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Sammanfattning 
 

Bakgrunden till den här studien är att tidigare studier har visat att det sociala och kulturella 

deltagandet är lägre hos kvinnor med utländsk bakgrund än för kvinnor födda i Sverige. 

Studier har visat att kvinnor med utländsk bakgrund har också oftast sämre hälsa än till 

exempel personer födda i Sverige. Syftet är att undersöka vilka sociala och kulturella 

aktiviteter kvinnor med utländsk bakgrund utför, vilken betydelse för det egna välbefinnandet 

det har och hur kvinnorna själva beskriver erfarenheter som har betydelse för deras upplevelse 

av deras deltagande. En kvalitativ metod användes där datainsamlingen skedde genom 8 

halvstrukturerade intervjuer med kvinnor som var över 18 år och födda utanför Europa. 

Materialet analyserades sedan med hjälp av en innehållsanalys. Resultatet visade att samtliga 

deltagare deltog i sociala och kulturella aktiviteter som bland annat fysisk träning, religiösa 

aktiviteter och sociala medier. Deltagarna ansåg att aktiviteterna främjade deras hälsa. 

Deltagarna uppgav också att faktorer som språk och kultur hade betydelse för deras 

deltagande. De slutsatser som har dragits är att deltagandet i sociala och kulturella aktiviteter 

ökar deltagarnas välbefinnande och att det finns faktorer, som framför allt språk, som 

påverkar deltagandet hos kvinnorna. Ur ett folkhälsopedagogiskt perspektiv är det viktigt att 

det fokuseras på hälsofrämjande arbete som på olika sätt främjar integrationen och inte 

assimilering. 

 

 

 

Nyckelord: Socialt deltagande, kulturellt deltagande, hälsa, kvinnor, utländsk bakgrund, 

ackulturation 
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Abstract 
The background of this study is that previous studies have shown that the social and cultural 

participation of women born outside of Sweden is lower than for those born in Sweden. These 

studies have also shown that the health of these women is generally lower than for women 

born in Sweden. The purpose of this study is to evaluate which social and cultural activities 

women born outside Sweden involve themselves in, what meaning these activities hold for 

their personal well-being and how they themselves describe the experiences that have 

meaning in as far as their perception of participation is concerned. A qualitative method was 

used where data was collected through 8 semi-structured interviews conducted on women 

born outside Europe who were above the age of 18. A content analysis was used to analyze 

the material and the results showed that all participants were involved in social and cultural 

activities such as physical exercise, religious activities and social media. The participants 

believed that the activities promoted their health, physical and otherwise. The participants 

also indicated that factors such as language and culture influenced their participation. It was 

concluded that participation in social and cultural activities increases the participants’ well-

being and that there exists factors especially language that affects women’s participation. 

From a Public Health perspective, it is important to focus on work that improves health which 

in turn promotes integration and not assimilation. 
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Förord 
Under vår första VFU-period som vi hade under andra terminen på utbildningen så var vi alla 

på SFI och det var också där som jag insåg vad jag ville jobba med i framtiden. Andra året var 

det dags för VFU igen och denna gången fick vi välja vart vi ville vara. Jag valde att vara på 

ett aktivitetshus som arbetade för att främja hälsa och integration. Mitt intresse för integration 

har alltid funnits där och den här utbildningen har hjälpt mig att utveckla det och se en framtid 

inom ämnesområdet. Val av ämne var därför enkelt när det var dags för uppsats. Det har varit 

en intressant och lärorik forskningsprocess som inte alltid har varit så lätt.  Jag skulle vilja 

tacka några personer som har betytt mycket för mig i den här processen och som har hjälpt 

mig och gjort det möjligt att fortsätta. Först och främst ett stort tack till alla deltagare som 

ställde upp i denna studie och delade med sig av sina livs historier. Jag uppskattar verkligen 

att ni tog er tid och att ni ville dela med er! Sen vill jag tacka min handledare som har gett sin 

tid, hjälpt och stöttat mig. Och ett speciellt tack till Amanda, utan våra ”terapisamtal” så hade 

jag tappat förståndet för länge sen. Det har varit en stor trygghet att kunna prata med dig 

särskilt då vi har gått igenom detta själva. Till sist så skulle jag vilja tacka min man. Tack för 

ditt stöd, all hjälp, din förståelse och framför allt din uppmuntran när jag inte trodde att jag 

