenheter.  

Om nån gjorde nåt som var bra, ja men då kunde vi dela det med varandra så kunde man aa 

byta lite tips och idéer. (IP5) 

5.1.3 Projektets insatser  

Projektets insatser är utformade utifrån tre block: arbetsblock, studieblock samt hälsoblock. 

Arbetsblocket inkluderar bland annat praktik, studiebesök samt arbetsmarknad-och 

arbetskulturkunskap. Studieblocket består bland annat av studietekniker samt en orientering 

i Sveriges skolvärld. Hälsoblocket inkluderar bland annat fysisk aktivitet (jympapass, 

promenader, fotboll med mera) samt hälsokunskap, förklarar projektarbetarna.  
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[…] hur man äter hälsosamt, vad man kan undvika. […] skillnaden mellan att ringa till 112 och 

1177 och olika appar och vårdcentralen. Vi pratade också om egenvård, typ att hålla sig i form. 

Att promenera, att ta sig ut. (IP1) 

Utöver de tre blocken ingår ekonomi-, samhälls- och datorkunskap, samhällsorientering, 

kreativ verkstad, allmänbildning, språkpraktik, kunskap om våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld samt personlig utveckling i projektet. För att göra insatser effektiva 

används bland annat suggestopedi, empowerment-pedagogik samt ett lösningsfokuserat 

arbetssätt.  

Så att vi försöker att rikta oss till så de får med sig så mycket som möjligt, men praktiskt. (IP2) 

Insatserna väljs dels utifrån projektarbetares tidigare erfarenheter kring målgruppen och dels 

genom uppfattade behov. Projektarbetare belyser behovet av att prova på praktiska uppgifter, 

träna på det svenska språket, främja hälsa, förebygga ohälsa samt få mer kunskap om 

arbetsmarknad och studier. Det finns en vilja till att deltagarna ska få en egen makt över sitt 

liv, bland annat över sin ekonomi där det tidigare varit mannen som har makten.  

Gemensamt för insatserna är att de ska öka kvinnornas kunskap samt ge dem erfarenheter 

som kan ta dem närmare arbete eller studier. Det som fungerar görs det mer av och det som 

inte fungerar görs det mindre av. Vissa insatser syftar till att göra mer av det kvinnorna redan 

är säkra på, till exempel laga mat och samtidigt ha språkpraktik.   

[…] mycket fokus […] på det som vi tror att den här målgruppen kanske inte har fått ta till sig 

eller att de har fått ta till sig det väldigt, väldigt tidigt när de kom till Sverige så man kanske 

inte hade språk i samma bemärkelse som idag och man kanske inte heller hade riktigt fokus så 

att man kunde ta in all info då. (IP5) 

Projektarbetarna delar uppfattningen om att det finns kommunikationssvårigheter i 

projektet, då deltagarna är språksvaga. Strävan är att prata och diskutera på svenska, istället 

för att arbeta teoretiskt med språket. Bland annat används enkla begrepp och repetition för 

att hålla en dialog på svenska. Då det är viktigt att information uppfattas korrekt används 

tolk, framförallt telefontolk.    

Men vi försöker oftast utan tolk, för det är ju liksom en del av deras process att utveckla 

språket. (IP3) 

Deltagarna blir delaktiga i projektets insatser dels utifrån att de praktiskt hjälper till, får 

uppgifter som de ska klara av självständigt eller i grupp samt är med och utformar 

individuella mål. Däremot föredrar kvinnorna tydliga arbetsuppgifter och kommer gärna inte 

med egna förslag. Många av projektets insatser syftar till att stärka deltagares självkänsla och 

självförtroende.  

De är själva med och utformar handlingsplanen, tillsammans med oss. […] med insatser kopplat 

till de målen som deltagaren tar fram. Så där är vi ju egentligen bara ett verktyg, att försöka få 

struktur och ordning på de mål som kvinnorna har tagit fram och hur vi kan hjälpa de att nå 

målen. (Ip3) 
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5.2 Projektarbetares uppfattning om projektets påverkan 

Kategorin projektarbetarnas uppfattning om projektets påverkan beskrivs utifrån följande 

underkategorier: projektets positiva påverkan på deltagarna, ökad kunskap och förståelse 

samt påverkan i ett större perspektiv.  

5.2.1 Projektets positiva påverkan på deltagarna  

Projektarbetarna uppfattar att KIIS har en positiv påverkan på deltagarna. Deltagarna 

uppfattas bli mer glada och positiva efter en tid i projektet.  

Vi märker ju stor skillnad på dem när de kliver in genom dörren första dan och när de kliver ut 

ifrån dörr'n sista dan. Asså att det händer väldigt mycket. (IP5) 

Det sker en personlig utveckling och livskvaliteten höjs. Deltagarna har blivit modigare och 

vågar stå på sig samt utrycka sig mer. Att skapa rutiner, komma hemifrån varje dag samt följa 

ett schema är betydelsefullt för deltagarna. En helhetssyn och att någon trodde på deltagarna 

förklaras vara framgångsfaktorn till kvinnornas positiva utveckling. 

Deltagarnas hälsa uppfattas ha påverkats positivt och i snabb takt, bara genom att vara med i 

projektet samt att få ett sammanhang. Från att ha tjatat på deltagare har deltagare blivit mer 

delaktiga och föreslår att till exempel promenera mer.  

