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Abstract 

This essay is about integration in the small Swedish municipality of Höör, in the south of 

Sweden. Using a qualitative research approach in the form of a content analysis, I have con-

ducted a study concerning female immigrants from Afghanistan. The theoretical framework in 

this study consists of theories on integration by Diaz and Beckman. Further theoretical 

framework in the study consists of theories by de los Reyes, Scheff and Azar. 

In the current study, I examine the way in which the women experience their situation as Af-

ghan females who are currently trying to establish a life for themselves in Sweden. I wanted 

to find out what the Afghan women themselves viewed as a successful form of integration: 

their expectations and wishes concerning this. In addition to this, I have conducted an inter-

view with an integration coordinator in the municipality of Höör. The purpose of the latter 

interview was to try to get an understanding of its policy regarding integration. I have arrived 

at the conclusion that the policy of the municipality as a whole correlates with the expecta-

tions and wishes the women had.   
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“Arbetsförmedlingen har lurat mig. De säger att jag ska klara SFI-prov och körkort och 

sedan ska de hjälpa mig få jobb men sedan hänvisar de mig bara till kunskapslyftet och 

SAS. De gör ingenting - de vill att du själv ska ta reda på allting och söka jobb själv /../ 

hänvisar mig till CSN”.  (SOU 2003:75 s.21). 

1. Inledning och problemformulering 

Citatet ovan är hämtat ur en av statens offentliga utredningar och visar hur en invandrare upp-

lever det nya landet. Bakom citatet finns förmodligen en person som känner sig både utläm-

nad, osäker och redan övergiven och lurad. Detta kan vara ett sätt att uppleva det första mötet 

med det nya landet. Självklart finns det också många andra fall där etableringen tvärtom har 

gått smidigt, utbildningar har lett till arbete och där kommuner har lyckats med integrationen.  

I denna uppsats vill jag utgå från vad en grupp kvinnor från Afghanistan berättar om sina erfa-

renheter av att komma till ett nytt land och hur de upplever samhällets integrationsinsatser.  

Genom en fokusgruppintervju undersöker jag hur dessa kvinnor ser på sin integrationsprocess 

och vilka insatser som erbjuds i Höörs kommun. Jag vill föra in ett genusvetenskapligt per-

spektiv i min undersökning genom att använda mig av en kritisk feministisk ansats. Jag vill 

också undersöka Höörs kommuns policy för integrationsarbetet, detta med hjälp av dokument 

och intervjuer i syfte att fånga deras tankar när det gäller integrering av nyanlända, samt vad 

kommunen grundar sina idéer på vad gäller en bra integration. Slutligen vill jag analysera om 

och hur dessa förväntningar och uppfattningar i så fall skiljer sig åt från det som kvinnorna 

har beskrivit.  

Höörs kommun har ungefär 15 500 invånare, kommunen har nära till både skog, storstäder 

och till Öresund (Höör 2014a). På kommunens hemsida beskriver man Höör som en kommun 

med många unga familjer, med många små företag och goda möjligheter till arbetstillfällen 

via pendling till större kommuner som Lund och Malmö (ibid). Höörs kommun ska enligt 

fördelningstalet från Länsstyrelsen ta emot 53 flyktingar och andra skyddsbehövande som har 

erhållit permanent uppehållstillstånd i Sverige per år (Höör 2016a). Kommun styrs av två 

grupperingar där Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans bildar 

Partnerskapet. Den andra grupperingen utgörs av Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemo-

kraterna som tillsammans bildar Treklövern (Höör 2016b). 
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1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet är att beskriva hur en grupp kvinnor från Afghanistan upplever sin situation som nyan-

lända och identifiera områden som kan förenkla eller försvåra integrationsprocessen. Jag 

kommer också att titta på Höörs kommuns integrationsinsatser och koppla dessa till intervju-

personernas tankar och erfarenheter. För att kunna besvara detta syfte kommer jag använda 

mig av dessa frågeställningar: 

• Hur upplever kvinnorna sin integrationsprocess – hinder och möjligheter? 

• Vad anser kvinnorna att de behöver i form av stöd från kommunen? 

• Vilka tankar och idéer ligger till grund för integrationsinsatserna i Höörs kommun? 

• Vilka insatser gör man, vilka former av stöd satsar man på? 

• Hur överensstämmer kommunens insatser med kvinnornas upplevelser och behov? 

Med hjälp av frågeställningarna vill jag besvara det övergripande syftet som alltså är: Hur 

upplever kvinnorna sin integrationsprocess? Denna upplevelse anser jag vara dels beroende på 

de integrationsinsatser som finns och dels hur väl dessa speglar kvinnornas egna förväntning-

ar och önskningar.  

Frågor som rör ämnet migration och integration står just nu i fokus för samhällsdebatten. Det 

gör min frågeställning intressant både som ett inomvetenskapligt problem och ett samhälle-

ligtuppkommet problem. De inomvetenskapliga problemen är av generell karaktär, till exem-

pel ”vad finns det för likheter och skillnader mellan högerextremism och populism”? (Esaias-

son m fl. 2012:31) När man däremot pratar om samhälleligt uppkomna problem så handlar det 

ofta om problem som har sin grund i faktiska observationer eller enstaka händelser såsom 

”varför har Sverige ännu inte haft någon kvinnlig statsminister”? (Esaiasson m fl. 2012:31) 

Kriteriet för att något ska vara inomvetenskapligt intressant täcks i detta fall då min studie kan 

kopplas till tidigare forskning och/eller vetande inom området, liksom kriteriet för att någon-

ting ska vara utomvetenskapligt (samhälleligt uppkommit) relevant, då min att forsknings-

fråga är en relevant samhällsfråga (ibid). Min förhoppning är att uppsatsen kommer att lyfta 

fram eventuella framgångsområden som andra kommuner kan dra nytta av, men även belysa 

eventuella utvecklingsområden när det gäller forskning kring integrationen av invandrar-

kvinnor.  



   

7 
 

1.2 Disposition 

Jag inleder uppsatsen med att gå igenom de begrepp som är centrala i uppsatsen och förtyd-

liga hur jag kommer använda dem. Det gäller begrepp som nyanländ och integration. Därefter 

följer ett avsnitt som kort går igenom framväxten av Sveriges invandrarpolitik, som nu bytt 

namn till integrationspolitik (NE 2016a). Avsnittet avslutas med en beskrivning av integrat-

ionsinsatserna i Höörs kommun. Avsnitten efter detta behandlar tidigare forskning och de 

valda teorierna som är relevanta för min undersökning. Efter teoridelen kommer metoddelen, 

där går jag igenom den valda metoden och där jag även diskuterar urval och etiska aspekter. 

På metoden följer redovisningen av mitt material som huvudsakligen består av en fokusgrupp-

intervju med sex nyanlända afghanska kvinnor i Höör. Uppsatsen avslutas med en analys av 

materialet och en slutdiskussion.  

 1.3 Begreppsförtydligande och avgränsningar   

Det finns många uttryck och begrepp som beskriver de som kommer till Sverige idag (flyk-

tingar, invandrare, utlandsfödda, asylsökande, nyanlända etc.). I denna uppsats har jag inter-

vjuat nyanlända kvinnor från Afghanistan. Med nyanländ menar jag den som kommit till 

Sverige för fyra år sedan eller mindre. Kulturdepartementet föreslår två år som riktmärke för 

att räknas som nyanländ (DS 2000:43 s.23), jag tänker emellertid dubbla den siffran till fyra 

år för att bredda basen för mitt urval. Genom att dubbla den siffran till fyra år anser jag mig 

ha ett tillräckligt stort urval informanter som antingen nyligen befunnit sig i eller just nu be-

finner sig i en integrationsprocess. 

I definitionen av begreppet integration kommer jag använda mig av Ludvig Beckman och 

integrationsforskaren Jose Alberto Diaz definition av integration. Beckman menar att ”integ-

ration handlar om villkoren för anpassning mellan invånare med olika bakgrund i ett sam-

hälle som kännetecknas av en offentlig politisk kultur som vilar på en demokratisk värde-

grund” (Beckman 2011:48). Integration handlar alltså om att de olika delarna ska vävas 

samman som jämlikar, och för att vara integrerad så är man en invånare som bemöts som en 

jämlike (Beckman 2011:49). Integration enligt Diaz innebär att invandrare har tillträde till 

samhället i stort, att de deltar på samma förutbestämda principer som icke-invandrare (Diaz 

1997:31). Ordet jämlikhet blev 1975 ett av tre ledord (jämlikhet valfrihet och samverkan) för 

den då så kallade invandrarpolitiken i Sverige (Darvishpour & Westin 2015:201). Integration i 
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min studie handlar alltså om att de olika delarna ska vävas samman och att det ska råda jäm-

likhet dem emellan.  
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2. Invandrings- och integrationspolitikens framväxt  

