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Sammanfattning 
 

Denna studie undersöker om empowerment som metod för flyktning-, asyl- och migrant-

kvinnor kan vara nyckeln och ge bättre förutsättningar till lokal och social integration. 

Detta har undersökts genom en kvalitativ fallstudie på ett integrationsprojekt för enbart 

kvinnor. Utifrån intervjuer och deltagande observation har empowermentprocessens 

verktyg identifierats samt på vilket sätt det kan främja kvinnornas förutsättningar för 

integration. Studien visar att empowermentrelaterade metoder i en miljö med endast 

kvinnor haft en positiv verkan för empowerment av kvinnorna och vidare underlättat deras 

förutsättningar för integration. Detta förklaras utifrån att empowerment ökar självkänslan 

och självförtroendet hos kvinnorna vilket kan resultera i förbättrad svenskinlärning och 

mottagligheten för samhälls- och kulturell kunskap. Det kan främja förmågan att definiera 

nya mål och framtidsplaner. Empowerment av kvinnorna kan således ge bättre 

förutsättningar och bidra till kvinnornas vilja och mod att ta del av det nya samhället.  

 

Nyckelord: Empowerment, Integration, Kritisk feministisk teori, flyktning-, asyl- och 

migrant-kvinnor 
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Förord 

 

Jag vill ödmjukast tacka de kvinnor, projektledare och den volontär jag har fått möjlighet 

att intervjua samt att de välkomnat mig vid observation. Utan er hade studien inte varit 

möjlig. 
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Inledning 
Krig, förtryck och förföljelse sker världen över och tvingar människor att fly från sina hem 

i förhoppning att komma till en tryggare plats. Enligt en UNHCR-rapport från 2014 ser vi 

för första gången över 50 miljoner människor på flykt sedan andra världskriget (UNHCR 

Northern Europé, 2014). Ökningen av flykting- och migrantströmmar har satt 

mottagarländer världen över på prov, inte minst Sverige. I takt med ett ökat antal 

flyktingar, asylsökande och migranter krävs sedermera en ansenlig och effektiv 

mottagnings- och integreringsprocess.  

Utmaningar som mottagarländer möter på grund av ökade flykting- och migrantströmmar 

är först och främst att finna lösningar som värnar om människornas primära behov, så som 

skydd, tak över huvudet samt mat och hälsa. Detta är så kallade akuta hjälpinsatser 

(MUCF 2016). Senare kommer ytterligare utmaningar som syftar till integration och 

sysselsättning i samhället, så kallade integrationsfrämjande insatser (MUCF 2016). I 

Sverige är kommunerna och civilsamhället centrala institutioner för detta och det finns en 

rad olika organisationer och projekt som arbetar för de integrationsfrämjande insatserna. 

Dessa insatser är ofta väldigt svåra och komplexa, eftersom det är många faktorer som 

spelar in. Det skiljer sig dessutom åt mellan könen. Studier visar att det tar längre tid för 

kvinnor att integreras i samhället och exempelvis har utrikesfödda kvinnor i Sverige 

betydligt högre arbetslöshet och lägre sysselsättningsgrad än utrikesfödda män. Denna 

process från mottagande till att etablera sig på arbetsmarknaden tar för kvinnor i 

genomsnitt 9–11 år medan det tar 7-10 år för män (Riksrevisionen 2015, 43).  

 

Problematiken kring det faktum att det skiljer mellan mäns och kvinnors integration i det 

svenska samhället har behandlats i en rapport från MUCF (Myndigheten för ungdoms- 

och civilsamhällesfrågor) som kartlägger civilsamhällets engagemang i 

flyktingmottagandet. En slutsats är att det krävs speciellt riktade projekt och insatser för 

asylsökande kvinnor, tjejer och unga hbtq-personer (MUCF 2016). Till detta går det även 

tillägga att normen för flyktingar och migranter har länge varit att männen åker först och 

kvinnan lämnas kvar eller kommer efter. Utifrån den feministiska litteraturen kan en 

därför säga att kvinnor upplever migration på ett annat sätt än män utifrån beslutet att åka, 

processen av resan, konsekvenserna av att ge sig av och början på någon nytt i 

mottagarlandet (Pettman & Hall i Shepherd 2015, 286). Med anledning av att kvinnor har 

andra upplevelser under flykten är det av betydelse att specifikt fokusera på deras 

perspektiv av integration i det nya landet. 
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1.1 Problemformulering  

Ett sätt att försöka främja integrationen för kvinnor kan vara genom empowerment1. 

Denna metod har använts inom socialt arbete för att arbeta med grupper och individer som 

befinner sig i en marginaliserad och utestängd position i samhället (Nielsen 2015, 130). 

Detta kan vidare ses som relevant för integrationsprocessen bland flykting- och 

migrantkvinnor. Valenta och Berg (2010) har gjort en studie angående asylsökande på 

norska asylboenden där empowerment använts som en strategi för att asylsökande skall 

integreras bättre i samhället (Valenta och Berg 2010, 492). De hävdar utifrån deras studies 

resultat att empowermentorienterade integrationsprojekt generellt är ett bra 

tillvägagångsätt för ändamålet och speciellt kombinationen mellan språkträning och 

empowerment. Dock behandlar studien både manliga och kvinnliga asylsökande vilket 

bidrar till att de ser asylsökande i sin studie som en grupp. Därför tas det liten hänsyn till 

skillnader mellan män och kvinnor i integrationsprocessen. Ett konkret exempel som 

tidigare inte blivit forskat på, men som tar detta i beaktning, är ett lokalt 

integrationsprojekt i Skellefteå, Migrantmammor. De använder sig av empowerment som 

metod för att förbättra integrationen bland flyktig-, asyl- och migrantkvinnor. Det är ett 

relativt nytt, lokalt integrationsprojekt för endast kvinnor, såväl utrikesfödda- som 

svenskfödda kvinnor (Migrantmammor u.å) och blir därför intressant i diskussionen kring 

det dagsaktuella omvärldsläget med ökade flykting- och migrantströmmar.  

Det uppstår dock problematik kring empowerment och dess verkan vilket har intresserat 

forskare. I den citerade artikel ”What’s wrong with empowerment” kritiserar Riger 

empowerment på några punkter. För det första menar hon att empowerment ligger till 

grund för individualism. För det andra åsyftar Riger att empowerment snarare leder till 

individers känsla av makt istället för faktisk makt. Vad människor med lite makt i första 

hand behöver menar Riger, är en inkomst och ett jobb (Riger, 1993, 289). Vidare 

argumenterar hon att empowerment till sin natur kommer från maskulina koncept av makt 

och kontroll över traditionellt feminina omtankar om gemenskap och samarbete (Riger 

1993, 280). Nielsen (20152) har undersökt empowerments påverkan på integrationen där 

hon menar att det går att ifrågasätta den positiva bild som ofta målas upp i 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Empowerment	  kan	  översättas	  till	  Egenmakt	  på	  Svenska	  men	  med	  anledning	  till	  
bristfällig	  översättning	  kommer	  empowerment	  användas	  i	  denna	  studie	  
2	  Nielsens	  argument	  grundar	  sig	  i	  hennes	  avhandling	  Viljen	  til	  at	  frigøre:	  en	  undersøgelse	  
af	  empowerment	  i	  praksis	  från	  2009	  men	  materialet	  i	  denna	  uppsats	  är	  taget	  ur	  hennes	  
bokkapitel	  Empowerment	  	  och	  Normalisering	  i	  Montesino,	  N	  &	  Righard,	  E	  (red.)	  2015.	  
Socialt	  arbete	  och	  migration.	  1.	  uppl.	  Malmö:	  Gleerup	  s.127-‐147	  
	  



	  

	   3	  

empowermentrelaterade integrationsprojekt. Nielsen hävdar att diskriminerande och 

förtryckande strukturer lätt ignoreras såsom rasism, diskriminering på arbetsmarknaden, 

samt sociala och ekonomiska svårigheter. Detta tenderar att ligga kvar i skuggan av det 

som ofta ses som framgång i sådana projekt. På så vis kan en diskutera huruvida 

empowerments påverkan i kontexten där fokus och ansvar för inkludering och 

integreringsprocessen lyfts på individen istället för att problematisera strukturerna som 

ligger bakom.  

I begrundandet av paradoxen som tyder på delade meningar inom forskningen kring 

empowermentrelaterade metoder och integration som beskrivit ovan är det av betydelse att 

undersöka om det kan fungera i denna kontext för att främja just kvinnors integration i ett 

lokalt samhälle eller om det endast har ringa betydelse eller ingen verkan alls. Med hänsyn 

till kvinnliga flyktingar, asylsökande och migranters annorlunda upplevelser och det 

faktum att män i genomsnitt integreras snabbare än kvinnor är det också av intresse att 

göra en studie på ett projekt som fokuserar på endast kvinnor.  

1.2 Syfte och Frågeställning 
Utgångspunkten för denna uppsats tar sats utifrån problematiken kring att det är en lång 

och problematisk process för kvinnor att integreras i det svenska samhället samt 

skiljaktigheten i forskningen kring empowements påverkan för individens livssituation. 

Syftet blir således att undersöka och kartlägga på vilket sätt empowermet av flykting-  

asyl- och migrantkvinnor kan påverka deras integration. För att enklare besvara detta har 

följande forskningsfrågor formulerats; 

•   På vilket sätt kan empowermentrelaterade metoder påverka flykting-, asyl- och 

migrantkvinnors förutsättningar för att integreras lokalt och socialt i det svenska 

samhället? 

•   Hur har empowerment av flykting-, asyl- och migrantkvinnor bidragit till 

förändrade förutsättningar till att de integreras lokalt och socialt i Skellefteå? 

1.3 Avgränsningar  

Med tanke på studiens tids- och rumsmässiga begränsningar har studien avgränsats till att 

undersöka empowerments påverkan för flykting-, asyl- och migrantkvinnors sociala och 

lokala integration i en mindre eller medelstor stad i Sverige. Detta för att kontexten 

förmodas skilja sig mellan större och mindre städer. Därefter kommer ytterligare 

avgränsning ligga på empowerments sociala aspekter, därav inte ekonomiska.  
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1.4 Disposition 

Studien är indelad i fem kapitel vilka är inledning, teori, metod, empiri- och analys samt 

ett avslutande diskussionskapitel där slutsatser kommer presenteras. I teorikapitlet 

redogörs det teoretiska ramverket för studien. Dessa är Kritisk feministisk teori, 

Empowerment och Integration. I metodavsnittet ges en beskrivning för vilka metoder 

studien grundar sig på, vilka är semistrukturerade intervjuer och deltagande observation. 

Det kommer även följas av en kritisk diskussion och förhållningssätt. Vidare följer 

Empiri- och analysavsnittet där studiens huvudsakliga innehåll redovisas och följs av en 

grundläggande analys och hur det förhåller sig till teorin. Avslutningsvis kommer en 

djupare analys, diskussion samt förslag på vidare forskning.  

 

2. Det teoretiska ramverket  

Detta kapitel kommer redogöra för tidigare och relevant forskning samt studiens teoretiska 

ramverk. Eftersom studiens mål är att undersöka hur empowerment kan ge bättre 

förutsättningar för kvinnors integration i det lokala samhället följer ett teoretiskt ramverk. 

Det består av tre olika komponenter; Kritisk feministisk teori, Integration och 

Empowerment. Analysen kommer att utgå från ett kritiskt feministiskt perspektiv och 

genomsyra hela studien. Detta med anledning av projektets utformning, det faktum att det 

endast innefattar kvinnor, samt ur den synvinkeln att studien ämnar problematisera och 

ifrågasätta rådande maktstrukturer.  

2.1 Kritisk Feministisk Teori 

Studiens teoretiska antaganden vilar på ett kritisk feministiskt perspektiv. Analysen av 

grupper och strukturer grundas i en global maktordning där kvinnan är underställd 

mannen. Det ses som en normativ teori eftersom det finns en strävan att förändra 

samhället. Centralt för den feministiska analysen är att kön genomsyrar diskussionen kring 

makt, politik, stat, demokrati och välfärdspolitik. En annan central aspekt är hur 

feministisk analys belyser det privata och det offentliga rummet, vilket många andra 

teorier historiskt sett har gått förbi (Eduards & Rönnblom 2008, 12). I denna studie blir 

utgångspunkten särskilt vägande då kvinnors deltagande i samhället påverkas av det 

privata. Somliga menar att flykting- och asylsökande kvinnor ofta kommer från mer 

patriarkala strukturer. Detta belyser vikten av att kvinnor kan vara i behov av att komma 

ut och ta del av ett socialt liv utanför hemmet. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att så 

behöver det givetvis inte vara. Vidare kan det utmåla dem som ”offer” och något som 
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”måste hjälpas” vilket bidrar till att dessa antaganden och berättelser av invandrarkvinnor 

reproducerar och förstärker bilden ytterligare, vilket är problematiskt (Nielsen 2015). 

