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Abstrakt 

Att vara invandrare beskrivs ofta felaktigt som en egenskap eller ett tillstånd hos 

individer. Istället för att beskriva det som den händelse det faktiskt är, en händelse 

föranledd utav en flytt från en plats till en annan. 

I den här uppsatsen undersöker vi kvinnors upplevelse av hur integrationsarbetet fungerar 

i det ideella projektet Women on Wednesdays och som vi i vår uppsats förkortar Wow 

med syfte att spåra hur deltagarna i projektet upplever att sin integration görs möjlig. 

Wow är ett projekt som enbart riktar sig mot kvinnor och där tanken är att hälften av 

deltagarna ska vara invandrarkvinnor och hälften svenska. Våra frågeställningar präglas 

av vilken betydelse projektet har för deltagarna, såväl de invandrade kvinnorna som de 

svenska, och även initiativtagaren till projektet berörs i vår undersökning då vi är 

intresserade av att höra hennes upplevelse och tankar om behovet av integrationsarbete i 

samhället. Vår metod är kvalitativ med en fenomenologisk hermeneutisk ansats och vi 

utför semistrukturerade intervjuer med både invandrarkvinnor och svenska kvinnor. 

I vårt resultat framkom att Wow, med sin arbetsmetod utav en jämn fördelning på svenska 

respektive utländska kvinnor är oerhört nödvändig och banbrytande. 

Att särskilt inrikta sig mot kvinnor har visat sig vara ett gott koncept för att nå ett tryggt 

och positivt klimat där invandrarkvinnan kan anamma det svenska samhällets spelregler 

och nå gemenskap med andra kvinnor med liknande bakgrund samt få inblick och tillträde 

till i hur den svenska kvinnan lever och 

tänker.                                                                                  
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Abstract 

Being an immigrant is often wrongly described as an attribute or a condition. Instead of 

describing it as the event it actually is, caused out of a move from one place to another.In 

this essay, we examine women's experience of how the integration works in the nonprofit 

project Women on Wednesdays (through out our essay shorten: Wow), in order to track 

how the participants in this project feel that their integration is made possible. Wow is a 

project that is addressed only to women and where the idea is that half of the participants 

should be immigrant women and half  of them swedish. Our questions are characterized 

by the importance of the project for the participants, both immigrant women as Swedish, 

and also the initiator of the project involved in our investigation, where we are interested 

to hear her experience and thoughts on the need for integration work in the community. 

Our approach is qualitative with a phenomenological hermeneutical way and we carry out 

semi-structured interviews with all the women. Our results showed that Wow, with it´s 

even distribution of Swedish and immigrant women are extremely essential and 

groundbreaking as a integration project. To focus on particulary women has proven to be 

a good concept to achieve a safe and positive environment where immigrant women can 

embrace the Swedish society's rules, and reach an understanding for the swedish 

community with other women with similar backgrounds, and also gain insight and access 

into how the Swedish woman are living and thinking. 
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1. Inledning 
Det är en värld i förändring vi vaknar upp till idag, en värld där 60 miljoner människor 

beräknas vara på flykt från sina hem, de högsta siffrorna skådade sedan andra världskriget. 

Pågående väpnade konflikter i tidigare fredade områden, såsom Afghanistan, Irak och 

Somalia, och en upptrappad krigssituation i Syrien fördriver människor på flykt från både 

hem och trygghet. Många av dessa människor söker sig till Europa och 86% av dessa 

flyktingar beräknas idag befinna sig uti utvecklingsländer. (Migrationsinfo, 2016) Detta 

resulterade i ett system som inte mäktade med och larm om familjer som tvingades sova 

utomhus, och ensamkommande barn som försvann. Situationen beskrivs idag utav 

migrantexperter och flyktingorganisationer som “eskalerande” och “mycket ansträngd”. 

(Sydsvenskan 2015) Behovet av olika integrationsfrämjande projekt, ideella såsom 

kommunala, och den roll dessa satsningar har för invandrar- och flyktingars integration är 

av högaktuell vikt att undersöka. För att nå arbete och sysselsättning krävs utbildning och 

goda kunskaper i det svenska språket, men också kunskap om hur och var jobben finns. Idag 

är det en utmaning för vem som helst att komma ut på arbetsmarknaden. En utmaning som 

inte lär minska med annan etnicitet, att vara kvinna, eller att ha en utbildning ej likvärdig 

den svenska. Vi har därför valt att med ett intersektionellt perspektiv fokusera på just 

invandrar- och flyktingkvinnors möjligheter och upplevelser utav sin situation. Vi tycker 

oss se få invandrar- och flyktingkvinnor röra sig i samhället i jämförelse med männen. 

Migrationsverkets statistik bekräftar också att majoriteten av de asylsökande som kommit 

till Sverige det senaste året, är hemmahörande i delar världen där rådande kultur skiljer sig 

markant från den svenska. (Migrationsverket, 2016) Människor flyr från väpnade strider, 

förföljelse, hot, och fattigdom. Men de flyr också mot något. De flyr mot trygghet, säkerhet 

och möjligheten till ett annat liv för sig själva och de sina. Det är framöver både en 

utmaning och ett ansvar att bidra till detta. 

 

1.1 Syfte 

I förarbetet till vår uppsats kom vi i kontakt med ett ideellt projekt som heter Women On 

Wednesdays (Wow). I projektet arbetar man aktivt för att integrera invandrar- och 

flyktingkvinnor och ser vikten av att skapa mötesplatser där dessa och svenska kvinnor lär 

känna varandra, men även lär av varandra när de tillsammans skapar kunskap om vad som 

fungerar och inte fungerar i integrationsprocesser. I mötet minskar fördomar och kontaktnät 

byggs, som för invandrarkvinnan kan leda till både arbete och utbildning, samt minska 
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känslan av ensamhet och isolering. Syftet med vår studie är att undersöka Wow:s 

integrationsmodell för att se vilken betydelse den har och har haft i hur invandrarkvinnorna 

integreras i vårt samhälle. För att avgränsa studien har vi valt att undersöka enbart Wow:s 

integrationsmodell. Utifrån detta syfte har vi sedan formulerat följande frågor: 

 

1.2 Frågeställning 

Vilken roll spelar Wow:s integrationsmodell för en lyckad integrering? 

-Vilken betydelse har Wow för de invandrarkvinnor som deltar i projektet och på vilka sätt 

upplever de att integration görs möjlig genom Wow? 

-Hur upplever de svenska kvinnorna i Wow att integration möjliggörs? 

 

2. Bakgrund 
I vår bakgrund kommer vi kortfattat att presentera Wow som projekt, initiativtagaren Linda 

Törner, samt beskriva hur organisationen fungerar rent praktiskt. Då vi i uppsatsen sedan 

hänvisar till Women on Wednesdays kommer vi att förkorta det till Wow samt hänvisa till 

organisationen såsom projekt. Detta då initiativtagaren använder sig utav dessa 

benämningar, samt för att få en tydligare gemensam begreppsanvändning uppsatsen 

igenom. Vi kommer även genomgående använda oss av benämningen ”invandrarkvinna” i 

vilket vi inte lägger någon värdering, utan enbart använder för att förtydliga vilken grupp 

kvinnor vi refererar till när vi skriver om de kvinnor med annat etniskt ursprung som deltar i 

projektet Wow. Under denna rubrik kommer vi även att redogöra för det perspektiv vi tagit 

hänsyn till och inspirerats utav under processens gång. Vi redogör därför för mångkultur 

som begrepp för att besvara vår frågeställning. 

 

2.1 Wow:s Integrationsmodell 
Initiativtagare Linda Törner är 38 år gammal och bor sedan 5 år tillbaka i Halmstad. För 3 

år sedan startade Linda det ideella integrationsprojektet för kvinnor som kommit att kallas 

för Wow, en förkortning på Women on Wednesdays. 

Initialt utbildade Linda sig på Chalmers Tekniska Högskola i kemiteknik, därefter läste hon 

några år på Handelshögskolan och har idag två examina. I några år arbetade hon utomlands 

i bla. Bryssel och Stuttgart, och var sedan hemmavarande en längre tid med sina barn. Väl 

tillbaka i Sverige noterar hon enbart svenska kvinnor och barn på aktiviteterna hon deltar i. 
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Detta föder idén i att starta en mötesplats (Wow) för invandrarkvinnor och svenska kvinnor, 

ett nätverksprojekt med ambitionen att hjälpa invandrare ut på arbetsmarknaden, samt en tro 

på att detta endast kan genomföras om svenskar själva engagerar sig i processen. Wow har 

på tre år vuxit till en väletablerad verksamhet i Halmstad, både bland invandrare och bland 

etablerade svenskar. (se bifogad bilaga) Wow:s modell har två viktiga delar, det finns inget 

krav på hur mycket tid man behöver avlägga varje månad, utan allt sker efter förmåga och 

intresse. Sekundärt utgår Wow:s arbetsmodell resultatinriktat efter varje enskild individ, 

snarare än utefter en cementerad modell som ska fungera för hela gruppen som en väg ut i 

arbetslivet. Verksamheten är utformad efter behov och önskningar från deltagarna själva 

och agerar på detta vis plattform där många kan göra lite för att bidra till ett öppnare och 

mer tolerant samhälle. Wow grundades baserat på idén att lösningar på globala utmaningar 

såsom miljö, integration och ekonomi finns hos individer på lokal nivå. All verksamhet 

bygger på att deltagarna får visa upp och bidra med sin kompetens och sin personlighet 

samtidigt som de ingår i ett meningsfullt sammanhang. Wow:s vision är att visa på hur 

integration som bygger på uppskattning och användning utav människors styrkor och 

olikheter också bidrar till en lyckad sådan och i detta agera förebild inför hur kommande 

integrationsprojekt kan byggas upp. Det finns fyra huvudsakliga verksamhetsområden inom 

Wow, däribland lunchträffar, guidning till jobb och utbildning, ett systerprogram, samt en 

språkkurs för de deltagare som ännu inte fått sitt uppehållstillstånd och därför inte får gå på 

SFI. Det första verksamhetsområdet är träffarna som hålls en gång per månad då kvinnorna 

träffas och äter lunch tillsammans. Under lunchen håller en av invandrarkvinnorna en 

presentation på svenska som består av en berättelse om henne själv, hennes bakgrund, saker 

hon är bra på, samt viktiga händelser i livet och drömmar. Efteråt väljer man tillsammans ut 

ett diskussionstema som sedan diskuteras vid respektive bord. På detta sätt blir integrationen 

naturlig och nya relationer och kontaktnät skapas. 

Systerprogrammet är det andra, och fungerar på så sätt att kvinnorna paras ihop två och två 

och träffas minst en gång per månad. Detta bygger på tanken att när människor lär känna 

varandra blir det en självklarhet att vilja hjälpas åt och att använda varandras kontaktnät. 

Arbete och utbildning är det tredje, och en viktig del i en integrering genom att använda sig 

utav varandras kunskaper och dela med sig av sitt kontaktnät möjliggör och underlättas 

denna process. Beroende på invandrarkvinnans bakgrund, potential, mål och ambitioner 

skapas en konkret plan där man hjälper till med cv, kontakt med ansvarig på utbildning och 

potentiella arbetsgivare. De språkkurser som Wow håller tillhör det fjärde 
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verksamhetsområdet och erbjuder 4 timmars undervisning/vecka för de deltagare som ännu 

inte fått uppehållstillstånd. Språket ses som ett centralt verktyg för att kunna tillgodogöra 

sig ett lands regler, samt nå sysselsättning då många arbetsgivare kräver goda 

språkkunskaper. Genom att i ett tidigt skede hjälpa de deltagare som ännu inte fått påbörja 

undervisning i svenska inom SFI bidrar man till snabbare integrering samt ges tillfällen till 

möten med andra människor och en gemenskap som är positiv för den som ännu ej skapat 

kontakter i det nya landet. 

        

2.2 Det mångkulturella samhället 

Dagens samhälle kännetecknas av en kulturell mångfald, något som leder till ett behov utav 

kunskap och acceptans kring andra kulturer och sedvänjor. Det finns idag ingen enande 

etablerad definition på exakt vad som kännetecknar ett mångkulturellt samhälle. Men 

utifrån tidigare forskning och pågående samhällsdebatt tycker vi oss kunna urskilja 

huvudsakligen tre riktningar och definitioner. Primärt kan det mångkulturella samhället ses 

som en plats där en mångfald av kulturer, religioner, språk och etniciteter verkar och möts 

på en gemensam yta. Denna definition kan därför sägas vara den rent pragmatiska. En mer 

politisk definition utav ett mångkulturellt samhälle presenterar filosofen Charles Taylor i 

boken Det mångkulturella samhället och erkännandets politik (1994) där han beskriver 

mångkulturella samhällen som de samhällen där mer än en gemenskap tillåts överleva 

kulturellt. Dilemmat enligt Taylor är huruvida ett samhälles medborgare skall erkännas 

såsom individer eller genom sina kollektiva identiteter som de via sin etnicitet förklaras och 

uppfattas ingå i. En något mer utopisk definition vore att beskriva det mångkulturella 

samhället som ett ideal, ett samhälle där olika kulturer förmås samexistera parallellt med 

varandra utefter lika rättigheter och på lika villkor. Detta bör kanske snarare tolkas som den 

vision och utmaning som vi idag står inför. 

Att använda sig utav begreppet mångkultur, eller mångkulturalism är därför inte helt 

oproblematiskt. För det första inrymmer begreppen en föreställning kring att kulturer är 

homogena, statiska och på ett distinktivt vis särskiljer sig ifrån varandra. En föreställning 

som riskerar tala emot kultur som något föränderligt och som omskapas i relation till något 

annat. “Mångkultur” tenderar även att diskuteras i termer utav “invandrarfrågor” där man 

framställer invandrare till skillnad från svenskar som etniska med exotiska och spännande 

inslag. Detta torde bli problematiskt då det i förlängningen lätt ter sig att invandrarens kultur 

både ses som orsak till kulturkrockar och konflikter. (Svenska Dagbladet, 2007) Att tala om 
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ett mångkulturellt Sverige idag är på många vis att hävda att det finns en 

“Ursprungskultur” och ett antal olika “Särartskulturer” runtomkring. Denna definition bör 

därför utgå ifrån den dominerande kulturen såsom norm i förhållande till vilken andra 

kulturer mäts, anpassas eller integreras uti. Att inte integreras för med sig en naturlig risk 

för diskriminering, eller marginalisering, både ekonomiskt och kulturellt. (Deniz;Lidskog. 

2009) Det är därför av logisk vikt att förklara och förstå mångkultur som inte enbart 

avgränsande och upphov till samhälleliga skillnader i tradition och språk, utan som det som 

bidrar till att skapa meningsfulla liv och utveckla oss som människor. På detta vis kan 

mångkultur sägas vara nödvändigt för både samhället och individen, då det är genom kultur 

som vi kan förstå oss själva och andra. (Taylor, 1994) 

 

3. Tidigare forskning 
Nedan presenterar vi fem vetenskapliga artiklar som samtliga relaterar till olika aspekter för 

ämnet integration, etnicitet och utanförskap. Dessa artiklar anser vi alla vara relevanta för 

vår uppsats då de bidrar med olika dimensioner och belyser den problematik som finns 

kopplad till integration. Artiklarna har bidragit med insikt i metod och teori, gett inspiration 

och uppslag för vår intervjuguide samt inför formuleringen utav vår forskningsfråga. 
 

3.1 Integration of immigrants, bridging social capital, ethnicity, and locality Vassilis 

Tselios, Inge Noback, Jouke van Dijk and Philip McCann (2015) 

I denna vetenskapliga artikel analyseras hur den sociala integreringen utav fyra icke-nativa 

etniska grupper sker uti tyska stadsdelar. Artikelförfattarna konstaterar att det sedan tidigare 

är väl känt att en individs nivå av sociala integration har en tydlig korrelation till den etniska 

sammansättningen och den ekonomiska standarden i bostadsorten. Man vill dock nå en 

större och bredare förståelse för hur dessa faktorer verkligen är avgörande. Med hjälp av en 

fler-hierarkisk analys där man fokuserar på rumsliga interaktionseffekter, undersöks hur 

social integration sker och hur det sociala kapitalet i dessa invandrargrupper är relaterat till 

deras etnicitet, generation eller demografiska position. Tselios; Noback; Dijk; McCann 

(2015) spårar vad man kallar för ”rumsliga spridningseffekter”, där både den egna tätorten 

och närliggande påverkar hur man ser på sig själv och sin position gentemot ”dem andra”. 

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning den icke etniskes nivå av social 

integration är resultatet av rent individuella egenskaper, faktorer i dennes omedelbara 

närhet, eller kopplat till demografisk boendesituation. Tselios; Noback; Dijk; McCann 

(2015) fastslår segregation som ett betydande hinder för att nå full delaktighet i omgärdande 
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samhället, och fokuserar på behovet samt relevansen av relationer mellan invandrade 

individer och infödda. Vikten utav den ”interaktiva integrationen” framgår, där man spårar 

nödvändigheten utav ett system där relationer, förtroende, samarbete och socialt utbyte får 

ta plats. Ett resonemang förs kring ”Värdlandets” ansvar för att bjuda in till nätverkande, 

arbetstillfällen och kontakter, som direkt nödvändigt för överbryggandet utav det som 

annars kan agera isolerande hinder i integreringen. 
 

3.2 The Darker Side of Integration Policy: A Study of Public Employment Officers’ 

Discursive Construction of Female Immigrants’ Employability Agneta Moulettes (2015) 

Moulettes (2015) undersöker kulturen, könsdiskurserna och språket hos den svenska 

Arbetsförmedlingen när de beskrev den hjälp de förmedlar till invandrarkvinnor i processen 

att hjälpa dem ut på arbetsmarknaden. I studien tittar författaren även på hur 

Arbetsförmedlingen fungerar som institution, vilka normer som reproduceras och vilka 

uttryck de tar sig. Studien begränsar sig till att undersöka en marginaliserad grupp i 

samhället som består av invandrarkvinnor. Fokus på arbetsförmedlarna kommer sig av att 

de i egenskap av sin befattning har ett direkt inflytande på invandrarkvinnors 

anställningsprocess, då de som arbetslösa skall skriva in sig på arbetsförmedlingen för att 

kunna få ekonomiskt stöd ifrån staten. Undersökningen gjordes genom en 

konversationsteknik som författaren beskriver som en process där analysen involverar att 

man tittar på språket hos arbetsförmedlarna när de talade om sina kontakter med 

invandrarkvinnorna. I resultatet skriver Moulettes (2015) om ett maktförtryck som 

arbetsförmedlarna fritt kan utöva, ex. om de kvinnliga immigranterna kom med sina män på 

bokade möten, hände det att de avbokade mötet just för att markera nödvändigheten av att 

kunna vara självständig som kvinna, och eftersom det är ”så vi gör i Sverige”. Om det var så 

att kvinnan hade med sig sin man för att hon var i behov av stöd (och inte som övervakare) 

verkar arbetsförmedlaren enligt Moulettes (2015) inte ha reflekterat över alls.  De skyllde 

gärna på invandrarkvinnorna som homogen grupp, med “sina muslimska sjalar” och sin 

osjälvständighet, i syfte att påvisa problematiken i att få ut dem på arbetsmarknaden. 