Från andra världskrigets slut och fram till 1950 fick både flyktingar och invandrare i Sverige 

klara sig så gott de kunde på egen hand med hjälp av familj, vänner och diverse hjälporgani-

sationer. Det var först efter 1950 som det togs fram åtgärder och politiska mål för de flykting-

ar och invandrare som fanns i Sverige. Detta betydde dock inte att det fanns en samlad politik 

på området (DS 2000:43 s. 14). År 1968 enades riksdagen om att invandringen nu skulle börja 

styras statligt. Man ansåg detta nödvändigt för att kunna säkerställa att landets resurser skulle 

garantera alla samma levnadsvillkor (DS 2000:43 s. 15).  1975 antog Sverige en samlad in-

vandringspolitik, då en enad riksdag antog en ny bestämmelse i regeringsformen som dikte-

rade att “etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjlighet att behålla och utveckla en 

egen kultur och samfundsliv bör främjas” (DS 2000:43 s. 15). Tjugo år senare, när det som nu 

istället kallades för landets integrationspolitik klubbades igenom, var målet att i första hand få 

invandrarna integrerade i det svenska samhället. När man pratar om integrationspolitik är det 

nu i termer av att med olika åtgärder motverka segregation och diskriminering, det pratas om 

att delar ska bli en helhet - ett lands invånare ska integreras (Macheridis & Knutsson 

2007:15). Trotts att alla tycks vara överens om att integration är något bra som bör prägla det 

svenska samhället, så var och är det svårt att gå från teori till praktik. Malmös f.d. kommunala 

bostadsordförande uttryckte det såhär: ”Alla sitter vi här år efter år och pratar om integration-

en och det är samma människor, politiker och andra som säger samma saker hela tiden. Jag 

får ofta förfrågan om lägenhet från folk som vill flytta till Malmö, politiker och sådana som 

beslutar, men dom vill aldrig flytta till Rosengård. Jag förstår inte ett skit av det här resone-

manget!” (Popoola 2002:49). Utvecklingen under de senaste decennierna har resulterat i att 

invandrare som bosätter sig i storstäderna hänvisas till och hamnar i miljonprogrammets hög-

husområden, som väljs bort av politiker och andra styrande. Befolkningen blir därför inte bara 

uppdelade i svenskar och invandrare, de blir även uppdelade i de styrande och de icke-

styrande (ibid).  

2.1. Sveriges flyktingmottagande idag - från asylsökande till en del av integ-
rationen.  
 

År 1954 ratificerade Sverige 1951 års flyktingkonvention (UNHCR 1), Sverige har därmed 

skyldighet att göra en individuell asylprövning till dem som söker asyl. Sverige ska ge uppe-

hållstillstånd till de personer som räknas som flyktingar enligt FN-konventionen, liksom till 

alternativt skyddsbehövande i regel med EU:s överenskomna regler och övrigt skyddsbehö-
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vande enligt nationella utlämningslagen (Migrationsverket 2016a).  En person som inte räknas 

som flykting, men som ändå inte kan återvända till det land som hon eller han kommer ifrån 

eftersom det finns risk för allvarliga följder så som döden, tortyr eller annan omänsklig be-

handling, räknas till alternativa skyddsbehövande (Europiska Kommissionen 2014:11). Per-

soner som räknas till alternativt skyddsbehövande innehar däremot inte alltid rätt till en be-

handling lika förmånlig i regel med de nationella bestämmelserna (ibid). Att räknas till kate-

gorin övrigt skyddsbehövande innebär att en person vid ett utlämnade till hemlandet skulle 

riskera att bland annat bli dödad, torterad eller blir behandlad på ett icke-humant sätt (Riksda-

gen 1). 

 

När en person ska söka asyl i Sverige är processen densamma som om man skulle ha sökt 

uppehållstillstånd för att arbeta eller studera, med den skillnaden att den som söker asyl inte 

har samma frihet att välja det land han eller hon vill komma till (Migrationsverket 2016b). 

Personer som söker uppehållstillstånd i Sverige oavsett anledning får börja med att skicka in 

en ansökan till Migrationsverket, ansökan behandlas och bedöms av Migrationsverket med 

antigen ett ja eller nej, eller till en fortsatt asylutredning. Personer som inte kan ta sig till nå-

gon av Migrationsverkets ansökningsenheter kan också ta kontakt med gränspolisen om hon 

eller han kommer den vägen. Saknas möjligheten att överhuvudtaget ta sig till Sverige så kan 

man söka hjälp hos UNHCR (Migrationsverket 2016a).  

 

Under 2015 tvingades fler människor än någonsin fly från våld, krig och förföljelse i världen. 

I Syrien växte flyktingkatastrofen och över fyra miljoner lämnade landet. Cirka 90 000 har 

kommit från Syrien till Sverige sedan konflikten startade. Totalt kom 163 000 personer till 

Sverige vilket var dubbelt så många som 2014 och det högsta antalet någonsin under ett år. 

Sverige är det land som tagit emot flest flyktingar i förhållande till folkmängd (Migrations-

verket 2016c). Det stora antalet flyktingar blev i första hand ett problem vad gäller boende. 

Vid årsskiftet 2015/2016 var 180 000 personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssy-

stem, det är dubbelt så många som föregående år. Av dessa fanns 100 000 i boende migrat-

ionsverkets boende och de övriga i eget boende, vilket oftast innebär hos släktingar eller vän-

ner (ibid). Det är de små kommunerna i Sverige som tar emot flest flyktingar och ensam-

kommande barn och ungdomar i förhållande till folkmängden (Migrationsverket 2016d). 
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2.2 Flyktingar från Afghanistan 
 

Efter syrier är afghaner den största gruppen som söker asyl i Sverige: 

Medborgare Totalt antal Kvinnor  Män 

Syrien  51 338 18 344 32 994 

Afghanistan 41 564 7 313 34 251 

Irak  20 857 5 705 15 152 

Källa: Migrationsverket (2015a) 

 

Afghanistan har varit krigsdrabbat i många år. Idag är det stridigheter mellan regeringstrogna 

styrkor och beväpnade upprorsgrupper. Många av offren är civila. Både talibaner och IS utför 

sprängattentat mot civilbefolkningen. Etniska och religiösa minoriteter har också en utsatt 

situation. Ett stort antal kvinnor utsätts för våld, och både kvinnor och barn utsätts för våldtäkt 

(Amnesty 2016a).  

 

Mer än hälften av alla afghaner som sökte asyl 2015 var ensamkommande barn (23 480 per-

soner). Nästan alla är pojkar i tonåren. En annan grupp som flyr Afghanistan är hazarerna som 

är en förföljd minoritet i landet. Hazarena är shiamuslimer till skillnad från majoriteten som är 

sunnimuslimer. När det gäller vuxna asylsökande och barn i familj från Afghanistan bevilja-

des 55 procent uppehållstillstånd under 2015. Nästan alla fick stanna av skyddsskäl. (Migrat-

ionsverket 2016e). 

2.3 Vägen till att ”bli svensk”  

Det kommande avsnittet är en bakgrund till den process de kvinnor som intervjuas i denna 

uppsats har genomgått eller håller på att genomgå. Att få ett beviljat uppehållstillstånd är bara 

det första steget i den del av integrationsprocessen som handlar om fullständigt och likvärdigt 

medborgarskap. Efter att uppehållstillstånd har blivit beviljat ska personen i fråga bli folkbok-

förd i Sverige (hos Skatteverket), och då få ett personnummer med de sista fyra siffrorna. 

Detta är ett viktigt steg eftersom den sökande behöver ett personnummer för att till exempel 

kunna öppna ett nytt bankkonto, i kontakten med myndigheter och för att eventuellt kunna få 

etableringsersättning (Arbetsförmedlingen 2016a). En månad efter att uppehållet beviljats så 

skrivs personen ut från Migrationsverket, och får då inte längre någon dagsersättning och 
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bankkortet slutar att fungera. Efter detta är ärendet avslutat och det är nu kommunen som har 

ansvaret (Migrationsverket 2014a).  

 

För att snabbare lära sig språket och komma i arbete har Arbetsförmedlingen ansvaret för eta-

bleringsinsatser. Vilka dessa insatser är bestämmer personen i fråga och Arbetsförmedlingen 

tillsammans, genom ett eller flera etableringssamtal (Arbetsförmedlingen 2016a). Det är nu 

som det nya livet i Sverige planeras. Samtalen resulterar i en plan som innehåller de aktivite-

ter som ska hjälpa personen att nå dit han eller hon vill. Planen ska bland annat innehålla akti-

viteter som SFI, yrkespraktik, bekräftande av utbildnings- och arbetserfarenheter och grund-

läggande samhällsorientering (ibid). Aktiviteterna för planen ska vanligtvis motsvara full 

sysselsättning under ett år. Det skiftar dock beroende på de individuella förutsättningarna, till 

exempel om den sökande har barn eller inte. Arbetsförmedlingen bistår även den sökande 

med hjälp till bostad på den ort där arbets- eller utbildningsmöjligheterna är bäst, utifrån tidi-

gare eventuella utbildnings och jobberfarenheter, framtidsplaner, ambitioner, familje- och 

hälsotillstånd och annat som den sökande har. Under skapandet av planen och så länge den 

sökande deltar i aktiviteterna som igår har den sökande rätten till etableringsersättning. 
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3. Tidigare forskning 

Min studie tar utgångspunkt i forskningsområdena genus, maktstudier och integrationsarbete. 

I följande avsnitt ska jag presentera exempel på tidigare forskning inom dessa områden.  