Erden anser att detta är ett stort problem och menar att kvinnor från utvecklingsländer är 

exkluderade från narrativen och ses inte som aktiva och kompetenta individer (Erden 

2016, 524). Detta är också ett utbrett problem i litteraturen kring flyktingar. Kritisk 

feministisk teori lyfter fram kvinnornas förmågor och problematiserar begrepp som ”lärd 

hjälplöshet” och ”materiellt och emotionellt beroende” som är inbäddade i patriarkala 

ideologier (Dadds 2011, Loftsdóttir 2011 refererad i Erden 2016, 524). Denna studie 

kommer därför i linje med Erden att lyfta fram flyktingkvinnan och hennes förmåga att 

förbättra hennes livskvalitet genom deras egna styrkor och färdigheter. Den kritiska 

feministiska teorin ser Erden som nödvändig för att fånga upp hur kvinnor inom ett lokalt 

sammanhang kan främja holistiska emancipatoriska diskurser för att hjälpa 

flyktingkvinnor att bli medvetna om sig själva. Vänskapen mellan flykting- och lokala 

kvinnor kan också hjälpa dem att tolka sina tidigare emancipatoriska erfarenheter, 

positionera sig inom bredare historiska genusdiskurser, samt skapa harmoni genom att 

ifrågasätta relationer (Erden 2016, 254).  

 

2.2 Empowerment  
Empowerment har länge använts som metod och mål inom socialt arbete (Nielsen 2015) 

men det råder oenighet och delade åsikter om hur empowerment kan mätas och bestämt 

definieras (Kabeer 1999, 436). Det är i hög grad kontextberoende (Malhotra, Schuler et al. 

2002, Kabeer 1999). Ett sätt att definiera empowerment är att det ska förstås utifrån en 

process där individer tar kontroll över sitt liv i den grad att de är kapabla till att aktivt 

kunna influera centrala faktorer i deras omgivning (Brekke 2004, 8). Begreppet 

empowerment har dock kritiserats för att inte ta nog hänsyn till tärande krafter i samhället; 

såsom fattigdom, rasdiskriminering, kön etc. Detta försummar maktkampen som finns 

mellan marginaliserade grupper och det system som arbetar mot dem (Rees, 1991; 

Wilkinson, 1998; Braye, 2000 refererad i Valenta och Berg 2010, 489). Forskare menar 

också att empowermentorienterade metoder kan öka kontrollen av de marginaliserade 

grupperna vilket i sin tur talar emot individens förmåga att få kontroll över sig själv via 

empowermentrelaterade metoder (Riger, 1993; Townsend, 1998; Valenta, 2001; Brekke, 

2004 refererad i Valenta och Berg 2010, 489) 
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Andra forskare menar att empowerment inbegriper psykologiska och kognitiva aspekter 

och att ” …kvinnors förståelse för villkoren till underordning och orsakerna till sådana 

förhållanden på både mikro- och makronivå i samhället … handlar om att förstå sig själv 

och behovet av att göra val som kan gå mot kulturella och sociala förväntningar” 

(Stromquist, 1995, 14, översatt från engelska). I likhet med Stromquist, redogör Nielsen i 

kontexten av empowerment och integration, att bland invandrarkvinnor ser en del 

empowermentprocessen som en kvinnligt frigörande process från en kulturell patriarkal 

struktur kvinnorna kommer ifrån (Nielsen 2015, 137-138).  

Psykologisk empowerment menar Zimmerman inkluderar ”tron om ens kompetens och 

effektivitet, och villighet att bli involverad i aktiviteter för att få kontroll i det sociala och 

politiska rummet” (Zimmerman citerad och översatt  i Riger 1993, 281). Cattaneo & 

Goodman (2015, 84) definierar empowerment som ett meningsfullt skifte i makt-

upplevelsen vilket uppnås genom interaktion med den sociala världen. De argumenterar 

för att empowermentprocessen utspelas där en person handlar mot personliga och 

meningsfulla mål och för att röra sig mot dessa mål, bygger processen i sin tur på 

samhällsstöd, skicklighet, kunskap och självverkan (Cattaneo & Goodman 2015, 84).  

Enligt Kabeer (1999) är möjligheten att välja central när en talar om makt vilket hon 

diskuterar i hennes, om än äldre, artikel ”Reflectiones on the Measurement of Women’s 

Empowerment”. Dock menar hon att i betydelsen av att välja är både villkoren för val och 

konsekvenserna av att välja centrala. Kabeer diskuterar också empowerment som en 

individuell och en strukturell förändring i processen och att indikatorer av empowerment 

bör vara i den kontext som skapar empowermentprocessen. I denna studie kommer 

processen följaktligen beröra identitet, självkänsla och självförtroende och dess betydelse 

för integration i det lokala samhället. Det förväntas ha betydelse eftersom identitet, 

självkänsla och självförtroendet speglar beteendet och kan på så sätt kopplas ihop med hur 

en integreras i samhället. Samtidigt kommer den strukturella förändringen tas i beaktning. 

 

Vidare menar Kabeer att empowerment består av tre komponenter; Resources, Agency 

och Achievements. Dessa tre dimensioner är odelbara och hänger samman (Kabeer 1999, 

452; 2005). En förändring i en dimension kan därför leda till förändring inom de andra 

(Kabeer 2005, 15). Dessa komponenter sammanfattas i figur 1 nedan följt av en utförligare 

förklaring i nästkommande stycken; 
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Figur 1. Empowerments tre komponenter Kabeer 1999, 437  

 

Resources inkluderar betydelsen av åtkomst till både materiella och sociala resurser som 

är en förutsättning till förmågan att välja. Det syftar också till en potential till att välja 

snarare än att faktiskt välja. Resources är distribuerade kring olika institutioner och 

relationer i samhället, vilket också betyder att det finns personer med privilegier och högre 

positioner än andra när det handlar om regler, normer och i vilken grad de kan påverka 

samhället och sin egen situation (Kabeer 2005, 15).  Hur resurserna fördelas beror sålunda 

på individens möjlighet att definiera prioriteringar och genomdriva förändringar samt att 

definiera villkoren för vilka resurser som görs tillgängliga. Exempelvis om en kvinnas 

primära tillgång till resurser är i hemmet kan hennes förmåga att göra strategiska val vara 

begränsade (Kabeer 2005, 15).   

 

Agency relaterar till förmågan att definiera egna mål och hur en vill handla. Denna aspekt 

tenderar att bli operationaliserad som beslutsfattande i samhällsvetenskapliga litteraturen 

(Kabeer 1999, 438). Det kan exempelvis handla om förmågan att förhandla, reflektera och 

analysera. Det kan utövas av personer samt genom kollektiva grupper. Det kan ses som 

både positivt utifrån att en kan välja över sitt eget liv, sätta upp egna mål och möta 

invändningar från andra. Det kan även vara negativt då det kan resultera i att en tar makt 

över någon annan. Agency i relation till empowerment innebär inte bara förmågan att 

aktivt utöva val, det är också ett sätt som kan bidra till att utmana maktrelationer. 

Empowerment är alltså förankrad i människors självbild och den är i sin tur kritiskt 

relaterad till hur de ses av människor omkring dem och samhället (Kabeer 2005, 14-15).  

Achievements handlar mer eller mindre om vad empowermentprocessen uppnår och bidrar 

till. I denna kontext är det i vilken utsträckning en har vågat definiera nya mål, utveckling 

av reflektion- och analysförmåga samt hur detta speglat beteendet (Kabeer 1999; 2005). 

Denna studie kommer vidare se hur detta kan påverka kvinnorna och i sin tur hur 

empowerment av kvinnorna kan bidra till bättre förutsättningar för integrering utefter 

valda kriterier för en god integration som beskrivs i avsnittet nedan.  
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2.3 Integration 

Innebörden och tolkningen av begreppet integration  kommer fungera som en del i det 

teoretiska ramverket. Integration är en komplicerad process som innefattar språkliga 

barriärer, brist på kunskap om det nya samhället och ”vi” och ”dom”-tänk, (Fernandes 

2015 i Montesino & Righard 2015). Det finns en rad olika definitioner och synsätt på 

integration och hur den bör utformas. Valtonen (1998, 57) menar att integration är en 

målinriktad process. Det medför att det finns vissa hinder som måste förhandlas innan 

nykomlingar kan nå en nivå av samhällsdeltagande. Kuhlman (1991) ser integration som 

en relativ kulturell bestämd process. Han menar att i analysen av integration är det inte 

bara en granskning av absoluta nivåer av mätbara variabler utan också analysen av hur den 

utformas med hänsyn till kontext, behov, mål, normer, tid och rum. Detta tar också Colic-

Peisker och Tilburys (2003) upp i artikeln ”Active and passive resettlement” där de 

argumenterar för vikten av att utforma integrationsprogram utifrån flyktingarnas behov. 

För att göra det måste ha god förståelse för krosskulturella problem och att ett stort 

problem idag är att de är utformade från ett västerländskt perspektiv (Colic-Peisker & 

Tilburys 2003) Dessutom är flera forskare också eniga att betydelsen av civilsamhällets 

engagemang och interaktion mellan lokalbefolkning och nyanlända är av stor vikt för att 

integrationsprocessen skall fungera (Fiske 2006; Kawachi & Berkman 2001 refererad i 

Erden 2016, 252). I samma spår argumenterar Korac (2003) att integrationpolicys borde 

vara flexibla och tillgodose olika behov för olika grupper av flyktingar. I hennes studie om 

hur flyktingar lyckas integrera utan en egentligen existerande integrationspolicy i Italien, 

uppmanar även hon att social interaktion med samhället är ett viktigt mål i integrationen 

och har stor betydelse för hur flyktingar upplever sin situation.  

I Ager och Strangs (2008) artikel ”Understanding Integration: A Conceptual Framework” 

diskuteras nyckelfaktorer för en bra integration. Sammanfattningsvis talar de för att 

åtkomst och integrering för olika sektorer inom sysselsättning, tillgång till bostad, 

utbildning och hälsa är viktiga. En annan grundpelare för integration är den sociala 

integreringen mellan olika samhällsgrupper och förmågan att komma över sociala, 

kulturella och språkliga barriärer. Dessa hinder kan annars motverka eller försvåra 

integration. Vidare pekar dem på vikten av att få en grund i samhällets normer och 

antaganden gällande medborgarskap och rättigheter. Utifrån ett induktivt angreppssätt har 

Ager och Strang utvecklat en modell med tio faktorer under fyra teman som de bedömer 

vara ram för hur en god integration bör se ut (Ager & Strangs 2008). Dessa tio olika 

faktorer kan sammanfattas i denna modell; 
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Figur 2, A Conceptual framework defining Core Domains of Integration, Ager & Strang 

2008, 170 

2.3.1 ”Market and Means” 

Detta tema innefattar arbete och sysselsättning, tillgång till bostad, utbildning och hälsa. 

Ager och Strangs delar åsikten med andra forskare att arbete och sysselsättning kan ses 

som en av de mest centrala indikatorerna på god integration. Det är även den faktor som 

det forskats mest på när det gäller integration eftersom den anses täcka upp aspekter på 

både det sociala och ekonomiska planet. Det kan också handla om psykologiska faktorer 

så som framtidsplaner samt en slags återställning av självkänsla (Africa Educational Trust 

1998; Bloch 1999; Tomlinson and Egan 2002 refererad i Ager & Strang, 2008, 172). 

Vidare omfattar detta tema tillgång till bostad och känslan att kunna känna sig hemma då 

det kan vara skillnad på att ha någonstans att bo och någon stans att kalla hem. Utbildning 

ses också som en av de viktigaste faktorerna. Genom språkinlärning och en bra utbildning 

får en ta del av värdefull kunskap vilket senare är betydande för framtida arbete. 

Utbildning är också en arena för att knyta kontakter. Sista faktorn inom detta tema är 

hälsa. För att en skall kunna förmå att interageras och delta i ett socialt samhälle är en 

avgörande förutsättning att en mår bra, både psykiskt och fysiskt. Därför spelar hälsan 

också stor roll.  

2.3.2 ”Social Connection” 

Detta tema ses som den drivande faktorn i den lokala integrationen och bör ses som en 

ömsesidig tvåvägsprocess. Det är således betydande att se på den sociala interaktionen 



	  

	   10	  

mellan flyktingar, asylsökande, migranter och lokalbefolkningen i samhället. Sociala 

broar är relationen mellan samhällsgrupper, det vill säga relationen mellan flyktingar3 och 

lokala invånare i mottagarlandet. Denna relation ses som en viktig komponent och har 

som mål att få social harmoni bland olika samhällsgrupper (Ager & Strang, 2008, 179). Är 

denna länk konfliktdrabbad av exempelvis främlingsfientlighet, kan det ge en högst 

negativ effekt och ett polariserat samhälle. För det andra kategoriseras Sociala band till 

relationer mellan familjen, etnisk tillhörighet, religion och andra former av grupper. Detta 

är viktigt för att känna sig trygg eftersom känslan av tillhörighet kan ha positiva 

psykologiska aspekter. Det kan även bidra till att gruppen ”får en röst” vilket i 

sammanhanget kan vara avgörande då de ofta kan känna sig utelämnade. Det ger också ett 

utrymme för att fortsätta utöva sina traditioner och kultur (Ager & Strang, 2008, 178). 