kunde fortsätta. Tack för att du alltid tror på mig. 
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Bakgrund 
I detta avsnitt ges en överblick över det valda ämnet som denna studie utgår ifrån. Först 

kommer det nationella målområdet Delaktighet och inflytande i samhället att beskrivas lite 

närmre men med fokus på Socialt och kulturellt deltagande som är en underkategori till 

målområdet. Därefter beskrivs några bestämningsfaktorer som påverkar hälsan. Vidare så 

kommer sambandet mellan utrikesfödda och ohälsa att belysas. Till sist visas ett exempel på 

vad som kan göras för att öka välbefinnandet genom deltagande. Sist i avsnittet finns ett 

begreppsavsnitt för att beskriva de begrepp som används och är återkommande i studien. 

 

Delaktighet och inflytande i samhället 
 

”Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande 

förutsättningarna för folkhälsan och skall därför utgöra ett särskilt 

målområde. För att nå det övergripande nationella folkhälsomålet skall 

särskild vikt läggas vid att stärka förmågan och möjligheten till social och 

kulturell delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer samt vid 

barns, ungdomars och äldres möjligheter till inflytande och delaktighet i 

samhället.” (Regeringens proposition 2002/03:35) 

Delaktighet och inflytande i samhället är det första nationella målområdet och ett av de mest 

grundläggande för folkhälsan (Folkhälsomyndigheten, 2014). Det finns ett tydligt samband 

mellan hälsa och bristen på både inflytande och att kunna påverka livsvillkor och även 

samhällsutvecklingen. Delaktighet och inflytande i samhället delas upp i fem underkategorier: 

Demokratisk delaktighet, Socialt och kulturellt deltagande, Socialt och praktiskt stöd, 

Självupplevd diskriminering och Tillit. Dessa bestämningsfaktorer för delaktighet har olika 

indikatorer som de mäts utefter i den Nationella Folkhälsoenkäten: 

Demokratisk rättighet mäts efter valdeltagandet och de som röstar för första gången har en 

egen kategori. Det är alltså den politiska aktiviteten hos befolkningen som ligger till underlag 

för mätningar och jämförelser. Socialt och kulturellt deltagande mäts efter hur lågt det sociala 

och kulturella deltagandet är. Socialt och praktiskt stöd mäts utefter ifall en person saknar 

socialt/praktiskt stöd. Självupplevd diskriminering mäts efter om en person upplever 

diskriminering. Tillit utgår ifrån följande indikatorer; tillit till medmänniskor, förtroende för 

riksdagen och förtroende för myndigheter (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Socialt och kulturellt deltagande påverkar hälsan och det finns ett tydligt positivt samband 

mellan fysisk hälsa och socialt och kulturellt deltagande (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Social isolering är en riskfaktor för hälsan (både sjuklighet och dödlighet). Ett lågt socialt 

deltagande har också samband med ohälsa. Bland de i Sverige som har ett lågt socialt 

deltagande är andelen större bland de som är utrikesfödda jämfört med de som är födda i 

Sverige (ibid). Vidare beskriver Folkhälsomyndigheten (2014) hur hälsan påverkas indirekt av 

socialt deltagande då levnadsvanor styrs av det sociala och att detta på så sätt påverkar hälsan. 

Dock påpekar Folkhälsomyndigheten (2014) att fastän kulturella upplevelser är positivt för 

hälsan bör tolkningen av sambandet ske med försiktighet. Deltagandet i kulturella aktiviteter 

kan bero på att god hälsa redan finns hos människorna som deltar. Det är därmed svårt att 

avgöra om det är kulturen i sig som ger positiva hälsoeffekter. Det finns dock tecken som 

tyder på att det är gemenskapen som uppstår vid deltagandet som gör att välbefinnande 
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uppstår. Socialt och kulturellt deltagande slås samman då kulturen anses vara en social 

aktivitet (ibid).  

Det nationella målområdet benämns Delaktighet och inflytande i samhället och 

bestämningsfaktorerna mäter delaktigheten genom att bland annat undersöka deltagandet hos 

befolkningen. Begreppen delaktighet och deltagande är därmed svåra att åtskilja då 

Folkhälsomyndigheten inte klargör skillnaden i användandet mellan dessa begrepp. 