Det går från att ha ont till att ha mindre ont. Det är någonting man påverkas av. (IP2) 

Deltagare lär känna varandra, projektarbetare, individer som de möter i praktik samt 

arbetsgivare, vilket gör att nätverk kan byggs upp. Många deltagare hade från början ett litet 

kontaktnät, bestående av endast familj och släkt. Vissa deltagare har börjat umgås med 

varandra även utöver verksamheten och kallar varandra för vänner. Kvinnorna påverkas då 

de känner en gemenskap, tillhörighet och känslomässig samhörighet. Med ökad kunskap om 

det svenska samhället kan det vara lättare att känna sig förstådd samt känna 

samhällstillhörighet. 

Har man inte den kunskapen med sig är det väldigt lätt att... Eh, missförstånd uppstår och att 

man kanske känner att jag hör inte hemma här, jag har inte en plats här. (IP4) 

Det förklaras att deltagarna ges möjlighet till att tänka på sig själv utifrån sina mål i 

projektet. Deltagarna behöver inte fokusera på sin familj eller kultur-och samhällsnormer. 

Deltagarnas språk och självförtroendet har påverkats till det bättre. Från att ofta be om hjälp 

har det övergått mer till att klara sig själv, vilket uppfattas bland annat bero på att deltagarna 

har blivit sedda på ett nytt sätt. 

5.2.2 Ökad kunskap och förståelse  

Projektarbetare menar på att både deltagare och projektarbetares kunskap och förståelse kan 

öka i och med projektet KIIS.  
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Projektets målgrupp är inte tillräckligt uppmärksammad. En projektarbetare har 

uppfattningen att det är många som inte vet om att målgruppen existerar och att det saknas 

en djupare förståelse kring utrikes födda kvinnor generellt. En annan projektarbetare menar 

på att det saknas kunskap om varför målgruppen i fråga inte kommer närmare arbete eller 

studier. 

De blir chockade när det hör ’’det är en kvinna hon hade varit hemma i sex år’’. Då har hon 

varit hemma hela tiden, sen hon kom till Sverige. Och det är många som inte förstår hur det 

kan gå till. (IP2) 

Projektarbetare har fått en ökad målgruppskunskap samt en förståelse gällande olika 

kulturer. I och med att projektarbete och deltagare träffas dagligen har det blivit möjligt att 

lära känna varandra. En ny, fördjupad målgruppsförståelse har därmed växt fram. Det finns 

förhoppningar om att ny kunskap och förståelse kan bidra till ett bättre arbete med 

målgruppen. Bland annat hur målgruppen kan motiveras, stöttas och bemötas.  

Så det har väl skapat en förståelse för just den här målgruppen som jag inte har haft på det 

djupet tidigare. Och som gör det lättare för oss att motivera och finnas där för kvinnorna i, på 

lång sikt. För att de själva ska kunna hitta sin planering framåt. (IP3) 

KIIS uppfattas, på ett eller annat sätt ha påverkat deltagarna genom att de har fått en ökad 

kunskap och förståelse kring arbete, studier, hälsa, det svenska samhället och livet generellt. 

Under projektets gång har deltagarna ställt många frågor till projektarbetarna, vilket 

genererat kunskap och förståelse både för deltagarna och projektarbetarna.  

Vi har märkt av att när de blir trygga med oss så frågar de saker om Sverige ''varför gör 

svenskar så?'' […]. Asså vi rätar ut sånahära eh funderingar kring hur det är i det svenska 

samhället. (IP1) 

Och det har väl fått mig att inse att, hur långt ifrån man kan vara i tankarna […] Eftersom att 

jag tar det så självklart på att ''ja, men jag är kvinna och jag ska kunna jobba fast jag har barn'' 

men att i en annan kultur är det kanske nåt heeelt annat ''nej men jag kan inte jobba, för jag 

har barn''. (IP3) 

Kvinnorna får ta del av hälsokunskap som bland annat uppfattas bidra till främjande av hälsa 

och förebyggande av ohälsa. Deltagarnas språkförståelse har ökat, vilket uppfattas främja 

deltagarnas samhällsdelaktighet. Genom ökad kunskap menar projektarbetare att deltagarna 

får en stabil grund att stå på, för att vidare kunna bli självförsörjande i framtiden.  

5.2.3 Påverkan i ett större perspektiv  

KIIS uppfattas påverka deltagare men även i ett större perspektiv kan projektet påverka. Att 

ha dagliga rutiner uppfattas ha en positiv påverkan på kvinnornas familjer och för 

kommande generationer. Kvinnornas barn kan bli delaktiga i det svenska samhället genom 

att de får se sin mamma gå iväg till en aktivitet istället för att vara hemma varje dag.  

[…] ren fakta kan påverka jättemycket för hälsan och för i förlängningen arbete och 

föräldraskap tänker jag. Och då kan det vidare ge bättre hälsa i familjen. Så jag tror att via 

kvinnorna så kommer familjens hälsa att bli bättre. (IP1) 
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En projektarbetare förklarar att deltagare som har tillit till projektarbetarna ställer frågor 

som handlar om saker utanför projektet. Vidare kan frågor, som i deltagarnas hemländer är 

tabubelagda, ställas till projektarbetarna.  