Slutligen omfattar detta tema Sociala länkar vilket beskrivs som relationen mellan 

individen och statens struktur, exempelvis myndigheter (Putnam 1993 & Woolock 1998 

refererad i Ager & Strang 2008). Den sociala länken kan ha vissa barriärer i form av brist 

på kännedom om vilken myndighet som behandlar vad, vilka services som ges, samt 

språkliga hinder. Förmågan att samhället ger möjlighet till att vägleda flyktingar och 

migranter till rätt service och på så vis få rätt information är således en viktig komponent 

för att främja integration.  

2.3.3 Facilitators  

Tredje övergripande temat är ”Facilitators” som uppmärksammar vikten av att ta bort 

kommunikativa barriärer för integration. Under detta tema finns språk, kulturell kännedom 

och förståelse och beskrivs som centralt för att effektivt integrera i samhället. Vikten att 

kunna kommunicera med varandra och undvika missförstånd är en god grund till att känna 

sig delaktig i samhället och kan även förebyggande konflikter. Säkerhet är också en viktig 

faktor då förutsättningarna för en bra integration tenderar bli bättre när en känner sig 

trygg. Ett stabilt samhälle utan större konflikter mellan samhällsgrupper, har stor 

betydelse för integration (Ager & Strang 2008). 

2.3.4 Foundation  

Sista temat är ”Foundation” och handlar om stabilitet, rättigheter och medborgarskap. 

Denna är komplex att mäta eftersom det går att se nationalitet, medborgarskap och 

rättigheter ur olika uppfattningar och perspektiv. Hur dessa begrepp tolkas är således 

centralt i analysen av denna indikator av integration och är viktiga för principer och praxis 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  I	  denna	  studie	  kommer	  det	  även	  innefatta	  asylsökande,	  migranter	  samt	  de	  som	  fått	  
asyl.	  
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(Ager & Strang 2008). I den svenska kontexten blir det således svensk lag för 

medborgarskap, rättigheter och skyldigheter.  

2.4 Operationalisering  

Det teoretiska ramverket som framställts ovan kommer stå till grund för analysen. Studien 

kommer vila på kritisk feministisk teori med tesen att empowerment av flykting-, asyl-, 

och migrantkvinnor kan påverka och främja förutsättningarna för deras integration. Nedan 

beskrivs en mer specifik operationalisering om vad studien avser att mäta vilket kommer 

undersökas utifrån intervjufrågor (se bilaga 1) och observationsprotokoll (se bilaga 2). 

Empowerment kommer att operationaliseras i linje med både Kabeer (1999) och 

Cattaneo och Goodman (2015) definitioner. Studien kommer utgå från att empowerment 

är en process bestående av förmågan att definiera personliga och meningsfulla mål som 

dels bygger på självverkan men också samhällsstöd, skicklighet och kunskap. Detta 

kommer mätas genom att undersöka hur eller om kvinnornas synsätt på sitt eget liv, 

förmågor och beteende förändrats i en självstärkande riktning genom projektets 

empowermentrelaterade metoder. Med självstärkande riktning avses om det finns tecken 

på ökad förmåga att välja, definiera mål och våga påverka sin situation för att integreras. 

Det kommer vidare att tolkas och kategoriseras utifrån Kabeers (1999; 2005) Resources, 

Agency och Achievements för att kartlägga hur empowerment av flykting-, asyl-, och 

migtrantkvinnor kan påverka förutsättningarna för integration. För att veta vad god 

integration är kommer det operationaliseras utefter valda komponenter av Ager och 

Strangs komponenter för god integration. 

Integration kommer att operationaliseras som en mångdimensionell process som täcker 

en rad olika områden. Utefter studiens avgränsning ligger fokus på den lokala och sociala 

integrationen och för att mäta integration och huruvida den anses vara bra eller ej, kommer 

studien utgå från delar av Ager och Strangs (2008) kriterier för en god integration. 

Komponenterna ”Sociala band” och ”Sociala broar” som beskrivits i teoridelen kommer 

undersöka i vilken utsträckning deltagarna i projektet har hittat nya vänner och bekanta 

samt om eventuellt nya relationer har lett till att kvinnorna umgås utanför projektets 

ramar. För att undersöka ”Språk och kulturell kännedom” kommer studien undersöka vad 

projektet använder för resurser för att främja svenskaträning och samhällskunskap. Detta 

kommer sedan jämföras med vad deltagarna tidigare haft för svenskakunskaper och se om 

det skett en personlig utveckling i det svenska språket och förståelse av kulturen. Har det 

skett en förbättring kommer det tolkas som att projektet har goda resurser och metoder för 
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detta. ”Sociala länkar” ämnar undersöka vilka relationer med samhällsinstutitioner 

projektet har samt undersöka projektets möjlighet till hjälp och stöd för att vägleda 

kvinnorna i det nya samhället. Finner studien stöd för att projektet vägleder kvinnorna på 

ett sätt som främjar deras integration kommer det anses vara bra.  

Studien kommer undersöka hur empowerement kan påverka mod att våga leta arbete och 

på så sätt integreras på arbetsmarknaden. Om så är fallet, kommer detta att tolkas som att 

empowerment av kvinnorna i sin tur kan ge förutsättningar till kvinnornas egen förmåga 

att integreras på arbetsmarknaden och i samhället.  

För att se om projektet ser integration som en tvåvägsprocess kommer projektledarnas, 

volontärernas och deltagarnas relation till varandra undersökas. Om det inte finns en 

tydlig och hirearkisk maktrelation kommer det tolkas som att tvåvägsprocessen fungerar 

bra. 

Sammanfattning av kopplingen mellan empowerment och integration 

Studien ämnar undersöka hur empowerment av flykting-, asyl och migrantkvinnor kan 

vara en förutsättning till förbättrad integration. Finner studien att projektets 

empowermentrelaterade metoder leder till empowerment av kvinnorna som vidare 

underlättar förutsättningar till integration utefter valda kriterier, bedöms empowerment 

vara en god förutsättning för integration.  

 

3. Metod 

I detta kapitel redogörs för vilka metoder och material studien har använt sig av vilket är 

en fallstudie bestående av semistrukturerade intervjuer och deltagande observation. En 

kritisk diskussion kring metodval och etiska aspekter kommer även framföras.  

3.1 Forskningsdesign 

Denna studie är en kvalitativ fallstudie utifrån semistrukturerade intervjuer samt 

deltagande observation. Valet att göra en fallstudie på projektet Migrantmammor ansågs 

utifrån teorin och frågeställning som lämplig på grund av dess karaktär; unikt projekt, 

vänder sig till enbart kvinnor, arbetar utifrån empowerment och dess inverkan på den 

lokala integrationen i en mindre stad. Eftersom studiens mål är att svara på frågor som hur 

empowerment kan påverka förutsättningar för integration i ett lokalt samhälle och varför, 

är fallstudier ett lämpligt tillvägagångssätt (Yin 2007, 22). Det är en bra metod för 
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ändamålet då den avser fånga upp personers egna åsikter och tankar utan att det finns 

någon ”korrekt” sanning (Merriam, 1994, 44). Slutligen har fallstudiemetoden visat sig 

särskilt bra till studier av pedagogiska innovationer, utvärdering av program och för att ge 

information som rör policyfrågor (Merriam 1994, 46) vilket är en fördel då denna studie 

eventuellt skulle kunna ge en grund för framtida policys angående integrationsprocesser 

för kvinnor.  

3.2 Intervjuer  

Valet av intervjuer gjordes utifrån de faktum att det ansågs viktigt att gå in på djupet i 

syfte att försöka förstå om-, hur-, och vad empowerment har för betydelse för kvinnorna 

och deras förutsättningar för integration i det svenska samhället, samt hur det uppfattades 

av ledare och volontärer i projektet. Genom kvalitativa intervjuer sätts den intervjuade i 

fokus och det ägnas stor vikt åt svaren (Dalen 2008) vilket ligger till grund för den 

huvudsakliga empirin. Det ansågs även lämpligt att använda en mindre strukturerad 

intervjuform i syfte att få de intervjuade att prata mer fritt. Dock skulle det vara att föredra 

strukturerade intervjuer samt intervjua fler respondenter om syftet var att få en hög grad 

av reliabilitet och upprepningsbarhet. Detta skulle eventuellt vara lämpligt vid fortsatta 

studier.  

 

3.2.1 Urval  

De personer som intervjuats är regelbundna deltagare i projektet, en volontär och två 

projektledare. Eftersom den svenska språkförmågan bland deltagarna kan vara bristfällig 

valdes intervjupersoner utifrån ett målinriktat urval i samråd med projektledarna. Dessa 

har god kännedom om vilka av kvinnorna som hade tillräcklig svenska- eller engelska-

kunskaper för att kunna delta i intervjun (David & Sutton, 2016). Det faktum att 

projektledarna var med i processen tas i beaktande då det kan ha påverkat resultatet av 

intervjuerna eftersom de kan ha bidragit till att endast ”lyckade exempel” kommer med. 

Dock anses denna process som bäst lämpad då det ej fanns resurser till tolk samt att det 

också kan vara problematiskt med tolk i översättningsprocessen då misstolkning kan 

förekomma. Problematiken kring risken att det endast är ”lyckade exempel” bemöts med 

att studiens syfte är att undersöka hur empowermenent kan påverka förutsättningar för 

integration. Trots att urvalet gjordes utifrån ett icke sannolikhetsurval bör det dock inte ses 

problematiskt eftersom det är en kvalitativ fallstudie och det huvudsakliga syftet är inte att 

få någon generaliserbarhet, ambitionen är att gå in på djupet i det specifika fallet (David & 

Sutton, 2016).  



	  

	   14	  

 

3.2.2 Etiska aspekter 
Innan intervjuerna utfördes gavs information om den övergripande planen och syftet med 

studien. Det förklarades även att deltagandet var frivilligt samt information om 

anonymitet. Frågan om samtycke för deltagande och inspelning av intervjun ställdes varav 

alla medgav samtycke till både deltagande och inspelning (Dalen 2008, 20-23). Ytterligare 

beskrevs krav på konfidentialitet och att personuppgifterna som lämnades endast var till 

för forskaren och skall ej nå ut till obehöriga (Dalen 2008, 20-23). Detta togs även i åtanke 

när materialet analyserades. Genom att vidta försiktighetsåtgärder, exempelvis genom att 

inte nämna något i analysen som kunde avslöja personen ifråga, säkrades anonymitet 

bland kvinnorna (Dalen 2008, 26 )4. 

3.3. Deltagande observation  

En deltagande observation användes som ett kompletterande redskap för att fånga upp 

information som annars kan ses som självklara eller rutinmässiga. Detta för att få en direkt 

inblick i skeenden och beteende i stunden som ibland ej kan fångas upp i intervjuer 

(Merriam 1994, 102). Observationen utgick från ett så kallat observatördeltagande då 

medverkan var sekundär i förhållande till uppgiften att samla in information. Det som 

studerades lades sedan in i ett observationsprotokoll (se bilaga 2) för att sedan analyseras 

och sättas in i en kodningsram utefter teman i likhet med intervjuerna. På detta sätt 

fångades information upp men kvaliteten på informationen styrdes av deltagarna som var 

där samt gruppledarna (Merriam 1994, 106).  

3.4 Metod- och källkritik  

Kritik riktad mot fallstudier som metod är att det kan upplevas överförenkla eller 

överdriva faktorer, vilket kan bidra till att felaktiga slutsatser kan dras om hur verkligheten 

egentligen är. Denna risk gäller även för denna uppsats. Ytterligare risk är att en fallstudie 

kan ses som en beskrivning av hela verkligheten vilket den inte behöver vara utan endast 

en del av verkligheten (Merriam 1994, 47). Kvalitativa fallstudier är också begränsade av 

forskarens integritet och sensibilitet eftersom forskaren är det främsta instrumentet när det 

gäller insamling och analys av data (Riley 1963, refererad i Merriam 1994, 47). 

 

På grund av studiens omfattning och resurser kunde endast en del liten av deltagarna 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Projektledarna	  är	  på	  grund	  av	  dess	  ställning	  svårare	  att	  garantera	  anonymitet	  eftersom	  
de	  är	  färre	  till	  antalet	  och	  lättare	  att	  spåra	  upp	  eftersom	  projektet	  och	  dess	  källor	  nämns	  
vid	  namn.	  	  
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intervjuas, vilket i sin tur kan ge upphov till att deras uppfattningar och erfarenheter kan 

skilja sig från resten av gruppen. Med hjälp av observationen önskades detta kompenseras 

genom att på ett effektivt sätt få en uppfattning om vad de andra deltagarna tyckte om 

projektet samt hur deltagandet såg ut. Målet med observationen var också att få en bättre 

överblick kring gruppdynamiken. Problematik kring både intervjuer och observation är att 

det kan uppstå bias och subjektivitet som forskaren har med sig in i 

undersökningsprocessen (Merriam 1994, 116). Detta har tagits i beaktning, men det är 

trots allt näst intill omöjligt att undgå, då en observatörs påverkan av miljön och detta 

samspel kan leda till att bilden av situationen får brister (Merriam 1994, 116).  