3.1 Av egen kraft – En undersökning om invandrarkvinnors initiativförmåga 

I rapporten ”Av egen kraft - Invandrade kvinnors berättelser om inträdet i det svenska” av 

Camilla Gustavsson (FoU 2006:9), undersöks hur invandrarkvinnor tas emot med introdukt-

ionsprogrammet som utgångpunkt. Introduktionsprogrammet består av insatser som samhälls-

information, olika former av språkundervisning och yrkespraktik. Längden på dessa intro-

duktionsprogram är olika beroende på vilken kompetens och behov som individen har. Under-

sökningen gick ut på att bland annat höra hur kvinnorna själva beskriver sin väg in i det 

svenska samhället och att försöka öka insikten om de villkor som råder för integration och 

etablering (FoU 2006:10). Kvinnorna är överens om att nyckeln till framgång är språket.  En 

av kvinnorna i studien berättar om problematiken som uppstod i familjen när hon bestämde 

sig för att studera svenska för att uppnå målet att bli undersköterska. En av hennes söner tog 

detta mindre bra än resten av familjen, eftersom hon nu skulle ha andra saker att göra än att 

vara hemma hos dem. Kvinnan valde till exempel att sitta i köket och studera istället för att 

titta på TV med familjen, enligt sonen (FoU 2006:32). Den svenskundervisning som erbjöds 

fick kritik av kvinnorna i undersökningen för att inte vara omfattande nog. För att lära sig ett 

språk, menar de, måste man tala det i större utsträckning än vad SFI-timmarna räckte till. 

Kvinnorna hittade dock egna vägar för att lära sig språket snabbare, bland annat genom att 

tvinga sig själva och andra att prata det svenska språket med vänner som delade samma mo-

dersmål (FoU 2006:33). Gustavssons studie pekar alltså på att språket är väldigt viktigt för att 

komma in i det nya samhället, något jag också kommer ta upp i min analys.  

3.2 Makt och att definiera behov  

Heléne Thomsson har lyft frågan om vem som ska definiera vems behov (Thomsson, 2002). 

Hon menar att det finns mängder av psykologiska teorier om människans grundläggande be-

hov, problemet är att dessa teorier inte säger något om den förmåga som vi har när det gäller 

att uttrycka dessa behov (Thomsson 2002:78). Thomsson menar att de grundläggande beho-

ven som man upplever sig ha, hänger samman med de egna tidigare tolkningsramarna. Bero-

ende på kön, tidigare kultur, ras eller klass så skiljer sig dessa tolkningsramar åt. Thomsson 

skriver att det uppstår problem när tjänstemän som lever en typ av liv ska definiera vad kvin-
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nor som lever ett helt annat liv har för behov, detta eftersom det är svårt att föreställa sig 

eventuella behov som kan finnas utanför de egna erfarenheterna (Thomsson 2002:79). 

Thomsson lyfter också problematiken som kan uppstå när människor som redan är underord-

nade ska yttra sig om sina behov och dessa behov inte stämmer överens med det förväntade. 

Liksom den näst intill den omöjliga uppgiften att utforma en verksamhet som ska tillgodose 

andras behov som inte ens har blivit uttalade (ibid).  

Thomssons forskning kommer ligga till grund för min fråga om hur väl Höörs kommuns in-

satser ligger i linje med vad de afghanska kvinnorna anser att de behöver för att komma in i 

det svenska samhället. Kan tjänstemännen på kommunen förutse vad kvinnorna behöver? 

 

Jag kommer jobba mycket med både med den tidigare forskningen och med de teorier jag har 

valt. Detta eftersom kodningen i en riktade innehållsanalysen, som är mitt metodval, görs uti-

från dessa. Den tidigare forskningen ligger till grund för utformandet av min studie medans 

teorierna kommer användas för att analysera materialet.  
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4. Teori 

De teoretiska utgångspunkterna för detta arbete kommer att vara teorier om integration, iden-

titet, skapandet av gränser och genus. I följande avsnitt presenteras de valda teorierna. 

4.1 Integrationsteori 

Diaz menar att kvaliteten på integrationen kan mätas i invandrares deltagande i sociala sam-

manhang (Diaz 1997:32). Integration, menar han, är en mångfacetterad företeelse med olika 

dimensioner som kan definieras och analyseras utifrån komplexa situationer där folk möts och 

skapar relationer. Diaz lägger stor vikt vid den första tiden av integrationen, vilken han kallar 

primärintegrationen (Diaz 1997:34). Primärintegrationen kännetecknas av särskilda åtgärder, 

såsom olika inlärningsprocesser, till exempel språk, utbildning/arbete, kontakter, bostad och 

kunskap om hur samhället är uppbyggt och fungerar för att underlätta och lägga grunden för 

en god fortsatt utveckling av invandrarintegrationen inom bland annat tidigare nämnda områ-

den. Primärintegrationen innebär också ett begränsat handlingsutrymme för den invandrade då 

personen inte innehar de kunskaper som krävs för att man självständigt ska kunna hitta och 

välja bland det som finns i det nya samhället (Diaz 1997:34- 35).  

För att analysera primärintegrationen bör man, enligt Diaz dela upp primärintegrationen i fyra 

olika delar med olika processer. Dessa är kommunikativ, ekonomisk, social och boende 

(Diaz 1997:35- 36). Den kommunikativa delprocessen handlar om språket, med hjälp av vil-

ket den invandrade personen ska göra sig förstådd på ”arenor” där människor interagerar utö-

ver etniska gränser. Den ekonomiska delprocessen handlar om den egna förmågan att kunna 

få inkomst och försörjning. Den sociala delprocessen innebär att den invandrade får tillgång 

till olika sociala nätverk och/eller kontakter som sprider sig över de etniska gränserna. Del-

processen som handlar om boendeintegration innebär att den invandrade får tillgång till ett 

eget boende plus kontakter i omgivningen.  

Jag kommer använda mig av Diaz modell för att analysera de delar av mitt material som 

handlar om kvinnornas kommunikativa, ekonomiska, sociala och boendesituation. 

4.2 Identitetskris och skam 

I min studie kommer jag pratar om identitetskriser och skam över den man är och viljan att bli 

något annat. Ahmadi-Lewin skriver att när människor flyttar på sig över de kulturella grän-

serna och landar i ett samhälle med en helt annan kultur, nytt trossystem, värdesystem, 
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livsstilskrav är det förståeligt om man upplever en identitetskris. Detta eftersom identiteten 

hänger så tätt samman med den kultur som varit med om att forma en (Ahmadi-Lewin 

2001:125). Värderingar och tidigare kulturella referensramar som hjälpt till att bygga upp ens 

identitet, kastas omkull i kontakten med människor i det nya samhället och sätter identitets-

upplevelsen i gungning (Popoola 2002:23-24). Ahmadi-Lewin pratar bl.a. om två identiteter, 

subjektiv och personlig (Ahmadi-Lewin 2001:124). I subjektiv identitet tillskriver sig indivi-

den själv egenskaper utan att för den sakens skull uppleva sig vara en del av en viss grupp. 

För att bestämma sin personliga identitet krävs det att man är medveten om de egenskaper 

som man själv besitter vilka gör att man urskiljer sig från andra. I den konstruktion som be-

greppet identitet utgör spelar kultur en viktig roll då kulturen kan vara med och påverka båda 

delarna (ibid). Med detta inte sagt att kultur är något som är absolut, kulturen är i ständig för-

ändring och varje generation tillför attitydförändringar (ibid). I min studie så finns känslan av 

skam nära ens identitet. Sociologen Thomas J. Sheff skriver i artikeln ”Shame and the social 

bond: A Sociological Theory” om olika sociologer som pratar om känslan av skam och orsa-

kerna till den. Scheff tar bland annat upp Helen Lynd och hennes studie On Shame and the 

Search for Identity (Scheff 2000:91). Lynd tar upp tre ämnen som är nära relaterade till skam: 

känsla av ära, stolthet och självrespekt (Scheff 2000:92). Lynd skiljer på känslorna skam och 

skuld och menar att skam är en djupare dold känsla än skuld. Skuld handlar om specifika 

handlingar oavsett om de är genomförda eller inte. Skam å sin sida innebär en känsla av svag-

het och en upplösning av jaget, stundtals till och med en önskan att jaget skulle försvinna. 

Lynd menar alltså att skuld handlar om saker vi gör eller inte gör tillskilland från skam som 

handlar om en själv och vad man är (ibid).  

4.3 ”Schibboleth” 

Michael Azar, professor i ide- och lärdomshistoria, pratar om att det finns speciella ”lösen-

ord” eller ”passager” som gör att man kan få tillgång till svenskhet och gemenskap (Azar 

2001:58). Han pratar om Domarboken 12:5-6, där lösenordet för att passera vid ett vadställe 

övar floden Jordan var att kunna uttala ordet “schibboleth” på rätt sätt och inte uttala det “sib-

bolet” (Azar 2001:57). Frågan är vad det är som öppnar upp för människor att ta del av 

svenskheten och den svenska gemenskapen? Lösenordet ska som alla andra lösenord väcka en 

igenkänning hos den som frågar för att det ska vara giltigt (Azar 2001:59). Azar pratar om att 

det finns en diskursiv gränsdragning, där det är begrepp som “äkta” och “riktigt” svensk som 

drar gränserna mellan invandrare och svensk (Azar 2001:66). Lösenordet som finns i den dis-

kursiva gränsdragningen är flytande och förändras ständigt. Identiteten “äkta svensk”, menar 



   

17 
 

Azar är i sig själv innehållslös men den får mening just för att det finns de som vill ingå, men 

som nu står utanför (Azar 2001:67) och eftersom integration handlar om att göra de olika de-

larna till en helhet (Beckman 2011:49) så är integrationen beroende av dessa lösenord. I min 

undersökning kommer jag ta reda på hur de afghanska kvinnorna tänker om lösenord i förhål-

lande till det svenska samhället? Finns de och vad eller vilka är det i så fall?   