 

3.3 Unemployment and conditional welfare: Exclusion and belonging in immigrant 

women's discourse on being long-term dependent on social assistance  Disa Bergnehr 

(2016) 

Bergnehr (2016) genomför en studie där hon via intervjuer i fokusgrupper undersöker en 

problematik kring beroende av välfärdsinsatser hos invandrarkvinnor. Syftet med studien är 
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att undersöka på vilka sätt exkluderande och tillhörighet inverkar i invandrarkvinnors 

samtal om att vara arbetslös och långsiktigt beroende av välfärdsinsatser och frågar sig vilka 

effekter systemet får för individernas liv och självkänsla. Situationen att vara beroende av 

välfärdsinsatser reglerar deras liv påtagligt och trots att välfärdsinsatserna i grunden är tänkt 

vara under en kortare period, finns siffror på människor som haft behoven i upp till femton 

år. Den låga materialstandarden och process det innebär att ansöka om socialt stöd, ger 

känslor som stress, stigmatisering och social exkludering. Exkludering och tillhörighet är i 

studien baserat på ett personligt narrativt plan, med den analytiska utgångspunkten att 

exkludering och tillhörighet är samexisterande processer. Exkludering definieras utifrån 

brist eller förnekande av resurser, rättigheter, varor och service, eller oförmåga att delta i 

relationer/aktiviteter tillgängliga för majoriteten av befolkningen. Tillhörighet definierades 

utifrån känslan av acceptans och association till samhället. Bergnehr (2016) menar att en ny 

social kontext kan för individen erbjuda alternativ som fodrar annat agerande, där antingen 

exkludering eller tillhörighet uppnås. Jämfört med kvinnornas tidigare liv i sitt hemland då 

mannens inkomst var tillräcklig för att försörja familjen och kvinnan varit hemmafru, 

förändrades livet drastiskt för invandrarkvinnorna i studien, efter flytten till Sverige. De 

erbjöds bostäder i hyreshus i mindre gynnade bostadsområden, barn över 1 år blev tvungna 

att delta i offentlig barnomsorg för att föräldrarna skulle delta i språkstudier, villkorad för 

att ta del av välfärden. Förutom den dramatiska nedgången i materialstandard och inkomst, 

ett nytt kulturellt och språkligt sammanhang, så förändras och justeras livet efter svenska 

välfärdsregler byggda på dubbla inkomsttagare och full sysselsättning.  
 

3.4 Public Discourses and Migrant Stories of Integration and Inequality: Language and 

Power in Biographical Narratives  Maja Cederberg (2013) 

Cederberg (2013) undersöker i sin studie integration och etniska ojämlikheter i Sverige, där 

hon kombinerar biografiska intervjuer med en diskursanalys av politiska debatter och 

utvecklingen kring integration, etnisk diskriminering och rasism.   

Cederberg (2013) beskriver politiska förändringar i det svenska samhället, där man sedan 

80-talet alltmer gått ifrån den traditionella ”Svenska modellen” och istället mot en 

omformad modell med mer Europeiska influenser, som global ökad marknadsdominans och 

reducerad välfärd. De olika argumenten som cirkulerar i debatten om integration, 

segregation och exkluderande, är satta inom breda diskursiva ramar som innehåller 

mekanismer som är involverade i producering av integration och där de olika faktorerna är 

individuella, socio-ekonomiska, kulturella och strukturella. Med utgångspunkt i detta 
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undersöks omfattningen av de olika diskursernas påverkan på de individuella, narrativa 

perspektiven och erfarenheterna av integration och ojämlikhet hos individen. 

En av de intervjuade kvinnorna ansåg att nyckeln till integration låg i språket, hon såg det 

även som problematiskt att bostadsområden är segregerade och bodde själv i ett sådant. En 

annan upplevde genom sin svenska pojkvän vikten av att ha ett arbete i Sverige och hade 

liten förståelse för de som kommer till Sverige och inte skaffar sig några svenska vänner. 

Några slutsatser som Cederberg (2013) drar utifrån resultatet är att diskurser som gör 

invandrare ansvariga för etniska indelningar och brist på integration i samhället 

reproduceras. Hon funderar även kring hur kvinnorna framställer sig själva i intervjuerna 

där båda kvinnorna fann en viss social status i att framställa sig som ”lyckat integrerade” 

och accepterade samt att de inte var offer för exkludering och diskriminering, vilket bara 

”dåliga” migranter drabbades av. 
 

3.5 Are They Acculturating? Europe's Immigrants and Gender Egalitarianism Antje Röder, 

Peter Muhlau (2014)   

Röder; Muhlau (2014)  konstaterar att en stor andel av de boende i Europa idag utgörs av 

utomeuropeiska invandrare av både första och andra generation. Detta innebär 

konfrontationer med andra genusvärden, ibland skiljandes sig avsevärt från det vi är vana 

vid kulturellt. Man frågar sig hur de olika könsrollerna skiljer sig åt beroende på 

ursprungsland och om integrationen som en direkt följd av detta också gör det. Att anpassa 

sin könsideologi och tillgodogöra sig det nya hemlandets syn och värden bidrar till en 

lyckad integrering. I artikeln kritiseras att förhållandevis få undersökningar eller studier 

fokuserar på just invandrarkvinnan från hemlandets internaliserade könsroll som hämmande 

faktor i sysselsättningssammanhang på arbetsmarknaden. Att anpassa sig till rådande 

normer kan vara skiljelinjen mellan ett utanförskap och inkludering. Röder; Muhlau (2014) 

hävdar relevans av en mer systematisk undersökning utav invandrarens härkomstland 

gällande könsattityder. De benämner övertagandet av ”värdlandets” kultur och värden som 

ackulturation och tittar på var den med mest framgång sker, uti den första generationens 

invandrare eller uti den andra. Framförallt konstateras att manliga och kvinnliga 

erfarenheter utav migration skiljer sig åt, där männen i många fall upplever en slags 

”tillbakagång” i status och position. Medan kvinnor många gånger upplever ett första möte 

med arbetsmarknaden i det nya landet, en annan status och att de utsätts för mindre 

övervakning.  
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3.6 Sammanfattning: 
Gemensamt för artiklarna är att samtliga belyser en integrationsproblematik på samhälls- 

institutions- och på individnivå där institutioner och debatter i samhället medverkar till att 

reproducera normer i samhället. Att en anpassning hos individen efter rådande normer kan 

vara skiljelinjen mellan utanförskap och inkludering. Moulettes (2015), Bergnehr (2016) 

och Cederberg (2013) undersöker invandrarkvinnor och tar i sina studier upp att de ger 

uttryck för en exkludering i samhället genom att ha fastnat i välfärdsinsatser, där en 

kulturkrock mellan kvinnornas ”gamla liv” och ”det nya” uppstår samt att känslan av 

exkludering eller tillhörighet i det land till vilket de kommit, är oundviklig. Tselios, Noback, 

van Dijk & McCann (2015) behandlar integration i förhållande till den demografiska 

bostadssituationen i samhället och i vilken utsträckning individer med annan etnicitet har 

relationer till infödd befolkning. Röder & Muhlau (2014) tar upp hur de olika könsrollerna 

kan skilja sig åt beroende på individens ursprungsland och om integrationen kan påverkas 

utav det. De två senare presenterade artiklarna har till skillnad från de övriga inget specifikt 

fokus på kvinnor i sina studier.  

 

4. Teori 
I detta avsnitt presenterar vi de teorier och begrepp vi använder oss av i analysen av 

resultatet i vår studie. Initialt redogör vi för Empowerment som vi väljer att ha med som ett 

begrepp i vår uppsats, sedan redogör vi för Erving Goffman och Howard S. Beckers 

Stämpling och Stigmabegrepp. Avslutningsvis redogör vi för Pierre Bourdieus teori om 

Habitus och Kapital. 

 

4.1 Empowerment 
Jane Addams (1989) utgör en viktig förgrundsgestalt för socialpedagogikens idéhistoriska 

rötter, samtidigt som hon representerar en tradition fylld av människotro och empowerment 

i synen på vem som bär ansvaret för den marginaliserade individen. Addams finner 

uppkomsten av sociala problem hos individen i samhället, medan många föregångare funnit 

orsakerna till de sociala problemen hos individen. För vår studie är Addams en viktig 

förgrundsgestalt i sitt empowermenttänk. Hon skapar en mötesplats inspirerat av 

Settlementrörelsen där forskning, debatt, kreativitet och utbildning ges. Ett ”Hullhouse” där 

välfärdsfrågor och marginaliserade människor får ett rum och en röst. Utbildningen är 

progressiv och en ömsesidig relation mellan sändare och mottagare är själva grunden. Den 
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forskning som bedrivs fastlår, att det är miljö snarare än arv som påverkar individen i en 

negativ riktning. Empowerment handlar om att fokusera på positiva emotioner och skapa 

engagemang hos individen, inkludera och genom det ge upphov till ett ömsesidigt ansvar. 

För oss växte begreppet fram naturligt i empirin där frågor om styrka, makt och kraft, samt 

önskan om en känsla av kontroll över sitt eget liv verkade motiverande. Begreppet 

inrymmer egenskaper som självtillit, stolthet, delaktighet, deltagande, egenkontroll och 

samarbete. Askheim & Starrin (2007) skriver att i många frivilligorganisationer ligger fokus 

på en makt över tillvaron, genom att stödja och stärka varandra och möjligheten till 

deltagande på lika villkor. Arbetssättet är inriktat på att synliggöra de resurser individen 

själv besitter, och vad hon själv kan bidra med för att förbättra sin situation, vilket kräver av 

individen att själv vilja bidra utifrån sina resurser. Det handlar om frihet under ansvar, en 

vilja att prestera själv. (Askheim & Starrin, 2007) 

 

4.2 Erving Goffman & Howard S. Becker - Stämpling & Stigma 
Goffman (1970) beskriver hur människan vid varje nytt möte skannar in och kategoriserar 

människan vi möter. I detta möte tillskriver vi den andre förväntade egenskaper baserade på 

visuella intryck, förväntningar och fördomar och skapar en form av förväntad karaktär. 

Goffman (1970) benämner detta: den virtuella sociala identiteten, som ofta skiljer sig från 

vår faktiska sociala identitet. I skillnaden av dessa två identiteter menar Goffman (1970) att 

stigmat föds. De som anser sig tillhöra de ”normala”, och inte skiljer sig nämnvärt från 

normer och sedvanliga beteenden tillskriver sig bedömningsföreträde när det kommer till att 

kategorisera det avvikande stigmat utifrån det önskvärda och rådande. Att inneha någon typ 

av stigma innebär en ofrånkomlig position som avvikare, andra goda egenskaper till trots. 

Individer som tillskrivs stigman, använder sig inte sällan utav något Goffman (1970) 

benämner skylning, som innebär ett försök att maskera de oönskade egenskaperna för att 

reducera det som uppfattas störande. Det kan handla om estetiska ingrepp, namnbyten eller 

byte utav dialekt för att inte sammankopplas med sitt förflutna. Att betraktas som en 

avvikare riskerar att skapa alienation hos den stigmatiserade både gentemot sig själv och 

gentemot det omgärdande samhället. (Goffman, 1970) Diskussionen kring olika stigman 

blir aktuell i vår studie, då den behandlar två grupper i vårt samhälle som möts i ett projekt, 

dels de invandrarkvinnor, dels de svenska kvinnor som deltar i projektet Wow.  

I boken Jaget och maskerna (2010) skriver Goffman att vi presenterar oss i samhället 

bärandes olika masker beroende på sammanhang, för att kunna kontrollera “den andres” 

intryck av oss. Individens framträdande tenderar sedan till att införliva officiellt tillåtna 
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värden förekommande i samhället. Den fråga vi ställer oss i olika möten är inte om intrycket 

är sant eller falskt, utan snarare om individen ifråga är berättigad att spela den roll som det i 

sammanhanget är fråga om. (Goffman, 2010) Hur kvinnorna förhåller sig till varandra i 

projektet Wow gör diskussionen kring hur individen väljer att presentera sig relevant, då 

kvinnorna har möjlighet att själva välja vilken eller vilka sidor av sig själv de väljer att visa 

upp inför andra. Men även hur de betraktar varandra – som jämlikar eller inte. 

Becker (2006) beskriver begreppet avvikande och fastslår att det för den som utpekas, 

framförallt handlar om oförmåga att följa gruppregler rådandes i sociala sammanhang. Ett 

avvikande produceras alltså i relation till andra och deras reaktioner på ett visst beteende. 

En majoritet inom gruppen, ofta den med ekonomiska eller politiska muskler sätter agendan 

för det acceptabla och önskvärda, resterande inom gruppen får välvilligt inställa sig med 

risken av att annars uteslutas. Becker (2006) menar att avvikande beteenden till viss mån 

uppträder i tidsvågor, där ett visst beteende pga. vad han benämner som kampanjer, särskilt 

utmålas och ligger i ropet. Ett gott ex. på en sådan kampanj relaterar vi till mediernas 

senaste utmålning av problematiska invandrare i förorten som på alla vis stämplas och 

fastslås avvika. Ju fler förstasidor som beskriver problematiken i förorterna, desto mer 

cementeras stämplingen utav individerna boendes i dessa områden. Becker (2006) 

benämner regelskapare som dem som vaktar att normer följs (2006) med patent på tolkning 

utav rätt och fel, och med grund kunna korrigera andras beteenden. Återigen är de kvinnor 

som har att förhålla sig till varandra i vår studie intressanta att studera, samt hur de svenska 

kvinnorna har möjlighet att välja vilka svenska koder invandrarkvinnorna bör bli medvetna 

om och lära sig. Teorin behandlar förhållandet människor emellan och kan därför ge oss en 

djupare förståelse för fenomenet. Genom att lyfta hur olika processer, såsom hur virtuell 

social identitet skapad baserad på förutfattade meningar mynnar ut i vad som benämns vara 

skylning hos den marginaliserade, eller hur regelskapare via påtryckningar överför sina 

normer med risk att för de som inte följer dem annars hamnar i avvikarroll och stigma. Eller 

hur kampanjer problematiserar olika grupper i samhället som leder till alienation för de här 

individerna och sin omgivning. Goffman (2010) och Becker (2006) lyfter dessa olika 

processer och belyser hur de påverkar identitetsskapandet som i vår studie handlar om det 

nya samhälle invandrarkvinnorna kommit till och hur de upplever det. Det handlar i teorin 

om den stämpling nya individer i samhället kan utsättas för, eller om att förpassas till en 

stigmatiserad grupp i samhället på grund av sitt ursprung. Dessa olika aspekter ser vi som 

aktuella för vår studie, då den belyser huruvida integrationen kan göras möjlig via Wow och 

dess metodik. 
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4.3 Pierre Bourdieu- Kulturens fält, de olika kapitalen 
Denna uppsats tar avstamp i Bourdieus (1986) tankar kring vikten av de kapital du som 

individ tillgodogör dig, eller dem du föds med. Bourdieus antropologiska studier av de 

algeriska kabylerna omkring 1960, lade en viktig grund för uttömmandet utav de olika 

kapitalbegreppen och fyllde dem med viktigt innehåll. Symboliskt, kulturellt, ekonomiskt 

och socialt kapital var de huvudsakliga parametrarna som benades ut. Intressant för vårt 

fenomen är framförallt det symboliska och det kulturella kapitalen som vi även kommer att 

fokusera på. En mäktig kabylisk familj var inte främst ekonomiskt begåvad, utan framförallt 

med heder och anseende, tätt sammanflätat med den respekt en familjs ställning hade 

gentemot andra samhällsmedlemmar. Traditioner och vanor fördes vidare generationer 

emellan och inkorporerades uti någons habitus. Där det agerar normskapande, och ligger till 

grund för gemensamma sätt att definiera omvärlden och Jag:et på. På samma sätt blir 

habitus även ett medel för att avgränsa sig från andra grupper. I ett modernt samhälle 

bevaras det symboliska kapitalet i institutionaliserat tillstånd inom skolväsende, 

kulturtidskrifter, där det förs vidare till de grupper och klasser som har tillträde till dessa 

arenor och medel. Bourdieu & Passeron (2008) gjorde i sina studier en djupdykning i vad 

som efterföljer när man sorterar ut vilka människor som får tillträde till symboliskt kapital. 

De som fått tillträde till de kulturellt ansedda arenorna hade också mycket högre sannolikhet 

att leva ett gott och tryggt liv, samt uppfostra barn som skulle gå i deras fotspår. Bourdieu & 

Passeron (2008) skriver om det språkliga kapitalet där de menar att det finns olika 

språkformer beroende på vilken klass du tillhör i samhället. Det finns det bildade och det 

folkliga språket, där det bildade beskrivs ha en tendens att använda sig av överdriven 

intellektualism för att förnämnt distansera sig från dem som inte behärskar dess koder och 

uttryck. Det som diskuteras är egentligen makt, där de kapital du som individ under din 

socialisationsprocess, arv och miljö tillskansar dig inte bara avgör din framtid, utan också i 

förlängningen din möjlighet till en. Vidare skriver Bourdieu & Passeron (2008) om 

själveliminering, med vilket de i stora drag menar att om en individ inser att hon inte 

kommer nå upp till en viss nivå, till slut ger upp och förblir passiv. Sociala relationer utgör 

helt enkelt en ständig maktkamp om positioner, präglad av siktet på de mest prestigefyllda 

positionerna, och taktiker för att avväpna dem som kommer i ens väg. (Bourdieu, 1986) 

Således kommer senare i vår analys både kapital och habitus att användas som begreppsliga 

redskap för att analysera de resurser invandrarkvinnorna tillskansat sig och brukar för en 

god integration. 
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5. Metod 
I detta avsnitt presenteras hur vi har gått tillväga metodiskt i arbetet både i våra intervjuer 

och i våra deltagande observationer. Vi redogör såväl för vårt urval, studiens validitet och 

reliabilitet som för forskarrollen och etik. Dessa presenteras under separata rubriker. 