Vid intervjuandet av deltagarna i projektet fanns vissa språkliga barriärer. Eftersom det 

inte fanns ekonomiska förutsättningar att anlita tolk samt problematik kring tolk, gjordes 

intervjuerna på enklare svenska. Detta är problematiskt ur några aspekter då det inte bara 

kunde hindra kvinnorna att ge utförliga svar utan också att de kan ha missförstått frågorna. 

Ett sätt att åtgärda detta var att i intervjudialogen bryta ner frågorna och ibland ge 

konkreta exempel på saker. Detta i sin tur kan ha bidragit till mer ledande frågor men 

ansågs ändå som bästa alternativet då flera alternativ gavs och det framkom svar. För att 

stärka dessa eventuella brister har också intervju av projektledarna och en volontär gjorts.  

	  
3.5 Empiriska materialet  

Huvudempirin består av semistrukturerade intervjuer kombinerat med en deltagande 

observation5. Även bidragsredovisning från 2015/2016 har använts men endast för att få 

en bredare bakgrund till projektet. Dessa dokument måste dock ses med kritiska glasögon 

då de själva författat dem. Intervjuerna utgick från en intervjuguide (Bilaga 1) utifrån 

operationaliseringen kopplat till teorin (Dalen 2008, 20-23) vilket berörde empowerment 

och integration.  

Av det insamlade intervjumaterialet6 transkriberades intervjuerna en kort tid efteråt för att 

få så god återgivning av informationen som möjligt. Att transkribera själv bidrar ofta till 

att lära känna empirin för att stärka analysprocessen (Dalen 2008, 65-69) vilket det 

bedöms ha gjort. På grund av skiftande språklig nivå har en del av citaten konstruerats en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Deltagande	  observation	  på	  Migrantmammor	  27/4/17	  samt	  2/5/17.	  	  
6	  Varje	  intervju	  (den	  inspelade	  tiden)	  tog	  ungefär	  mellan	  15	  och	  45	  minuter.	  Intervjuerna	  
utfördes	  under	  två	  dagar	  i	  samma	  lokaler	  som	  projektet	  i	  ett	  enskilt	  rum	  för	  att	  de	  
intervjuade	  skulle	  känna	  sig	  trygga	  i	  en	  familjär	  miljö.	  Frågorna	  rekonstruerades	  en	  aning	  
efter	  den	  första	  intervjudagen	  eftersom	  det	  ansågs	  finnas	  ett	  behov	  av	  en	  del	  
förtydliganden.	  
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aning för att göra det mer läsvänligt, men utan att tappa den ursprungliga innebörden. Vid 

analysen var första steget innehållsanalys utifrån en deduktiv ansats med förbestämda 

teman och de transkriberade intervjuerna samt observationsprotokollet kopplades ihop 

efter en preliminär första läsning. Nästa steg i processen var mer djupgående granskning 

av materialet då det insamlade materialet lästes noggrant ett antal gånger för att sedan 

koda om svaren till de olika teman i kodningsramen. Detta bidrog till att identifiera 

mönster i insamlat data (David & Sutton 2016, 273). Dessa mönster användes för att 

analysera och svara på studiens syfte och frågeställning och koppla dessa till teorin och de 

olika perspektiven på integration och empowerment. 

 

 

4. Empiri och Analys 
	  
I detta avsnitt kommer den huvudsakliga empirin redovisas och analyseras kopplat till 

teorin. En djupare analys och diskussion följer i nästa kapitel Diskussion 

 

4.1 Bakgrund till projektet 
Migrantmammor är ett integrationsprojekt som finansieras av Skellefteå kommun, 

Länsstyrelsen §37a och EFS Skellefteå. Det är ett projekt för endast kvinnor, med eller 

utan barn, oavsett nationalitet, ålder och tro. Det startades i april 2015 då det ansågs 

föreligga ett behov av en självstärkande och öppen mötesplats för nyanlända kvinnor i 

Skellefteåområdet, vilka i sin tur är den primära målgruppen (Migrantmammors 

slutrapport 2015-2016). Verksamheten syftar till att understödja samhällsetablerande 

nätverk, stödja språkutveckling och stärka självkänslan hos målgruppen ur ett 

empowermentperspektiv (Migrantmammors slutrapport 2015-2016, 1). Projektets aktörer 

är en kombination av Skellefteå kommun, EFS-kyrkans verksamhet och civilsamhället i 

form av frivilliga volontärer som hjälper till. 

 

Under verksamhetsperioden 2015 och 2016 besökte 180 personer från målgruppen 

verksamheten varav 75 personer besökte verksamheten under en längre period (minst 

3ggr/månaden under minst tre månader). Vidare har 18% av de regelbundna besökarna 

varit etablerade Skellefteåbor, mestadels kvinnliga pensionärer (MM Slutrapport 2015-

2016, 2). 
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Projektet utformas utifrån två träffar i veckan. Gemensamt för träffarna är att det 

involverar gruppsamtal vilka utgår från olika teman. Syftet är att ge en djupare förståelse 

av det svenska samhället, samt ge möjlighet att diskutera och dela olika erfarenheter. 

Projektet besöks emellanåt av andra aktörer i samhället, exempelvis Arbetsförmedlingen. 

Vidare fokuserar den ena träffen på det svenska språket där ett antal kvinnliga volontärer 

hjälper till med exempelvis läxläsning. Den andra träffen involverar fysisk träning i form 

av pilates följt av gemensam matlagning. Ett pilotprojekt som innefattar simträning har 

dessutom startats. (Migrantmammor, u.å).  

Verksamhetens vision och mål är att ”migrantkvinnor skall få se möjligheter, upptäcka 

sina drömmar och närma sig mål i det nya landet”, de vill vara ”…en mötesplats med 

empowerment i fokus där migrantkvinnor får tillgång till ett lokalt nätverk, information 

om samhället och stöd i sin utveckling” och ”… skapa en miljö där kvinnor vågar förhålla 

sig öppen till det nya utan att vara rädda att förlora sig själva” (Migrantmammor, u.å).  

 

4.1.1 Genomgång av intervjupersoner 
	  

Roll i Projektet Ursprung Ålder Tid involverad i projektet 

Kvinna 1 Mellanöstern 40-års åldern 4 månader 

Kvinna 2 Mellanöstern 40-års åldern 2 månader 

Kvinna 3 Afrika 20- års åldern 8 månader 

Projektledare 1 Afrika 30-års åldern 2 år 

Projektledare 2 Sverige 30-års åldern 2 år 

Volontär Sverige Pensionär 2 år 

 

4.2 Empowerment   

”De finns många olika saker som kan skapa egenmakt eller 
empowerment... jag tänker att de finns så många områden som en kan se 

potential i men jag tror att i grunden så har vi hittat ett ganska bra 
koncept för att täcka in, liksom må bra, hälsa, språk och 

kunskapsinhämtning i någon slags kombination…Det som är svårt när 
en pratar om empowerment är att jag tänker att det är dom som gör allt 

för de är ju den inneboende kraften som man bara lockar fram 
litegrann. Så att de är lite som att "de har migrantmammor gjort” men 

de har vi ju inte, de har ju dom gjort" (intervju projektledare 2) 
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Projektets huvudfokus är som tidigare nämnts empowerment av, och förbättrad integration 

och samhällsdeltagande för kvinnliga flykting-, asyl- och migrantkvinnor i Skellefteå. I 

detta avsnitt kommer de huvudsakliga verktygen för empowerment i projektets utformning 

kopplat till teoriavsnittet att identifieras och redogöras samt presenteras utifrån Kabeers tre 

komponenter för empowerment; Resources, Agency och Achievements. Resources 

kommer att identifiera och redogöra för projektets empowermentrelaterade metoder. 

Agency kommer att identifiera och redogöra processen hos kvinnorna och hur de kan 

utvecklas personligt i empowermentprocessen. Den sista komponenten, Achievements, 

som relaterar till utfall av empowermentprocessen, kommer i denna kontext att undersöka 

och redogöra hur det kan påverka integrationen av kvinnorna7 i det lokala samhället, i 

detta fall Skellefteå.  

 
4.3 Resources; förutsättningar 

Empowermentprocessens första komponent handlar om tillgång till resurser. Något som 

då behövs är bland annat få individer att våga ta del av dessa. Betydelsen att projektet 

riktar sig till endast kvinnor tycks av samtliga respondenter vara av stor betydelse för 

kvinnornas deltagande, kunskapsnyttjande och personliga utveckling. Detta kopplas därför 

till vad Kabeer kallar resources eftersom projektet erbjuder en arena med inte bara 

möjligheten utan att det även visar sig vara en förutsättning till empowerment. 

 

“För kommer män.. det är ibland bättre med bara kvinnor, att sitta och 
samlas och det bara är kvinnor. Då är de trygga att säga vad de vill, 
men när män finns med, det är lite svårare…så därför tror jag det är 

lättare med bara kvinnor […] Jag känner Frihet. Alla samma.” (kvinna 
3) 

 

” Tycker om att det är bara kvinnor. Det är bra att det finns olika 
(mötesplatser för) kvinnor och män, men jag tror bara kvinnor är bra.  

Och hoppas på samma för migrantpappor!”(kvinna 1) 

 

 

Betydelsen för kvinnorna att vistas i en lugn miljö där de kan känna sig trygga utan att det 

finns män är alltså avgörande. Det ger utrymme och möjlighet för samtal, diskussion och 

en bekväm plattform för kvinnorna till att ställa frågor (observation). Ett exempel som 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Hädanefter	  kommer	  kvinnorna	  eller	  deltagarna	  användas	  som	  samlingsnamn	  för	  
flyktingar,	  asylsökande,	  de	  som	  fått	  asyl	  samt	  migranter.	  



	  

	   19	  

visar vikten av detta är jämförelsen med samhällskunskapen på SFI eller skolan där det är 

män och kvinnor blandat. Utifrån ett feministiskt perspektiv kan möjligheter ej ges 

eftersom kvinnorna blir låsta i patriarkala maktstrukturer där männen är överordnad 

kvinnan, vilket begränsar hennes möjligheter till deltagande. Detta kan således speglas i 

kvinnornas deltagande i samhällets olika nivåer, alltså utanför klassrummet, eftersom de 

kan missa viktig information. 

 

Samtliga kvinnor medgav att de inte skulle komma till projektet om det var riktat till män 

också, vilket ytterligare bekräftar vikten av denna förutsättning. Projektledare och 

volontären beskrev också betydelsen av att det endast är kvinnor i projektet i liknande 

riktning. Detta tolkas därför som en högst betydande faktor för deltagande och en kan 

därför se projektet, som vad en av projektledarna beskriver vara positiv diskriminering 

(projektledare 1). Dilemmat med en blandning av män och kvinnor och riskerna som följer 

kan vara olikvärdig information till könen. Detta kan sammanfattas i citatet nedan av 

projektledare 1 som har erfarenhet av att komma som nyanländ till Sverige; 

 

“Vi hade samhällsinformation (på SFI)  till exempel blandat män och 
kvinnor och det är faktiskt bra, för jag tänkte att just nu bor vi i ett fritt 

land, nu ska vi våga prata.. men nej.. de hände inte så ofta vilket 
betyder att man missar.. om du har en fråga så kan du inte få ett svar 
på den för man vågar inte, för om du kommer från ett land där kvinnor  
inte tar tillräckligt med plats i samhället så kommer det ta lite tid att ta 

in det och känna att du befinner dig i ett fritt land där jag också kan 
våga ställa frågor, våga lyssna på något sätt, men här på 

Migrantmammor, de är ett bra tillfälle för kvinnor “ (projektledare 1) 

 

Detta kan kopplas ihop med vad Stromquist och till viss del Nielsen, talar om att frigöra 

sig från patriarkala strukturer. Genom att ha en mötesplats som ger ett fritt utrymme utan 

att begränsas av patriarkala strukturer eftersom endast kvinnor deltar, kan det sätta frön i 

hur de sedan kan gå vidare och eventuellt ändra sitt synsätt och beteende utanför rummet 

och in i samhället. Några konkreta exempel är att i intervjuerna av kvinnorna framgick att 

de fått ökad förståelse av vikten att komma ut från hemmet och möta andra människor, i 

detta fall andra kvinnor, trots ifrågasättande av sina egna makar (kvinna1, 2 & 3). Detta 

visar konkret på empowerment i och med att de väljer att gå dit trots invändningar mot 

beslutet (Kabeer, 1999; 2005). Detta visar hur empowerment av kvinnor kan ge bättre 

förutsättning till social integration. 
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Att projektet innefattar enbart kvinnor ges därför också en friare plats för att diskutera 

komplicerade och känsliga frågor, såsom jämställdhet inom och utanför familjen. 