4.4 Feministisk teori och maktstudier 

Feminism och feministisk teori präglas av ett köns- och/eller kvinnoperspektiv som används 

när man ska undersöka olika sociala fenomen (Alvesson & Sköldberg 2008:351). Jag kommer 

använda feminismen som en kritisk forskningsansats. Ambitionen är att uppmärksamma 

kvinnors erfarenheter, önskemål och perspektiv (Alvesson & Sköldberg 2008:352).  

Kvinno- och genusforskningen har under de senaste årtiondena utvecklats och bidragit till en 

allt växande kunskapsmängd angående kvinnors levnadsvillkor under olika perioder, samt en 

annan förståelse av makt och strukturer i samhället (de los Reys 2002:31). Paulina de los 

Reyes, menar att det måste tillkomma nya teoretiska utgångspunkter för att fånga det som 

tidigare varit osynligt. Hon argumenterar för att det krävs ett skifte från att ha problematiserat 

generaliseringar angående ”kvinnans” levnadsvillkor (som att det skulle finns någon världs-

omspännande kvinnlighet), till att fokusera på kvinnors klassmässiga och/eller etniska bak-

grund och vilka olika erfarenheter dessa för med sig (de los Reyes 2002:30). de los Reyes 

kritiserar dock inte bara hur kvinno- och genusforskningen har haft ett etniskt homogent kvin-

noperspektiv, hon menar också att forskningen om invandrare har varit blind för genus (de los 

Reyes 2002:33). Hon påpekar att bara tills för några år sedan har forskningen om invandrare 

haft invandrarmannen som norm, identiteten som kvinna förbises av identiteten som invand-

rare för dessa invandrarkvinnor (de los Reyes 2002:36).  

Under 1970-talet då en bild av invandrarkvinna började växa fram, blev hon gestaltad som en 

osjälvständig kvinna som var förtryckt och isolerad. Detta skedde samtidigt som ett nytt 

kvinnoideal spred sig för svenska kvinnor där lönearbetet blev normen och där invandrar-

kvinnan gick från att vara något udda till att stå för det som ansågs som gammalt, traditionellt 

och omodernt (de los Reyes 2002:37). Att invandrarkvinnan fick stå för det som ansågs omo-

dernt kan enligt de los Reyes bero på att hon nu fick ta över det arbete som den svenska kvin-

nan inte längre ville ha eftersom det nu klassades som ett lågstatusyrke (ibid). 
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Min studie är ett försökt att bidra till att skapa en modern bild av invandrarkvinnan. Lyfta 

tankar, erfarenheter, önskemål och perspektiv, hur hon ser på sig själv i förhållande till den 

”svenska” kvinnan och svenskhet. Hur tänker dagen kvinnor från Afghanistan om fenomenet 

integration? 
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5. Metod 

5.1 Tillvägagångssätt och etiska aspekter  

Materialet i min uppsats består dels av dokument och intervjuer. Jag har genomfört en person-

lig intervju med Höörs kommuns integrationskoordinator och använder kommunala dokument 

som grund för min diskussion. Jag har också genomfört en fokusgruppsintervju bestående av 

sex nyanlända afghanska kvinnor boende kommunen. Valet att använda kvalitativ intervju 

och inte till exempel en enkät, har jag gjort för att ge möjlighet till öppna svar för att kunna 

fånga kvinnornas egna tankar och argument kring integration. 

För att få kontakt med kvinnorna kontaktade jag en så kallad grindvakt (gatekeeper) 

(Denscombe 2009:288), en person som hade möjlighet att hjälpa mig få kontakt med kvin-

norna. Hon blev en nyckelperson (Esaiasson m.fl 2012:309) då hon var aktiv i den ideella 

organisationen Tillsammansskapet Höör. Tillsammans med henne kunde jag komma i kontakt 

med ett par kvinnor som kunde tänka sig ställa upp i min undersökning. Med hjälp av ett snö-

bollsurval kunde jag sedan komma i kontakt med ytterligare andra informanter. Snöbollsurval 

går ut på att den/de första informanterna rekommenderar eller hänvisar till nya informanter 

som skulle kunna hjälpa mig (Denscombe 2009:38).  

Vid förfrågan om deltagande i min studie har jag tagit hänsyn till vedertagna etiska aspekter 

(Bryman 2011:131-132). Jag skickade brev till de kvinnor som jag fått kontakt med och för-

klarade vad min studie gick ut på och att den enbart ska användas för forskarändamål (in-

formationskravet och nyttjandekravet). De garanterades absolut anonymitet (anonymitetskra-

vet), tid och datum som jag hade tänkt genomföra intervjun och att det var frivilligt att vara 

med i studien (samtyckeskravet).  

Intervjun med kvinnorna genomfördes i ett hyrt rum på Höörs bibliotek och till min hjälp an-

vände jag mig av en semistrukturerad intervjuguide som skulle underlätta att behålla en röd 

tråd men ändå låta mina informanter att tänka igenom sina svar. Guiden var konstruerad uti-

från både tidigare forskning och den teori jag har valt att använda. För att minimera risken för 

missförstånd och utöver användandet av en tolk så utformades både det informerande brevet 

och intervjuguiden med ett så långt som möjligt icke akademiskt språkbruk. 

Jag anser att mina sex informanter är tillräckligt antal för det jag har satt mig för att göra, 

nämligen att beskriva vad en grupp nyanlända kvinnor från Afghanistan som har varit i Sve-
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rige i max fyra år tänker om sin integrationsprocess. Antalet informanter hade med all säker-

het varit för litet om jag ville säga något generellt om vad alla invandrarkvinnor tycker om 

sina integrationsprocesser, och då hade också en enkät varit att föredra. Slutsatserna av ett 

mindre antal kvalitativa intervjuer kan i allmänhet inte generaliseras till andra fall, men de kan 

ge upphov till hypoteser vars generella giltighet kan prövas och falsifieras eller troliggöras för 

ett stort antal fall med kvantitativ metod (Bryman 2011:369).  

5.2 Fallstudie 

Jag kommer använda mig av en fallstudie, där Höörs kommuns integrationsarbete är fallet och 

där de afghanska kvinnorna är analysenheter (Esaiasson m.fl. 2012:108-109). Fallstudier läm-

par sig speciellt för studier av relationer och processer inom ett bestämt område, man kan 

också använda sig av mer än en forskningsmetod (Denscombe 2009:62). Fallet utgörs av nå-

got som redan finns och förhoppningsvis finns kvar efter studien, det ska alltså inte vara något 

som är uppgjort i forskningssyfte (Denscombe 2009:61). Jag kommer använda mig av olika 

kvalitativa metoder. För att samla in delar av mitt material kommer jag göra en personlig in-

tervju och en fokusgruppintervju och för att analysera det kommer jag använda mig kvalitativ 

innehållsanalys.  

5.3 Fokusgrupp 

Jag kommer att använda mig av en fokusgruppintervju med sex deltagare. Esaiasson m.fl. 

skriver att: 1. fokusgrupper används för att uppfylla ett syfte, 2. att samtalet är fokuserat kring 

ett speciellt tema och 3. att det finns en samtalsledare som styr samtalet. Meningen med en 

fokusgrupp är att resultatet, i mitt fall hur kvinnorna upplever sin integrationsprocess, är ett 

resultat som kvinnorna diskuterat sig fram till tillsammans (Esaiasson m.fl. 2012:318-319). 

Resultatet från en fokusgrupp ger inte möjlighet att generellt uttala sig om större grupper 

(t.ex. alla afghanska kvinnor i Höör), fokusgrupper används i högre grad när det gäller att 

kartlägga olika förhållningssätt och att öka förståelsen kring resonemanget.  

Under intervjun med fokusgruppen använde jag mig av en tolk. Detta för att minimera risken 

för missförstånd då kvinnorna inte behärskar det svenska språket till fullo och för jag varken 

kan tala dari eller pashto. Kvale och Brinkmann menar dock att man ska vara uppmärksam 

när man använder tolk så att denne inte ”tar över” intervjun (Kvale & Brinkmann 2009:160). 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hypotes
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hypotespr%C3%B6vning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Falsifikation
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5.4 Personlig intervju  

Intervjun med integrationskoordinatorn i Höör genomfördes som en besöksintervju, vilket är 

en annan benämning på en personlig intervju.  En sådan intervju kan ske hemma hos den sva-

rande, på ett kafé, en parkbänk eller som i mitt fall, på den svarandes arbetsplats (Esaiasson 

m.fl. 2012:232).   

5.5 Analysmetod 

Som analysmetod kommer jag att använda kvalitativ innehållsanalys. Det centrala för en kva-

litativ innehållsanalys är sökandet efter teman som kan finnas i det analyserade materialet 

(Bryman 2011:505). Det finns inga exakta tillvägagångssätt för hur en kvalitativ innehållsana-

lys ska göras. För att illustrera de teman som framkommer i materialet, används ofta citat som 

belyser just det temat (ibid). Hsiu-Fang Hsieh och Sarah E Shannon, båda verksamma inom 

vård och omsorg skriver om tre olika typer av kvalitativ innehållsanalys: konventionell, riktad 

och summerande. Dessa tre typer innehåller olika grader av på förhand bestämda kategorier 

och strukturering. Jag kommer använda mig av den riktande innehållsanalysen eftersom den 

är mest lämplig för denna studie.  