5.3 Projektarbetares uppfattning om deltagarnas förutsättningar att 

komma närmare arbete eller studier 

Kategorin projektarbetarnas uppfattning om deltagarnas förutsättningar att komma 

närmare arbete eller studier beskrivs utifrån följande underkategorier: möjligheter för 

deltagarna, hinder för deltagarna samt projektarbetarnas roll.  

5.3.1 Möjligheter och hinder för deltagarna  

Att ta tillvara på deltagarnas kunskaper samt motivera och inspirera dem förklaras öka 

deltagares förutsättningar att komma närmare arbete eller studier. Deltagarna får veta vilka 

vägar och möjligheter det finns till arbete eller studier samt erhålla praktiska erfarenheter 

genom att de testar på olika arbetsuppgifter. Deltagarna uppfattas komma närmare arbete 

eller studier efter att ha deltagit i projektet men vissa har en längre väg, till exempel beroende 

på deltagares hälsostatus. Att ha deltagit i projektet under minst sex månader och på så sätt 

fullgjort något är ett stort steg i sig förklaras det.  

[…] bara en inblick i vad svenskt arbete och kanske mer såhär kanske motivationen att ''ja, du 

kan, du kan börja arbeta! när barnen växer upp och ja du kan komma ut och arbeta, du 

behöver inte sitta hemma hela livet’’. (IP1) 

Utökade nätverk uppfattas vara en möjlighet för deltagarna att komma närmare arbete eller 

studier. Från att ha suttit hemma och endast umgåtts med sina landskvinnor kommer 

kvinnorna i kontakt med individer födda i Sverige i och med KIIS. Genom att kunna 

kommunicera på svenska ökar möjligheterna till arbete och att vidga sina nätverk, som 

vidare kan möjliggöra arbete eller praktikplats. Ett arbete eller en praktikplats förklaras 

kunna öka deltagares tillhörighet i samhället. En projektarbetare förklarar att flera deltagare 

har kommit ut på praktik och därefter fått möjlighet till anställning. En annan 

projektarbetare menar på att KIIS är ett första steg för att komma ut i full sysselsättning. 

Asså de får en förståelse för hur en vanlig arbetsplats fungerar. Det är ju ett av de viktigaste. 

Det har varit så otroligt många projekt där man har kurs om hur ett arbete fungerar, men man 

har aldrig varit ute på ett arbete. (IP2) 

Deltagarna har en lång väg till den svenska arbetsmarknaden och det är inte alltid en 

oproblematisk väg att gå. Eget företagande anses vara svårt då deltagarna saknar tillräcklig 

språkkunskap samt ekonomiska förutsättningar. Att börja studera i 50 års-åldern är ingen 

självklarhet. Många deltagare vill och skulle kunna arbeta, men att vara utrikes född kvinna, 

med ett icke svenskt efternamn samt sakna utbildning, i den nuvarande lågkonjunkturen 

uppfattas hindra kvinnorna från arbete. En projektarbetare menar att det är många deltagare 

som skulle kunna jobba om arbetena såg annorlunda ut. Deltagarna besitter ett flertal 
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resurser som ibland glöms bort i samhället, samtidigt som det ställs för låga krav på personer 

som tillhör målgruppen. 

Det finns uppfattningar om att deltagare har en rädsla för att prova nya saker, att de saknar 

ett eget driv samt erfarenheter av att fatta egna beslut. Deltagarna vill helst att 

projektarbetarna ska bestämma åt dem.  

Vi i Sverige kräver ju nästan att människor ska ha eget driv och där kommer ju problem 

nummer två. (IP2) 

[…] vi vill här, uppmuntra eget tänkande och ifrågasättande och de kommer från en kultur 

som inte gör det. (IP5) 

5.3.2 Projektarbetarnas roll  

Även projektarbetarnas roll i projektet har visar sig vara relevant för att kartlägga deltagares 

förutsättningar att komma närmare arbete eller studier.  

Det är ju upp till oss då och vara så flexibla som möjligt, för att det ska bli så bra som möjligt 

för kvinnorna. (IP3) 

Flexibilitet förklaras vara kärnan i arbetsgruppen. Till exempel anpassar projektarbetarna 

aktiviteter efter deltagares behov. Att få ihop alla deltagares scheman uppfattas dock som 

utmanande. Projektarbetare sliter och stressar för att deltagarna ska få ut så mycket som 

möjligt av projektet.  

Alla mår bättre av att få känna att det är ett vanligt jobb än en ''hitte-på-verksamhet''. Det kan 

säga helt klart. Men är det stressigt. (IP2) 

Projektarbetarna har en roll att motivera, peppa och stötta deltagare vilket görs genom bland 

annat individuell coachning. Det ställs krav på deltagarna då de ska närvara under projektets 

aktiviteter. Det är avgörande för att öka förutsättningar att komma närmare arbete eller 

studier menar en projektarbetare.  

[…] det som hjälper kvinnorna mest i projektet tycker jag är att vi, vi har höjt våra krav på 

dem. (IP4) 
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6 DISKUSSION  

Metoden diskuteras inledningsvis och därefter diskuteras studiens resultat.  

6.1 Metoddiskussion  

Nedan diskuteras studiens metod utifrån studiens metodval, urval, datainsamling, 

databearbetning och analys samt kvalitetskriterier och etiska överväganden. 