Projektledare 2 menar i intervjun att deras förhoppningar i samtal är att komma in på 

svårare frågor såsom familjedynamik och att det kan vara väldigt utmanande eftersom 

många av kvinnorna har levt i relationer med traditioner som fungerat i hemlandet, men 

som nu måste anpassas till det svenska sammanhanget (projektledare 2). Detta visar på att 

de i sitt program försöker anpassa till målgruppen vilket Colic-Peiskar och Tilbury (2003) 

belyser är av betydelse för integration. 

 

” […]  jag vet att de var någon gång vi va inne på ganska känsligt 
ämne, eh.. "när jag är hemma i min bostad, visst får min man slå mig 
då, så var det någon som sa ! Och då gjorde jag sähär (visar nekande 
tecken ) de funkar inte i Sverige, så är det inte.. men de är ju mycket 
sånt där som dom måste få veta om de land dit dom har kommit till” 

(Volontär)  

 
Förmågan projektet har att komma närmare in på dessa ämnen i och med att det endast är 

kvinnor kan således ge positiva verkan. Detta kan dock tolkas som en reproducering i 

diskussionen kring antaganden om att flyktingkvinnan är offer och måste hjälpas. Det som 

dock i denna kontext avskiljer sig från detta antagande är att projektet erbjuder en frivillig 

mötesplats för kvinnor att själva vara med i samtalet och diskussionen kring detta vilket 

bidrar till att den egna berättelsen får vara den narrativa rösten för problematiken. Vidare 

är det ur ett feministiskt perspektiv ett allvarligt problem, exempelvis hustrumisshandel8 

som volontären tog upp, vilket belyser vikten av dessa diskussioner. I detta fall är just 

gruppsamtalen och interaktion med andra kvinnor från andra kulturer inklusive kvinnor 

från det lokala samhället av central betydelse för att bemöta och diskutera patriarkala 

strukturer och problem. Det som krävs är alltså de rätta verktygen, i detta fall 

empowerment som metod och en arena för diskussion. Citatet är också ett exempel på 

början på en frigörelse från patriarkala strukturer då de tar upp frågan och börjar reflektera 

kring den (Stromquist 1995; Nielsen 2015). 

 

Vidare framkom det av respondenterna att ”peppning” eller ”uppmuntran” är en viktig 

komponent. Detta tolkas som en betydande förutsättning för empowerment. Men vad är 

det som det mer konkret som de måste våga i sammanhanget och hur kan projektet hjälpa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Det	  framgick	  inte	  om	  hustrumisshandel	  faktiskt	  hade	  drabbat	  någon	  av	  kvinnorna	  utan	  
det	  tyder	  snarare	  på	  fundering	  och	  reflektion.	  
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kvinnorna att våga? Det kan vara allt från att konkret våga prata svenska inför en grupp 

genom att delta i små eller stora gruppsamtal, att våga sitta och läsa svenska böcker eller 

göra svenskaläxa med en enskild volontär (projektledare 2, volontär).  Det kan också vara 

att våga visa vem de är och vart rerde kommer ifrån genom att dela med sig av egna 

erfarenheter och det egna perspektivet under diskussioner och samtal (projektledare 1). 

Detta menar båda projektledarna kan bidra till att få känslan av att ”det jag kan har faktiskt 

betydelse här”. Det kan också mer konkret vara att bjuda på traditionell mat från 

hemlandet till de andra deltagarna eller att skriva CV och söka jobb (projektledare 1 och 

2). Migrantmammor som mötesplats ger således utrymme och en arena för att utvecklas 

och våga definiera mål samt möjlighet att få respons för att se på konsekvenserna av att 

faktiskt välja och våga (Kabeer 1999, Kabeer 2005). Projektet kan därför som en resurs 

som ger kvinnorna förutsättningar till möjliggörande av empowrment för att våga 

integreras.  

 

Genom individuella samtal som projektet erbjuder kan ett djupgående individuellt stöd ges 

till kvinnorna. Under observationen påträffades att kvinnorna sökte sig aktivt till 

projektledarna för individuella samtal vilket projektledarna bemötte med att sitta enskilt 

och tala med dem. Detta kan vara problematiskt då det kan skapa en form av makt och 

tolkas som ensidig maktrelation eftersom projektledarna är dem som kvinnorna ber om 

hjälp. I sammanhanget tolkas dock detta istället som en resurs eftersom kvinnornas 

relation med projektledarna betraktas som ömsesidig och respektfull samt förmågan att 

samtliga såg och hälsade på varandra (observaion). Detta ses därför i linje med vad både 

Cattaneo och Goodman (2015) och Kabeer (1999; 2005) talar om förutsättningar, eller 

resources, för empowerment, då de erbjuder hjälp och kompetent stöd. Projektet arbetar 

också mycket med gruppsamtal vilket likt individuella samtal ger en förutsättning för 

empowerment eftersom det ger möjlighet och rum för personlig utveckling. Att kvinnorna 

får stöd och uppmuntran genom samtalen samt att det är någon som lyssnar ger dem mod 

att våga prata inför andra och ta plats (observation). 

 

En viktig del när det kommer till empowerment är att kunna uttrycka sig och argumentera.  

I denna kontext blir det svenska språket av stor vikt och att kunna prata svenska blir en 

förutsättning, både för empowerment av kvinnorna men också för integration. Som 

tidigare nämnts har projektet resurser till hjälp och stöd för kvinnornas svenskautveckling 

eftersom flertalet volontärer kommer dit och hjälper kvinnorna enskilt med just 

svenskaträning (observation). Därför kan språkträningen kopplas till resourses. Just 
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hjälpen och stödet till svenskaträning har samtliga kvinnor uttryckt både sin tacksamhet 

för, men även som prioriterad anledning att gå dit (kvinna 1,2 och 3). 

 

En annan viktig faktor i just vikten av att ge kvinnorna förutsättningar och verktyg för att 

våga, är just att det kan vara svårt när en kommer till en ny plats att ens veta vilka 

möjligheter som finns. Det kan därför vara viktigt att jobba med framtidsvisioner och 

drömmar. Eftersom det kan skilja mycket från hemlandet gällande samhälle, kultur och 

normer är det därför viktigt att kvinnorna får information om vad samhället (i detta fall i 

Skellefteå) ger för möjligheter och vad som sedan kan vara i ens eget intresse och förmåga 

att involvera sig i. 

” En stor utmaning är ju att många inte ens har funderat i termer om 
vad de vill jag göra för de har aldrig funnits som ett alternativ av olika 

anledningar för att man kanske levt i krig eller ingen har frågat vad 
man själv vill, och helt plötsligt i detta samhälle ska du hos din 

handledning på arbetsförmedlingen kunna säga vad vill göra. Och sen 
är de en utmaning att det finns många som kommer från kulturer där 
man får många barn vilket gör de svårare att komma in i det svenska 

samhället ” (Projektledare 2) 

	  
Som det framgår i citatet, ger projektet kvinnorna möjlighet och stöd till att våga välja vad 

de vill göra och stöd till att våga definiera nya mål (Kabeer 1999; 2005). Genom att visa 

vilka möjligheter som finns och uppmuntra kvinnorna till att definiera nya personliga mål 

kan det koppas till att detta är en förutsättning för empowerment och på så vis integration i 

samhället. 

 
Projektet har som tidigare nämnts pilatesträning. Detta kan till viss grad ses som en 

empowermentrelaterad aktivitet eftersom det förmodas ge förutsättningar för en 

självstärkande bild av sig själv, vad man klarar av och utvecklingen över tid. Ytterligare 

kan det ha betydelse för bidragandet till gruppen genom att känna sig delaktig i en 

gemenskap (projektledare 1). De hjälps åt att plocka fram, de tränar tillsammans och 

plockar bort vilket bidrar till att är alla delaktiga på något sätt och på så vis skapas en 

gemenskapskänsla. Även kvinnan som leder passet är en inre rekrytering, det vill säga en 

kvinna som deltar i projektet (Observation). 

 

”Tanken är med träningen till exempel .. är att eftersom vi har 
målgruppen som har varit igenom ganska svåra situationer, så när man 
tränar så lär man sig slappna av på ett sätt och de vi gör är att ta hand 
om vår kropp och hur gör man de? En del med att ta hand om kroppen 
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är att träna för att må bra och att må bra är någonting vi tar på allvar. 
Att vi behöver ta hand om oss själva för att kunna må bra.” 

(Projektledare 1) 

 

Träningen blir följaktligen en självstärkande process som kombinerar och kompletterar de 

psykologiska inslagen i programmet. Kvinnorna som deltar är både den så kallade 

”målgruppen” för projektet men även volontärer (dock betydligt färre) vilket ändå 

förstärker gemenskapen (observation). Detta blir således en integrationsrelaterad aktivitet 

då träning kan ge känsla av gemenskap utan att en behöver ett språk (observation) som 

ofta kan vara en barriär för integration (Ager and Strang, 2008). Vidare stämmer det 

överens i Ager och Strangs (2008) komponent hälsa. Projektet visar sig har ett stort fokus 

på kvinnornas psykiska och fysiska hälsa som i sin tur har betydelse för en god 

integrationsprocess; Ju bättre en mår, desto bättre förutsättningar för god integration. 

 

4.4 Agency; Processen, Identitet och Personlig utveckling 

Empowerment av kvinnorna ses som tidigare nämnts utifrån en process som ska 

möjliggöra för en stärkt självkänsla och självförtroende för att i sin tur kunna påverka sin 

situation (Kabeer 1999; 2005; Breeke 2004) och i denna kontext ge bättre förutsättningar 

för integration. Att återkomma till projektet vecka efter vecka bidrar till att kvinnorna går 

igenom en slags process. Exempelvis på tisdagar erbjuds det som tidigare nämnt språk- 

och läxhjälp. Språkträningen ses därav som en viktig del av empowermentprocessen 

eftersom språket är en stor grund för ett samhällsdeltagande i Sverige och i denna kontext 

Skellefteå.  

” Före kunde jag inte svenska bra, jag pratade inte så mycket, men nu 
förstår jag mycket och jag läser mycket. Jag har bott i Sverige 6 år men 
de 8 månader jag kommit hit (på Migrantmammor) kan jag mycket mer 

svenska.” (kvinna 3)  

 

Att ha en plats att våga utveckla och lita på sin språkliga förmåga samt kunna använda den 

och träna i en trygg miljö kan i sin tur ge ett ökat självförtroende för samhällsdeltagande 

vilket citatet ovan förklarar. Tesen att psykologisk empowerment inkluderar tron om ens 

kompetens och villighet att bli involverad i aktiviteter för att få kontroll i det sociala och 

politiska rummet kan just svenskaträningen vara en förutsättning för (Zimmerman citerad 

i Riger 1993, 281).  
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”En kvinna som kom hit  […] hade gått på sfi och hon hade jättelätt för 
sig att läsa och så men att prata var något som hon inte ville och kunde, 

de kändes inte bekvämt och så kom hon till oss när hon var 
föräldraledig och då hade vi verkligen som utgångspunkt på samtal att 
"nu har du chansen att jobba på de här, att våga"  det är vi här, ingen 

kommer skratta, eller ja, kanske med dig men inte åt dig.”  

” […] och tänk vad som kan hända om du bara vågar, med henne är det 
så häftigt och se att hon bara är så fantastik, att bara på den tiden som 

hon var här. Nu läser hon igen men kommer hit ibland… men så mycket 
hon har utvecklats i språket som var det som behövdes för henne för 
att liksom blomma och då kunde hon söka sommarjobb och så fick 
hon de och så har hon fått in en fot i arbetslivet och ahh.. hon säger 
ändå att de är tack vare migrantmammor som hon vågat så de är ju 

fint.. även om de är hennes kraft!” (Projektledare 2) 

 
Detta citat visar betydelsen av stöd och rätt verktyg i empowermentprocessen och är i linje 

med vad Cattaneo och Goodman (2015) argumenterar för. Citatet gestaltar att känslan av 

att inte kunna prata svenska kunde resulterade i att faktisk prata svenska med hjälp av 

projektets empowermentrelaterade metoder. På så sätt gav det henne bättre förutsättningar 

att integreras i samhället Det är processen mot personliga och meningsfulla mål, vilket i 

detta fall var självförtroendet att prata svenska för personen i fråga. För att kunna röra sig 

mot dessa mål, fick hon hjälp i processen av det samhällsstöd som projektet är men också 

hennes egen självverkan. Citatet gestaltar denna process konkret och vad en faktiskt kan 

uppnå med empowermentrelaterade verktyg. Det visar inte bara den inre resan av 

empowerment och det självupplyftande i att definiera och uppnå nya mål, utan också 

bevisligen en samhällsklättring ut i arbetslivet (projektledare 2).  