5.6 Riktad innehållsanalys 

I användandet av riktad innehållsanalys utgår forskaren från ett ramverk med olika teorier för 

att analysera materialet (Hsieh & Shannon 2005:1281). Centralt är att hitta viktiga delar i 

materialet med hjälp av tidigare forskning och teorier som skapar de kategorier som används 

för innehållsanalysen. Kategorierna kan i sin tur sedan modifieras i takt med att forskaren 

hittar nya teman. Resultatet av en riktad innehållsanalys bör kunna ge sitt stöd eller ställa sig 

frågande till de teorier som var utgångspunkterna. Hsieh & Shannon menar att riktad inne-

hållsanalys är lämplig för intervjuer. Nya kategorier inom ett ämne kan antingen omkullkasta 

tidigare syn på forskningsområdet eller bidra till att utöka den befintliga teorin/teorierna 

(Hsieh, & Shannon 2005:1283). 

 

Jag argumenterar för att mitt metodval är det som passar bäst för mitt syfte då intervjuerna 

bidrar till att göra min undersökning till en förståelsegrundande undersökning även om resul-

tatet blir mindre generaliserbart. Jag är dock medveten om bristerna i att använda mig av in-

tervjuer, att antalet informanter är betydligt färre än vad de kunde varit vid till exempel en 
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enkätundersökning, jag hävdar dock att jag vinner mer förståelse genom djupare och utveck-

lade svar än de grundligare enkätsvaren jag i annat fall skulle få.  
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6. Om Höörs kommuns integrationsinsatser1  

Från och med 2010 är det arbetsförmedlingarna i kommunerna som har helhetsansvaret för de 

som är nyanlända (dvs. de som har fått uppehållstillstånd) och som ska ansvara för etablering-

en i det svenska samhället (Arbetsförmedlingen 2016b). Det mesta av markarbetet när det 

gäller integrationsarbetet i Höörs kommun genomförs av privatpersoner i frivilliga organisat-

ioner såsom kyrkan, Tillsammansskapet Höör och Röda korset. Höörs kommuns primära an-

svarsområden gentemot nyanlända är att bistå med stöd och service i form av praktiskt stöd 

vid bosättning, språkundervisning (SFI), att informera om samhällsorientering, skola och 

barnomsorg samt se till att de nyanlända också kan ta del av övrig kommunal verksamhet 

(Höör 2016c). Kommunen ska även stå för ett initialt försörjningsstöd från det att LMA-

ersättningen (ersättning till kommunerna för varje asylsökande) från migrationsverket inte 

längre kommer och till dess att etableringsersättningen från Arbetsförmedlingen och skatte-

verket kommer. Ersättningen varierar beroende på om det är kostnader som kommunen kan 

söka ersättning för eller inte. Kostnader som kan ersättas är bland annat mat, kläder, sjukvård, 

hygienartiklar och fritidsaktiviteter. Det finns också kostnader som kan betalas ut som sär-

skilda bidrag, bland annat glasögon, handikapp utrustning och spädbarnsutrustning (Migrat-

ionsverket 2016f). 

När en familj kommer till kommunen och har fått en bostad, möts de upp av en familjepeda-

gog som introducerar dem till det nya boendet. Tillsammans med familjepedagogen och en 

socialsekreterare görs sedan en första så kallad intervju, där de informeras om bland annat 

skola, förskola, hälsoundersökningar och soptömning. Det är också familjepedagogen som gör 

kontinuerlig uppföljning av familjen eller den nyanlända. Den första intervjun är väldigt vik-

tig för att bedöma vilket stöd personen eller personerna kan tänkas behöva.  

Enligt Migrationsverkets statistik finns det idag (1 maj 2016) 338 personer i verkets boende-

system i Höör (anläggningar, eget boende eller övrigt boende). Detta inkluderar personer både 

med och utan uppehållstillstånd. De största grupperna kommer från Syrien och Afghanistan. 

Av dessa 338 personer  

• bor 228 i anläggningar, 13 i eget boende och 97 i övrigt boende  

• är 246 män och 92 kvinnor  

• åldersgruppen 20 – 59 år är 137 stycken  

• 173 är barn under 18 år  
                                                           
1 Detta stycke bygger delvis på information från Höörs Integrationskoordinator Gull-Britt Persson. 
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• antal ensamkommande barn är 92 (Migrationsverket 2016g) 

Sedan 2008 har Höörs kommun också ett avtal med Migrationsverket om mottagande av en-

samkommande barn och ungdomar som kommer utan någon vårdnadshavare (Höör 2016a). 
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7. Analys 

Kvinnor är bosatta i Höör och invandrade från Afghanistan. De sex kvinnorna har varit i Sve-

rige mellan ett och fyra år. Kvinnorna är mellan 19 och 47 år. 

7.1 Primärintegrationen  

Som jag tidigare nämnt tar en riktad innehållsanalys sin utgångspunkt i tidigare forskning och 

teorier.  En utgångspunkt för mig har varit Diaz fyra kategorier i primärintegrationen: kom-

munikation, socialt nätverk, ekonomi och boende (se sidan 14, Diaz 1997). Jag använde mig 

delvis av dessa kategorier då jag konstruerade mitt frågeformulär, och jag kommer att an-

vända dem som struktur för att analysera de svaren. Diaz menar att den första tiden i det nya 

landet är av extra vikt, då den nyanlände tillhandahålls en stor mängd information och där 

handlingsutrymmet är begränsat tills hon eller han behärskar den givna informationen. Jag har 

valt att analysera Diaz fyra kategorier två och två då de går in i varandra. Under fokusgrupp-

intervjun kom det även fram fler teman upp som jag också kommer att redovisa. 

7.1.1 Kommunikation och socialt nätverk 

Den kommunikativa delen av primärintegrationen handlar om språket, utan vilket det är svårt 

att göra sig förstådd och utan vilket chanserna till jobb minskar. Den sociala delen handlar om 

tillträde till olika sociala sammanhang och gemenskaper utöver den egna etniciteten, vilket 

också kräver tillgång till ett gemensamt språk.  

Kvinnorna hade blivit erbjudna olika former av språklektioner i form av SFI för de äldre och 

introduktionsprogrammet för de yngre kvinnorna. De äldre kvinnorna är dock eniga om att de 

inte räcker med endast SFI-lektionerna för att lära sig svenska språket. En av de yngre kvin-

norna som går på introduktionsprogrammet och som har gjort det i två år sa:  

”Vi var på skolan från morgonen till eftermiddagen och jag fick jätteont i huvu-

det så på kvällen nej jag pallade inte.” (Ip1)  

De äldre var överens:  

 ”Ja, jag ville gärna lära mig språket, ville ha någon aktivitet.” (Ip2)  

Kvinnorna ville lära sig språket och ville umgås med andra människor över de språkliga grän-

serna. 
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På frågan om de kände till eller om det fanns ställen utanför SFI där kunde öva det svenska 

språket, tittade kvinnorna på varandra lite osäkert och skakade på huvudena, de var dock 

eniga om att det hade behövts forum som det finns idag i Höör, till exempel olika språkcaféer 

och barngrupper där svenska kvinnor tar med sig leksaker till barnen och där de kvinnorna 

övar sin svenska medan barnen bygger med duplo eller ritar. 

Bristen på aktiviteter tillsammans med andra människor som kunde det svenska språket var 

dock inte den enda orsaken till de svårigheter som upplevdes när det gällde att lära sig det 

svenska språket och därmed kunna kommunicera med omvärlden. En av kvinnorna belyste 

skillnaden mellan henne och de yngre kvinnorna i studien. Hon menade att hon var väldigt 

entusiastisk i början, hon ville verkligen lära sig språket och ville vara bland svenska kvinnor 

där hon var tvungen att lära sig språket. Hon upplevde också i likhet med kvinnan i Gustavs-

sons studie att andra saker såsom familjelivet kom i vägen för henne när hon vill satsa på att 

lära sig språket:  

/../ man går till SFI, kommer hem men så måste man göra andra saker än att stu-

dera: laga mat, städa och uppfostra ban. (Ip3)  

Den kommunikativa och den sociala biten går alltså hand i hand. Det är svårt att lära sig ett 

nytt språk om man är begränsad till den umgängeskrets som talar samma språk som man 

själv. Det är också svårt att få tillgång till andra umgängeskretsar om man inte kan språket. 

Det framkommer också i intervjun att språkundervisning skiljer sig beroende på ålder. Är man 

fortfarande ung och går i skolan eller gymnasiet är undervisningen mer omfattande än om 

man är äldre.  

7.1.2 Boende och ekonomi  

Den ekonomiska delen i primärintegrationen handlar om att bli självförsörjande och boende-

integrationen handlar om att den nyanlände ska ha tillgång till eget boende och ingå i ett 

grannskap (Diaz 1997).  

Samtliga kvinnor fick bostad genom kommunen, vilket alla var tacksamma för:  

 Vi tackar kommunen som gett oss boende, vi har inget jobb. (Ip2) 

En av kvinnorna hade dock hellre blivit placerad i en större stad då det enligt henne hade fun-

nits mer möjligheter för henne att få ett arbete. Kvinnorna hade inte så mycket att kommen-

tera angående deras boendesituation, de var nöjda och väldigt tacksamma över att de hade 

”fått plats”, som en av kvinnorna uttryckte det. 
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När det gäller den ekonomiska delen av primärintegrationen hade kvinnorna mer att säga. 