6.1.1 Metod- och urvalsdiskussion  

Den kvalitativa metoden används vanligen för att ta del av människors uppfattningar, 

erfarenheter och upplevelser (Kvale & Brinkman, 2014). Utifrån studiens syfte var en 

kvalitativ metod lämplig och fördelaktig. Intervjupersonerna i studien fick möjlighet att dela 

med sig av sina egna uppfattningar kring projektet för att på så sätt bidra till djupare 

förståelse och kunskap inom ämnet i fråga. Bryman (2011) menar dock att den kvalitativa 

metoden kan anses vara alltför subjektiv då forskaren på ett eller annat sätt påverkar studien.  

Studiens urval var målstyrt, vilket enligt Bryman (2011) styrker studiens syfte. Vidare var ett 

målstyrt urval nödvändigt då det fanns en strävan av att samla in specifika uppfattningar, 

gällande KIIS. Då projektet är geografiskt avgränsat till Västmanland var urvalet begränsad i 

antal personer redan från början. Däremot fanns ett intresse från projektarbetarnas sida av 

att delta i studien och fem intervjuer gick att genomföra. Att både delprojektledare och 

projektarbetare ingick i studiens urval kan ha påverkat resultatet då gruppen inte var 

fullständigt homogen. De olika arbetsrollerna kan ha skiljt sig och därmed ha bidragit till att 

olika uppfattningar och perspektiv ingick i resultatet, vilket i sin tur kan ha bidragit till en 

djupare förståelse inom ämnet.  

Hade urvalet endast bestått av projektarbetare med samma yrkestitel hade resultatet 

möjligtvis uppfattats än mer sanningsenligt och trovärdigt. Däremot svarade samtliga 

projektarbetare (både delprojektledare och projektmedarbetare) snarlikt på samtliga frågor 

som ställdes under intervjuerna, vilket kan tyda på att projektarbetarnas yrkesroll inte 

påverkat resultatet avsevärt.  

Att samtliga intervjupersoner kvinnor kan ifrågasättas. Ett resultat baserat på en jämn 

könsfördelning hade eventuellt kunnat generera i ett resultat med ännu fler infallsvinklar. Att 

studiens urval endast bestod av kvinnor hade dock att göra med att majoriteten av 

projektarbetare var kvinnor.   
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Att studiens urval endast bestod av fem intervjupersoner menar Bryman (2011) kan påverka 

studiens trovärdighet. Detta då ett lågt antal deltagande kan leda till att resultatet saknar ett 

bredare perspektiv av uppfattningar (Bryman, 2011). Däremot förklarar Kvale och 

Brinkmann (2014) att en kvalitativ studie syftar till att generera ett djupt snarare än ett brett 

resultat. Studiens resultat anses vara innehållsrikt och skildra ett djup och det låga antalet 

intervjupersoner anses därför inte ha påverkat studiens resultat eller trovärdighet.  

6.1.2 Diskussion om datainsamling  

Att intervjuerna hölls över telefon ansågs nödvändigt för att förebygga smittspridning av 

Covid-19. Telefonintervjuer var en tidseffektiv och användbar datainsamlingsmetod. Dock 

finns det svagheter med telefonintervjuer då intervjuerna kan upplevas formella samt 

försvåra uppfattningar av reaktioner (Deakin & Wakefield, 2014). Det finns en risk att 

projektmedarbetare uppfattat telefonintervjuerna obekväma eller formella, vilket i sin tur 

kan ha påverkat studiens resultat. Eftersom projektarbetarna inte kunde ta del av 

intervjuarens reaktioner kan det ha påverkat deras motivation till att berätta om sina 

uppfattningar. 

I och med att studien hade en manifest innehållsanalys var det inget problem att reaktioner 

eventuellt missades. Vidare menar Deakin och Wakefield (2014) att intervjuarens 

ansiktsuttryck kan påverka eller styra intervjupersonens svar genom sina ansiktsuttryck. 

Genom telefonintervjuer minskade risken för att intervjuaren påverkat eller styrt 

projektarbetarnas svar, vilket vidare kan ha bidragit till att resultatet inte blivit påverkat, 

styrt eller snedvridet.   

Sturges och Hanrahan (2004) menar att en telefonintervju går att likställa med en fysisk 

intervju. Däremot är det inte oproblematiskt att tillämpa telefonintervjuer. Alla har inte 

tillgång till en telefon och det kan vara svårt att bemöta olika känslotillstånd över telefon 

(Sturges & Hanrahan, 2004).  

Studiens resultat uppfattas inte ha påverkats avsevärt av att datainsamlingen skedde genom 

telefonintervjuer. Den data som planerats samla in gick att samla in utan svårigheter och det 

uppstod inga tekniska problem. En fysisk intervju hade däremot eventuellt kunna ha bidragit 

till att fler relevanta följdfrågor ställts under intervjuerna. Detta då reaktioner lättare kan 

fångas upp vid en fysisk intervju, enligt (Deakin & Wakefield, 2014). Flera följdfrågor hade 

vidare kunna bidragit till ett resultat med ännu fler infallsvinklar.  

Semistrukturerade individuella telefonintervjuer, som datainsamlingsmetod, valdes 

framförallt utifrån Covid-19, studiens syfte, tidsram samt avsaknad av tidigare erfarenheter 

gällande datainsamling. Semistrukturerade intervjuer valdes även då Bryman (2011) 

förklarar att metoden kan underlätta både vid transkribering och analyserande i och med 

metodens struktur. Mer erfarenhet av datainsamling och tid skulle kunna ha bidragit med en 

mer omfattande datainsamling. 