 

Vidare får kvinnorna genom gruppsamtalen möjlighet att reflektera över olikheter men 

också likheter. Den analytiska och reflekterande förmågan får på så sätt utrymme att 

utvecklas. Gruppsamtalen utgår utifrån vad projektledarna tror behövs samt ibland 

önskemål från kvinnorna (projektledare 1 och 2). Under ena observationen bestod 

gruppsamtalet av en debatt som berörde mångkulturalism. Kvinnorna var indelad i två 

grupper där ena sidan skulle vara för mångkulturalism och den andra emot. Denna form av 

gruppsamtal kan i sin tur uttryckligen ses som verktyg för att analysera, reflektera och 

tänka sig in i vad andra tror och tänker (Observation). Det valda ämnet var även relevant i 

sig och att våga prata om det, bedöms som ett redskap för empowerment (observation) 

eftersom det handlar om att finna en plats för att dels våga prata och interagera med andra 

men också analysera och reflektera (Kabeer 1999; Cattaneo & Goodman, 2015). Under 
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debatten gavs det sålunda tillfälle för alla att delta och försöka komma med argument 

vilket många av kvinnorna gjorde (observation).  

 

Problematiken som följde var att själva uppgiftens poäng i viss grad verkade upplevas 

tämligen oklar och det faktum att en fick en tilldelad åsikt kan ha missförståtts av några 

(observation). Detta åtgärdades till viss del då kvinnorna hjälptes åt och översätta för 

varandra och genom att projektledarna fördelade ordet, gav feedback på vad som sas, 

uppmuntrade och drev samtalet framåt. Detta gav förutsättningar för kvinnornas analytiska 

förmåga och kunde på så sätt bidra till samtalet under tidens gång (observation). Många 

kvinnor tog också egna initiativ medan andra inte. Som helhet tycktes samtalet vara 

relativt bra anpassat efter gruppen och gav möjlighet och uppmuntran till deltagande och 

reflektion (observation) vilket kan kopplas ihop med både resources och process (Kabeer 

1999; 2005). De faktum att denna form av övning är en återkommande del i projektet kan 

det därför ses som att kvinnorna som deltar får återkommande möjligheter att utvecklas på 

detta sätt. 

 

Gruppsamtalen behandlar också integration och olika delar i samhället såsom skola, 

sjukvård, arbete men också traditioner, familjedynamik och normer. En strävan tycks vara 

att inte endast utgå från det svenska perspektivet utan också fokusera på utbytet mellan 

kulturer för att understryka betydelsen att lära av varandra. Citatet nedan bestryker vikten 

av det och den uppskattning som finns kring arbetssättet och hur det bidrar till utveckling.   

 

”Ja, precis utvecklas, därför du sitter med många flickor från andra 
länder så du kan förstå varje flicka vad hon har i bakgrunden. Det är 

roligt för mig att förstå allt. ” (Kvinna 2) 

 

Projektledarna tydliggjorde också i intervjuerna att de inte är experter på exempelvis 

”svensk kultur” utan att de bara är kvinnor som känner sig trygga med varandra och deras 

erfarenheter. De försöker bygga en förståelse mellan olika kulturer genom samtal och 

arbetet kring integration, som ger möjlighet för kvinnorna att våga öppna ögonen för hur 

det svenska samhället fungerar. Projektet bidrar också till en mötesplats där kvinnor kan 

lära av varandra, dela erfarenheter från kvinnor och människor som har bott i Sverige 

längre än en själv och träffa människor som är födda i Sverige vilket framgår av både 

projektledare 1 och kvinna 2. Detta möjliggör att de på riktigt kan lära känna det svenska 

samhället och lära sig de sociala koderna som inte skolan kan erbjuda (projektledare 1). 
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Att tillägga är också att även om projektet ger kvinnorna många möjligheter är det inte alla 

gånger lätt att ta till sig denna slags information och senare implementera den i 

vardagslivet. Det visar sig svårt att både anpassa sig till det svenska samhället men också 

hålla kvar till sin kultur och identitet.  

”.. det är olika länder och kultur med ändå samma. Men när du bor i 
Sverige du måste konvertera å och göra samma…Känns bra men ibland 
svårt men annars... de är därför det är olika kultur... de är därför de är 

lite svårt (Kvinna 3) 

 
Vidare dilemma är att en del förknippar integration med assimilation och tänker att de helt 

måste glömma bort sig själv, vilket bidrar till att de inte vågar eller ens vill möta det ”nya” 

(projektledare 1). Därför jobbar de i empowermentprocessen med att uppmuntra till att 

våga ta del av det nya, men också behålla det gamla och helt enkelt skapa en balans. Det 

visar hur empowerment kan vara en bra förutsättning för att kvinnorna skall våga 

integreras och ta del av det nya samhället och andra kulturer utan att helt lämna sin egen 

identitet från hemlandet.  

 

” […]  så vad vi gör här,  vi säger att det är okej att vara Du från 
Rwanda till exempel, men också de är bra att vara nyfiken för du har 

inte din väska packad, du har packat ur allt  vilket betyder att du är här 
för ganska lång tid.” (Projektledare 1) 

 

En annan del som relaterar till Agency är förmågan till att definiera mål och drömmar 

(Kabeer 1999; 2005;  Cattaneo & Goodman 2015) 

”Jag drömmer för jobba och fortsätta lära svenska eller skola och sånt 
där, läsa gymnasium. Före tänkte jag bara på att sluta sfi och sen jobba 
men nu jag tror jag att jag vill sluta grund- och gymnasium” ( kvinna 3) 

 

Deltagandet i projektet kan leda till förändrade drömmar och framtidsplaner, vilket citatet 

ovan visar eftersom respondenten menar att det är på grund av migrantmammor som hon 

lyft blicken över hennes framtid. Detta visar på en process av hur hon under tidens gång i 

projektet definierat nya mål i livet. Detta konkretiserar Kabeers komponent Agency i 

empowerment processen. Ytterligare drömmar som framkommer av respondenterna är 

som tidigare framgått förbättrad svenska men också önskan om att hitta arbete och ser 

därför inte en framtid av att bara vara hemma ( kvinna 1, 2 & 3). 
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Sammanfattningsvis när det gäller Agency, det vill säga processen i empowerment, är att 

personlig utveckling i det svenska språket och kulturen, definierandet av nya personliga 

mål och drömmar i det nya samhället så som viljan att jobba eller studera istället för att 

vara hemma, hör i kontexten ihop med integration. Saknas förmåga, kunskap eller vilja att 

definiera personliga mål och drömmar, i detta fall i det nya landet, tycks det svårt att 

kunna integreras i samhället eftersom det inte finns vetskap om vad som samhället 

erbjuder eller ens vilka rättigheter en har. Genom projektets empowermentrelaterade 

metoder visar det sig att denna process kan underlätta för kvinnornas integration. 

 

4.5 Achievements och Relationen till Integration 

 “Att man är en del av ett sammanhang, de tror jag att de flesta ändå 
som är här med en hyfsad regelbundenhet ändå har en känsla att just 

de, det finns en plats där jag räknas med och där blir folk glada att jag 
kommer. Att det är en sådan känsla kan vara nog så bra i ett samhälle 
där en känner att man inte har så många sådana platser eftersom man 

är helt ny som ändå många är… att det erbjuder ett sammanhang ” 
(Projektledare 2) 

 

Studiens syfte och mål har redogjorts vara hur empowermentrelaterade metoder av 

flykting- asyl- och migrantkvinnor kan påverka förutsättningar för integrationen utifrån en 

fallstudie på projektet Migrantmammor. I Kabeers teori om empowerment utgår hon från 

Resources, Agency och Achievement vilket det sistnämnda i denna kontext handlar om 

hur projektets empowermentrelaterade metoder och empowermet av kvinnorna kan ge 

bättre förutsättningar för kvinnornas integration. I detta avsnitt kommer därför konkreta 

fall utifrån valda komponenter för god integration; Sociala band, Sociala broar, Sociala 

länkar, Utbildning, Språk och Kulturell kännedom, Arbete, samt vikten av en 

tvåvägsprocess att redogöras och beskriva kopplingen till empowerment.   

4.5.1 Sociala Band och Sociala Broar 

”Jag umgås med kompisar här, jag träffar alla kompisar, Somalia, 
Eritrea, Svenska. Jag tänker att Migrantmammor är jätteduktiga, 

jättebra, alla behöver Migrantmammor, kvinnor som kommer från annat 
hemland som inte är Sverige behöver Migrantmammor. Jag tror alla 

kvinnor annars bara städar, lagar mat, kollar barn. Inte träffar vänner. 
Men på Migrantmammor; kvinnor behöver träffas och prata, bara 

kvinnor.” (kvinna 1) 

 
Det framkommer tydligt av samtliga respondenter att den sociala delen är en viktig 

komponent i projektet och är ett betydande skäl till varför de besöker projektet. De 
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berättar att de uppskattar blandningen av kvinnor som kommer dit samt tecken på att de 

skapat nya vänskapsrelationer, både med kvinnor från samma land men också kvinnor från 

andra länder, varav svenskfödda är inkluderade (kvinna 1,2 och 3). Några av 

respondenterna berättar att de brukar umgås utanför projektet vilket tyder på att projektet 

är en grund för starkare sociala band och sociala broar. Det framkommer också i samtliga 

intervjuer med kvinnorna att de har hittat till andra forum utanför hemmet för att träffa 

människor. Empowerment av kvinnorna tolkas vara orsaken eftersom de förändrat sitt 

beteende från att endast vara hemma till att börja leta sig ut och socialisera sig i samhället. 

Detta ses som ett steg i en självstärkande förändring i beteende eftersom kvinnnorna säger 

att det är genom sin egna vilja via Migrantmammor som förändringen skett. Dock framgår 

det också att de fortfarande främst spenderar den största ”fritiden” i hemmet och städar, 

tvättar, lagat mat och passar barn et cetra (kvinna 1,2 och 3) vilket kan tolkas som att de 

har en bit kvar att gå.   

Andra aspekter på sociala broar är igenkänning på exempelvis stan. I och med projektet 

har de fått ett större kontaktnät, vilket ökar chanserna att få någon att hälsa och prata med 

utanför hemmet vilket i ett nytt samhälle kan betyda mycket. Genom att de fått chansen 

och mod att våga visa vem de är på Migrantmammor tolkas de ge en bättre förutsättning 

att vara bekväm i dessa möten (observation).  

” Jag tror att de känner att de är välkomna hit.. lite på ytan blir de ju 
men  jag tycker det är underbart när man träffar dom på stan ! En av 

tjejerna var gravid, ganska långt fram och då hade jag inte varit här på 
ett tag och då mötte jag henne och lilla bebisen i vagnen (på stan) och 
åhh, vi kramade varandra och vi tittade på bebisen sådär så att.. de är 
ju såna där möten som gör att det blir en fortsättning på mötena här” 

(volontär) 

 
Som citatet ovan, går det tolka att projektet är en plattform för fortsatta möten utanför 

projektets ramar, vilket de vill och arbetar för att främja. Ytterligare exempel är relationer 

som vuxit fram mellan kvinnorna och volontärerna och har resulterat i exempelvis 

barnpassning, läxhjälp (projektledare 2), kontakt på sociala medier samt lunchbjudning 

(volontär).  

 

4.5.2 Sociala länkar 
De sociala länkar som projektet har potential till att erbjuda är hjälp och kontakt kopplat 

till olika myndigheter och andra samhällsinstitutioner. De hjälper också till med 

kvinnornas personliga kontakt med olika myndigheter genom exempelvis förklara hur de 
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fungerar eller hjälper till att reda ut vad som står i ett brev (projektledare 1 & 2 samt 

kvinnorna 1 & 3).  

” […]  om jag frågar om ett brev jag inte förstår, eller en blankett och 
sen dom säger ”gör sådär”. Om jag behöver fråga om myndigheter, jag 
frågar dom, därför kommer jag hit. Men främst för att prata svenska.” 

(Kvinna 3) 

	  
Projektet brukar också bjuda in människor från olika myndigheter för att prata och ge 

information i form av kortare föreläsningar. Exempel är Arbetsförmedlingens besök under 

observationen. Kvinnan från arbetsförmedlingen gick igenom hemsidan, hur man söker 

arbete samt jobbkonkurrens i Sverige. Det som dock kan ses som problematiskt var att 

endast ledare och volontärer ställde frågor vilket tolkas bero på att många av kvinnorna 

inte förstod så mycket (observation). Det kan därför upplevas tämligen gagnlöst, men en 

positiv följd av detta är att det kan ge ett litet hum om vad arbetsförmedlingen är. 