Ingen av dem hade fått praktik, vilket de saknade eftersom det enligt dem var en stor del i att 

kunna få ett arbete. 

Det hade varit mycket bra om vi hade fått någonstans praktik att man kunde 

praktisera där och lära sig språket och samtidigt efter praktiken få något jobb 

där. Det hade varit mycket bra för oss. (Ip3) 

Språket är något som diskuteras flitigt även här då många menar att språket är en viktig del 

också för att få ett arbete. Det är inte så många av kvinnorna som har tänkt på ett speciellt 

arbete eller yrke i Sverige, det viktigaste verkade vara att få in en fot någonstans genom prak-

tik, lära sig om det svenska samhället och hoppas på att kunna få ett arbete där sen.  

/../ först och främst måste jag förstå språket och sen förstå lite grand kring det 

svenska samhället. (Ip5)  

En kvinna pratade om skillnaden i vilka arbeten som stod till buds här och i Afghanistan: 

Jag tycker om att jobba, Sverige har dock inte någon produktion av skrädderi 

och om det finns möjlighet vill jag gärna jobba som skräddare. (Ip3) 

Att arbeta som textilarbetare i Sverige är inte det vanligaste, produktionen av kläderna sker i 

stort sätt mest utomlands (Holborn 2011). De lyfter också fram något som är centralt för att få 

ett arbeta idag, nämligen kontakter: 

Det krävs både utbildning och det svenska språket, en bra kommunikation, bra 

kontakter för att få ett bra jobb. (Ip1) 

En av kvinnorna säger att hon har erfarenhet av frisöryrket och som make-up artist men att det 

är svårt att få någonting även där. Kvinnorna är överens om att ingen ville sitta hemma och 

sysslolös, alla ville ha ett arbete. Bristen på kontakter gör det inte heller lättare att få in en fot 

på arbetsmarknaden och om man inte behärskar språket blir det många gånger svårare med 

både utbildningen och knytandet av ett kontaktnät. Som vi kan se är språket en nyckel till i 

princip allt.  

7.2  Behov, förväntningar (och makt) 

Här ingår allt från svårigheten att sätta ord på ett behov som man inte har kännedom om till de 

problem som kan uppstå när man frågar efter något som inte stämmer in i den av andra förut-
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fattade uppfattningen om ens behov. Här behandlas också i vilken grad av hjälp och stöd ska 

erbjudas. 

7.2.1 Hälsa 

Hälsan var något som återkom i kvinnornas berättelser om den första tiden i det nya landet. 

Flera av dem har fortfarande problem med sin hälsa. 

/../ men ibland sjukinformation eller möjligheter man får inte den informationen 

och hjälp som man behöver. Jag har väntat nu i tre månader, jag fick inte 

komma till läkaren. (Ip3)  

Många av kvinnorna upplever att deras hälsa kommer i vägen för möjligheterna till såväl SFI, 

praktik och arbete.  

Jag har inte varit med i SFI. Jag har lite problem med ögonen, först om jag får 

någon behandling för mina ögon sen vill jag inte sitta hemma /../ jag vill ha 

praktik och jobb. (Ip5) 

Hon är inte ensam. 

Jag mådde inte bra under de två första åren jag var i SFI-klass. Jag ville lära 

mig, jag ville gå i skolan men på grund av mina svårigheter kunde jag inte rik-

tigt läsa/satsa. (Ip2) 

Thomsson (2002)  skriver om problematiken som kan uppstå när människor som är i ett un-

derläge ska formulera sina behov, speciellt om behoven inte ligger i linje med de förväntade. 

En av kvinnorna berättar om en situation på sjukhuset:  

/../ Man åker akut till sjukhuset och man har mycket ont och så man väntar där 

och frågar de som är där och de säger att vi kan inte hjälpa er. (Ip3) 

När hon stod på sig och frågade varför hon inte kunde få hjälp och vad hon i så fall skulle 

göra så fick hon svaret att hon skulle ”gå och fråga politikerna”.  

Hälsan är i likhet med språket nog det viktigaste för att kunna komma in i samhället, en av 

kvinnorna sammanfattar det kort och koncist:  

 Det är viktigt med språket men också att vara frisk. (Ip2)  

7.2.2 Hjälp till självhjälp 
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Jag tror att bra integration är att ge information men att lita på dem [de nyan-

lända] och att tro på att de har en egen förmåga. (Gull-Britt Persson, integrat-

ionskoordinator i Höör) 

Integrationskoordinatorn tror mycket på hjälp till självhjälp. Hon resonerade på följande vis: 

om du ger en fattig en fisk så har hon eller han mat för dagen, men om du istället lär henne 

eller honom att fiska har så har hen eller han mat för livet. Integrationskoordinatorn kom 

också in på vad som skulle hända med de nyanlända om/när eldsjälarna som nu arbetar som 

frivilliga skulle tröttna och de nyanlända inte lärt sig att stå på egna ben. Hon menar att det är 

viktigt att se de nyanlända som vuxna människor som klarar av saker på egen hand med hjälp 

av rätt information, att det är viktigt att de själva är aktiva. Hjälp till självhjälpstanken är det 

dock inte så många av kvinnorna som tar upp, det blir extra tydligt när en av dem berättar hur 

många månader hon varit på arbetsförberedande ställen (t.ex. Hermods) men att det inte har 

lett någonstans och en yngre kvinna bryter in och säger: 

Det finns jättemycket möjligheter men vi måste själva vara duktiga och hitta 

dem. Vara aktiva, om vi inte vill vara aktiva vill ingen hjälpa oss. (Ip1) 

Kvinnan som blev avbruten säger i slutet på intervjun att: 

För de som är lite äldre är det kostsamt att utbilda sig vidare för då måste man 

ha lönepengar och att utbilda sig lönar sig för de som är unga, för dem finns det 

möjlighet att klara det men vi måste låna pengar om vi vill studera vidare, det 

finns ingen möjlighet. (Ip3)  

Kvinnan räknade sig till ”de äldre” trots att varken hon eller någon av de andra kvinnorna 

passerat femtio. Drivkraften hos kvinnan har funnits vilket vi har sett tidigare i intervjun men 

nu har den försvunnit. I början var hon aktiv och ville lära sig, hon ville bli ”tvingad” att an-

vända det svenska språket genom aktiviteter tillsammans med andra svenskar. 

7.2.3 Förväntningar 

Kvinnorna hade egentligen bara två förväntningar vid ankomsten: att de själva och deras barn 

skulle få lov att studera och därmed få möjlighet att leva ett bra liv.  

/../ mina barn studerar och bli en god människa och hjälpa samhället så vi själva 

också lever ett tryggt liv här i Sverige. Det fick vi. (Ip4) 

För kvinnorna var det dock överraskandet att språket var så pass svårt att lära sig.  
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/../ jag hade förväntningar att studera men jag fick det men jag har inte förväntat 

mig att de studien skulle vara så svårt språket speciellt. (Ip1) 

7.3  Lösenord, identitet och att vara kvinna med olika etnicitet 

Här analyseras kvinnornas bild av vad det är att vara svensk, deras syn på svenskhet och dem 

själva i relation till ”svenska” kvinnor. I intervjuerna går lösenord och identitet in i varandra 

och därför analyserar jag dem tillsammans.  

Inte helt förvånande så kom yttre attribut såsom kläderna och slöjan upp i diskussionen om 

vad som gjorde en person mer eller mindre svensk. Men en kvinna sa något viktigt som Azar 

också argumenterar för.  

Jag tycker det är självklart när man kommer till ett land där alla är lika, där vi 

skiljer oss från dem eftersom vi har sjal och de har ingen. De andra personerna 

kanske inte tycker vi skiljer oss man vi själva känner att det är skillnad på oss 

och dem. (Ip2) 

Azar pratar om hur den äkta svenskheten endast existerar i och med att människor strävar ef-

ter att uppnå den. Den finns endast för de som jagar den eller inte tycker sig ingå i den (Azar 

2001). När kvinnan säger att andra kanske inte tycker att det är någon skillnad på henne och 

dem men att hon själv upplever det, är det ett tydligt exempel på det som Azar skriver om. 

Det är ju skillnad på alla människor, och även om inte vi tänker på att hon är annorlunda så 

tänker hon på det och upplever det så.  

En av kvinnorna gick ännu lite längre och menade att det som gjorde henne till icke-svensk 

var något som varken byte av kläder eller av hudfärg skulle ändra på.  

Jag själv är köttet och blodet men om man ska vara svensk, då måste man ha ett 

beteende, ett bra beteende. Man måste följa de här reglerna som finns i Sverige 

man använder möjligheterna som finns i Sverige på ett bra sätt. (Ip3)  

Hon pratade om sin personliga och subjektiva identitet. Den personliga och subjektiva identi-

teten handlar om att vara medveten om de egenskaper som man själv har som gör att man 

urskiljer sig från andra. Hennes personliga och subjektiva identitet en som inte kände/känner 

till hur Sverige fungerar gör henne till någon som inte är svensk. 
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Åsikterna skiljde sig åt när kvinnorna började diskutera hur de ser på sig själva i relation till 

kvinnor med svensk etnicitet. En av kvinnorna menade att det inte är någon skillnad mellan 

henne och en svensk kvinna förutom språket men att det inte riktigt går att komma ifrån. 