Den semistrukturerade intervjumetoden utfördes utifrån en intervjuguide vars syfte var att 

strukturera intervjusamtalen samtidigt som det gavs utrymme till flexibilitet. Följdfrågor och 

uppföljningsfrågor kunde ställas, vilket inte hade varit möjligt i en strukturerad intervju 
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enligt Bryman (2011). Intervjuguiden bidrog till att den insamlade datan höll sig till studiens 

syfte samt att samtliga frågor gavs möjlighet att bli besvarade.  

Pilotintervjun anses ha varit behjälplig, dels då den genererade intervjuerfarenheter och dels 

då intervjuguiden bekräftades fungera. Samtliga intervjufrågor i intervjuguiden blev 

förstådda av projektarbetarna. Däremot hade intervjuguidens två sista teman möjligtvis 

kunnat ha bytt plats för att följden skulle blivit mer naturlig. Inga hinder uppkom dock under 

själva intervjuandet, utan det var när resultatet skrevs som ett behov av platsbyte uppkom.  

Intervjuguiden bestod av bland annat inledande frågor, vilka enligt Kvale och Brinkman 

(2014) kan skapa trygghet för intervjupersonerna. Sonderande frågor ställdes för att söka 

svar utan att berätta vilka dimensioner som ska beaktas. Under intervjuerna ställdes även 

tolkande frågor för att omformulera intervjupersonernas svar och på så sätt få det bekräftat 

att uppfattningen blivit korrekt (Kvale & Brinkman, 2014). Då en viss förkunskap inom 

ämnet fanns utformades intervjuguiden med så öppna frågor som möjligt, i avsikt att inte 

påverka eller styra studiens resultat.  

6.1.3 Diskussion om databearbetning och analys  

Enligt Kvale och Brinkman (2014) påbörjas bearbetningen av det insamlade materialet vid 

transkribering, vilket kan ha inneburit att analysen blivit påverkad. Frågor och idéer som 

skrevs ner under bearbetning styrde dock inte analysen. Att frågor och idéer skrevs ner under 

transkribering samt att materialet lästes igenom flera gånger kan anses vara en styrka då det 

bidrog till en förståelse samt en helhetssyn av intervjuernas innehåll. En ytterligare styrka var 

att samtliga intervjuer transkriberades samma dag som de hölls, vilket bidrog till att tankar 

som uppkom under intervjuerna inte riskerades att glömmas bort och risken att feltolka blev 

mindre. 

Under hela analysprocessen följdes Graneheim och Lundmans (2004) struktur noga för den 

manifesta innehållsanalysen. Dels kan det ha bidragit till att materialet blev mer hanterbart 

och dels kan det bidra till studiens överförbarhet då analysprocessen kan göras om utifrån 

den noga beskrivna processen. Risken för feltolkningar är mindre med en manifest 

innehållsanalys jämfört med en latent (Graneheim & Lundman, 2004). Genom att en 

manifest innehållsanalys tillämpades minskade risken för feltolkningar vilket kan stärka att 

studiens resultat är trovärdigt. Detta då fokus legat på projektarbetarnas uppenbara 

uppfattningar och inte bakomliggande faktorer. En latent innehållsanalys hade inneburit 

tolkning av bland annat kroppsspråk, vilket kan kräva erfarenhet och tid (Graneheim & 

Lundman, 2004) och bedömdes därför vara irrelevant för denna studie.   

Eftersom intervjuguiden var utformad utifrån studiens syfte anses inget betydande material 

ha gått förlorat i och med databearbetning och analysarbetet. Avsaknaden av 

analyserfarenheter kan eventuellt ha påverkat resultatet, då framtagande av för stora eller för 

små meningsenheter kan orsaka antingen att meningsenheterna kan innehålla flera 

betydelser eller att de är för små och orsakar ett splittrat resultat (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). Vidare menar Graneheim och Lundman (2004) att det är svårt att 
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undvika den subjektiva tolkningen helt och att resultatet därför skulle kunna blivit 

annorlunda om någon annan hade analyserat studiens data.  

6.1.4 Diskussion om kvalitetskriterier och etiska överväganden   

Studien hade i avsikt att följa forskningsetiska aspekter och krav, vilket främst gjordes genom 

att ta hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) etiska principerna informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet.   

Informationskravet togs till hänsyn till då deltagare i studien informerades om studiens syfte, 

frivillighet till deltagande, studiens olika moment samt att det när som helst gick att avbryta 

sitt deltagande. Informationen gavs både skriftlig och muntlig innan intervjuerna. Då 

samtliga intervjupersoner fick missivbrevet via mejl gavs det tid för att ta in informationen 

samt tänka igenom om ett deltagande var av intresse. I missivbrevet framgick det även att 

intervjuerna endast skulle användas för studiens ändamål, i syfte att följa nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Att studiens uppdragsgivare sammanförde projektarbetare med intervjuaren via ett mejl 

ansågs vara nödvändigt för att få en första kontakt. Det skulle kunna ha påverkat 

projektarbetarna då de eventuellt kan ha känt ett tvång till att delta i studien. För att 

minimera en känsla av tvång tydliggjordes det frivilliga deltagandet vid första mejlkontakten 

med projektarbetarna.  