 

5.1 Vetenskaplig referensram 

Ambitionen är att genomgående ha ett intersektionellt perspektiv i uppsatsen. Med ett 

intersektionellt perspektiv menar De los Reyes & Mulinari (2005) att frågor om hur makt 

och ojämlikhet ställs i förhållande till uppfattningar om t.ex. köns- och klasstillhörighet, och 

där ett ständigt återskapande av nya kategorier reproducerar en skillnad mellan ett ”vi” och 

”dem” till sociala koder. Författarna hävdar att relevansen av kategorierna kön, sexualitet, 

klass och etnicitet måste ses i ett sammanhang där dess innebörd grundas i historiska och 

sociala skeden. Olikheter som finns i samhället är kopplade till en positivistisk världsbild 

som säger att vi kategoriserar när vi talar om hur omvärlden är konstruerad. Det är alltså en 

kunskapssyn som innebär att olikheter är något som är naturligt och kulturellt, snarare än att 

de skulle kunna bero på exkluderande, underordnande eller orättvisa. Författarnas fokus på 

intersektionalitet ligger inom ramen av förståelse för de sammanlänkningar som finns 

mellan strukturer, institutioner och aktörer i samhället och de frågar sig om det är möjligt att 

forma en beskrivning av makt och ojämlikhet som varken är repressiv eller stigmatiserande. 

(De los Reyes & Mulinari, 2005) Vi är medvetna om att kön & genus är en ofrånkomlig 

faktor i arbetet med vår studie, något vi bör ta hänsyn till när vi skådar den dominans och 

underordningsförhållanden som kan finnas. Vår avsikt är dock genomgående i denna 

uppsats att framförallt behålla synen på våra informanter såsom människor och inte som 

kvinnor. Wow som projekt vänder sig specifikt till kvinnor och ett liknande projekt för 

invandrarmän skulle säkert vara lika behövligt och relevant. 

 

5.2 Kvalitativ metod 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ, induktiv metod med fenomenologisk ansats i vår 

studie. Med induktiv menar vi att resultatet av vår studie används för att forma en teori, eller 

en del av teori. (Watt Boolsen, 2007) Valet kändes även mest relevant i förhållande till vår 

studie då metoden på bästa sätt hjälper oss att besvara våra frågeställningar. En av de 
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fördelar som är förknippade med kvalitativ metod är att den, eller de teorier som studien 

genererar är förankrade i informanternas sociala verklighet. Det insamlade materialet 

möjliggör sedan för forskaren att på ett djupgående sätt återspegla den sociala verkligheten 

som undersökts. Det finns en tolerans inom den kvalitativa metoden där inte bara en slutsats 

är korrekt utan flera forskare kan komma fram till olika slutsatser, och härmed addera nya 

nyanser och perspektiv. (Denscombe, 2009) Forskarens roll riskerar med ovan sagt att 

påverka material och analys då tolkningar är nära kopplade till forskarens egen identitet, 

bakgrund och egna övertygelser. Av den anledningen bör processen hanteras med 

medvetenhet och försiktighet. (Denscombe, 2009) Risken för både över och undertolkning 

av materialet är därmed att beakta, och i egenskap av unga, svenska, medelklasskvinnor 

med en akademisk bakgrund bör vi vara medvetna om vår förförståelse. Denne är dock bara 

oss till last under processens gång om vi väljer att bortse ifrån den. Vi utlovar fullständig 

anonymitet till våra informanter och har valt att varken namnge eller fingera namn, utan 

refererar till dem i vårt resultat och analys såsom “informant”, alternativt “svensk kvinna” 

och “invandrarkvinna”. Med undantag för initiativtagaren till projektet Wow, som vi 

refererar till med namn i vår uppsats. 

 

5.3 Metodologisk ansats- Fenomenologi, med rötter i den Hermeneutiska traditionen 

Den fenemenologiska infallsvinkeln brukar beskrivas som en motsats till positivismens 

naturvetenskapliga lära, där man uppehåller sig med mätning, objektivitet, struktur och 

analys. Fenemenologin syftar snarare till subjektivitet, tolkning, beskrivning och 

medverkan, vars förtjänster tydliggörs när metoden används för att studera människor och 

inte objekt. I beskrivningen utav åsikter, uppfattningar, attityder, känslor eller övertygelser 

hade en positivistisk anda enbart reducerat dessa. Fenemenologin fokuserar på sociala 

erfarenheter och ger sig i kast med att återge och nå berördas upplevelser utav saker och 

ting, innan dem utsätts för analysprocesser, och teoretisering. Jämsides med informanten 

redovisar sedan forskaren informationen så sanningsenligt och troget originalet som denne 

förmår. Uppgiften består i att se och förstå saker med en annans ögon, för att sedan beskriva 

och på ett adekvat sätt skildra hur den aktuella gruppen upplever sin situation. Genom detta 

giltigförklaras och bekräftas också människors vardagstänkande, istället för att underordnas 

samhällsforskarens “vetenskapliga” tänkande. (Denscombe, 2009) 

Hermeneutik handlar huvudsakligen om att tolka, förstå och att förmedla upplevelser utav 

ett fenomen, som via språket förmedlar livsyttringar. Fokus vilar på det mänskliga varat, 
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och fångar något synnerligen grundläggande i den mänskliga naturen: behovet av att tolka 

och förstå. Det är på detta sätt vi sedan hanterar de situationer vi möter som kräver 

gestaltning, sammanhang och en känsla av fullbordan. 

Således används hermeneutiken med fördel när studiens syfte är att nå en fördjupad 

kunskap kring fenomen där informanten själv ges stort utrymme som kunskapsproducent, 

något som fungerar utmärkt för den typ av studie vi avser utföra där fokus ligger på 

informanternas egna upplevelser och tankar kring sin integration. Det finns en hänsyn till 

den kontext som det tolkade har sin förankring till, vilket bjuder in till en förståelse och 

förklaring i ett mänskligt, socialt och kulturellt sammanhang. Med inlevelse redovisar sedan 

forskaren sitt material så sanningsenligt som möjligt med sin förförståelse lämnad åt sidan, 

men med sin forskarroll både redovisad och reflekterad över. 

I motsats till positivismens realism och naturvetenskapliga förhållningssätt är 

hermeneutiken subjektiv, tolkande och relativ. Däri ligger också dess styrka när människors 

upplevelser ska studeras och är i fokus, något som förminskat till siffror och statistik aldrig 

rättmätigt kan förmedlas. (Fejes; Thornberg. red. 2009) 

  

5.4 Intervju & Observation 
Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer med till viss del styrda frågor. 

Då det finns en flexibilitet i ordningsföljden under intervjun, och framförallt en frihet för 

informanten att utveckla sina svar. (Denscombe, 2009) Vi har därför valt att ha en 

intervjuguide som stöd att utgå ifrån, där vi börjar med bakgrundsfrågor för att sedan övergå 

till mer övergripande frågor. Det vi valt att ta med i intervjuguiden är grundat på vår 

frågeställning samt vår tidigare forskning, i vilken exkludering och integration diskuteras. 

För att få en så komplett bild av Wow:s integrationsarbete som möjligt håller vi intervjuer 

utifrån tre olika perspektiv. Vi intervjuar Linda som är initiativtagare för Wow, sedan 

intervjuar vi de svenska kvinnorna och de invandrarkvinnor som deltar i Wow:s 

integrationsarbete. Intervjuerna påbörjas med inledande bakgrundsfrågor för att skapa ett 

förtroendefullt och lättsamt klimat. Genom att börja med att berätta om sig själva lite kort 

får informantens historia vikt, vilket kan resultera i att hon också känner sig uppmuntrad att 

bidra med information i de frågor vi söker svar. Då vår studie lutar sig mot en 

fenomenologisk ansats ser vi att det är av vikt att fånga informantens upplevelser av det 

fenomen vi undersöker och därigenom få reda på hur informanten strukturerar världen, och 

vad denne upplever vara viktigt. (Krag Jacobsen, 1993) Att vara öppen och ärlig med sina 
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intentioner med intervjun är av yttersta vikt, då det är en del av att bygga tillit och 

förtroende mellan forskare och informant, därför informerar vi i början av varje intervju 

både upplägg för intervjun och utlovar informanten anonymitet. Vi informerar även om att 

vi avser spela in de intervjuer som genomförs och förklarar att det beror på att vi efteråt ska 

kunna transkribera, analysera och presentera materialet. Av denna anledning är det av etiska 

skäl mycket viktigt att samtycke till inspelning ges av informanten. När intervjun är klar ges 

informanten möjlighet att tillägga det hon kan ha missat samt ställa frågor till oss, något 

som ger utrymme till henne att tala ännu lite friare. En god avrundning av intervjun är viktig 

eftersom det skapar en bra atmosfär, hon ska kunna lämna intervjun med en känsla av att det 

har varit en bra upplevelse. (Krag Jacobsen, 1993) Vi har även utfört observationer utav 

både situation och miljö under de lunchträffar vi deltagit i på Wow. Allteftersom har vi 

under träffarna  fört anteckningar av våra observationer i form av ett så kallat löpande 

protokoll. I viss mån kan dessa observationer ses som deltagande, då vi tillsammans med 

kvinnorna i Wow deltagit i lunchen, i samtalen runtomkring och på många vis blivit en 

naturlig del av sammanhanget. Dessa observationer motiveras med vikten utav att se hur 

mötena går till, samt för att skapa en förtroendeingivande relation till kvinnorna inför 

kommande intervjuer. Deltagande observationer är en vanlig metod som forskare använder 

då de vill studera en grupps kultur och de processer som pågår inom gruppen, och syftet 

med metoden är att få insikter i händelser och kulturer, vilket forskaren tillskansar sig vid 

tillfället för den deltagande observationen. (Denscombe, 2009) 

 

5.5 Genomförande 

Vi har efter kontakt med Linda närvarat vid två tillfällen på de lunchträffar som Wow håller 

en gång i månaden. Dessa tillfällen fick verka som deltagande observationer då vi satt 

tillsammans, integrerade med invandrarkvinnor vid borden. Vi upplevde att vi bemöttes som 

vana deltagare och en naturlig del utav gruppen vid det andra tillfället, snarare än vid det 

första då vi i likhet med alla nya på Wow fick ställa oss upp och presentera vilka vi var. 

Efter mailkontakt med Linda avtalades tider för intervjuer. Två utav intervjuerna med de 

svenska kvinnorna avtalade vi dock själva vid det sista av de två lunchtillfällen vi var på. Vi 

genomför sammanlagt åtta intervjuer, varav fyra med invandrarkvinnor och fyra med 

svenska kvinnor varav en med Linda, initiativtagare till Wow. Frågorna handlar initialt om 

kvinnornas bakgrund, om respektive grupps upplevelse av Wow som integrationsprojekt, 

samt upplevelsen utav integrering i Sverige generellt. Samtliga av intervjuerna med 
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invandrarkvinnorna genomfördes på svenska utom en som genomfördes på engelska. Detta 

krävde en särskild spontanitet och kreativitet ifrån vår sida, då vi i förväg inte var 

informerade om att den skulle ske på engelska. Vi kände att det gick bra och att vi förstod 

varandra, informanten var mycket kunnig i det engelska språket och uttryckte sig vad vi 

uppfattade som nyanserat. Att intervjun genomfördes på engelska innebär att vi fått 

översätta transkriberingen inför vår presentation av resultatet. Vid intervjuerna har vi kunnat 

sitta tämligen ostört, de flesta har skett i enskilt rum, på Högskolan eller i annan lokal. Vi 

bestämde tillsammans med informanterna var och när intervjuerna skulle hållas samt 

informerade om ungefärlig längd, inspelning och sekretess. Vi har även tillgodosett oss 

materialinsamling kring verksamheten från informationsblad publicerade på Wow:s 

hemsida. (Wow, 2016) 

 

5.6 Urval 
Vår urvalsgrupp för intervjuerna har skapats med hjälp utav ett subjektivt urval, något som 

Denscombe (2009) beskriver som en metod där forskaren väljer ut sina informanter med ett 

medvetet och specifikt syfte. Detta sker motiverat med att just dessa informanter besitter 

särskilda kvaliteter för att kunna bidra med värdefull data relevant för studien.Våra 

intervjuer genomförs så långt det är möjligt med de invandrarkvinnor som behärskar det 

svenska språket för att nå så stor behållning utav materialet som möjligt. Samt de som 

vistats i Sverige under en längre period och därför har större inblick i situationen. Det är för 

att besvara vår frågeställning också av vikt att även höra de svenska kvinnorna som deltar i 

projektet, eftersom de tillför en inblick i Wow:s grundtanke och enligt arbetsmodellen  är 

minst lika många som invandrarkvinnorna. Även initiativtagaren Linda Törner intervjuas 

för att få en helhetsbild utav hur projektet verkar.  

 

5.7 Intervjuguide 

De frågor vi valt att ha med i vår intervjuguide är kopplade till vår tidigare forskning, där 

olika perspektiv såsom, etnicitet, integration/integrationsprocess diskuteras. Utifrån dessa 

teman skapade vi frågor. Vi har även valt att ta med frågor kring Wow som projekt för 

integration och hur det upplevs av informanterna i respektive grupp. I egenskap av grundare 

till Wow handlar frågorna till Linda mer om grunden till varför hon startade Wow samt på 

vilka sätt hon upplever motivation och engagemang att driva projektet framåt. 
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5.8 Validitet/reliabilitet 

Vi strävar genomgående i vår studie att uppnå både god validitet och reliabilitet. 

Med validitet menas att vi verkligen undersöker det som vi i vår studie avser undersöka för 

att kunna besvara vår frågeställning. Vi kommer att med informantens samtycke spela in de 

intervjuer vi genomför, vilket kan underlätta att i efterhand lägga märke till sådant som 

informanten säger och som vid tillfället för intervjun inte verkade vara av betydelse, men 

som kan leda till att intresset omprövas och får betydelse i en kontext och därmed gör att 

validiteten på studien ökar. (Sjöberg & Wästerfors, 2008) Vi försöker även att på ett så 

empirinära och tydligt sätt redovisa det material vi samlat in via intervjuer, observationer 

samt material vi fått via Wow:s hemsida i vårt resultat, detta för att ytterligare öka 

validiteten. (Fejes & Thornberg, 2009) Med reliabilitet menas den trovärdighet vår studie 

har, hur noggrant vi undersöker det vi undersöker. (Sjöberg & Wästerfors, 2008) Då vi 

genomför en kvalitativ studie med intresse för den subjektiva uppfattningen genom 

semistrukturerade intervjuer, är det svårt att hävda att resultatet skulle bli detsamma om 

studien genomfördes på nytt. Av den anledningen har vi valt att efter förmåga på ett 

utförligt och öppet sätt genomgående beskriva genomförandet av vår studie, för att på detta 

sätt uppnå en hög reliabilitet. (Sjöberg & Wästerfors, 2008) Syftet med vår studie är inte att 

nå någon generaliserbarhet utan snarare att försöka redovisa  Wow:s integrationsarbete samt 

deltagarnas upplevelse av det på ett sätt som kan ge en fingervisning i hur man framgent i 

samhället kan arbeta med integration på ett givande sätt. 

 

5.9 Forskarroll 

Det är av största vikt att vara medveten kring, samt resonera runt vilka konsekvenser och 

vilken påverkan man som forskare har i egenskap av utomstående ingripandes in i någon 

annans livsvärld. I egenskap av unga kvinnor, akademiker, med ett svenskt utseende, 

tillhörandes medelklassen förmedlar vi också ett intryck som kan påverka den information 

vi mottar beroende på hur väl det faller in hos informanten. Det är därför av högsta vikt att 

föra sig neutralt, med god moral och respekt. Vår förförståelse är i forskarrollen enbart till 

vår nackdel om vi väljer att bortse ifrån den. (Denscombe, 2009) 
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5.10 Etik 

Jacobsson (1993) nämner i sin bok Intervju konsten att lyssna och att fråga en rad etiska 

aspekter att ta hänsyn till under själva utförandet utav en intervju. Det är av vikt att uppträda 

humant, sensitivt, och med empati och förståelse. Detta motiveras med det moraliska ansvar 

forskaren har när denne griper in i en annan människas liv. Dessa principer bör forskaren 

genomgående i processen arbeta utefter och det blir också särskilt viktigt i den slutgiltiga 

rapporteringen utav materialet. Samtliga informanter har gett sitt informerade samtycke till 

genomförandet utav intervjun. Våra intervjupersoner har i god tid informerats om vad som 

kommer att ske under intervjun samt vad vår studie syftar till och kommer att återfinnas. 

Allt deltagande sker frivilligt och med samtycke. Samtliga informanter meddelas också 

möjlighet att ta del utav det färdiga materialet och slutprodukten. En annan viktig del i 

hanterandet utav empirisk data är konfidentialitet och sekretess, där ingen person i efterhand 

pga delgiven information ska kunna spåras eller kännas igen. Detta för att skydda både 

informanten och dess anhöriga, då studier av kvalitativ natur är särskilt utsatta för känslig 

information. Namn, platser och tidpunkter kommer därför att skrivas ut med pseudonym 

och annan rubricering, där de invandrarkvinnor och de svenska kvinnor som deltar i vår 

studie omnämns som just detta, alternativt informant. Initiativtagare till Wow omnämner vi 

dock vid namn.  

 

6. Resultat 

Under denna rubrik kommer vi att presentera vår empiri i fyra delar, där vi ur intervjuerna 

lokaliserat ett antal centrala gemensamma teman för informanterna. I den första delen 

presenterar vi resultatet utav intervjuerna tillsammans med invandrarkvinnorna, i den andra 

delen presenterar vi resultatet utav intervjuerna tillsammans med de svenska kvinnorna 

involverade i Wow. Som sista del ur intervjuresultatet presenterar vi initiativtagarens 

intervju och ambition med projektet. Slutligen redogör vi för våra observationer från Wow:s 

lunchträffar. Resultatet har för tydlighetens skull delats in under ett antal huvudrubriker som 

vuxit fram under bearbetningen utav den insamlade empirin. 