Kvinnorna får ett ansikte på personal som arbetar där, vilket i sin tur kan ge en tryggare 

känsla den dagen de eventuellt besöker myndigheten (observation).  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att projektet erbjuder möjligheter för att stärka 

den sociala länken mellan kvinnorna och olika samhällsinstitutioner, vilket 

Arbetsförmedlingen konkret exemplifierat, samt ge dem förutsättningar och verktyg att 

utnyttja framtida möten med sociala länkar på bästa sätt (observation). Empowerment har i 

detta sammanhang visat sig vara ett sådant verktyg och empowermentprocessens 

betydelse för integration, i detta fall sociala länkar, kan sammanfattas i citatet nedan; 

“ […] en kvinna som var hos oss […] hade varit asylsökande i 5 år jag 
tror hon fått många avslag, ganska svår situation, och som hade just 
den där känslan, nu finns det inget kvar, jag orkar inge mer. Och sen 

genom att finnas med henne så kunde man stötta att klara att göra 
intervju igen och att göra sådana där saker, alltså intervju för hennes 

migrationsärende, och följa med henne till advokat, och de slutade men 
att hon fick uppehållstillstånd och hon blev klar med sfi och nu läser 

hon till undersköterska. De liksom bara händer så mycket och just den 
den utvecklingskurvan är ju fantastisk att se. Men sen kan de vara på 

många olika sätt som det där utvecklingen sker och förhoppningen är ju 
att en ska känna att man.. att det är en plats där jag bidrar och där jag 
kan få stöttning och de är ju alltifrån att försöka förstå sig på det här 

samhället om vad som står i ett brev till att liksom fundera på vad man 
vill göra, kanske gå utbildning eller så, sånna saker.”  (projektledare 2) 

 

4.5.3 Integrering på arbetsmarknaden 
Det har tidigare diskuterats uppmuntrans påverkan för empowerment av kvinnorna och 
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deras förmåga att våga söka jobb och att våga gå på jobbintervju. Detta styrks vidare i 

kombination med den relativt nära kopplingen till Arbetsförmedlingen och andra 

samhällslänkar.  

” Vi har peppat kvinnor för att våga och hjälpt dom med att skriva cv 
till exempel.. dom har också sökt jobb, vi har hjälpt dom förbereda sig 

innan intervju och en del har fått jobb, sommarjobb, och fortfarande nu 
kan det komma telefonsamtal så att dom kommer jobba under 

sommaren” (Projektledare 1) 

 
Detta skall dock ses med kritiska ögon då det inte ger direkta jobbmöjligheter eftersom 

ansvaret till stor del läggs på individen. Diskriminerade strukturer som rasism, fattigdom 

och kön blir fortfarande svåra hinder att motverka genom endast empowerment av kvinnor 

(Nielsen, 2015; Rees, 1991; Wilkinson, 1998; Braye, 2000 refererad i Valenta och Berg 

2010, 489). Detta belyser den strukturella förändring som bör ske för en snabbare 

integrering på arbetsmarknaden bland kvinnor. Det som dock projektet kan för är just 

denna verktygslåda som empowermentmetoder kan ge kvinnorna för att själva påverka en 

del. Det är viljan, modet och förmågan att tro på sig själv för att börja vägen ut i 

arbetslivet. Det ger inga garantier för jobb men det kan vara en början, vilket 

respondenterna har medgett.  

Fortsättningsvis är en annan kritik mot empowerment dilemmat mellan känslan av makt 

kontra faktisk makt. I sammanhanget skulle en kunna säga att denna kritik till viss del går 

in här också eftersom empowerment av kvinnorna inte leder till ett konkret jobb. 

Samtidigt har det visat sig att genom stödet och verktygen de får genom empowerment 

stärks känslan av makt i form av modet att våga ta del av vad samhället har att erbjuda. 

Detta har senare visat sig bidra till att de fått bättre förutsättningar att integreras på 

exempelvis arbetsmarknaden. Utan empowerment av kvinnorna via migrantmammors 

metoder skulle många av kvinnorna inte ens söka jobb eller gå på arbetsintervju. 

4.5.4 Språk och Kulturell kännedom 

Som tidigare framgått hjälper ett flertal volontärer kvinnorna enskilt med svenskaträning 

(observation). Förutsättningen att volontärerna kommer dit och hjälper till med läxläsning 

såväl som svenskaträning ger möjlighet till språklig förbättring vilket i sin tur underlättar 

för integration. Betydelsen av att anpassa programmet till flyktingar och migranters 

behov, vilket i hög grad svenskaträningen är, stämmer överens med Colic-Peiskar & 

Tilbury (2003) argument. Gällande kulturell kännedom framgick det i intervjuerna att ett 

stort fokus var att dela erfarenheter mellan olika tankesätt och kulturer. Kvinnorna angav 
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att just denna aspekt gav ett mervärde i att komma dit och delta. Projektledarna och 

volontären belyste även vikten av denna sida vilket visar betydelsen som kunskapsutbyte 

har för integration men också för empowerment. Det som dock kan ses problematiskt är 

att det främst är migrantkvinnor och pensionärer och att andra samhällsgrupper saknas. 

Dock har projektet i omgångar besökts av exempelvis etniskt svenskfödda mammalediga, 

men som ena projektledaren säger, är att det är svårt att få dit andra eftersom projektet 

äger rum då många annars är på arbetet. Dock ska det inte förglömmas att 

sammansättningen av projektledarna är grundade i att de anses ska kunna bidra med sina 

kunskaper och erfarenheter.  

” […]  jag är här  för att jag är mamma, ungefärlig ålder som en del 
som är här. ”Projektledare 1”  är ju ännu mer det eftersom hon har ju 

ändå den erfarenheten att komma till sverige färskt i minnet.” 
(Projektledare 2) 

 

Detta kan visa på en eftertänksamhet i valet av projektledare som inte bara anses ha den 

rätta kompetensen utan just vikten av att de själva kan relatera till målgruppen och kan på 

så sätt förmedla en nära, aktuell och lättrelaterad kulturell kännedom om samhället utifrån 

båda projektledarnas perspektiv. Detta är således en förutsättning för god förståelse för 

krosskulturella problem (Colic-Peisker & Tilbury 2003; Erden 2016; Korac 2003). I och 

med fokus på olika kulturer diskuterar de olika perspektiv vilket bidrar till ökad förståelse 

för kulturerna. Detta gynnar personlig utveckling och främjar den analytiska förmågan 

vilket på så vis främjar empowerment av kvinnorna.  
 
4.5.5 Två-vägs process 
Fortsättningsvis är en viktig del för en bra integration att det skall utgå från en tvåvägs 

process där ”båda” sidor är inkluderade och delar på ansvar för ett samhälle i symbios. 

 

” […] och sen, integration är ju båda sidor och det är en sida som 
kanske jobbar extra hårt men de måste också finnas en sida som är 

öppet och som är kanske nyfiken att lära känna dig och det kanske också 
är en utmaning. (Projektledare 1) 

 
Citatet ovan skildrar att projektet ser integration utifrån en tvåvägsprocess. Det är en 

mötesplats där kvinnor delar erfarenheter, kunskap och gemenskap. Alla kvinnor, såväl 

den primära målgruppen men också volontärerna och projektledarna, verkar gagna viktiga 

erfarenheter och känslan av att de faktiskt bidrar till något kan i vissa fall resultera i ökat 

självförtroende. Det visar också på att delaktigheten i att interagera med det nya samhället 
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genom att själv kunna bidra med sina egna kunskaper och erfarenheter.  

” Så mycket man lär sig av att prata omkring kulturella företeelser och 
att se på sitt eget land och sina egna traditioner utifrån och få upp 
ögonen jättemycket för sånt hära "jaha, okej, du gör så föra att du 
tänker såhär". jättemycket såhär aha-upplevelser för mig så de är 

mycket som man kommer ha med sig resten av livet. “(projektledare 2) 

 

Utfomningen av Migrantmammor kan tolkas involvera en tvåvägsprocess som 

utgångspunkt där ansvaret på integration ligger på båda sidor. Detta besvarar till viss del 

den kritiken att empowermentrelaterade metoder kan ignorera förtryckande strukturer 

eftersom allt för mycket ansvar sätts på individen själv istället för på samhället. I och med 

att de arbetar för en två-vägsprocess sätts grunden för en förändring i båda lägren bland de 

svenska födda och icke-svenskfödda inom projektet. Det krävs dock fortfarande en 

strukturell förändring i samhället och att integration bör komma från båda sidor för att 

kunna uppnå jämlikhet människor emellan, män som kvinnor, etniska svenskar och etniskt 

icke-svenskar. Det som är problematiskt med projektet är frågan hur detta kan bemötas 

utanför projektets ramar. Det som projektet inte har makt till att förändra i den form det är 

i nu, är hur de skall kunna nå ut till andra målgrupper som ej medverkar på träffarna och 

upplever denna tvåvägsprocess för integration.  

 

4.6   Sammanfattning av resultat  
Efter studiens empiriska genomgång har ett antal empowermentrelaterade metoder som 

projektet använder sig av identifierats för att undersöka hur empowerment kan påverka 

förutsättningarna för integration. För det första ses det faktum att projektet riktar sig till 

endast kvinnor som en viktig grund för empowerment. Vidare påträffades 

svenskaträningen, grupp- och individuella samtal med fokus på uppmuntran och 

samhällsinformation, kulturellt utbyte samt till viss grad pilatesträning. Kombinationen av 

dessa faktorer möjliggör empowerment av kvinnorna och kan tillsammans ge 

förutsättningar till att bättre integreras. Betydelsen av att ha en plattform med åtkomst av 

dessa sociala resurser är stor och kan möjliggöra att kvinnorna känner sig sedda och 

uppmuntrade att bidra med sin egen förmåga. Detta har i sin tur öppnat upp till nya 

vänskapsrelationer och ett liv utanför hemmet vilket ses som social integration.  

 

Studien har också visat att empowerment av kvinnorna lett till nya mål och drömmar 

vilket hör ihop med integration. Kvinnorna har fått en ökad kunskap om vad samhället 

erbjuder av institutioner och myndigheter, men också vad det finns för jobb och 
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utbildningar. Utan denna information kan det vara svårt för kvinnorna att integrera i ett 

samhälle men ökat information och kunskap ger bättre förutsättningar för integration. 

 

Resultatet i studien kan dock inte ge stöd för att empowerment per automatik leder till 

faktisk makt vilket i denna kontext skulle kunna ses som en form av total integration inom 

alla områden utifrån Ager och Strangs lista för god integration. Empowerment har dock 

visat sig ge bättre förutsättningar för att integreras och kan därför kunna underlätta och 

påskynda integrationsprocessen. Utifrån de exempel som framkommit under intervjuerna 

och observationerna framgår att projektet haft en positiv verkan för de kvinnor som 

studerats. Detta förklaras genom att empowerment ökar självkänslan och självförtroende 

vilket resulterat i förbättrad språktillägnad och bättre mottaglighet för samhälls- och 

kulturell information. Det har främjat förmågan att definiera nya mål och framtidsplaner 

och genom empowerment av kvinnorna har somliga av dem fått en fot in i arbetslivet. 

Empowerment av kvinnorna kan således ge förutsättningar och bidra till att vilja och våga 

ta del av det nya samhället. Empowermentprocessen hos kvinnorna visar sig på så sätt ha 

en möjlig korrelation till ett förbättrat samhällsdeltagande och integrering i Skellefteå.  

 

5. Diskussion  
I denna sektion kommer en djupare diskussion föras kring några av resultaten samt 

studiens inledande problematik kring empowerment och integration kopplat till resultaten. 

5.1.1 Endast kvinnor 

En viktig faktor som framkommit i studien är projektets utformning att exkludera män. I 

vanliga fall när det gäller exempelvis utbildning har Sverige som regel att ej skilja på 

könen. Även om det råder ojämlikhet mellan könen i Sverige, finns en norm att män och 

kvinnor deltar i samma rum. Det gäller även de integrationsfrämjande insatserna men som 

rapporten från MUCF (2016) uppmanar, är det av betydelse att rikta särskilda projekt mot 

kvinnor. Samtidigt kan det förefalla sig självklart att en mötesplats för bara kvinnor kan ge 

utrymme för djupare diskussion kring känsliga ämnen som rör kvinnor (och män), både i 

det offentliga så väl som inom det privata. Vikten av en mötesplats att diskutera 

vardagliga problem som innefattar orättvisor mellan könen och patriarkala strukturer visar 

sig vara oumbärlig. Med tanke på den fördom om den initierade målgruppens erfarenhet 

av mer patriarkala strukturer, och delvis bekräftande i intervjusvaren, visar också på 

vikten av att information kring jämställdhet nås för att verka för en frigörande process. Att 

projektet är utformat som mötesplats för alla kvinnor har det som redogjorts tidigare, 
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resulterat i vänskapsrelationer och varit ett forum för dessa känsligare frågor. Detta styrker 

Erdens tes om att vänskapen mellan flykting- och lokala kvinnor kan hjälpa till och vara 

ett verktyg för att tolka tidigare erfarenheter och positionera sig inom bredare historiska 

genusdiskurser och feminismens normativa kraft för förändring och kan också ses 

gestaltas i projektets utformning. Det är dock viktigt att inte på något sätt tvinga på, utan 

denna process måste komma inifrån och vara frivillig. Utifrån kvinnornas svar och 

gruppsamtalens påverkan visar det sig finnas en vilja för det i och med ändrade mål och 

framtidsplaner i livet, såsom viljan att komma ut och socialisera sig i samhället, studera 

och arbeta. Detta visar på empowerments verkan för en frigörande process och har därför 

en koppling till förbättrad integration.  