Bestämningsfaktorer 
Folkhälsomyndigheten (2014) beskriver också hur olika faktorer påverkar hälsan och dessa 

kallas för bestämningsfaktorer. Några exempel på bestämningsfaktorer som påverkar 

människors hälsa är; biologiska faktorer, relationer, levnadsvanor och samhällsfaktorer. För 

att god hälsa skall uppnås och vara jämlik för hela landets befolkning så är det extra viktigt att 

fokusera på bestämningsfaktorn som fokuserar på det sociala och kulturella deltagandet hos 

de personer som är både ekonomiskt och socialt utsatta. Detta gäller även för barn, ungdomar 

och äldre för att deras inflytande och delaktighet i samhället skall öka 

(Folkhälsomyndigheten, 2014).  

 
”Människor behöver känna sig socialt delaktiga. Det är en förutsättning för 

att vi ska kunna förstå det samhälle vi lever i. Känsla av sammanhang och 

meningsfullhet är begrepp som ofta återkommer i förklaringar till varför 

vissa människor klarar påfrestningar bättre än andra” 

(Folkhälsomyndigheten, 2014).  

Utrikesfödda och ohälsa 
I Nationella folkhälsoenkäten som har utförts av Statens Folkhälsoinstitut (2011) visar 

undersökningen att det finns ett samband mellan utrikesfödda och sämre hälsa jämfört med 

personer födda i Sverige. Pellmer, Wramner och Wramner (2012) påvisar också ett samband 

mellan utrikesfödda och sämre hälsa. De har undersökt ULF-undersökningar mellan åren 

2002 och 2005 där personer som var födda utanför Europa hade sämst hälsa jämfört med 

personer födda i Sverige. Vidare beskriver Pellmer m.fl. att dessa skillnader i hälsa dock 

minskade när en kompensation gjordes för de skillnader som fanns i de sociala faktorerna 

mellan utrikesfödda och de som är födda i Sverige. 

 

I FHI rapporten (Törnell, 2003) beskrivs hur integrationsprocessen beror både på individen 

och vilken etnisk grupp som individen tillhör. Det finns flera olika faktorer som påverkar 

denna process, bland annat: orsak till invandring, hälsotillstånd, utbildning, ålder, hur 

individens situation ser ut i hemlandet och ifall det finns anhöriga kvar i hemlandet. 

Integrationsprocessen påverkas även av hur majoritetsbefolkningen ser på olika etniska 

grupper och även hur det ekonomiska läget är i inflyttningslandet – om det är låg- eller 

högkonjunktur (ibid). En annan faktor som påverkar att integrationsprocessen påskyndas och 

att en individ kan integreras snabbare i ett nytt samhälle är om värderingar och normer är 

liknande. Vidare beskriver Törnell (2003) hur utrikesfödda kvinnor har en sämre ställning på 

arbetsmarknaden (hög arbetslöshet) i Sverige. Detta har lett till en ökad risk att kvinnorna kan 

drabbas av olika sjukdomar jämfört med utrikesfödda män. Vanligt är också att utrikesfödda 

kvinnor i större utsträckning ”fastnar” i lågstatusyrken vilket i sin tur även kan leda till ökade 

hälsorisker (ibid). 

Det har gjorts många studier angående sambandet mellan äldres hälsa och socialt och 

kulturellt deltagande. Den här studien kommer istället att fokusera på kvinnor som är 

utrikesfödda. Tidigare forskning och studier visar att det här är en utsatt grupp. Nyampame 
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(2008) beskriver hur kvinnor med utländsk bakgrund har sämre hälsa än kvinnor födda i 

Sverige. En orsak till detta är att kvinnor med utländsk bakgrund ofta har ett lägre inflytande 

och därmed minskas möjligheterna att vara delaktig i samhället. Statens folkhälsoinstituts 

kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport (2011) för målområdet Delaktighet och 

inflytande i samhället visar att det sociala och kulturella deltagandet är 30 % lägre bland 

utrikesfödda (utanför Norden). Detta är i jämförelse med personer som är födda i Sverige. 