 

6.1 Invandrarkvinnorna i Wow 

Nedan redovisas ett utdrag utifrån intervjuerna genomförda tillsammans med 

invandrarkvinnorna i projektet Wow. 
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6.2 Projektet Wow- En dörröppnare och en gemenskap 

Flera utav de informanter vi talat med beskriver projektet Wow som ett forum som verkar 

individanpassat och som söker lösningar baserat på ens individuella förmåga och 

önskningar inför framtiden, snarare än förmedlare utav en färdig mall för hur integration 

löses för alla universalt. Många utav de invandrarkvinnor vi intervjuat beskriver att de 

känner sig uppmärksammade och sedda för deras personliga egenskaper, och att Wow 

hjälper dem att plocka fram styrkor, och uppmuntrar till en socialt aktiv tillvaro. 

Linda och Wow är bra på det sättet för att de frågar dig vad man kan och vilka kunskaper man har och så 

ser dem hur dem kan hjälpa en att använda det 

 

Det framgår också i flera utav intervjuerna med kvinnorna, att Wow som projekt har en 

annan betydelse och andra funktioner för deltagarna utöver gemenskapen. Att använda 

Wow som en dörröppnare ut i arbetslivet i form av referens är något en utav informanterna 

speciellt lägger vikt vid: 

Det är bra att jag idag kan gå på en intervju och säga att jag har hjälpt till och jobbat med Wow, och kan ha 

Linda som en referens och säga att ni får jätte gärna ringa henne 

 

En annan utav informanterna beskriver projektet Wow som en lösning på en annars 

segregerad tillvaro som: 
Det är bra att Wow är ett sätt som försöker hjälpa oss att se hur det funkar i Sverige, och där vi kan träffa 

riktiga svenskar 

 

En informant berättar om ensamheten hon kände när hon kom till Sverige, innan hon lärt sig 

språket: 

I början var det så att jag kände mig mycket ensam…jag kände inte människor som jag kan gå till kaffe eller 

till affär, eller som jag kan prata med 

 

Funktionen och utbytet utav interaktionen med de svenska kvinnorna i Wow beskrivs 

närmre utav en annan av informanterna: 

...Man behöver att prata med någon svensk, att man kan lära sig något nytt, eller höra hur man säger och 
de lär oss inte bara språket, utan även om det svenska, ehm, livet, och det är helt annorlunda mot vårt liv i 

hemlandet 
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Något som genomgående i samtliga intervjuer redovisas för, är upplevelsen hos 

informanterna vid lunchträffarna, där man beskriver en varm, välkomnande och gemytlig 

stämning som ger kraft att ta avstamp uti. 

Många kvinnor som är invandrare behöver den här kärleksfulla stämningen, jag tror det är väldigt positivt 

 

Flertalet utav de invandrarkvinnor som vi intervjuat uttrycker vikten av att Wow är ett 

projekt som verkar som en mötesplats för enbart kvinnor. Detta är även förenligt med det 

förtroendeingivande klimat Wow eftersträvar skapa. Genom att enbart vända sig till det 

kvinnliga könet öppnar man också upp för ett tillåtande forum där man tryggt kan delge 

funderingar och ställa frågor. Idén grundar sig i en förståelse och respekt för varandra och 

hur detta sedan bidrar till en starkare gemenskap. 
Det känns väldigt bra när vi träffas alla kvinnor, och jag träffar olika människor och jag hör när de berättar 

om sig själva, om sitt liv, och man ser hur andra människor lever och hur har dom det. Och…att vi är 

tillsammans, att vi är kvinnor och att vi, vi förstår varandra verkligen. 

 

Flera utav informanterna beskriver de svenska kvinnorna deltagandes i projektet Wow som 

medkännande och närvarande: 

Jag tycker att människor som är involverade i Wow, de är verkligen varma och ger oss känslan av att när vi 

är i behov av något, då finns de där 

 

En annan utav informanterna bland invandrarkvinnorna understryker tydligt initiativtagare 

Linda Törners roll och engagemang uti projektet som särskilt inspirerande och viktigt för 

den egna framtiden. Genomgående är detta något flera av våra informanter bland 

invandrarkvinnorna uttrycker. 

Om Linda får en idé så genomför hon den. Detta uppmuntrar och visar många av oss att om man vill något 

och jobbar för det, så kommer man att nå målet, så hon är en förebild för oss 

 

6.3 Wow:s betydelse för att öka kulturell förståelse och sudda ut gränser 

Ett flertal utav informanterna tar upp svenskhet och hur den är utformad, och det fanns en 

stor medvetenhet kring den utmaning man som invandrare står inför när man inte känner till 

sociala koder och ska ut i arbetslivet eller umgås i sociala sammanhang. Koder som 

försvårar möten utöver de språkliga barriärer som finns när man inte talar samma språk. Här 

spelar projektet Wow en stor roll när det kommer till att lära sig koderna, då de i samspelet 
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och utbytet med de svenska kvinnorna lär sig dem. En utav informanterna beskriver 

framförallt den allmänt segregerade bostadssituationen i samhället som särskilt viktig med 

orden: 

Jag har sett andra kvinnor som inte kommer från Sverige som har det tufft, som bor i ett område utanför och 

bara har varandra, och dom kvinnorna har inte någon riktig anledning att lära sig svenska eller hur det 

verkligen funkar 

 

En utav informanterna använder sig utav begreppet “att vara riktig svensk” då hon talar om 

svenskars beteende, jargong och sociala koder: 
Om du är en riktig svensk så säger du inte hela tiden ”Hejhej hur mår du”” ibland säger man ”Tjena hur är 

läget” och det kan man inte förstå om man inte vet 

Som ny i det svenska samhället blir det tydligt i vårt resultat vilken betydelse Wow har för 

invandrarkvinnorna i projektet, då flera av våra informanter uttrycker att det förefaller 

finnas en	  genomgående medvetenhet hos många utav informanterna om ett visst motstånd 

och okunskap kring andra kulturer i Sverige. En utav informanterna beskriver en känsla hon 

många gånger upplevt i nya situationer utanför Wow, och den maktlöshet som efterföljer 

när man missförstås gång på gång, såhär:  
Vi vill inget illa vi ser bara lite annorlunda ut 

 

En annan utav informanterna	  bidrar med ytterligare en aspekt på situationen, då hon redogör 

för hur invandrare ofta uppfattas som en homogen grupp, och inte som en heterogen sådan. 

Problematiskt menar hon då invandrare inte kan förstås utifrån samma behov och 

egenskaper, hon fortsätter med att säga: 
Det går inte att säga att alla är likadana, alla svenskar är inte samma och det är inte vi heller 

 

Vidare framgår det i flera utav intervjuerna med invandrarkvinnorna att synen i samhället på 

”att vara svensk” har vissa genomgående teman som de som “utomstående” vardagligen 

konfronteras med. De redogör också för en skillnad på sin ursprungskultur och den svenska 

kultur de möter här, samt hur detta försvårar möjligheten till integration utanför Wow: 
Svenskar är lite mer blyga och det tar tid innan dem värmer upp och bjuder in till middag, i min kultur är 

det väldigt vanligt att man bjuder på mat, man säger inte ”Hej hur mår du”, man säger ”Hej har du ätit” 

 

När vi under intervjuerna talar om att känna sig integrerad och delaktig i samhället 

framkommer upplevelser kring utanförskap och brist på funktion, att man inte “bidrar” 
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tillräckligt uti samhället. Ur känslan av att inte bidra eller delta fullt ut i samhället redogör 

några utav informanterna att en motivation att förändra sin situation föds. Flera utav de 

redogörelser vi fått ta del av berättar om behovet av att göra “rätt för sig” i framtiden, och 

ge tillbaka efter det stöd man fått i Sverige och av svenskar. När det kommer till känslan av 

att ha integrerats i samhället varierar den något mellan informanterna. 

Det finns vissa dagar där det känns väldigt jobbigt, som att jag aldrig kommer lära mig hur det fungerar. 

Men vissa dagar känns det också skönt att ha en anledning att ta mig ut och prata med folk. 

 

En annan berättar: 
Nu känner jag mig inte som en del av samhället, eftersom jag inte arbetar och betalar skatt. Jag känner att 

jag måste tacka det svenska samhället eftersom de ger oss pengar som hjälper oss att leva och de här 

pengarna kommer ifrån deras skatt. Jag hoppas att jag kan hitta ett jobb fort, så att jag kan arbeta och betala 

skatt och hjälpa andra  

 

6.4 Wow:s betydelse för att förstå den svenska jämlikhetsdiskursen 

I samtliga intervjuer berördes kulturella skillnader, dels i form utav en annan 

könsrollsfördelning i Sverige än den i hemlandet, dels i form utav en för många ny 

jämlikhetsdiskurs könen emellan. Vår studie är på intet vis en komparativ studie, men ämnet 

berördes som en naturlig del i att förstå alla aspekter utav utmaningarna kopplade till 

kvinnornas integrering.En utav informanterna beskriver mötet med den nya rollen som en 

krock med orden:  

Jag tror att det är en stor omställning för många länder som kommer hit, för det är coolt att både kvinnor 

och män kan jobba med samma saker här 

 

En utav informanterna redogör för en specifik händelse när hennes far varit på besök i 

Sverige för ett tag sedan: 

Min pappa är gammaldags och tyckte det var så märkligt när en kvinna skulle bära hans bagage och köra 

honom i taxin 

 

En annan beskriver mötet med ett “folk som cyklar” som väldigt nytt och annorlunda: 

I mitt hemland kan man inte se några kvinnor cykla, det skulle aldrig ske, det är inte tradition, bara 

tonårspojkar och yngre män cyklar 
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Flera utav informanterna beskriver en gemensam attityd i Sverige, där män och kvinnor 

engagerar sig för ett jämlikt och jämställt klimat. Det framgår under intervjuernas gång att 

Wow som projekt bidrar till en ökad förståelse av hur könsrollsfördelningen ser ut i Sverige, 

samt att man under lunchträffarna får tillfälle att diskutera frågan och skänka ljus över de 

funderingar som kan ha funnits tidigare. En utav informanterna diskuterar kring könsroller, 

och resonerar kring huruvida rollen som kvinna i Sverige för henne upplevs mycket nära 

rollen i att vara en man. 

…i Sverige är kvinnor mer intresserad av jämlikhet och attityd. Man kämpar mer för att vara lik en man 

 

6.5 De svenska kvinnorna i Wow 

Nedan redovisas ett utdrag utifrån intervjuerna genomförda tillsammans med de svenska 

kvinnorna i projektet Wow. 

 

6.6 Projektet Wow- Ett undermedvetet Empowermentperspektiv 

Gemensamt för många utav de intervjuer vi genomförde med de svenska kvinnorna 

involverade i projektet Wow, var en genomgående tydlig humanism, samt en förhoppning 

kring att kunna bidra till en lyckad integrering för de utländska kvinnorna. För att kunna 

bidra till en god integrering resonerar många utav de svenska kvinnorna involverade i Wow 

att man bör angripa problematiken på individuell nivå, lyfta de styrkor som finns i varje 

individ och uppmuntra till att ta sig vidare genom stöttning, språkhjälp, knäckande utav 

koder samt goda råd. En utav informanterna uttrycker det såhär: 

Att man hjälper folk vidare…att se människor växa, det är det som är tillfredställande i livet, oavsett om det 

är en tonåring som tar ett steg åt rätt håll, eller om det är en vuxen som får en andra chans i ett nytt land 

 

Själva utbytet mellan de olika etniciteterna och mötet utav en annan kultur med den svenska 

understryks i flera utav intervjuerna och en utav informanterna ser de svenska kvinnornas 

roll som nätverksförmedlare som central: 

...det är viktigt att det finns kontakter hos oss svenskar, som människor kan slussas vidare genom, att det 

finns ett nätverk som kanske kan ge jobbkontakter. Man vill att de ska integreras, att de ska få det bra i vårt 

samhälle 

 

En annan central roll är den rent informationsmässiga rollen som den svenska kvinnan hos 

Wow innehar. Genom att informera och berätta om hur svensk kultur och samhällsliv 
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fungerar, underlättar man också för “knäckandet” utav sociala koder och ger tillträde och 

delaktighet: 
Dom som kommer hit vet ju alltså inte att det finns föreningsliv i Sverige, dom har ingen aning! Det finns ju 

fotbollsföreningar…scouterna…och allemansrätten, bara det! 

 

Samtliga svenska kvinnor vi intervjuar uppger att de även är aktiva i det systerprogram som 

är en del av Wow. En av informanterna beskriver betydelsen av det arbetssättet och 

motivationen till sitt engagemang så här: 
Jag tror stenhårt på det här med mentorskap och det behöver inte va en mentor som har samma yrke, det är 

många flyktingar som kommer som inte har något yrke alls, man får en nära kontakt 

 

Flera påpekar dock att kontinuiteten i träffarna och vikten av regelbunden kontakt mellan 

kvinnorna sinsemellan är en särskilt viktig faktor för att träffarna ska göra skillnad och nå 

verkan: 

...ska det vara fruktbart för invandrarkvinnorna, behöver de komma till Wow:s träffar regelbundet, inte två 

gånger per halvår eller år, det fyller ingen funktion 

 

Många utav de svenska kvinnorna beskriver de invandrarkvinnor som är involverade i Wow 

och som besöker lunchträffarna som initiativrika, nyfikna och fulla med potential, en utav 

informanterna säger:  

Kvinnorna som kommer till Wow är drivna själva och vill framåt 

 

I en utav intervjuerna lyfts vikten av att båda parter är engagerade och lyhörda inför 

varandra. Att ta för sig och vilja förstå den andre är enligt denna informant den röda tråden, 

ett egenansvar. Hon avslutar genom att uttrycka det såhär: 

Det är viktigt att invandrarkvinnorna gör mycket själva också 

 

6.7 Integration- En utmaning i det moderna samhället 

Flera utav de svenska informanterna beskriver integrationsprocessen som en stor utmaning, 

både för individen och på samhällsnivå. En del utav projektet Wow:s verksamhetsområden 

är just systerprogrammet där en svensk kvinna tillsammans med en invandrarkvinna särskilt 

knyter band, också utanför lunchträffarna. En utav informanterna kommenterar sitt 

engagemang på följande vis: 
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För de flesta av oss är det ett steg framåt, att kaos är ett steg som leder till något positivt sen 

 

Några av informanterna uttrycker en oro över att Wow vuxit kraftigt i antal deltagare varav 

främst invandrarkvinnor, det senaste kvartalet och att de känner att det börjar bli på gränsen 

till övermäktigt för vad de kan hantera. En utav dem beskriver sitt engagemang fyllt utav en 

känsla av otillräcklighet: 
...vi kan ju inte hjälpa alla hur vi än bär oss åt, nä det går ju inte 

 

Många informanter talar om språket och förmedlingen utav det via den språkundervisning 

som hålls i Wow:s regi varje vecka, som mycket viktigt för den integrering man önskar 

uppnå. Just dessa kvinnor får pga avsaknad utav personnummer, inte tillgång till 

svenskaundervisning via SFI, och just dessa individer når man med sitt engagemang i Wow 

idag ändå: 

Det känns jättegott att träffa dem och att de lär sig svenska språket, och att se hur de lever upp. Språket är 

väldigt viktigt, de får ju ingen hjälp, de måste ha sina sista fyra siffror 

En utav informanterna beskriver den språkliga utmaningen med orden: 

Kan man inte språket, det vet man ju själv när man kommer till ett land, det är ju precis som man är 

analfabet alltså 

 

Gemensamt som framkommer i samtliga intervjuer är vikten utav ett multietniskt utbyte där 

inte bara svenskar umgås med svenskar, eller invandrare tillsammans med invandrare. Det 

diskuteras mycket kring hur en etnisk uppdelning försvårar integreringen, och att möten 

över de nationella gränserna behövs för att lära sig förstå varandra olikheter och likheter 

bättre. En utav informanterna sammanfattar projektet med orden: 

Det som är poängen med Wow…det är ju att det ska va både svenska och utländska kvinnor...jag tror att det 

är en väldigt viktig del 

 

Vi ser att det har betydelse att det enbart är kvinnliga deltagare i de olika 

verksamhetsområdena i projektet. De språkkurser Wow har innebär även att 

invandrarkvinnorna lär sig olika sociala koder i det svenska samhället och kring dessa kan 

diskussioner uppstå.  En av de svenska kvinnorna delger sin uppfattning om betydelsen av 

att det finns projekt som riktar sig just mot kvinnor: 
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Det är otroligt viktigt att just kvinnoföreningar fångar upp kvinnor, eftersom dom är mer lågmälda och inte 

tar för sig på samma sätt som männen gör, av den anledningen är det oerhört viktigt att starta 

kvinnoföreningar 

6.8 Initiativtagare utav Wow 

Initiativtagare Linda Törner är 38 år gammal och bor sedan 5 år tillbaka i Halmstad. För 3 

år sedan startade Linda det ideella integrationsprojektet för kvinnor som kommit att kallas 

för Wow, en förkortning på Women on Wednesdays. 

Hon motiverar behovet utav att starta en förening där utländska och svenska kvinnor kunde 

mötas med: 

Vissa jag träffade hade varit här i 7, 8 år men ingen kunde särskilt bra svenska och de flesta kände inte en 

enda svensk, de kvinnor jag kände här känner heller inte särskilt många invandrare 

 

Så Linda ställde följande fråga till kvinnorna i denna föreningen:  

                                   Skulle ni vilja lära känna såna som mig ?  

 

Nästa fråga som ställs under intervjun ställer Linda till sig själv, som ett förtydligande på 

hur svenska kvinnor och invandrarkvinnor nästan systematiskt hamnar på olika platser med 

få eller inga möjligheter till interaktion eller utbyte.  

Varför gjorde jag det? För vi känner helt enkelt inte varandra 

 

Linda berättar om det integrationsystem hon sett i Sverige, där det ofta fungerar så att en 

person ska integrera många. Hon menar att det inte fungerar, det måste till fler svenskar. I 

föreningen hon besökte fanns ett flertal som inte lärt sig svenska under de år de bott i 

Sverige. Hon menar att det är lätt att säga att människor ska integrera sig, men det är svårt 

att göra. 