Det är dock problematiskt att lägga det största ansvaret för att nå jämställdhet på kvinnan 

själv. Detta styrks i diskussionen i form av att det framkommer i samtliga intervjuer att det 

borde finnas denna typ av projekt som riktar sig till enbart män också. Detta skulle svara 

på kritiken att ansvaret läggs på kvinnan då det egentligen kanske borde ligga på den 

förtryckande parten, det vill säga mannen. Betydelsen för en liknande plats för enbart män 

skulle således kunna ge dem en mötesplats för samtal och diskussion kring dessa frågor. 

5.1.2 Makt och kontroll över den marginaliserade gruppen 

I intervjuerna med kvinnorna framgick att de konkret visade tacksamhet för projektet och 

projektledarna, vilket kan tolkas som att kvinnorna vill gå dit för att de faktiskt trivs där 

och känner att de får ut något av det. Det kan dock vara diskutabelt utifrån Riger och 

Nielsens kritik att det kan bli en form av makt och kontroll över den marginaliserade 

gruppen, i detta fall projektledarna och volontärernas makt över kvinnorna. Även utifrån 

projektets syfte att ”hjälpa och stärka migrantkvinnor ” samt intervju med volontär där det 

uttryckligen uppgavs att de behövs för verksamheten och således kvinnornas 

empowermentprocess, kan ge upphov till att de ej skulle kunna klara sig själva. Detta kan 

i sin tur underminera empowerment och reproducerar mantrat att flyktingkvinnor är offer 

och något som måste hjälpas. Dock kan detta till viss del försvaras och legitimeras utifrån 

att det funnits ett behov då kvinnor frivilligt kommer dit och att behovet har börjat fyllas.9 

Det är heller inte en form av enkelriktad hjälp genom att räcka hela handen utan istället ge 

verktyg för att de själva skall fylla behovet. Det visar sig också att denna process och 

arbetssätt inte endast ”hjälper” kvinnorna till självhjälp, utan verkar även för ett stärkt 

självförtroende för exempelvis volontärerna. De har också hittat en plats där de kan bidra 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Att	  behovet	  har	  börjat	  fyllas	  syftar	  till	  de	  konkreta	  berättelserna	  om	  kvinnornas	  
empowermentprocess	  och	  integration.	  
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med sin erfarenhet samt lära av andra. Detta har också visat sig vara betydelsefullt för 

bildandet av sociala broar, vilket stärker tesen om relationen mellan empowerment och 

integration. Samtliga i projektet verkar således både bidra med sina kunskaper och 

erfarenheter men också visa sin uppskattning för den kunskap och gemenskap projektet 

ger utrymme för.  

5.1.3 Maskulina koncept och individualism? 
En annan kritik mot empowerment är Rigers kritik att empowerment grundar sig i 

maskulina koncept och individualism istället för feminina koncept som tenderar att stå för 

kollektiva värden. Projektet visar i relativt hög grad kollektiva tankebanor och jargonger 

eftersom det är en plattform där de kan dela kunskap och erfarenheter, både som individer 

men också som gruppen kvinnor vilket i kontexten ses som en del i empowerment.  

När det diskuteras maktförhållanden i samhället kan projektet stå för en grund för hur de 

tillsammans kan mobilisera sig mot dessa maktstrukturer, vilket Ager och Strang också 

påpekar när de argumenterar för att sociala band kan ge dem en gemensam röst för 

förändring av diskriminerade strukturer. Just att de har en plats att tillsammans dela 

erfarenheter som kan bidra till att hjälpa och stärka en annan kvinnas självkänsla och 

självförtroende. Detta går således att tolka som en kollektiv process i sammanhanget. 

5.1.4 I skuggan av projektet 
När det gäller integration som en två-vägsprocess och dess relation till projektets 

empowermentrelaterade metoder för att främja kvinnorna att fortsätta våga behålla sin 

identitet men också vara nyfiken på det nya, tolkas som god inom projektets väggar. Det 

är dock bekymmersamt huruvida möjligheterna är för detta att följa med ut i samhället. 

Här går det att föra diskussionen kring process och utfall samt Nielsens kritik att baksidor 

med projektet ofta hamnar i skuggan. Som en kvinna beskriver är det ett dilemma att både 

vara anpassad men också ha kvar sin kultur, vilket är en utmaning med integration och ett 

mångkulturellt samhälle. Det faktum att det måste ske i kombination med strukturell 

förändring i form av ökad acceptans för olikheter har visat sig svårt att kringgå och dessa 

strukturella problem, såsom diskriminering, främlingsfientlighet och rasism bör tas på 

fullaste allvar. Sedan kan den ena sidan, det vill säga kvinnorna själva och deras egen 

stärkta självkänsla genom empowerment, vara en början i kedjans ena ända men med 

förutsättning att den strukturella förändringen sker i den andra änden. Även om projektet 

visar på solskenshistorier måste det ses med kritiska glasögon då mycket av problemen 

och utmaningar kvinnorna möter ej går eller ens borde ligga på hennes eget ansvar. 

Sammanfattningsvis i diskussionen är det svårt att veta på förhand om en bra process leder 

till gott utfall, men det som kan sägas är att processen (projektet i denna kontext) har 
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positiva komponenter och kan ge goda förutsättningar till förbättrad integration. Detta 

konstateras genom berättelser av konkreta fall som visat på bra utfall, det vill säga att 

projektets empowermentrelaterade metoder har lett till empowerment av de studerade 

kvinnorna som i sin tur har varit en god förutsättning till att de börjat integreras i den 

lokala kontexten Skellefteå. Men, för att utfallet skall kunna bli lika god som processen 

tycks vara, är utfallet också beroende av en simultan strukturell förändring.   

 

5.1.5 Relationen empowerment och integration 
Som förklarats i teoridelen är de flesta forskare eniga om att arbete är en bland de 

viktigaste faktorerna för integration eftersom det beskrivs både ha ekonomiska, sociala, 

språkliga och psykologiska komponenter som gynnas i och med ett arbete. Därför skulle 

en kunna anse att arbete och allt vad det innebär, skulle kunna bidra till empowerment. 

Detta går till viss del utanför studiens omfattning men de komponenter 

empowermentprocessen innefattar skulle kunna likställas med vad arbete kan främja. 

Därför är det inte omöjligt att vända på resonemanget och istället argumentera för 

antagandet att arbete leder till empowerment. Det som dock denna studie visat och med 

stöd från tidigare forskning (se exempelvis Valenta & Berg, 2010) är att empowerment 

innan arbetsintegrering är relevant. I intervjuerna angavs att empowermentprocessens 

påverkan för att våga, drömma och definiera mål är av betydelse för att ens kunna ta sig 

till en arbetsintervju. Det visar sig följaktligen att processen till integrering på 

arbetsmarknaden främjas av empowermentrelaterade metoder innan. Detta styrks av att 

kvinnorna medger att det är via migrantmammor och på så vis empowermet av kvinnorna 

som de lyckats med att exempelvis få ett arbete. Empowerment för att våga men också 

definiera mål bland kvinnorna har alltså visat sig vara avgörande i många av de konkreta 

fallen. Det som dock måste tas med i denna diskussion är betydelsen att det är i en 

medelstor stad i Norrland. Det kan därför inte konstateras att det skulle fungera på samma 

sätt i en större stad då det sannolikt råder andra omständigheter och förmågan till att knyta 

kontakter kan bli svårare. Det som däremot studien visar är att det ter sig som en bra 

metod i just denna kontext. 

 

5.2 Avslutning 

Denna studie har kartlagt vad empowermentrelaterade metoder kan ge för förutsättningar 

till social och lokal integration och samhällsdeltagande bland flykting-, asyl- och migrant 

kvinnor. Utifrån intervjuer och deltagande observation har empowermentprocessens 

verktyg identifierats samt på vilket sätt det kan främja kvinnornas förutsättningar för 
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integration. Studien visar att empowermentrelaterade metoder i en miljö med endast 

kvinnor haft en positiv och avgörande verkan för empowerment av kvinnorna och deras 

förutsättningar för integration. I likhet med Valenta och Bergs kan det konstateras att 

empowerment och dess relation till språkträning också är en betydande faktor för att 

främja god integration. Språket som ”empowermentgörande” del för kvinnorna har visat 

sig vara till nytta för att våga söka arbete och gå på intervju vilket i vissa fall också lett till 

en väg in i arbetslivet. Detta förklaras genom att empowerment ökar självkänslan och 

självförtroendet hos kvinnorna vilket kan resultera i förbättrad svenskainlärning och 

mottagligheten för samhälls- och kulturell kunskap. Det kan främja förmågan att definiera 

nya mål och framtidsplaner., allt från ökad skolmotivation, ökad medvetenhet samt att 

våga drömma och definiera nya mål. Empowerment av kvinnorna kan således ge bättre 

förutsättningar för integration. Därför uppmanas denna typen av projekt med fördel vara 

en del av flykting- och migrant mottagande i Sverige trots att det inte ger några direkta 

möjligheter ut i arbetslivet. 

 

5.2.1 Förslag på vidare forskning 
Denna studie har av sin kvalitativa karaktär gjort en djupgående fallstudie på ett 

integrationsprojekt för kvinnor med fokus på empowerment. Styrkan på resultaten och 

slutsatserna vilar på studiens validitet men för att få en ökad generaliserbarhet är det av 

intresse att lämna över stafettpinnen för en komparativ studie för att undersöka och 

jämföra liknande projekt. Detta för att undersöka om det finns likheter eller olikheter, för 

att eventuellt stärka generaliserbarheten. Eftersom denna studies omfattning var knapp 

uppmuntras ytterligare forskning kring kvinnors integration och vad som kan göras mer 

för att möjliggöra en snabbare integrationsprocess. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 
Intervjuguide 

 

Frågor till deltagare 

Bakgrundsfrågor; 

•   Namn, ålder nationalitet (namn innan inspelningen för anonymiteten) 

•   Hur ofta besöker du ”migrantmammor”? 

•   Hur länge har du varit med? 

•   Har du barn? Brukar de också följa med hit? 

 

Projektet konkret, Känsla och Makt;  Empowerment (och integration); 

•   Varför går du hit? (varför då, beskriv ytterligare..?) 

•   Gör du saker på ett annat sätt nu än innan du började gå hit? I så fall vad och hur ? 

•   Tänker du på ett annat sätt nu än innan du började gå hit? I så fall hur? 

•   Har du ett konkret exempel som du vågar/vågat göra nu som du inte tror att du 

hade gjort innan du började på MM? 

•   Vad har du för drömmar? Följdfråga; hade du dem innan du började på MM 

 

Integration  

•   Vad brukar du göra på fritiden (när nu inte är hemma?) Hur ofta? Med vem?  

•   Har du fått nya vänner genom MM? (vilka? Andra mammor? Umgås ni utanför 

projektet? ) 

•   Ser du dig som en ”Skellefteå-bo”? / Känner du dig hemma i Skellefteå/området 

du bor i,  Varför/ varför inte?  

 

Betydelsen av att det är bara kvinnor; 

•   Hade du gått hit om det också varit för män? ( Vad har det för betydelse för dig att 

det endast är kvinnor och barn? ) 

Övrigt 

•   Något du vill tillägga? 

 

Tack för din medverkan! 
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Frågor till de som arbetaren 

Bakgrundsfrågor; 

•   Namn, ålder nationalitet (Namn innan inspelningen för anonymitet) 

•   Hur länge har du varit med? 

•   Vad är din roll? 

Projektet konkret; 

•   Vad tycker du om migrantmammor-projektet? Varför då, beskriv ytterligare..? 

•   Vad tror du att deltagarna får med sig?  

•   Varför tror du att deltagarna kommer hit? 

•   Är det något du tycker saknas eller önskar ni kunde göra?  

 

Känsla,  Empowerment och dess betydelse för integration; 

•   Hur tror du MM-projektet kan hjälpa kvinnorna att känna sig säkrare i sig själva? 

•   Hur tror du det kan bidra till att de känner sig inkluderade i det svenska samhället? 

•   Har ni några berättelser om kvinnor som fått konkret hjälp för något? (Exempelvis 

jobb, utbildning, kontakter?) 

 

Betydelsen av att det är bara kvinnor; 

•   Vad tror du det har det för betydelse att det endast är kvinnor och barn?  

•   Hur tror du atmosfären hade förändrats om det var till för män också?  

 

Övrigt 

•   Vad ser du som den största utmaningen för kvinnorna på MM och deras 

integration i Skellefteå? 

•   Något övrigt du vill tillägga? 
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Bilaga 2 
 

PROTOKOLL FÖR OBSERVATION 

 

Vilka verktyg för empowerment ges? (resources och agency; Hur jobbr de med 

självkänslan, val, mål, finns konkreta exempel på ”achievements” ) 

 

Hur ser maktrelationen ut? (vilka pratar, leder samtalet, väljer ämne, vad pratas det om) 

(Empowerment men samtidigt relationen mellan ”svensk” ”migrant”à integration,   

 

Hur ser gruppdynamiken ut?  

 

Vad pratar de om? (integration; svenska samhället? Förståelse? Diskussion? Dela 

erfarenheter? Empowerment; Individualism? Fokus på individens ansvar? Stärkande? ) 

 

Individfokus kontra Kollektivet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