Vi är alla samma, systrar och mammor men det är språket som gör att det är av-

stånd mellan oss. (Ip5)  

En annan kvinna hade verkligen en helt annan syn på sig själv:  

En svensk kvinna växer upp fritt och de har mycket självförtroende. De kan 

styra saker och vi liknar inte alls svenska kvinnor, jag känner att jag inte är lika 

stark som en svensk kvinna. De går i skolan, tränar och tränar, de går och sim-

mar och kan cykla kanske köra motorcykel och stora lastbilar men vi kan inte 

för vi växer upp i två olika miljöer. (Ip3) 

Trots att denna kvinna (Ip3) inte har samma syn på sig själv som den tidigare kvinnan (Ip5) 

finns det ändå något i uttalandet som visar på att hon inte är helt främmande inför tanken att 

hon och en svensk kvinna hade kunnat vara mer lika. Hon är ändå medveten om att det inte är 

fel på henne eftersom hon inte kan cykla eller köra en stor lastbil. Om hon hade fått möjlig-

heten att få leva i den miljön där det var mer tillåtet för kvinnor att göra sådana saker så 

kanske hon också hade kunnat köra en motorcykel och simma.  

Paulina del los Reyes diskuterar just detta när hon problematiserar bilden av invandrarkvinnan 

eller bristen på den i forskningen. de los Reyes menar att fokus behöver flyttas till hur deras 

levnadsmiljö ser ut och hur de påverkar dem (de los Reyes 2002).  

7.4 Barn, identitet och skam  

Barn. Ett ämne som kvinnorna uppehöll sig länge vid och där flest kvinnor verkade ha mest 

att säga. Barn i förhållande till identitet och skam.  

Ahmadi-Lewin skriver om identitetskris, ens identitet hänger samman med kulturella refe-

rensramar (2001). Detta är något som kvinnorna delvis motsätter sig. De menar att de själva 

inte upplever någon identitetskris eftersom de redan är vuxna och har levt med den gamla 

kulturen så pass länge. 

Jag tycker att för oss som kommer som vuxna till ett annat land så de man skil-

jer sig, man vet att man skiljer sig klart vet man men för våra barn som är på två 
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linjer. Dom vet inte vilken dem de ska välja, kanske inte för vuxna det är klarare 

men för småbarn är det lite svårt dom ska hitta sig. (Ip2) 

Kvinnorna berättade att deras barn vid flera tillfällen stått vid korsningen mellan att försöka 

vara svensk eller att vara afghan. Ofta så valde barnen bort den afghanska sidan. En kvinna 

berättade att hennes son hade blivit inbjuden till en födelsedagsfest och inbjudan var skriven 

på hemspråket och när kvinnan bad honom läsa kortet, så slängde han det ifrån sig och sa att 

han inte kunde för det var inte på svenska.  

En annan kvinna berättar om sina söner som inte vill ha på sig kläder från Afghanistan.  

Mina sönder har sådana broderade klänningar2 från Afghanistan och när jag klär 

den på dem så tar de den inomhus, så fort de vill gå ut så tar de av den och tar på 

sådana andra kläder, byxor och andra kläder (Ip5) 

I detta citat blir det tydligt hur pojkarna i detta fall känner att de måste hoppa mellan två iden-

titeter. Man kan också se citatet utifrån Scheffs tolkning av Lynds teori om skam (2000). Hon 

skiljer mellan skam och skuld men i det här fallet finns en möjlighet att båda känslorna är 

involverade, eller snarare ett försökt att undvika de känslorna. Undvikandet av en allt för stor 

känsla av skuld i att bära de kläder som mamman lägger fram hemma och ett försökt att helt 

undgå skamkänslor genom att inte alls bära dem utomhus. Skam och skuld är här riktade åt 

olika personer. Skuldkänslorna att välja bort det mamman lägger fram, och skamkänslan att 

visa sig i avvikande kläder när man förmodligen gör vad man kan för att undvika att framstå 

som avvikande.  

Barnens strävan efter att passera som svenskar kan ibland krocka med föräldrarnas förmodlig-

en och enligt kvinnornas inte lika stora strävan då de (absolut inte alla) är tryggare i sig själva 

än barnen.  

/../ ibland han säger: mamma vad är det du har på dig? Ta av som du ska vara fri 

som mina lärare du ska klä dig som dem. (Ip3) 

Barnen har som kvinnorna påpekar inte samma starka koppling till de gamla kulturella refe-

rensramarna. Kvinnan som berättade detta sa lite senare i intervjun att hon gärna hade gått 

runt i sådana kläder, vilket hon gör hemma när de är ensamma men så fort det kommer någon 

så måste hon sätta på sig lång kjol och sjal, vilket hon egentligen inte var speciellt bekväm 

med.  
                                                           
2 Det heter förmodligen inte klänningar men tolken översatte det till klänningar.  
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7.5 Integration som jämlikhet 
 

 ”Det finns ingen skillnad på män och kvinnor.” (Ip1) 

Det var ett av flera liknande svar på vad integration innebär för kvinnorna dvs. jämlikhet, vil-

ket kan ses som ett delmål för integrationen. Det finns olika definitioner på integration, men 

alla har samma innebörd: att få olika delar att bli jämlika. Kvinnornas bild av integration 

handlar också om samma sak men de uttrycktes lite olika. 

Integration för oss är viktigt, att vi alla kan vara lika och det ska inte vara skill-

nad mellan män till exempel och kvinnor eller att du är annan färg jag är annan 

färg sådana saker ska det vara mindre av och det är bra för oss. (Ip2) 

 

  



   

34 
 

8. Höörs kommuns integrationsarbete 

8.1 Intervju med Höörs integrationskoordinator  

Vid intervjun med Gull-Britt Persson fokuserar vi på hennes syn på vad som är ett gott integ-

rationsarbete. Hon berättar att kommunens arbete för integration gäller inte bara nyanlända, 

kommunen lägger även tid och resurser på ungdomar som bara ”hängt på byn”. Förutom att 

kommunen bistår med stöd och service för nyanlända så samarbetar de även mycket med de 

ideella organisationerna, till exempel Tillsammansskapet Höör. Det finns språkcaféer och ett 

Öppet café varje vecka dit alla är välkomna. Integrationskoordinator Gull-Britt Persson är där 

ungefär varannan vecka för träffa och knyta kontakt med de nyanlända. Höörs kommun an-

vänder sig också av vän-familjer, dvs. familjer som har ”adopterat” en nyanländ familj och 

hittar på aktiviteter tillsammans som ett sätt att lära känna andra och det svenska samhället. 

Hjälp till självhjälp är en central del i hur integrationskoordinatorn i Höörs kommun ser på 

integrationen. Hon berättade att hon är väldigt inspirerad av Andrzej Olkiewicz, en polsk in-

vandare och frilansskribent, som har skrivit en bok som heter Konsten att vara invandrare där 

han enligt henne argumenterar för att inte ”skämma bort” invandrarna. Hon pratar mycket om 

deras egen drivkraft som hon inte vill ta bort. Den första intervjun som de nyanlända gör till-

sammans med socialsekreteraren och familjepedagogen är viktig för att avgöra den drivkraf-

ten, säger hon. Det handlar alltså om att ta till vara deras egna resurser och att betrakta dem 

som att de har något att ge, inte bara att de ska få. Se deras möjligheter till ett bra liv i det nya 

landet.  

8.2. Hur överensstämmer kvinnornas syn med kommunens om stöd och be-
hov?  

Intervjun i fokusgruppen visade att för kvinnorna är språket väldigt viktigt eftersom det ligger 

till grunden för så mycket i samhället. Språket är också en av de saker som kommunen satsar 

på genom SFI. Kvinnorna anser dock att endast SFI undervisningen inte räcker och eftersom 

kommunen inte är de som håller i språkcaféerna så nås förmodligen inte alla av den informat-

ionen. 

Kommunens system med vän-familjer hade kunnat vara en lösning på kvinnornas önskemål 

att lära sig språket snabbare och att hitta på aktiviteter tillsammans med svenskar (skapa soci-

alt nätverk). Det finns emellertid inte tillräckligt många vän-familjer. Höör har ungefär femtio 

stycken enligt Gull-Britt Persson, vilket inte alls verkar motsvarar behovet och efterfrågan.  
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När det gäller boende så hade varken kvinnorna eller kommunen så mycket att säga, alla 

kvinnorna hade ett boende som de fått av kommunen.  

När det gäller det som kommunen ska informera om, verkade kvinnorna inte ha så mycket att 

säga. Den informationen de saknade var hälsoinformation, hur sjukvården fungerar.  

När det gäller praktik och vidare möjligheter till arbete var det lite delade meningar. Där en 

kvinna inte ser några möjligheter alls, menar en annan att det finns möjligheter men att de 

själva måsta hitta dem. Man måste arbeta för att komma framåt. Höörs kommun arbetar med 

att försöka hitta praktikplatser men om det skulle vara så att praktikplats hittas med hjälp av 

bekanta så motsätter sig inte kommunen detta. Kvinnorna kan med andra ord själva gå ut och 

fråga om de får lov att praktisera på ett speciellt ställe.  
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9. Sammanfattning och avslutande reflektioner 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur nyanlända kvinnor från Afghanistan 

upplever sin integrationsprocess i Höörs kommun. Jag har försökt ta reda på vad de själva 

anser att de behöver för stöd och vad det finns för hinder och möjligheter för integration. Jag 

har också tittat på hur integrationsarbetet ser ut i Höörs kommun, vilka integrationsfrämjande 

insatser de har och vilka tankar och idéer som ligger till grund för dessa insatser. Slutligen har 

jag jämfört hur pass mycket eller lite insatserna från kommunen ligger i linje med det som 

kvinnorna anser sig behöva för att underlätta integrationsprocessen i det nya landet. 