Jag ville verkligen att vi skulle vara 50/50 på våra träffar och inte 1 svensk som står framför 20 invandrare 

och basunerar ut ”Nu ska vi integrera oss” 

 

Tanken med de presentationer som Wow håller har enligt Linda sin grund i nedan citat. Att 

deltagarna ska vara beredda på att berätta lite om sig själv genom att inför andra människor 

och konstatera vilka styrkor man har och vad man är bra på. Linda menar att många inte ens 

får frågan, att den oftast är förbehållen de som har det bra i samhället redan. 

Vi som har det bra får ofta frågan; vad vill du? 
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Linda lyfter att vi har så bråttom igenom livet idag, att vi har så mycket vi ska göra hela 

tiden och så många måsten. Att det aldrig finns tid för att bara sitta ner och kanske göra det 

som livet egentligen går ut på. 

I Wow har vi liten frizon, att här handlar det inte om vad du har presterat, det handlar om vem du är, vad du 

vill, vad du kämpar för och vad du tycker är viktigt i livet liksom 

 

Vidare berättar Linda att det raskt ökade antalet deltagare i Wow satt press på ekonomin, 

och att det inte för så länge sedan var i ett jobbigt ekonomiskt läge. 

Vi är nästan dubbelt så många idag som i höstas, så jag fick lite panik då pengarna tog slut 

 

Andra aktörer som verkar för en ökad integration kontaktar ibland Linda men den 

ekonomiskt osäkra framtiden försvårar samt limiterar möjligheter till att expandera och 

samarbeta ytterligare: 

Arbetsförmedlingen kan ringa mig och fråga “Hej kan vi skicka några kvinnor till dig?” och då måste jag 

säga “Nej det kan ni inte för jag har inga pengar” 

 

Det finns en tydligt kritisk inställning över hur Arbetsförmedlingens arbetsmodell för 

integrationsarbete är utformad: 

Man kan inte ta in 30 invandrarkvinnor i ett rum med en svensk framför dem som säger “Så nu allihopa nu 

ska vi integreras”, det är helt omöjligt, så jag jobbar ju med en familj i taget 

 

Förutom det individbaserade arbetet så beskriver Linda åter igen relevansen och vikten utav 

en jämn fördelning utav svenska respektive invandrarkvinnor som essentiell för integrering 

eller ett givande utbyte överhuvudtaget. Att hjälpa invandrarkvinnorna att formulera sina 

cv:n, samt coacha dem i sitt arbetssökande ser Linda som en del av den roll hon spelar i 

Wow. 

Jag sätter mig ner med dem en timma och pratar med dem, sen vet jag ju vad dem vill, och då kan jag skriva 

deras cv:n, då går det lite fortare än att skicka dem på en skriva Cv kurs i 6 månader 

 

Det framgår tydligt att Linda ser sin roll som större än bara som upphovsmakare till ett 

framgångsrikt integrationsinitiativ, att delta aktivt i invandrarkvinnornas integrationsprocess 

och hjälpa dem bereda vägen ut i arbetslivet görs idag på den egna fritiden. Samtidigt kan 
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man inte hjälpa sig själv med att tänka att Wow växer i en rasande fart, och att fler som 

Linda behövs till, för att projektet ska kunna fortsätta hjälpa samtliga deltagare. 

 

6.9 Deltagande observationer: 
Vi har deltagit vid två lunchträffar hos Wow, båda skedde under tiden för vår 

materialinsamling. Under dessa har vi medverkat som en naturlig del av Wow:s 

integrationsarbete vilket betyder att vi liksom alla andra nya deltagare fått presentera oss vid 

första tillfället samt sitta varannan svensk och varannan invandrad kvinna vid borden under 

luncherna. Intrycket vi fick var att det rådde en mycket varm öppenhet och gemenskap 

bland kvinnorna där alla glatt hälsade på varandra, utbytte kramar och stod och småpratade i 

hallen innan samtliga visades till bords. Borden var vackert dukade med vita linnedukar och 

namnplacering, där alla kvinnor placerats strategiskt integrerat varannan svensk, varannan 

invandrare. Vid båda tillfällena slog lunchträffarna rekord i antal besökare, vilket märktes 

ganska tydligt när vi försökte tala med varandra vid borden. Atmosfären var fylld av sorl, 

som gjorde att man fick hålla ganska hög samtalston för att höra varandra. Att de 

presentationer som invandrarkvinnorna höll vid båda tillfällena lämnade avtryck märktes på 

efterföljande applåder och reaktioner. Livsberättelserna var både sorgliga och glada och vi 

blev liksom många andra mycket berörda. Dock hörde vi ett ganska jämnt, lågmält sorl 

under presentationerna eftersom allt hölls på svenska och språkkunnigheten varierade stort 

hos invandrarkvinnorna, varvid bordskamrater översatte under tiden. Även efteråt dröjde sig 

kvinnor kvar och pratade med varandra, både i hallen och i rummet där lunchen varit. Vid 

båda tillfällena fick vi intrycket av att Linda hade fullt upp. Som värdinna för lunchen 

samordnade hon allt med köket, och skyndade sig kors och tvärs med namnlappar i 

händerna i början av båda träffarna då vi blivit fler än vad som beräknats, och såg till att fler 

bord dukades upp. Hon verkade vara eftertraktad för samtal bland kvinnorna, och vid ett 

tillfälle fick hon agera stöd för en invandrarkvinna som var ledsen. Vi upplevde det som 

svårt att finna tillfälle att prata med henne för upplägg av framförallt intervjuerna, då hon 

ständigt syntes stå och samtala med kvinnor. Efter att ha ventilerat och pratats vid efter båda 

träffarna noterade vi en markant skillnad hos oss själva mellan den första och andra träffen. 

Efter den första lunchträffen var känslan efteråt att vi fått en riktig ”energiboost” av att se 

och uppleva den gemenskap och öppenhet som rådde mellan alla deltagare. Denna “boost” 

upplevde vi till viss del även andra gången, men vi kände också att mycket av samtalets flyt 

vid bordet vilade på de svenska kvinnornas intresse och engagemang. Något som vi bitvis 
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upplevde vara lite utmattande då man ensam ansvarade för uppkomsten utav nya 

samtalsämnen. Vad detta kan bero på är svårt att slå fast, men det var en gemensam känsla 

vi båda delade.     
 

7. Analys 

Nedan kommer vi att presentera de olika teman som vuxit fram under arbetet med denna 

uppsats ur vår empiri och vårt resultat. Vi har för tydlighetens skull delat in detta avsnitt 

med ett antal rubriker, där vi sedan diskuterar och analyserar vårt resultat, de teorier vi 

utgått ifrån, samt den tidigare forskning vi tagit del av. När vi analyserat vårt resultat har vi 

utgått från våra teoretikers begreppsapparat som vi funnit mycket användbar för att förklara 

några utav de fenomen som framkommit under studiens gång. 

 

7.1 Wow - Det sociala livets koder  

Genom det ideella projektet Wow får invandrarkvinnorna som deltar en introduktion till hur 

det svenska samhället fungerar, hjälp med att knäcka sociala koder, tillträde till en 

gemenskap med svenska kvinnor och en mer socialt aktiv tillvaro. Syftet med Wow är att 

genom en jämn fördelning utav svenska respektive invandrarkvinnor uppnå en lyckad 

integrering. Vår uppsats har fokuserat på att undersöka om detta görs möjligt. Pierre 

Bourdieu (1995) beskriver förmedlingen och överförandet utav normer, sedvanor och 

traditioner, som en process som kan likställas med socialisationsprocessen. Det är i 

överförandet utav dessa normer, traditioner och sedvanor, en slags ”identitet” inkorporeras 

uti individen och utgör ens habitus. Här kan man dra en tydlig parallell till det Bourdieu 

(1995) menar med habitus och vad Deniz & Lidskog (2009) beskriver som etnisk och 

kulturell identitet. Vidare beskrivs att ju längre historia ett socialt fält (jämför med det 

svenska etablerade normerna som framkommer i vårt resultat) upplevt desto högre grad av 

strukturering, grindvakter och kontroll utsätts det för, med ambition att bibehålla dess natur. 

Kampen mellan ”så har det alltid varit”-gardet och nya främmande utmanande krafter tar 

fart i en värld i förändring. De etablerade sociala strukturerna agerar vägledande, samtidigt 

som de också till stor del uppträder begränsande mot fältets medlemmar. Därmed torde ett 

”kollektivt habitus” eller varför inte en “svenskhet” nödvändigtvis vara ett tecken på 

sammanhållning lika mycket som det är på bakåtsträvande, exkludering och en rädsla för 

utveckling och förändring. 
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Det vi tydligt kan spåra uti vårt resultat är hur kvinnorna beroende på sammansättning utav 

både symboliskt och kulturellt kapital upplever sin position på fältet som mer eller mindre 

stark och etablerad. Kunskap kring sociala koder, historia och beteendemönster är en stor 

del av att känna att man har en plats och deltar i det svenska samhället och som också 

efterfrågas av invandrarkvinnorna. En utav informanterna beskriver en oro för att hon trots 

sina ansträngningar aldrig kommer kunna bli betraktad “som en riktig svensk”. Att enbart 

lära sociala förhållningsregler eller vett och etikett är kanske inte tillräckligt när en djupare 

förståelse kring varför de finns där aldrig nås? Att gå till djupet med varför sociala koder 

skapas och efterlevs är en del av det symboliska kapital som kan vara svårt att uppnå för den 

som inte inlärt det från början.  

Svårigheter när det kommer till att avtäcka sociala koder eller bemästra sociala 

sammanhang beskrivs utav flera av informanterna som en rädsla för att göra “fel” eller 

missförstås. Utöver detta beskrivs den språkliga barriären som en avgörande faktor i 

huruvida kvinnorna känner sig vara en del av det sociala fältet i form av Sverige. I vårt 

resultat framkommer liknelser med analfabetism och en känsla av isolering, när man varken 

kan göra sig förstådd eller förstå dem omkring sig. Problematiken med att många utav de 

flyktingar som idag anlänt saknar personnummer och därför inte får tillträde till SFI 

utbildning och kan börja lära sig svenska, upplevs alarmerande från samtliga håll i studiens 

intervjuer. 

Det habitus invandrarkvinnorna inkorporerat i sina respektive hemländer både 

konfronteras och riskerar att kollidera med den svenska normen av en omedveten 

uppsättning system utav handlande, tänkande och perception. Bourdieu (2004) menar att hur 

vi fyller de olika kapitalen med mening ofta skiljer sig markant geografiskt, kulturellt, men 

också över tid. 

Habitus beskrivs av Bourdieu (2004) som en slags införlivad historia som vägleder nuet 

och framtiden, samtidigt som det även agerar reglerande via ett ”praktiskt förnuft”. Det är 

härmed genom habitus som handlingar får mening, och inte helt oväntat reproducerar de 

dominerande klasserna den kapitalsammansättning som de ärvt, förvärvat, eller uppfattat 

utgöra norm och önskat beteende. Den dominerande etniciteten i vårt fall utgörs utav den 

svenska kvinnan som på många vis kan sägas representera “normen”. Under integreringens 

gång inom Wow ger hon sig i kast med att “utbilda” och bidra med kunskap kring vårt fälts 

normer. Invandrarkvinnornas mer eller mindre anpassningsbara habitus kan därför i 

förlängningen både agera inträdesbiljett eller grindvakt inför deras framtida sociala position. 
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En utav förutsättningarna för att det sociala spelet skall fungera friktionsfritt utgörs alltså av 

att det finns människor som är beredda på att spela spelet. En annan förutsättning är att 

dessa människor innehar en habitus som inrymmer insikt och erkännande av spelets regler, 

samt vilka insatser som krävs.  

 

7.2 Kapital - Det vi har, och det som definierar oss 
Samtliga av våra informanter, både invandrarkvinnorna och de svenska kvinnorna påtalar 

vikten av att kunna språket som en viktig väg in i samhället och som öppnar upp för nya 

möjligheter. Bara att kunna göra sig förstådd och interagera med andra människor kan till 

exempel bryta ensamhet, vilket också en av invandrarkvinnorna berättar att hon kände i 

början när hon kom till Sverige och inte kunde svenska. En av de svenska kvinnorna 

understryker vikten av språket och att det när man kommer till ett land, kan kännas som att 

man vore analfabet om man inte kan språket. 

Språket är en del av det kulturella kapitalet som Bourdieu (1986) menar att vi människor 

via socialisationsprocessen förvärvar eller som arv föds med. Våra informanter kämpar idag 

framförallt med att lära sig svenska och man kan då ställa sig frågan om dessa kvinnor rent 

språkligt kommer att få ett mindre kulturellt kapital, och på vilket sätt det påverkar deras 

möjlighet till integration in i det svenska samhället? Bourdieu & Passeron (2008) skriver om 

själveliminering med vilket de, i stora drag menar att om en individ inser att hon inte 

kommer nå upp till en viss nivå kan hon lika gärna låta bli. Något som kan vara en risk när 

invandrarkvinnorna inte får tillgång till det språkliga eller kulturella kapitalet. 

Den demografiska bostadssituationen som råder i samhället skapar enligt Tselios, Noback, 

van Dijk & McCann (2015) barriärer. Genom dessa kan individen riskera att isoleras inte 

bara ifrån svenskar utan även ifrån det svenska språket. Detta kan vara svårt att bryta om 

individen inte orkar eller ser någon anledning till att bryta utanförskapet, vilket motiverar att 

dessa kvinnor får hjälp med språket, något som Wow:s arbete möjliggör. På SFI är de bara 

välkomna om de har fått sina sista fyra siffror i personnumret, vilket en av de svenska 

kvinnorna påpekar, kan ta tid.   

  Tankar om hur vi bemöter och pratar med varandra har cirkulerat hos oss under 

skrivandet av den här uppsatsen. I resultatet ser vi åtskilliga gånger hur åtskillnad görs av 

kvinnorna i Wow och att det ofrånkomligen blir ett ”vi och dem”, mer eller mindre 

omedvetet. Språkligt sett är det förmodligen oundvikligt då många av invandrarkvinnorna 

som deltar i projektet inte fått börja på SFI ännu, och av den anledningen antingen pratar 
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engelska eller får hjälp med tolkning av en väninna eller släkting. Om vi tittar på situationen 

med ett intersektionellt perspektiv kan vi se att den etniska faktorn och därmed språkliga, är 

något som kan skapa åtskillnad. Men hur åtgärdar man då detta, på vilka andra sätt kan de 

annars referera till varandra, om inte utifrån grupp? Eller är det så att man talar om varandra 

utifrån olika grupper för att man ännu inte känner att det blivit ett ”vi”, och vid vilken 

tidpunkt blir man isåfall det? 

 

7.3 Den svenska kulturen- Jämlikhetsdiskursen som norm  

I vår uppsats har vi tittat närmre på hur invandrarkvinnan mer specifikt upplever och 

genomgår sin integrering med hjälp av projektet Wow. De invandrarkvinnor vi observerat 

och talat med har samtliga varit aktiva inom projektet där svenska kvinnor bidrar till en 

närkontakt med den svenska kulturen och de sociala koderna på ett framgångsrikt vis.  

Röder & Muhlau (2014) skriver om fördelarna med att anpassa sig till det nya hemlandets 

syn och olika värden som en positiv del av en lyckad integration, varför det kan vara av vikt 

att invandrarkvinnorna lär sig normer och de olika sociala koder som vi sett att våra 

informanter efterfrågar och som förekommer i samhället. Det har under studiens gång, med 

ett intersektionellt perspektiv, varit omöjligt att inte halka in på eller diskutera könsroller 

som jämställdhetsdiskurser kulturellt. Förutom att vara invandrare så är även dessa individer 

kvinnor, och det är i den skärpunkten ytterligare en faktor adderas i ekvationen. De kvinnor 

vi talat med under studiens gång redovisar ett oerhört förtroende för det svenska samhället 

och beskriver den svenska kvinnan som mer jämställd och mer ”lik mannen”. Det förefaller 

finnas en insikt i att för att lyckas att bli integrerad så gäller det inte bara att hålla tider utan 

även anpassas till en norm av hur kvinnor och män är i Sverige. Det framkommer samtidigt 

en viss förundran och förvåning över att kvinnor cyklar eller kör taxi här. Saker som för 

många svenska kvinnor idag är tagna för givet och normaliserade, är förbehållet enbart män 

i några utav de kulturer dessa invandrarkvinnor härstammar ifrån. Även i Berghners (2016) 

tidigare forskning framkommer hur gamla könsroller från hemlandet krockar med de 

svenska efter flytten, då det exempelvis sägs varit norm i hemlandet att män arbetar och 

kvinnorna uppfostrar barnen och är hemmafruar.   

Vårt resultat bekräftar att invandrarkvinnorna kommer ifrån samhälleliga förhållanden 

olikt vårt svenska och där de ger uttryck för en vilja att lära sig mer om hur det är i Sverige, 

både ur ett socialt perspektiv och språkligt. De los Reyes & Mulinari (2005) talar om att de 

olikheter som vi ser beror på något som är naturligt och kulturellt och som inte beror på 
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exkluderande. I vårt resultat ser vi dock att en språklig åtskillnad genomgående görs av båda 

grupperna när de ombeds berätta om sin upplevelse av Wow. Både invandrarkvinnorna vi 

observerat och intervjuat deltagandes i projektet Wow, samt de svenska kvinnorna aktiva i 

samma projekt diskuterar etnicitet utifrån vad som förefaller vara ett omedvetet ”Vi och 

Dem” perspektiv. I varje fall semantiskt sett. En tydlig skiljelinje på “vi” och “dem” 

beskrivs när det kommer till att diskutera hur integrationen kan göras möjlig. Det var inte 

alls ovanligt att de svenska kvinnorna under intervjuernas gång uttryckte sig i ordalag såsom 

”Det är så kul att se hur dem växer och utvecklas när dem får mer insikt i hur vi har det här 

i Sverige”. Intentionen är märkbart god och välmenad, men faktum utav en tydlig avgränsad 

uppdelning kvarstår. “Vi” som svenskar är integrerade och “dem” förväntas integreras till 

oss och våra ideal. I vårt resultat kan vi se att invandrarkvinnorna på olika sätt kämpar för 

att komma in i det svenska samhället, dels att lära sig språket, men även att knyta kontakter 

genom Wow och få hjälp med utbildning eller arbete. En ganska hopplös position att 

befinna sig i kan konstateras, vilket leder tankarna vidare till den alienation Goffman (2010) 

nämner i samband med situationen. Kan det vara så att invandraren använder sig av vad 

Goffman (1970) kallar skylning, det vill säga att hon i tappra försök gör allt för att dölja de 

av samhället oönskade egenskaperna och att istället försöka ”se svensk ut” genom ex. 

klädval eller frisyr. Att hon gör allt som står i hennes makt för att inte bli betraktad som 

invandrare och därmed en avvikare? 