Ingen obehörig hade tillgång till de inspelade intervjuerna. Genom att intervjuerna spelades 

in på en telefon som inte användes i dagligt bruk och fördes över på en lösenordskyddad 

hårddisk gjordes allt för att uppnå största möjliga konfidentialitet. Intervjupersonernas 

namn skrevs aldrig ut vid transkribering då intervjupersonerna döptes till IP1-IP5 vid 

transkribering. Vidare skrevs *stad* och *namn*, av hänsyn till konfidentialiteten.  

Intervjupersonerna valde själv plats och tid för telefonintervjuerna vilket kan ha minskat 

risken för utomstående att få kännedom om deras deltagande i studien. Att 

intervjupersonerna själva valde plats kan ha bidragit till trygghet för dem. Vidare fanns inga 

obehöriga i närheten av intervjuaren vid intervjutillfällena.  

Som Kvale och Brinkmann (2014) förklarar är intervjuforskaren sitt eget forskningsverktyg i 

en kvalitativ studie. Då kunskapen och erfarenheten av intervjuteknik var begränsad i denna 

studie kan det ha påverkat studiens kvalitet negativt. Mer erfarenheter hade därmed kunnat 

bidra till en ökad kvalitet i studien. Pilotintervjun kan ha bidragit till en grundläggande 

kunskap. Vidare fanns ett intresse och en mänsklig interaktion vid intervjuande fanns, vilket 

enligt Kvale och Brinkman (2014) kan ha påverkat studiens kvalitet positivt. I den manifesta 

innehållsanalysen analyserades den insamlade datan ordagrant. Intervjupersonerna tar plats 

i studiens resultat i form av ett flertal ordagranna citat för att stärka studiens trovärdighet. 

Att resultatet speglar intervjupersonernas verklighet och sanningar ökar studiens 

trovärdighet (Dahlgren et al., 2007). 

Att det skrevs dagboksanteckningar och att det tillämpades ett objektiv förhållningsätt vid 

intervjuande anses ha bidragit till studiens konfirmerbarhet och pålitlighet. Bryman (2011) 
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menar däremot att subjektivitet är svår att undgå i en kvalitativ metod, då studien påverkas 

av vem som gör den. Hade någon annan gjort studien hade resultat eventuellt blivit 

annorlunda. 

Studiens konfirmerbarhet kan ha påverkats då studien hade en uppdragsgivare. En extra 

försiktighet vid utformning av intervjufrågor samt vid analysering tillämpades därför. Öppna 

intervjufrågor utformades till exempel. Vidare tillämpades ett objektivt förhållningsätt till 

studien genom att egna värderingar inte tagit plats i studien.   

Att studiens olika val och strategier gällande studiens metod redovisats noga anses vara en 

styrka då det kan öka studiens pålitlighet. Vidare kan metodens och kontextens redovisning 

bidra till att studien blir möjlig att bli överförbar till andra kontexter enligt Dahlgren et al. 

(2007). 

6.2 Resultatdiskussion   

Resultatet diskuteras i relation till projektarbetares uppfattning om projektet Kvinna in i 

Sverige och hur projektet kan öka utrikes födda kvinnors möjligheter att komma närmare 

arbete eller studier. Resultatet diskuteras även i relation till tidigare forskning och studiens 

teoretiska perspektiv.  

Studiens resultat påvisar att KIIS deltagare består av en specifik målgrupp: utrikes födda 

kvinnor i medelåldern, med ohälsa och behov av stöd för att komma närmare egen 

försörjning. Vidare framgår det att projektets insatser är utformade och riktade till den 

specifika målgruppen. Som Pellmer et al. (2012) förklarar har insatser som är riktade till en 

viss del av befolkningen ett målgruppsperspektiv. Att ha ett målgruppsperspektiv på insatser 

menar Pellmer et al. (2012) kan vara fördelaktigt då perspektivet kan bidra till identifiering 

och analysering av gruppens livsvillkor och levnadsvanor. Det framgår av projektarbetarna 

att KIIS har en helhetssyn på hälsa och ohälsa, vilket är önskvärt i ett målgruppsperspektiv.  

En nackdel med målgruppsperspektivet är dock att gruppen i fråga kan känna sig utpekad. 

Ett målgruppsperspektiv skulle även kunna leda till en splittring i samhällets 

folkhälsostrategi (Pellmer et al., 2012). Projektarbetarna förklarar däremot att det finns en 

strävan till att inte vara ett exkluderat projekt samt att det finns ett samarbete och en 

samverkan i kommunen, vilket tyder på att KIIS målgruppsperspektiv inte bör splittra 

folkhälsostrategier.  

Deltagarna uppfattas komma in i KIIS med låg hälsostatus, vilket stämmer överens med 

Folkhälsomyndighetens (2019a) och Igelsia et al. (2003) redogörelse av målgruppens 

generella hälsa. Deltagarna förklaras vara arbetslösa, lågutbildade samt ha ett socialt 

utanförskap i Sverige, vilket WHO (2010) förklarar är riskfaktorer för utrikes föddas ohälsa. 

Att inte kunna landets språk är även en riskfaktor för ohälsan (Coffman & Norton, 2010). Ett 

icke deltagande på arbetsmarknaden förklarar Brydsten et al. (2019) vara ett hinder både för 

social integration och psykisk hälsa bland utrikes födda. Även Phillimore och Goodson 

(2006) menar att sysselsättning är avgörande för utrikes födda kvinnors psykiska hälsa.  
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Att deltagarna har låg utbildning samt att vissa är födda i Somalia menar Wångdahl et al. 