När det gäller det övergripande syftet är resultatet inte entydigt. Alla kvinnor kände inte 

samma sak inför integrationsprocessen. En av kvinnorna var lite uppgiven, att det skulle vara 

försent för henne att utbilda sig, och utan utbildning så finns de inte så stora chanser till ar-

bete. Hennes inställning hade ändrats över tid, från att vara positiv till att delta i olika aktivite-

ter för att kunna få praktik men när det inte gav något resultat så blev hon mer och mer uppgi-

ven. De övriga fem kvinnorna var mer framåt och såg en ljusare framtid, det var inte så många 

av dem som hade sysselsättning nu, men det ville de ha i framtiden. Några av dessa fem har 

problem med hälsan men såg inte det som ett så stort problem. De sa ”när jag blir frisk så ska 

jag lära mig språket och skaffa praktik/arbete”. De som inte hade några hälsoproblem var 

yngre och de höll på att lära sig svenska så de var nöjda. 

Överlag så var kvinnorna nöjda med integrationsprocessen. Kvinnorna i min studie kom i 

likhet med kvinnorna i rapporten av Camilla Gustavsson (2006) fram till att språket är centralt 

för att komma in i samhället. Kvinnorna från min studie la också till att hälsan var en viktig 

del, viktigt för att man ska orka vara med på SFI och de aktiviteter som underlättar för språ-

ket.  

Kvinnornas önskemål om hjälp och stöd från kommunen handlade också mycket om språket. 

De efterfrågade aktiviteter tillsammans med svenskar för att på det sättet lära sig språket 

snabbare, men också för att lära sig hur det svenska samhället fungerade. Kvinnorna pratade 

också mycket om sina barn, förväntningarna att de skulle få studera.  

Hjälp till självhjälp var en viktig bit i hur Gull-Britt Persson såg på integrationen. För henne 

var det viktigt att de nyanlända inte kände sig behandlade ”som barn” i kontakten med det 

svenska samhället. Att behålla deras egen vilja och drivkraft var viktigt för henne.  
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Höörs kommuns integrationsinsatser är mestadels i form av stöd och service, allt från att upp-

lysa om sophantering till att erbjuda SFI, men också boende och arbete. Kommunen stödjer på 

olika sätt också ytterligare insatser för att lära sig språket och skapa sociala kontakter genom 

språkcaféer och vän-familjer. Detta arbete utförs av frivilliga och frivilligorganisationer.  

Språket är också något som kommunen satsar på, men SFI räcker inte enligt intervjuerna med 

de afghanska kvinnorna. Att kvinnorna inte deltog så mycket som de skulle vilja beror i vissa 

fall på hälsobekymmer eller att de har andra sysslor att göra, såsom hushållssysslor och att 

uppfostra barn. För den yngre som varit i skolan hela dagen, är det förmodligen som hon sä-

ger att hon helt enkelt inte orkar. Att ordna fram praktikplatser ligger inte i kommunens pri-

mära ansvarsområde, men kommunen gör vad de kan i samarbete med migrationsverket. 
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11. Bilagor 

11.1 Informationsbrev till kvinnorna 

Hej!  

För er som inte känner mig sedan tidigare, jag heter Lina Krabbe och är 23 år gammal. Jag är 

med och jobbar med simskolan på lördagar för invandrarkvinnor på Orupsbadet tillsammans 

med bland annat Nunna Ekdahl. 

Jag skriver ett arbete för skolan som handlar om integration, att komma in i det svenska sam-

hället, få nya vänner, ge och ta av varandras erfarenheter och kunskaper. Jag är nyfiken på vad 

Höörs kommun tycker är en bra integration och varför de tycker så. Jag är också nyfiken på 

vad kvinnor som varit i Sverige en längre eller kortare tid tycker skulle vara en bra integrat-

ion. Jag vill med andra ord höra era röster om vad ni tycker skulle vara en bra integration. Det 

kan handla om allt från hur ni tycker att kontakten med Svenska myndigheter såsom Migrat-

ionsverket, Arbetsförmedlingen eller Höörs kommun i allmänhet har varit? Om ni har vänfa-

miljer/kontaktpersoner: tycker ni det är ett bra sätt att komma in i det svenska samhället? Är 

det något stöd som ni tycker att ni saknar, eller är det så att ni har fått för mycket stöd och att 

ni känner att ni inte får göra någonting själva? Jag är intresserad av vad ni har att säga!  

Den 16 april har jag hyrt Sagorummet på Höörs Bibliotek mellan 10.30 - 13.00, där jag 

tror många av er har varit tidigare tillsammans med Ulla. Då tänkte jag göra en intervju med 

er som vill, jag kommer ha lite frågor om bland annat ovanstående teman.  

Ulla kommer antagligen sitta med under intervjun och Fatima, som var med under de fem 

första simlektionerna, kommer vara tolk.  

Ni som vill vara med och få era röster och tankar hörda men inte vill stå med namn får 

naturligtvis vara anonyma!  

Jag hoppas att jag har väckt ert intresse och att ni vill vara med och hjälpa mig med detta ar-

bete.  

Har ni några frågor så ska jag försöka svara på dom så gott jag kan, ta kontakt med mig på 

Facebook så kan vi använda tillexempel google translate eller ring.  

Med Vänliga Hälsningar,                                                                      

Lina Krabbe 0734168705 
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11.2 Bilaga 2 Intervjuguide till kvinnorna 

Bakgrund 

1. Hur gammal är du?  

2. Hur länge har du/ni varit i Sverige?  

Ankomst och integration 

1. Hur upplevde du/ni er flykt till Sverige? Vilka förväntningar hade ni och stämde 

verkligheten överens med förväntningarna?  

2. Vad betyder integration för er?  

3. (Hur skulle ni beskriva integration om ni inte fick använda det ordet? ) 

Primärintegration Kommunikativa/ Sociala 

1. Hur har det gått med er för språket? Får ni/fick ni SFI?  

2. Finns det/fanns det möjligheter att träna det svenska språket utanför SFI-

undervisningen?  

3. Känner ni till/kände ni till om det finns ställen dit ni kan/kunde gå för att träna 

språket?  

4. Om ja, hur fick ni reda på det?  

5. Vad tycker ni behövs för att man ska kunna lära känna andra och bygga upp ett 

nätverk? 

Primärintegration Ekonomiska/Boende 

1. Hur ser ni/såg ni på möjligheten att få ett arbete?  

2. Vad är de viktigaste för att få ett arbete?  

3. Tycker att ni fått rätt verktyg för att få ett arbete? 

4. Vilken typ av boende har ni blivit erbjudna? 

5. Tycker/tyckte ni att boende erbjudandet är bra eller hade ni föredragit ett annat sätt 

att bo på?  

Makt att definiera andras behov  

1. Har den hjälp och det stöd ni fått/får i olika sammanhang motsvarat det ni anser er 

behöva?  

2. Om inte, vilket stöd hade ni isf önskat ni fått och i vilken situation.  

T.ex. i mataffären, boende, generell information, hur man köper tågbiljetter.  

3. Har ni någon gång frågat efter ett annat stöd än det som erbjudits er?  

Om ja, hur blev reaktionen?  

Om nej, varför inte?    
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Lösenord 

1. Upplever ni att det finns något som gör att ni blir mer eller mindre accepterade?  

2. Vad är det att vara svensk?  

3. Har ni försökt att bli det?  

Identitet och kvinna 

1. Jag har läst att när man flyttar över landsgränser där kulturer såsom religion och  

normer skiljer sig åt, kan man uppleva en typ av identitetskris. Hur känner ni inför 

detta?  

(Upplever/upplevde ni någon skillnad i hur ni såg på er själva innan ni flyttade till 

Sverige och nu när ni befinner er i Sverige? Upplever/upplevde ni någon skillnad i 

hur samhället ni bodde i innan såg på er jämfört med hur samhället här ser på er 

nu?.  I böckerna jag har läst menar författaren att det tidigare samhället har varit 

med och forma ens identitet och att i mötet med ett nytt samhälle med eventuellt 

nya värderingar och en ny kultur ens identitet kan komma i gungning.  

2. Hur skulle ni beskriva er i relation till andra kvinnor som har svensk etnicitet?  

 

10.3 Bilaga 3 Intervjuguide integrationskoordinator Gull-Britt Persson 
 

1. Hur skulle du beskriva ordet integration om du inte fick använda just det ordet?  

2. Hur ser er strategi för integrationsarbetet ut? Kan du beskriva den?  

3. Hur länge har nu haft denna strategi/gjort såhär för att integrera nyanlända i sam-

hället?  

4. Vad baserar ni denna strategi på?  

5. Har du tänkt utifrån kön eller något annat?  

6. Hur tycker ni att den fungerar?  

7. Vad tror ni att de nyanlända tycker?  
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