Goffman (2010) menar på att “vi:et” representerar normen alltså den mer etablerade 

gruppen i samhället, och de som inte följer normen riskerar att stämplas som avvikande och 

därmed bli “de andra”.  När man ger sig i kast med att beskriva hur olika folkgrupper hålls 

samman och skiljer sig åt talar man ofta i termer utav etnicitet, identitet eller kultur. Även 

språk och religion spelar här in, och någons tillhörighet beroende av ovan nämnda faktorer 

har historiskt sett definierats olika beroende på sammanhang och plats. Så även idag. Att 

kön, klass, bostadsort och ålder har en inverkan för huruvida den etniska identiteten tar form 

framgår med all tydlighet både i de intervjuer vi genomfört med invandrarkvinnorna aktiva i 

projektet Wow. Vi ser det även i Tselios, Noback, van Dijk & McCann (2015) studie som 

bland annat beskriver de svårigheter som efterföljer bostadssegregationen kopplad till 

etnicitet. Många utav invandrarkvinnorna beskriver att mötena med just svenska kvinnor 

inom Wow varit direkt avgörande för hur väl de fått insikt i hur den svenska identiteten tar 

sig uttryck, hur den svenska kvinnan lever samt vad att ”vara en riktig svensk” innebär.  
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Mellan invandrarkvinnorna och tillträdet till svenska sociala koder och sociala normer 

förefaller framförallt i vårt resultat en geografisk boendesegregation befästa ett avstånd och 

ett hinder. En utav kvinnorna går så långt som att säga :”...dom har ingen anledning att lära 

sig svenska eller hur det verkligen fungerar i Sverige” när hon talar om flera utav de 

invandrarkvinnorna hon stött på ute i förorterna som lever liv helt skilda från övriga 

samhället. Det är sannerligen ett viktigt ämne och en direkt avgörande poäng vi här når. För 

hur ska människor som inte känner delaktighet eller når tillträde till ett lands normer och 

könsroller på olika arenor uppleva ett behov av att heller förstå och bidra till det? 

 

7.4 “Vi” och “Dom” 
Projektet Wow har en jämn fördelning på svenska respektive invandrardeltagare med syfte 

att skapa förståelse för varandra och på detta vis mynna ut i en gemenskap, istället för att 

hamna i två skilda “läger”. Trots ett försök till en lyckad integration så kan det konstateras 

att en problematik kring “vi” och “dem” återstår. I vårt resultat förekommer sällan ett ”vi” 

och kanske kan det vara svårt att inte kategorisera i ett ”vi” och “dem” när det är två 

grupper av kvinnor som möts även om de är – kvinnor, ett ”vi”. Trots allt är det två grupper 

i ett sammanhang där den ena gruppen ska lära och hjälpa den andra, vilket inte helt 

omotiverat för tankarna till att den första “etablerade” gruppen innehar en slags 

maktposition över den senare. 

Det finns enligt Becker (2006) två vägar att gå, den ena eftersträvar att korrigera andras 

beteenden genom att påtvinga dem sin egen moral, den andra skapar regler för positiva 

effekter och god utveckling, då man vill andra människor väl. Dock blir förhållandet ändå 

som mellan elev och lärare eller barn och förälder, även om målsättningen är den andres 

välmående. De svenska kvinnorna ger i vårt resultat uttryck för en tillfredställelse och en 

positiv känsla i att kunna medverka till invandrarkvinnornas situation och integration.  

För Becker (2006) handlar det om att människors agerande ständigt står i relation till ett 

kollektivt handlande där majoriteten redan på förhand avgjort det ”normala” och utifrån vårt 

resultat ser vi alltså att båda grupperna vill varandra väl och samverkar på ett harmoniskt 

sätt, vilket även bekräftades under tillfällena för våra deltagande observationer. Det kan 

dock vara lätt att se invandrarkvinnorna som en homogen grupp, trots att de är olika 

individer med olika bakgrund och kultur. Att tillskriva en grupp egenskaper utifrån etnisk 

tillhörighet, socioekonomisk position eller demografisk placering är problematiskt då det 

knappast kan ses som något positivt ur ett integrationsperspektiv att “dra alla över en kam”. 
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En av invandrarkvinnorna uttrycker sig så här i saken: Det går inte att säga att alla är 

likadana, alla svenskar är inte samma och det är inte vi heller.  

Goffman (2010) har vad som brukar kallas för ett dramaturgiskt perspektiv, där livet 

beskrivs som en teaterföreställning och vi alla framträder på scen iförda masker där roller 

och repliker införlivats i framträdandet. Om vi likställer dessa dramaturgiska grepp med vad 

vi i vår studie kan avtäcka som sociala koder, beteenden som tillskrivs som särskilt 

“svenska” eller andra önskvärda egenskaper lärs alltså svenskhet ut, kanske som en del utav 

integrering, kanske som en nödvändig del för en fungerande sådan. Goffmans definition 

utav interaktion, som den ömsesidiga påverkan individer har på varandra i sociala möten 

beskriver väl Wow:s funktion som plattform för både de svenska och invandrarkvinnorna 

att mötas på och lära av varandra. Vår studie består av två grupper av kvinnor som träffar 

varandra i en gemenskap och där målet är att den ena gruppen ska hjälpas integreras in i och 

bli en del av det svenska samhället. Under de tillfällen vi gjorde våra observationer blev det 

tydligt vilken slags relation som rådde mellan kvinnorna. Alla hälsade glatt på varandra, 

ingen stod ensam och tyst utan det verkade som om alla småpratade lite med varandra både 

före, under och efter lunchen. Denna observation bekräftas av invandrarkvinnorna i vårt 

resultat, där de pratar väldigt varmt om Wow. Under ett av de tillfällen vi deltog i 

lunchträffarna satt vi jämte en av de svenska kvinnorna som under samtalets gång menade 

på att luncherna även fungerar som tillfällen då sociala koder kan läras ut. I Wow arbetar 

man individinriktat, vilket innebär att  man förstår att varje individ har ett unikt behov som 

man efter förutsättning avser möta. Man erbjuder den som upplever behov och lust en 

språkkurs via Wow, där man inte bara lär ut svenska, utan där även diskussioner kring 

sociala ”koder” som finns i det svenska samhället förs. 

Becker (2006) beskriver begreppet avvikande, och menar då att det framförallt handlar om 

en oförmåga att följa mer eller mindre uttalade gruppregler som återfinns i sociala 

sammanhang. För att slippa ses som en avvikare kan det därför vara viktigt att lära sig de 

normer och sociala ”koder” som följer med en flytt till ett nytt samhälle i ett nytt land. Flera 

av de invandrarkvinnor vi intervjuat efterfrågade att utöver det svenska språket även lära sig 

de sociala ”koder” som råder i det svenska samhället, och som de även får möjlighet att 

skaffa sig, förutom genom språkkurserna, även under lunchträffarna samt genom träffarna 

med sin ”syster”.  Även de svenska kvinnorna uppger i vårt resultat att de ansåg detta vara 

av vikt. 
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7.5 Empowerment- Att ta makt över den egna situationen 
Vi kan i vårt resultat se att flera utav de svenska kvinnorna menar att det är viktigt att 

invandrarkvinnan själv bidrar till sin integration och att de i egenskap av svenska kvinnor 

kan bidra med redskap för att underlätta detta för dem. Det sker ex. genom den stöttning 

dem ger, dels via systerprogrammet och dels via lunchträffarna. Det sker även genom de 

nätverk och de kontakter som de svenska kvinnorna har i samhället och som de kan 

förmedla vidare till invandrarkvinnorna. Ett arbetssätt som genomsyras av empowerment 

grundas i att individers självkänsla stärks och att det finns en vilja hos individerna själva att 

utifrån de förutsättningar var och en har bidra till en förbättring utav sin situation och arbeta 

utifrån den. Det handlar även om att synliggöra de resurser individen besitter och som kan 

hjälpa dem vidare. (Askheim & Starrin, 2007) Initiativtagaren i Wow poängterar att genom 

den presentation som hålls av en invandrarkvinna under varje lunchträff och där en del av 

hennes presentation är att framhålla saker som hon är bra på, stärks hennes självkänsla 

genom att hon står inför andra kvinnor och pratar om detta samt mottar de efterföljande 

uppmuntrande reaktionerna. Det fungerar som en slags bekräftelse både inför henne själv 

och inför andra. Detta i sin tur kan väcka en medvetenhet hos invandrarkvinnan om hur det 

svenska samhället fungerar och på vilka sätt hon själv kan medverka i det och bidra. 

Addams (1989) finner uppkomst av sociala problem eller utanförskap hos individen i 

samhället, och hon förespråkar och skapar en mötesplats för dessa människor där hon 

uppmuntrar till debatt, kreativitet, utbildning, gemenskap. Ett progressivt arbetssätt där 

förutsättningen är en ömsesidig relation där båda ger och tar. Hon fastslår vidare i sin 

forskning att det är miljö snarare än arv som påverkar individens situation. 

Addams (1989) menar att man bör uppmuntra till informella lösningar, och individanpassa 

snarare än generalisera behov efter normaliserande riktlinjer. Det är mer konstruktivt att 

uppmuntra individen då detta leder till att förvalta sina kapital, vilket kan vara en möjlighet 

att ta sig ur sin marginaliserade position. Vi kan konstatera att Wow medverkar till att stärka 

invandrarkvinnorna i en positiv riktning då flera utav dem nämner att Linda och Wow 

undersöker vilka styrkor man som person besitter och hjälper en att använda det. Även de 

svenska kvinnorna verkar uppskatta arbetssättet då vi ser att de på olika sätt engagerar sig 

ideellt i projektet och att antalet svenska deltagare ökat såväl som invandrardeltagare. 

Att Wow bygger på empowerment framkommer tydligt i vårt resultat, och de svenska 

kvinnor vi intervjuar uppger att de fungerar som mentorer för invandrarkvinnorna i 

systerprogrammet.  Genom systerprogrammet spåras också ett individinriktat arbetssätt, där 
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kvinnorna paras ihop två och två, och träffar sin “syster” för individuella samtal, umgänge 

och stöttning. Genom sina kontakter i samhället menar de svenska kvinnorna att de har 

möjlighet att vägleda invandrarkvinnorna, samtidigt som att “Det är viktigt att 

invandrarkvinnorna gör mycket själva också”. Att båda parter möts i ett samarbete mot ett 

gemensamt mål är en fin tanke men kräver även som informanten påpekade, att det ligger 

lika mycket ansträngning hos motparten i att visa förståelse, engagemang och att ta för sig 

för ett lyckat resultat. Något som styrks utav det Addams (1989) menar på i sin forskning 

och med sitt progressiva empowermentgrepp arbetade efter på Hullhouse. Redan befintliga 

integrationsmodeller är ofta upplagda utefter tanken att många individer ska integreras på 

samma gång, av en utvald person med ansvar för integreringen. På Arbetsförmedlingen 

utgörs idag arbetsmodellen av att en svensk “arbetsledare” åtar sig uppgiften att integrera en 

grupp invandrare. I detta skapas inga fruktbara förutsättningar för integration menar Linda, 

därför arbetar istället projektet Wow med en familj i taget inom systerprogrammet, och 

fördelningen på lunchträffarna är hälften svenskar hälften invandrare. Integrationsarbete 

verkar vara något som överlag är efterfrågat i vårt samhälle då även Arbetsförmedlingen hör 

av sig till Linda med förfrågan om att sända fler kvinnor till Wow. Det faller på den 

ekonomiska frågan, luncherna kostar pengar och ju fler deltagare desto dyrare blir projektet 

att driva framåt enligt nuvarande arbetsmodell. Linda berättar att hon har fått tacka “Nej” då 

Arbetsförmedlingen tyvärr enbart bidrar med fler deltagare och inte ekonomiska medel för 

att få det att fortsätta expandera. Att Wow:s koncept är ett framgångsrikt sådant tycker vi 

oss ha fått bekräftat både utifrån de observationer vi gjort samt utifrån vårt resultat. Det vi 

tydligt också ser är att förutsättningarna och metoderna i Wow skiljer sig markant jämfört 

med det systematiserade ”storgrupps” integrationsarbete som annars ofta förekommer i vårt 

samhälle, där individen och dess förutsättningar tenderar att försvinna i mängden. 
 

8. Slutreflektion 
Syftet med vår uppsats har varit att undersöka deltagarnas upplevelse av den 

integrationsmodell som Wow använder sig utav. I våra frågeställningar återfinns alltså både 

invandrarkvinnorna och de svenska kvinnorna som deltar i projektet. Vi upplever oss ha fått 

dessa besvarade, då vi utifrån vårt resultat kan dra slutsatsen att Wow arbetar efter en 

modell som samtliga informanter anser vara betydelsefull och fungerande. Vår tidigare 

forskning gav oss idéuppslag i skapandet utav vår intervjuguide, och bidrog med teman 

såsom arbetsmetoder inom integrationsarbete, boendesegregation, könsroller, utanförskap, 

marginalisering och vikten av att värdlandet och de nyinflyttade har en relation och 
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förutsättningar att umgås. En vetenskaplig artikel (Moulettes, 2015) stod särskilt ut, och 

belyser vikten av att frångå institutionaliserade arbetsmetoder inom integrationsarbete för 

att hjälpa invandrarkvinnor ut på arbetsmarknaden. Vårt resultat talar för att 

Arbetsförmedlingens metoder är kontraproduktiva, då en individ förväntas integrera många. 

Bourdieu (2004) anser att ju närmre individerna befinner sig varandra i det sociala rummet, 

desto större chanser att lyckas med samling och enighet i denna mobilisering vilket styrker 

det vi också tagit del av i vår tidigare forskning. Projektet Wow som vi under vår uppsats 

fokuserat på arbetar enligt modellen: För en lyckad integrering behövs båda “grupperna” i 

samtalet, den svenska kvinnan och invandrarkvinnan. Genom att skapa en mötesplats där 

kvinnorna på ett tryggt plan kan utbyta tankar och dela med sig av sina livsberättelser kan 

de både lära av varandra, och lära sig att förstå varandra. Vår studie belyser att 

integrationsprojekt av denna typ, där man med hjälp av flera svenskar når en fruktbar 

mötesplats finns förutsättningar för en lyckad integrering. Det förekommer ett ofta 

missvisande samtal kring invandrarfrågor medialt, där alla etniskt olika ses som en 

homogen grupp med risk att betraktas såsom likadana trots en uppenbar och logisk 

differentiering emellan individer. I detta anses ofta svenskarna ha tolkningsföreträde i hur 

och på vilka sätt invandrare ska anpassa sig till det svenska samhället i 

integrationsprocessen. Detta beror på att de som anser sig tillhöra den ”normala” klicken i 

samhället också anser sig äga rätten till bedömningsföreträde när det kommer till 

kategorisering av vad som är rådande och vad som är önskvärt i samhället och inte. 

(Goffman, 2010) Man kan då ställa sig frågan om målet bör vara att ”dem” ska bli som 

”oss”, eller vad integration egentligen handlar om. Det kommer aldrig vara möjligt att 

bortse från att det i andra länder finns andra kulturer, eller trosuppfattningar som skiljer sig 

från vår. Men precis likt den självreflekterande process hermeneutiken lär oss, är våra olika 

egenskaper och positioner bara oss och andra till last om vi väljer att bortse ifrån dem. Med 

utökad kunskap om våra likheter och olikheter, en självreflekterande och engagerad 

inställning kan vi istället nå ny kunskap och positiv utveckling. (Denscombe, 2009) 

Ett projekt som Wow, verkar därför bli ett nödvändigt komplement och alternativ där 

invandrarkvinnan i ett jämlikt sammanhang och tryggt klimat tillsammans med svenska 

såsom utländska kvinnor kan språkträna, samtala och dela erfarenheter. Många liknelser går 

att spåra uti det arbete Linda och övriga deltagare i projektet Wow idag arbetar utefter till de 

metoder och visioner Jane Addams (1989) hade när hon startade sitt Hullhouse. I Wow ses 

också varje individ som hon är, och fokus ligger i sann empowermentanda på att ge de 

verktyg och den kraft som hon behöver för att tro på sin egen förmåga och bryta eventuell 
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marginalisering eller isolering.  Inte helt omotiverat kan vi konstatera att ett fälts autonomi 

beror på dess sociala förankring och resursfördelning, frågan kvarstår dock: Varför agerar 

och värderar vi människor såsom vi gör? Svaret torde gå att finna i dialektiken mellan ett 

samhälles sociala dispositioner, fältets struktur och den mening och symboliska värde 

handlingar tillskrivs i just den kulturen vi tillhör. För när man försöker definiera vad som är 

att vara en “riktig svensk” som några utav informanterna i denna studie eftersträvade, så går 

meningarna isär. Vet vi det ens själva, och vad förväntar vi oss egentligen att invandrare ska 

anamma för värden om vi själva inte alltid kan sätta ord på dem? För integration handlar om 

så mycket mer än bara att en grupp individer ska lära sig den andra gruppens regler och 

koder, det handlar framförallt om människor som ska lära sig samexistera, förstå och leva 

tillsammans. Vägen dit avgör inte bara individens framtid, utan också i förlängningen 

möjlighet till en.  
 

9. Framtida Forskning 
Att lösa dagens problematik kopplad till integrationsarbete, med gamla formler är med 

logiska skäl närmst intill omöjligt, då vi idag står inför nya utmaningar och en ny 

samhällssituation kopplad till den närstående flyktingkrisen. För att lyfta relevansen av nya 

angreppsmetoder efter att ha tagit del utav Wow:s framgångsrika koncept, så vore en 

komparativ studie där man djupdyker i hur de flyktingar som kommit till Sverige de senaste 

åren integrerats jämfört med hur integrationsarbetet fungerat i ett annat land som mottagit 

en liknande siffra människor. Hur har integrationsarbetet i Sverige jämfört med land X 

fungerat under 2016? Vilka metoder visar sig ha fungerat? Kan/behöver man implementera 

dessa uti det svenska integrationsarbetet?  