(2014) kan orsaka begränsat eller avsaknad av health literacy. Projektarbetarna beskriver att 

några deltagare är analfabeter och att de flesta saknar språkkunskaper samt kunskap om det 

svenska samhället när de börjar i projektet. Olander et al. (2014) förklarar att dagens 

samhälle kräver att individer är kompetenta för delaktighet i samhället samt kunna ta 

kontroll över sin egen situation. Genom KIIS olika insatser, till exempel hälsokunskap och 

ökad språkförståelse, uppfattas öka deltagarnas samhällsdelaktighet och hälsa främjats, 

vilket vidare kan tyda på att deltagarnas health literacy ökat. Projektarbetena menar att den 

ökade kunskapen kan möjliggöra ett självförsörjande i framtiden.  

Projektarbetarna förklarar att en vilja till att deltagare ska få egen makt över sitt liv finns i 

projektet, vilket tyder på att det arbetas för att deltagare ska öka sin empowerment. 

Kvinnorna saknar tidigare erfarenheter av att ha möjlighet att ta kontroll över sitt eget liv 

samt själv fatta beslut, vilket projektarbetarna menar har att göra med kulturen de är 

uppväxta i. Kvinnorna uppmuntras till att självständigt klara av uppgifter samt utforma 

individuella mål i KIIS.  

Kvinnorna föredrar däremot att få tydliga instruktioner då de inte gärna kommer med egna 

förslag, vilket utifrån Rappaport (1984) kan tyda på en avsaknad av empowerment. 

Projektarbetarna uppfattar att deltagares avsaknad av att fatta egna beslut i kombination 

med att de saknar eget driv kan vara problematiskt för deltagarna, när det gäller att komma 

närmare arbete eller studier. I Sverige krävs det att människor har ett eget driv samt 

ifrågasättande förklarar KIIS projektarbetare.  

Efter en tid i projektet förklaras deltagarna genomgå en personlig utveckling, vilket utifrån 

Rowlands (1997) empowerment-modell ingår i den personliga dimensionen. Deltagarna 

börjar ta egna initiativ, ber mer sällan om hjälp, bli modigare, vågar stå på sig och utrycka sig 

mer. Även deltagarnas hälsa uppfattas påverkas positivt genom deltagande i KIIS. Studiens 

resultat kan bekräftas då Askheim och Starrin (2007) och Shearer (2007) förklarar att 

empowerment kan generera en god hälsa och en god hälsa kan generera empowerment. Ökad 

empowerment kan vidare resultera i bättre självkänsla, självförtroende, problemlösning 

(Leach, et al. 2003) samt att utrikes födda kvinnor ges förutsättning till att bryta utanförskap 

i samhället (Shearer, 2007).  

Projektarbetarna menar att deltagares ökade självständiga beslutsfattande handlar om att de 

blir sedda på ett nytt sätt. Vidare erbjuds deltagare i KIIS utbildning och socialt stöd, vilka 

båda är faktorer som kan främja empowerment hos utrikes födda kvinnor enligt Gulfem 

Cakir och Yerin Guneri (2011). Utifrån Rowlands (1997) empowement-modell ingår det 

sociala stödet i modellens relationsdimension. Projektarbetarna i KIIS arbetar aktivt för att 

stötta, motivera och peppa deltagare. Utifrån att få stöd samt ta emot hjälp blir det möjligt att 

öka kvinnors empowerment (Rowlands, 1997).  

Projektarbetarna förklarar att KIIS deltagare arbetar tillsammans i grupper och att de 

uppfattas har fått en ökad samhörighet. Vidare får deltagare tillsammans lösa uppgifter, 

vilket enligt Rowlands (1997) möjliggör en större empowerment-effekt. Då deltagarnas 

personliga empowerment uppfattas ha ökat enligt projektarbetarna, menar Rowlands (1997) 
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att även deltagarnas kollektiva deltagande och gruppen kan gynnas. De tre dimensionerna av 

empowerment är sammankopplade och påverkar varandra (Rowlands, 1997).  

Bask (2010) förklarar att situationen för utrikes födda i Sverige inte förbättras över tid utan 

snarare blivit sämre. Det stöder denna studies resultat om att det finns svårigheter att 

integreras samt att deltagarna har ett socialt utanförskap.  

Projektarbetare förklarar att deltagare bygger upp sociala nätverk i och med KIIS, vilket 

uppfattas påverka deras gemenskap, tillhörighet samt känslomässiga samhörighet. En 

integration sker mellan utrikes födda och inrikes födda genom projektet, vilket Diaz (1993) 

förklarar är nyckelfaktorer till integration.  

Utifrån Ager och Strangs (2008) är KIIS insatser utformade utifrån de viktigaste faktorerna 

för en lyckad integration: hälsa, utbildning, åtkomst och integration inom sysselsättning. Att 

komma närmare arbete, förstå samhällets mönster samt delta i samhället menar Diaz (1993) 

är en väg till lyckad integration. Deltagare i KIIS uppfattas ha tillgång till tidigare nämnda 

faktorer i och med projektet, vilket kan tyda på att en integration kan uppnås.  

KIIS deltagare ges socialt stöd av projektarbetarna och tillit uppfattas ha skapats. När tillit 

finns ställs frågor om det svenska samhället förklarar projektarbetarna, vilket Brydsten et al. 