Kanske är Wow:s arbetsmodell något att utveckla till ett nationellt arbetskoncept, och som 

genom ekonomiskt stöd från staten kan göras möjligt. 
 

Avslutningsvis några sista ord: 

Tack till Linda Törner och kvinnorna på Wow för er tid, ert engagemang och för att ni 

öppnade upp dörren för oss till er fantastiska verksamhet. 

Vi vill även rikta ett rungande stort tack till vår handledare Eva Schmitz för sitt aldrig 

sinande tålamod och hennes goda stöttning genom skrivelsen av denna uppsats.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide invandrarkvinnor i Wow: 

Bakgrund: Ålder:  Hur gammal är du? 

Etnicitet/Härkomst:   

Vart kommer du ifrån ursprungligen (från början)? 

Tid i Sverige:  Hur länge har du varit i Sverige? 

Anledning till att ha kommit till Sverige:   

Hur kommer det sig att du hamnade i Sverige? 

Bostadssituation:   

Hur bor du idag? 

Yrkestillhörighet/Utbildning:   

Har du någon utbildning? Arbetade du med något särskilt i ditt hemland? 

Familjesituation/Civilstånd:   

Är du gift? Har du barn? 

Wows integrationsmodell 

Hur kom du i kontakt med Wow? 

Hur ofta besöker/kommer du på träffarna? 

Har du fått vänner genom Wow? 

Upplever du att du har fått en bra kontakt med de svenska kvinnorna på Wow? 

Träffas ni även utanför Wow:s lunchträffar? 

Vad känner du att du får ut av att komma hit? 

Har träffarna lett till jobb, utbildning eller bostad? I sådant fall vad/hur? 

Nämn några positiva saker med Wow som förening? 

Känner du att du saknar något på Wow? 

Könsaspekt/Genus: 

Kan du berätta om kvinnors situation i det land du kommer ifrån? 

Vilka förväntningar finns det på kvinnor i ditt hemland? 

Är det någon skillnad mellan kvinnor som bor på landsbygden och kvinnor som bor i stad? 

Hur känner du att rollen skiljer sig åt gentemot den svenska? 
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Tror du att du har svårare att få ett arbete för att du är invandrarkvinna? 

(Upplever du att du är kvinna påverkar din integrering? I sådant fall hur?) 

Integrationsprocess: 

Hur känner du att du har kommit in i det svenska samhället? (På vilka sätt då?) 

Hur skulle du beskriva din väg till att känna en tillhörighet med det svenska samhället? 

(Kan du berätta lite mer om din känsla av att tillhöra det svenska samhället?) 

Har du fått några svenska vänner? 

Har du fått några nya svenska vänner via Wow? 

Hur upplever du att du bemöts utav de svenskar du möter? 

Vad tror du kan vara en viktig del i att bli en del av det svenska samhället? (Språk, arbete, 

vänner som är svenska…etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   46	  

Bilaga 2 

Intervjuguide svenska kvinnor i Wow: 

Bakgrund: 

Ålder: Hur gammal är du? 

Bostadssituation: Hur bor du? 

Yrkestillhörighet/Utbildning: Vad har du för utbildning/vad arbetar du med? 

Familjesituation/Civilstånd: Vad är ditt civilstånd? (Är du gift eller sambo, barn?) 

Wow: Hur kom du i kontakt med Wow ? 

Varför blev du intresserad av Wow? 

Hur ofta kommer du på lunchträffarna? 

Vad känner du att du får ut av att gå på lunchträffarna? 

Upplever du att Wow:s integrationsarbete är en bra modell? (På vilka sätt?) 

Är du engagerad i några av de andra delarna av föreningen än de lunchträffar som hålls? 

(Exempelvis systerprogrammet, språkundervisningen) 

Har du skapat några relationer genom Wow?  (I sådant fall vilka?) 

Upplever du att du fått en djupare relation till någon av de invandrarkvinnor du träffat 

genom Wow? (På vilka sätt då?) 

Hur upplever du Wow som förening? 

Känner du att du saknar något på Wow? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide Linda, initiativtagare, Wow: 

Bakgrund: 

Ålder: Hur gammal är du? 

Bostadssituation: Hur bor du? 

Yrkestillhörighet/Utbildning: Vad har du för utbildning/vad arbetar du med? 

Familjesituation/Civilstånd: Vad är ditt civilstånd? (Är du gift eller sambo, barn?) 

Wow: 

Hur kommer det sig att du startade Wow? (Vart kommer engagemanget ifrån?) 

Berätta om ditt engagemang för de kvinnor du möter genom Wow. 

Fick du stöd av någon med att starta Wow? På vilket sätt då? 

Kan du beskriva det integrationsarbete som bedrivs i Wow? 

Hur upplever du att integrationsarbetet har fungerat genom Wow  sedan du startade 

organisationen? Hur upplever du att det fungerar idag? 

Hur hanterar ni de olika kulturella tillhörigheterna i organisationen? 

Varifrån kommer de svenska kvinnorna som är engagerade i Wow, har du haft kontakt 

med dem tidigare ? 
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Bilaga 4 

Transkribering, Intervju 

N står för intervjuaren, dvs. oss. I står för informant. (Platser är anonymiserade med X). 

N: Vi kan börja lite med hur gammal du är och varifrån du kommer. 

I: Jag är 37 år och jag kommer från Filippinerna. 

N: Mmm. Hur länge har du varit i Sverige nu? 

I: Tre år, jag flyttade hit i 2013, i februari, ja. Jag  har varit här, sedan (skratt) så, tre, tre år. 

N: Mm, hur kom det sig att du flyttade just till Sverige? 

I: Okej, jag träffade min man..aaah, okej…aah, jag är vad min sfi-lärare kallas för, eh, he, 

kärleksinvandrare (skrattar) 

N: Åååå, jaaaaa 

I: Det är det som dom sa att jag var, och okej, det kan man säga, okej. Aaam…vi träffades 

genom en förening som heter cisv, eller childrens international summer villages, och där 

nån typ av fredorganisation. Men du lär barn på sitt sammanhang, hur hur dom kan – även 

om dom är jättesmå, dom kan påverka världen på sitt sätt liksom. Ja, så båda vi jobbade 

med den här föreningen som volontär. Fast vi hade andra jobb, men vi båda tänkte att det 

var kul, och sen han kom till Filippinerna med en delegation från Sverige i 2009. Ja, typ. 

Och jag jobbade där som en personal till en barnby och träffades vi där och, ja, “the rest is 

history” liksom (skrattar). 

N: Men i Filippinerna jobbade du med detta, och du träffade honom där när du kom dit? 

I: Ja, men det är nån internationell organisation. 

N: Okej, okej, va härligt. Du sa att det här var nån volontär grej, var jobbade du utöver 

det? 

I: Marknadsföring 

N: Och du är utbildad inom det också eller? 

I: Ja, kan man säga, jag tog studenten i engelsk litteratur i mitt hemland och sen ahm, och 

sen jobbade jag i reklam för åtta nio år. 

N: Sådär, sådär. Ni bor i X idag? Eller hur bor ni? 

I: Ja, vi bor i X faktiskt. 

N: Mmm, okej, hur trivs du där, är det bra? 

I: Ja, det är öh, ganska internationellt kan man säga, i vår byggnad det finns kan man säga 

kanske tre eller fyra asiatiska familjer. 

N: Okej! Jag har inte varit i X på så många år, så jag vet inte, du får berätta (skratt) 
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I: Ja. Mene..ja, jag visste inte innan, alltså jag har en vän ifrån Afghanistan och jag har en 

granne från Vietnam. En till från Asien, men jag har inte träffat dom. 

N: Ja, men internationellt, öh.. 

I: Ja, fast dom två gubbarna som bor i (skrattar) bredvid oss, är båda, från, ja, dom är båda 

svenskar, så 

N: Det är lite blandat? 

I: Ja, det kan man säga, lite bennetton. (skrattar) 

N: Men hur kom det sig att du kom i kontakt med Wow då, när du kom till Halmstad? 

I: Först, först hörde jag om Wow från min svärmor, eftersom hon läste om Wow i 

tidningen, och sen så småningom när jag började, fast, vi började i…när jag först flyttade hit 

till Sverige bodde vi i X. Där min svärmor bor, men sen så småningom vi var tvungen att 

hitta, vi var tvungen att flytta eftersom ägaren till eh, vår gamla lägenhet skulle vilja sälja 

den så vi var tvungen att hitta nån annan lägenhet, men vi kunde inte hitta nån där, så vi 

kollade i X, och ja, vi hittade nåt som passade oss bra. Så flyttade vi till X och…ja….förlåt, 

jag glömde frågan! (Skrattar) 

N: Nej, jag tänkte på hur du fick höra om Wow, och då sa du att din svärmor berättade om 

det. 

I: Ja! Ja, ibland, jag pratar för mycket, men ee, ja, och sen när jag flyttade hit, jag – 

eftersom jag började med sfi i X så bad dom att om jag skulle flytta till X, jag måste flytta 

till sfi i X också, så då okeej. Så när jag började i sfi i X jag blev vänner med min lärare, och 

hon sa att…vi började att prata utanför klassrummet, och jag berättade lite om min historia, 

hon var väldigt intresserad av min historia, så jag, ja berättade lite mer om mig själv. Och 

sen så småningom så sa hon att ”Ja, men vet du vad, jag tror att du kan komma, följa med 

och träffa andra kvinnor genom en grupp som heter Wow”. 

Och jag sa att Okej! Ja, jag vet att det, ja, jag har hört talas om det, så, men inte varit med, 

så okej, coolt. 

N: Men hon varinvolverad i Wow då, din sfi lärare? 

I: Ja, och fortfarande är, så ehm, så då träffade jag Linda och alla andra, så ja. 

N: Mm. 

I: Jepps, och har varit medlem sen till idag. 

N: Hur många år är det nu då, eller  hur länge har du varit? 

I: Hmmm..ja, tre år, ungefär. Mene … jag har inte kommit så regelbundet.. 

N: Du har ju ett barn, ett litet tillskott och…ja, lite så 

(Vi skrattar tillsammans) 
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I: Ja! Stor omställning så! 

N: Ja, det förstår jag. Men vad är det, vad skulle du säga att Wow ger dig? Eller vad är det 

bästa med att komma till Wow, vad får du för känsla? 

I: Mmm, det känns lite mer som att…eh, det är inte så lätt att komma in till 

arbetsmarknaden och till samhället och ehm så det blev lite…det blev lite lättare. Som jag 

har observerat och förstått, det är lite lättare för folka at komma in till ett samhälle när du 

har nått väg till folk som verkligen bor där, och som är uppväxta där och sånt…men om du 

ör, alltså jag har sett andra kvinnor som (harklar sig) kommer inte från Sverige som har haft 

det tufft, alltså, dom bor bara i ett område, och dom har bara eh, varann, så dom har inte 

riktigt nån anledning att lära sig svenska, eller hur det verkligen funkar, alltså, säger man på 

riktigt, är du riktigt svensk så säger du: ”Hej hej hur mår du? Hela tiden hej”..men om du 

träffar riktiga svenskar, det blir lättare att förstå att hej, ja folk hälsar varann som ”Tjena, 

läget!” Men om du inte förstår, att va!? (Vi skrattar) Och det finns ingenting i googltranslate 

heller! (Skrattar) 

Så det finns så små, dolda saker, som man förstår inte riktigt, och jag tror att på nåt sätt är 

det bra att Wow är bra sätt att hjälpa oss att förstå lite mer hur det verkligen funkar. Och lite 

hjälp också, till folk som till exempel har inget annat sätt att träffa riktiga svenskar…så.. 

N: Mmm, mm. 

I: Så, ja, tror jag i alla fall, så, så… till exempel Linda, alltså jag har jobbat som 

kommunikatör i Filippinerna, fast mesta av tiden jag jobbade med engelska, och när jag 

flyttade hit, alla nä! Men det är så lätt att få ett jobb! Så.. jaså? Okej, även om jag inte riktigt 

kan svenska så… men folk ”vilket flyt du har, vad duktig du är” …okej…jag är duktig 

kanske när jag går i sfi, så, eller jag i Waynes eller nånting på gatan och träffar folk som: 

”men vad bra svenska du pratar!” Så, ja, okej! Men om man ska jobba som kommunikatör i 

Sverige, i svenska, det är inte lätt. Man måste liksom bli uppväxt med svenska, och liksom 

kan bara lalalalala. 

N: Jag tänker att du säger att du kan engelska, det har jag ju hört på dig, du pratar ju 

jättebra engelska, är inte det en väg då? 

I: Nä, eftersom nästan alla svenskar pratar engelska. 

(Vi skrattar ihop) 

N: Ja, men då borde du ju prata engelska med dom också! Isåfall 

I: Ja, men det blir bättre om du kan verkligen kan svenska, och det tar tid, eftersom det är 

inte alla som vet att fillippinska kan så bra engelska eftersom inte alla fillippinska kan så bra 

engelska..men om du ska säga till en svensk: ”Hej!, men jag kan jättebra engelska!” Jaså? 
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Man ler lite och.. vad är fördelar och nackdelar och…anställa en som kan bra engelska, fast 

även bättre svenska över mig? Alltså jag kan bara..jag har kan man säga, basic svenska, men 

jag har jättebra engelska också, jag var uppväxt med den, så vadå? Det finns fördelar också, 

men det blir bättre att hyra nån som kan båda språk så… 

N: Jag förstår 

I: Ja, så när emh, när jag träffade Linda och hon förstått att jag jobbat som kommunikatör 

och jag kan med sociala medier och sånt, hon sa att ja, men kan du hjälpa mig på nåt sätt? 

N: Mmm. 

I: Asså, dom kollar på vad vi har för kunskap, också, ”kan vi hjälpa er på nåt sätt?” även 

om det kanske inte riktigt är ja, hundra procent fast jobb eller nåt. 

N: Ja…nä, men har det lett till nånting då, det här asså, Wow, om man säger jobb eller 

utbildning, har du liksom hamnat nånstans? 

I: Näe, inte ön, men det e början, och om du har gjort nånting…just nu, om jag går till en 

intervju eller nånting kan jag säga att ja, men jag har jobbat litegrann hos Wow och jag har 

någon som referens, och jag kan säga att ja, men ni får jättegärna ringa Linda och hon kan 

berätta vad har jag gjort idag och, och blablabla etcetera. 

N: M, den köper jag, ehm, träffas ni nånting utanför Wow:s träffar, ni som är involverade i 

det eller är det att ni ses dom här onsdagarna, eller hur ser det ut? 

I: Ja, jag har träffat Linda några gånger, och en av oss, jag träffar X och jag träffar några 

medlemmar, några som har kört hem barngrejer till mig faktiskt (skrattar) 

N: Oj! Ja! 

I: Och eee, en öh, japansk kvinna och jag, vi träffas ibland, och har en mammagrupp 

liksom, eftersom vi har lite tufft att förstå vad som händer i vanliga mammagrupp (skrattar) 

asså, vi, bara vi som är invandrare, ibland är det lite som alla andra kvinnor förstår vad 

barnmorskan säger och vi är lite… 

N: Aha, okej, så ni har en egen mammagrupp? (skrattar) 

I: Ja! Som vi har börjat litegrann.. 

N: Men, Filippinerna, ser det annorlunda ut där du kommer ifrån som kvinna, 

förutsättningar i samhället, eller är vi lika på det sättet? 

I: Mmm (paus, tänker) mmm, ahm,..i vilket sätt, förlåt!? 

N: Nä. Men jag tänker kulturellt, hur man jobbar, hur man pluggar, är det en omställning 

att komma till Sverige på nåt sätt, eller? 

I: Som kvinna? 

N: Ja 
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I: Eh…ja. Asså, okej. I Sverige det är mycket, som jag har förstått och som andra har 

förklarat för mig också, ni är till exempel när ni kommer in till en arbetsplats det är väldigt 

platt kan man säga, det finns inte så mycket. 

N: Nä, men det är platt 

I: Ja, för det mesta, så det. Man kan bara gå in och prata med chefen eller VD eller vad 

som helst, eh.. 

N: Hierarkier, att det finns mycket… 

I: Precis det! Ja, det är samma sak, i svenska, okej. (Skrattar) Men i Filippinerna, det finns, 

jag tror att vi är lika starka, men jag tror inte att det finns så många möjligheter för kvinna i 

Filippinerna. Alltså det finns en jättestor hierarki, och även om vi är inte lika med Indien, de 

har ett kastsystem. I Filippinerna – fast vi säger ingenting om det, det finns en ekonomisk 

hierarki på nåt sätt. Om man kommer från en till exempel a, b som är jätteliten, så pytteliten, 

då får man bättre chanser, bättre möjligheter att plugga eller ja, jobba. Och visst kan man bli 

chef, det är inga problem, jag har haft två kvinnliga chefer och två kvinnliga president 

redan. Men den andra, som är den största delen av samhället, c,d, e, kanske f  jag vet inte. 

Men dom får inte så många möjligheter, vi är katolskt, så. Eh, just nu det finns, eh, jag och 

min man – han har haft lite tufft att förstå det, men varför det är inte så alltså, jag har sett så 

många starka kvinnor i Filippinerna, men för det mesta du har träffat en a, b och c. Men du 

har inte träffat så många av d, e, som måste jobba utomlands som tjänsteflickor, eller 

barnvakt eller sjuksköterska i andra länder, bara för att provide (?) (Hon hittar inte rätt ord 

på svenska) 

N: Förse 

I: Ja, förse, som dom har inte sett i många år. 

N: Försörja! 

I: Ja, försörja, tack. Ja, dom måste stanna utomlands för många, många år, bara för att 

försörja sina familjer, så ja. Så det är inte … eh, jag har precis läst en artikel i New Yourk 

Times, om det, om kvinnor som måste lämna sina barn till mormor, eller vemsomhelst i 

Filippinerna, och dom har jobbat som lärare, jobbat som…ja…läkare.. blablabla. Som till 

exempel en läkare i Filippinerna ska åka utomlands och bli en sjuksköterska eller en 

undersköterska istället, bara för att försörja familjen. Det är inte alltid så lätt för alla, jag 

menar..eftersom det finns så stor hierarki i mitt hemland. 

N: Ja. Hur ser du på det i Sverige då, upplever du att det är samma sak här, eller är det 

annorlunda? 
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I: Jag tror att det är lite mer (hostar till) det är lite mer ehm, rättvist, både till båda kön, 

alltså könsroller. Jag minns när jag först kom hit, jag läste en artikel om könsroller. Jag 

tänkte att ”okej” jag tyckte det var intressant, jag undrade, så jag frågade faktiskt min lärare, 

så ja. Att det inte är ”common knowledge”, och hon sa att näe, eftersom inte alla elever i sfi 

får samma rättigheter i sitt land till exempel..om vi pratar om – ursäkta mig – arabiska 

länder, dom har inte, alltså kvinnor har inte samma ställning i samhället, som killar till 

exempel…så, ja okej. Så då fick jag också liksom lite lifelesson, så..ja.. och jag tror att det 

är också en stor omställning för många länder, inte så mycket för mig, men det var lite coolt 

att lära att både kvinnor och män kan jobba med eh, såna saker, och om nånting känner lite 

orättvist, kvinnorna har en, dom kan säga, och dom är jättestarka och kan säga att ”men 

vänta lite” blablabla, och.. det är inte alltid så…det är lite annorlunda för folk från andra 

länder, alltså när jag, min pappa åkte till Danmark innan för en businessresa eller nånting, 

han bara ”min taxichaufför var en kvinna!” (vi skrattar) och han sa ”jag kände lite, ska hon 

bära min bagage!?” Alltså min pappa är gammeldags! Han är lite ”när, jag kan inte” Och 

jag: jamen låt henne bära din bagage! Han bara: ”nä, men jag är mannen” (Skrattar) Okej, 

men ja, hon var längre än han, så hon fick bära hans bagage. Och min man sa till min pappa 

att, okej, du får inte säga såna saker här, Nejnej. (Skrattar) 

Och jag har en kompis som är fillippinsk, och hon är svensk, men dom bor i Fillippinerna 

så vi är precis tvärtom! Och han sa att när de gifte sig i Sverige, prästen var en kvinna och 

hans fru sa att du måste säga till min pappa att säga ingenting om att prästen är en kvinna! 

N: För att det är så ovanligt, eller det kanske inte är kvinnliga präster i? 

I: Ja, nä. 

N: Men hur känner du att din väg in i Sverige har gått då, har det har varit enkelt? Har det 

varit svårt? Hur, liksom upplever du integreringen? 

I: Eh… humm 

(Vi skrattar) 

I: Det finns vissa dagar när det känns väldigt åhh!!! Jag kan aldrig lära detta!! Men det 

finns andra dagar när det känns rätt så skönt att komma ut, att ha en anledning att komma ut 

och prata med vuxna. Inte bara bebis. Eftersom jag har varit till kanske tre eller fyra 

föreningar, så Wow till exempel sköter vägen som var till högskolan innan, och ehm, så jag 

vet att det finns svenskar som jobbar för bättre integration i alla fall, Men, ehm. Det är inte 

alltid så lätt att förstå allting, jag vet att det finns en vilja från folk att se att ja, men du får 

jättegärna komma in i samhället, men vägen dit är väl inte…man kan inte förstå riktigt 

precis hur det kommer…jag kommer ihåg när vi försökte med “Korta vägen”, det var lite 
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tufft, alltså alla måste få nån praktikplats. Och tänket bakom det är att, nu får du en 

praktikplats och så småningom när dom ser vad du verkligen kan, förhoppningsvis du 

kommer få ett jobb där, eller, ja. Men jag känner bara att vi var där tjugo personer. Jag 

känner bara två som fick ett jobb, genom det, genom programmet. En av dom är ifrån 

Syrien. Och jag har sett jättemånga också från arabiska länder…just nu det finns en stor 

behov för dom, eftersom dom behöver nån som kan arabiska i arbetsförmedlingen 

och…andra grupper sånt. Mene…ja…nej, det har inte varit superlätt för mig som kvinna. 

Eftersom först tog det jättelång tid att komma in till arbetsmarknaden på nåt sätt, så 

småningom fick jag eh, efter min praktikplats här, jag jobbade med 

kommunikationsavdelning här, men som praktikant, men visst var det tufft, jag kunde inte 

så mycket svenska. Även fikaprat var lite tufft. Det är inte bara språket, utan det är också 

ämne och andra grejer och intresse, det blev lite knep, och kulturellt sätt ska jag också säga, 

det blev lite, öhm, det finns stora skillnader mellan hur min kultur funkar och svensk kultur 

funkar, eftersom i min kultur vi är lite…ehm, vi vill att alla är med, som är väldigt asiatiskt 

tycker jag. 

N: Mhmm 

I: Och jag säger inte att det är nåt som är rätt eller fel, det finns en stor skillnad och 

svenskar är lite mer kan man säga..lite mer blyga. Det tar tid för dom att värma upp till det, 

så det tar lite tid innan dom bjuder in på eh, middag eller vad. Som jag kan förstå, igen jag 

säger det är ingen fel, det är ingen rätt, det är bara en stor skillnad, så jag tror att det var en 

av den största omställningen. 

N: Omställningen ja.. 

I: Men, till exempel, i min kultur det är väldigt vanligt att man bjuder på mat, eller ”vill du 

komma hem hos mig” - även om du har precis träffats. ”Kom hem till mig!” Alltså en 

vanlig hälsning är ”Har du ätit?” (Vi skrattar) Vi säger inte ”hej”, vi säger ”har du ätit?” 

N: Underbart, jag måste åka till Filippinerna! 

Vi skrattar 

I: Ja! Det måste du! Och jag har en vän, som är ifrån Canada, som tyckte att det var 

jätteannorlunda, dom bjuder på mat och så det var en eh, vad heter den, en vakt vid hans 

kontor som säger ”Har du ätit!?” Och han ”ehm..” Vakten säger, vänta, jag ska hämta min 

lunch, och så satt han bredvid vakten och så åt hans lunch tills han..(skrattar) ja, jag vet att 

det är annorlunda, men så är det, min kultur, vi tycker väldigt mycket om mat. Och jag vet 

ibland, det känns lite…”va? Varför bjuder hon mig på mat? Tycker hon att jag svälter, 

eller?” 
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Ja, så det blir lite, ibland, även om man okej. Okej. Och ibland min man säger att jag 

pratar för högt, när vi går i icamaxi till exempel, och nån ringer mig hemma, och han är lite 

(shyssjar). 

N: Mmm. 

I: Ja, så ja, har jag svarat tillräckligt? 

N: Ja absolut. Jag tänkte du sa att var med här på högskolan i projektet, var det en 

integrationsförening? Har du varit i kontakt med andra såna? 

I: Nej, inte riktigt. Man kan säga att ”Korta vägen” var en integrations.. 

N: Det hette ”Korta vägen”? 

I: Ja, alltså det var en samarbete med arbetsförmedlingen, att dom på nåt sätt skulle hjälpa 

till att du skulle komma in lite snabbt, folk med utbildning och erfarenhet skulle komma in 

snabbare i det svenska samhället, arbetsmarknaden. 

N: Men det är det och Wow som du har varit i kontakt med om man säger..och sen, pågår 

sfi fortfarande för dig eller? 

I: Nej. 

N: Känner du att du saknar nånting på Wow? Är det nånting man kan utveckla, eller ? 

I: Ef…humm (tänker, kort paus)..just nu…ahm. Jag skulle säga att det skulle va bra att 

träffa mer ofta kanske, som jag har pratat med Linda om det också, och just nu jag försöker 

att sätta upp vår facebooksida, men jag måste prata med Linda om det också. Man kan ställa 

vissa frågor också. 

N: För det är du som gör det eller hur? 

I: Ja, men det har inte varit så lätt. 

N: Ja, för jag kommer ihåg, vi var ju på förra lunchträffen på Wow, och då var ju du där, 

du presenterade lite om facebook och pratade om det, att du skulle fixa lite. 

I: Ja, precis, och vi har sett att facebook kunde vara det bästa sätt att hjälpa folk in. 

N: Ja, men det är en bra kanal! 

I: Ja, och när man kollar på målgruppen, mesta av oss använder facebook, särskilt när man 

har en stor del av folk som kommer från utomlands, som måste hålla kontakt med folk 

hemma. 

N: Jaja, det går ju inte och ringa…kostar ju flera miljoner… 

I: Ja, precis och skype är ju inte, det är inte, den är ett extra steg alltså, men facebook är ju 

bara..”vad gör du”. 

N: Mmm, väldigt, väldigt simpelt. 

I: Ja. Så tycker jag. 
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N: Vi har fått jättemycket information! Vill du säga något annat? Eller är det någonting du 

tänker på som du vill fråga oss eller? 

I: Om…vad det nåt särskilt ni undrade över? 

N: Nä, men jag känner att jag har fått svar på det jag ville ha svar på, och du med kanske? 

N: Jag tänkte, vad tycker du är viktigt, vad upplever du är viktigt för integration för dig? 

I: Um..som en kvinna? 

N: Ja, just för, det viktigaste sättet  för dig att komma in i samhället, är det nåt speciellt 

som du känner, med  språk, eller med jobb, eller med kontakter, det kan ju va vad som helst. 

I: Uhm…(tänker…paus) 

N: Vad integration är för dig, kort och gott? 

I: Ja, uhm…det blir lite, okej. Jga har funderat mycket om det…men…ehm. Jag hade läst 

precis om en ehm.. hur, hur det har varit  lite tufft för folk i europeiska länder, att det finns 

så många folk från utomlands som kommer och det måste anpassa till ehm, andra kulturer 

och sånt. Och igen jag säger, det är ingen fel, det är inte….jag tror att det inte varit så lätt 

för Sverige att det finns så många andra kulturer som bara ”kör in” liksom, och ehm, så jag 

tror också att ehm…jag vet inte om folk skulle bli mer medvetna, att vi menar ingen fara! 

Det är ingen fara, för vi är lika precis som er, men fast, kanske lite annorlunda, vi ser 

annorlunda ut kanske, men jag kan inte säga det att, det är lite farligt att säga att ”alla 

svenskar är så” eller ”alla filippinare är så”, ”alla arabiska är så”, det går inte. Jag tror det, 

det vill jag jättegärna lära min son att det går inte att  bara”lump them all together” och säga 

att ”nej, ni har alla fel”. Eftersom jag har träffat jättemånga svenskar, jag skulle säga att 70 

procent av svenskar som jag träffar förstår att visst måste det bli nån omställning om vi ska 

gå vidare till exempel. 

Jag har en kompis som pluggar i Malmö just nu och, jobbar med integration och frågan om 

hur utländska studenter ska komma in till exempel, som jag har förstått det har blivit en 

jättestor propp i vad heter det…eh enronment?? 

N: I?? 

I: Alltså, folk kommer in och bestämmer att, ja, men jag ska plugga i Sverige till exempel, 

eller i Tyskland, eftersom innan det var gratis, men nu det är inte gratis längre. Ahm, och 

hon sa att ibland är det lite för byråkratiskt här att, jaa…så jag  tror att reglerna här ibland är 

lite för…vad kan man säga…jo, ”tailormade” till svenskar. Alltså dom är gjort bara för 

svenskar till exempel. Ehm, men nu finns det en stor kris att…nu måste vi anpassa till små 

andra. Okej, jag ska ge ett exempel: förlåt, jag pratar för mycket! 

(Vi skrattar ihop) 
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I: Okej, när jag går till barnmorskan till exempel, dom väger min son, jag blev jätterädd 

eftersom hans vikt, det finns en ”kurva” men han gick inte upp, det var bara platt liksom, 

och dom sa att du måste göra så och så och så…och jag försökte allting. Och jag var 

livsrädd, tänkte att ”nej, det funkar inte, varför”. Och när jag fick prata med en kompis som 

kommer från Storbritannien också, som är barnmorska och sa att ”nä, men vet du vad, den 

här kurvan är baserad bara på svenska bebisar, så du behöver inte oroa dig, så det är lugnt”. 

Så eftersom, i Storbritannien hade dom att anpassa kurvan till, eftersom det finns så många 

olika kulturell, nationaliteter.. 

N: Väldigt mycket indier till exempel i Storbritannien, dom har ju andra förutsättningar. 

I: Ja, precis, precis! Jaa, och hon sa ”till exempel, kolla på mig, jag är svart”, sa hon uhm, 

”jag är svart, och svarta bebisar, eller svarta folk i allmänhet är tyngre än andra folk, så vi 

har haft att anpassa det också”, så kurvan är större än vad vi har i Sverige. Den är ett 

exempel jag kan tänka mig, kanske inte den bästa exempel…men ja, ett exempel att det 

finns grejer som är anpassade bara till svenskar. Och jag tror att kanske, så småningom 

kommer det att men...jag vet att det tar tid, så ja, jag tror att det är största grej och 

kanske…eftersom min resa har varit lite…fått lite fartvindar kan man säga, först sökte jag 

som invandrare och nu försöker jag igen efter att jag har varit mammaledig, det är inte 

särskilt lätt när man varit mammaledig och, men man säger ibland att, ja, du har ju varit 

mammaledig så länge, är du fortfarande relevant? 

Ja, till exempel, så det har varit några fartvindar där, och…men vi kämpar..och ... 

N: Bra, kämpa på! 

(Vi skrattar ihop) 
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Bilaga 5 

Wow Info bifogat av Linda Törner 

WOW är ett kvinnligt närverk som tar avstamp i en vilja att hjälpa kvinnliga invandrare att 

komma in i arbetslivet och ut på arbetsmarknaden, samt en tro på att detta endast kan 

genomföras om svenskar själva engagerar sig i processen. Wow har nu funnits i tre år, och 

har idag vuxit fram till en väletablerad verksamhet i Halmstad, både bland invandrare och 

bland etablerade svenskar. 

Wows modell har två viktiga delar, primärt läggs vikt vid att det ska vara en möjlighet för 

”vanliga” människor att engagera sig ideellt. Därför finns inget krav på hur mycket tid man 

behöver avlägga varje månad, utan allt sker efter förmåga och intresse. Man vill på detta vis 

uppmuntra alla delar av samhällsklasser att engagera sig för att få en så givande spridning 

av individer som möjligt. Den andra viktiga delen i Wows arbetsmodell är att man arbetar 

resultatinriktat med varje enskild individ, snarare än utefter en cementerad modell som ska 

fungera för hela gruppen som en väg ut i arbetslivet. Verksamheten är utformad efter behov 

och önskningar från deltagarna själva och agerar plattform där många kan göra lite för att 

bidra till ett öppnare och mer tolerant samhälle. Något som i sin tur leder till att fler 

människor kommer i arbete och ges en chans att bidra. 

Wow grundades baserat på idén att lösningar på globala utmaningar såsom miljö, 

integration och ekonomi finns hos individer på lokal nivå. All verksamhet bygger på att 

deltagarna får visa upp och bidra med sin kompetens och sin personlighet samtidigt som 

dem ingår i ett meningsfullt sammanhang. Det finns fyra verksamhetsområden inom Wow, 

däribland Lunchträffar, guidning till jobb och utbildning, systerprogram, samt en språkkurs 

för de deltagare som ännu inte fått sitt uppehållstillstånd och ännu ej får gå på SFI. 

WOW vill vara en förbild för hur vi i Sverige kan skapa en fungerande integration som 

bygger på uppskattning och användning av människors styrkor och olikheter.  

Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning 

Verksamhetsområde 1 – Lunchträffar 

•       Träffas en gång per månad, med uppehåll för juli och augusti 

o   Presentation från en av deltagarna – berättar om bakgrund, saker jag är bra på, viktiga 

händelser i livet och drömmar. 

o   Diskussionstema – kan vara allt från aktuella händelser till integration och specifika 

ämnen. 
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•       Skapar en mötesplats för kvinnor som annars aldrig träffats 

•       Genom personliga relationer får vi in svenskarna i integrationsprocessen 

•       Tillsammans har vi ett stort kontaktnät och är många som vill hjälpa till 

att ha varit runt 20-22 kvinnor på våra träffar har vi under 2016 fördubblat vårt antal på 

lunchträffarna och är numera runt 40 deltagare. 

Vi använder lunchträffarna till att skapa nya syster-kontakter, att öka varandras kontaktnät 

och att diskutera viktiga frågor. 

Verksamhetsområde 2 – Systerprogram 

•    Vi parar ihop oss två och två för att lära känna varandra bättre genom möten på tu 

man hand. 

•    Varje systerpar träffas minst en gång i månaden 

•    När människor lär känna varandra blir det en självklarhet att vilja hjälpas åt och att 

utnyttja varandras kontaktnät. 

•    Vi har två gemensamma träffar per år för alla som deltar i WOWs systerprogram. 

•    Det är inget krav att vara med på lunchträffarna för att man ingår i 

systerprogrammet och vise versa. 

•    Vi får in våra etablerade svenskar in i integrations-processen och blir många som 

får ta del av de svårigheter som våra mer eller mindre nyanlända möter när de vill in i 

samhället och ut på arbetsmarknaden. 

•    På ett naturligt sätt öppnar vi upp för ett mer tolerant synsätt bland våra deltagare. 

 

Verksamhetsområde 3 – Guidning till jobb och utbildning 

•    Lär känna delatagaren i WOW genom förberedelse av presentation eller möte på tu 

man hand. Beroende på bakgrund, potential, mål och ambitioner skapas en konkret plan 

både för deltagare i WOW och för hennes familjemedlemmar 

•    Skriver CV och brev tillsammans med våra deltagare och deras familjemedlemmar 

och förbereder träff med potentiell arbetsgivare eller ansvarig på utbildning 

•    Går med på första mötet, hjälper till med första kontakterna. 
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Verksamhetsområde 4 – Språkkurs 

•    Vi har kvinnor i WOW som ännu inte fått sina uppehållstillstånd och således inte 

kan börja på SFI eller andra språkkurser. 

•    Vi erbjuder 4 timmars undervisning/vecka (tisdagar 9-11, onsdagar 19-21) för våra 

deltagare som ännu inte fått uppehållstillstånd. 

•    Vårt fokus är på att prata, vilket praktiskt går att genomföra eftersom vi har hög 

”lärartäthet” med 4 ”lärare” vid båda kurstillfällena. 

•    Kurs VT 2016 – februari-maj (15 veckor) 
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