(2019) menar är nödvändigt för att lyckas med en social integration. Deltagare i KIIS 

uppfattas bli gladare och positiva efter en tid i projektet. Brydsten et al. (2019) menar att 

integration på arbetsmarknaden har en positiv påverkan på utrikes föddas psykiska hälsa. 

Även Lindström et al. (2001) poängterar hälsovinsterna för utrikes födda att komma in på 

den svenska arbetsmarknaden.  

Enligt Cheung och Phillimore (2014) ökar möjligheten till etablering på arbetsmarknaden när 

utrikes födda har bott i ett land under en längre period. Deltagare i KIIS har bott i Sverige 

under en längre period men enligt projektarbetare har boendelängde inte påverkat 

deltagarnas förutsättningar att komma ut på arbetsmarknaden.  

Projektarbetare uppfattar att deltagares språkkompetens ökat och deltagare får 

arbetslivserfarenheter genom praktik i projektet, vilka Cheung och Phillimore (2014) lyfter 

fram som viktiga faktorer för att etableras på arbetsmarknaden för utrikes födda. 

Att en god hälsa är grundläggande både för människors och samhällets utveckling (Globala 

målen, 2020) är något som framgår av projektarbetarna. Deltagares hälsa främjas vilket 

projektarbetarna uppfattar vara en förutsättning för att kvinnorna ska komma närmare 

arbete eller studier. Projektarbetarna förklarar däremot att vägen till arbete eller studier inte 

är oproblematisk. Att inte ha svenskt efternamn tas upp som ett hinder. Den nuvarande 

lågkonjunkturen uppfattas också som ett hinder för kvinnorna att komma närmare arbete.  

Kvinnornas ålder tas upp som ett hinder för att komma närmare studier. Samtidigt uppfattar 

projektarbetena att kvinnorna skulle kunna komma ut i arbete om arbetena såg annorlunda 

ut och menar att deltagare besitter resurser som skulle kunna utveckla samhället. Dock glöms 

målgruppen bort och det tycks ställas för låga krav på de utrikes födda kvinnorna.  
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Projektarbetarna beskriver KIIS målgrupp som ouppmärksammad. Det saknas kunskap och 

förståelse om kvinnorna. I och med projektet har kunskapen och förståelsen ökat då 

projektarbetarna kommit deltagarna nära och de träffas dagligen, vilket förklaras kunna 

bidra till ett bättre arbete med målgruppen. KIIS uppfattas ha en positiv påverkan på 

deltagare samt ha ett upplägg som gynnar kvinnornas hälsa samt förutsättningar att komma 

närmare arbete eller studier.  

Beroende på vad som framgår i projektets utvärdering finns det mycket som tyder på att KIIS 

har insatser som fungerar särskilt bra samt tillräckligt effektiva. Vidare är KIIS insatser 

anpassade till målgruppen förklarar projektarbetarna. Utifrån Riksrevisionen (2015) och 

Arbetsförmedlingen (2020) skulle KIIS kunna tillgå insatser som tidigare saknats i Sverige. 

Slutligen går KIIS arbete hand i hand med Sveriges arbete gällande mål 3 i Agenda 2030 

(Regeringskansliet, 2018) samt Sveriges övergripande folkhälsomål (Prop.2017/18:249), då 

fokus i KIIS ligger på att implementera insatser som förbättrar utsatta gruppers villkor samt 

skulle kunna bidra till att minska ojämlikheterna i samhället.  
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7 SLUTSATSER 

• KIIS upplägg uppfattas ha ett helhetstänk. Vidare ingår målgruppsperspektiv och ett 

flertal insatser i projektet, utifrån deltagarnas behov.   

 

• KIIS uppfattas påverka deltagarna positivt, bland annat genom att öka deltagarnas 

kunskaper och förståelse, empowerment (ökad kontroll över sina egna liv) samt 

health literacy (ökad motivation och möjlighet att ta tills sig och använda 

hälsoinformation). Deltagarnas språkkunskap och hälsa uppfattas även ha främjats.  

 

• KIIS uppfattas öka förutsättningar att komma närmare arbete eller studier, bland 

annat genom praktiska erfarenheter, teoretiska kunskaper, utökade nätverk, ökad 

integration i samhället samt stöd från projektarbetarna.  

7.1 Framtida studier   

En studie baserat på de utrikes födda kvinnorna som deltar i projektet kan förslagsvis bidra 

till ännu ett perspektiv i ämnet. Kvinnornas uppfattningar behöver synliggöras och skulle 

kunna bidra till att insatser blir anpassade efter dem och på så sätt än mer effektiva. En 

studie utifrån utrikes födda kvinnors perspektiv hade förmodligen främst varit värdefullt för 

målgruppen då det skulle kunna bidra till behjälpliga insatser för dem. Utifrån ett 

folkhälsoperspektiv hade det varit av vikt att finna de faktorer och insatser som gynnar 

målgruppen mest, då målgruppen är i behov av anpassade insatser.  

I studiens resultat framkom det att kommunerna arbetar olika, utifrån kommunernas 

förutsättningar och behov. En framtida studie kring hur kommunernas förutsättningar, 

inställningar samt resurser kan påverka utrikes födda kvinnors möjligheter till arbete eller 

studier hade varit relevant.   
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