Saknaden av både praktiskt och emotionellt stöd är större hos utrikesfödda, störst andel som 

saknar emotionellt stöd är kvinnor som är födda utanför Europa (Statens folkhälsoinstitut, 

2011). Det finns idag olika projekt och föreningar i Sverige för att främja utrikesfödda 

kvinnors hälsa genom framför allt empowerment. Yalla Trappan i Malmö är ett sådant 

exempel. Yalla Trappan har vuxit fram från tidigare projekt och har utvecklats till en 

permanent förening som idag är ett ”arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ” 

(Yalla Trappan, 2015). Det är en ideell förening som med sina 20 anställda har som syfte att 

skapa arbeten och även att öka den ekonomiska självständigheten hos kvinnor som är 

utrikesfödda. Föreningen tar också emot praktikanter och har som mål att ta tillvara på 

kvinnornas kompetens (ibid). 

 

Begrepp som används i… 
Socialt och kulturellt deltagande – Att delta i sociala och kulturella aktiviteter inom bland 

annat förenings- och organisationslivet (idrott, hobby och liknande) eller kulturella 

verksamheter (teater, museum, utställningar etcetera).  

Lågt socialt och kulturellt deltagande – Indikator som mäter det sociala och kulturella 

deltagandet. Om en person som mest har deltagit i en social aktivitet under det senaste året 

anses detta vara lågt socialt och kulturellt deltagande. Med social aktivitet menas besök på 

teater eller i kyrkan, eller möten i till exempel olika föreningar, studiecirklar eller 

fackförbund, men även tillställningar (både offentliga och inom sporten), fester och 

konstutställningar. (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Utrikesfödda – Definitionen av begreppet utrikesfödda är personer som är födda i ett annat 

land än Sverige (Statistiska centralbyrån, 2014). Denna studie utgår ifrån utrikesfödda som är 

födda utanför Europa. 

Utländsk bakgrund – Personer med utländsk bakgrund definieras av att de är antingen 

utrikesfödda eller att båda föräldrarna är utrikesfödda. (Statistiska centralbyrån, 2014). 

Hälsa – ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och 

inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder” (WHO, 1946).  

 

Ackulturation – Innebär hur kultur påverkas och förändras då två olika kulturer möts 

(Socialstyrelsen, 2009). 
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Litteraturgenomgång 
I det här avsnittet kommer resultat från tidigare forskning att belysas. Fokus ligger på 

sambandet mellan deltagande och välbefinnande. Först kommer ackulturation och fysisk 

aktivitet att undersökas, därefter undersöks sambandet mellan deltagande och välbefinnande. 

Vidare visas resultat från studier angående kulturellt deltagande och till sist återfinns resultat 

från studier som undersökt socialt deltagande. Resultaten från alla studier som undersökts är 

dock ganska entydiga och visar alla ett klart samband mellan deltagande och hälsa. Då det har 

funnits vissa begränsningar i att finna passande studier inom det valda ämnet så har 

litteraturgenomgången också breddats. I en av studierna så har även män med utländsk 

bakgrund deltagit med kvinnorna. I andra studier har kvinnor i allmänhet studerats men fokus 

har hela tiden varit på sambandet mellan kvinnor, deltagande och hälsa. 

 

Ackulturation och fysisk aktivitet 
Undersökningar i Sverige visar att kvinnor som är utrikesfödda är mindre aktiva på sin fritid 

än kvinnor som är födda i Sverige. Jönsson, Palmér, Ohlsson, Sundquist och Sundquist (2012) 

har undersökt sambandet mellan LTPA (leisure time physical activity – fysisk aktivitet på 

fritiden) och ackulturation. Undersökningen fokuserade på hur sambandet mellan graden av 

fritidsaktiviteter och språkkunskaper och ålder vid migration kunde påverka hur aktiva 

kvinnorna var. Deras resultat visade att ju bättre språkkunskaper kvinnorna hade och även ju 

yngre de var vid migrationen desto mer aktiva var de på sin fritid. Tidigare har en liknande 

studie gjorts där sambandet mellan ackulturation och fysisk aktivitet har undersökts. Evenson, 

Sarmiento och Ayala (2004) fann att kvinnor som var utrikesfödda var mer fysiskt aktiva på 

sin fritid ju yngre de var vid tidpunkten för migration. Mest aktiva var de som migrerade 

innan 25 års ålder. Studien visade också att det inte spelade någon roll hur länge kvinnorna 

bott i det nya landet utan det var åldern vid migration som var helt avgörande. 

Ackulturationen var också högre hos de kvinnor som kommit i yngre ålder. 

 

Studier har också gjorts för att undersöka sambandet mellan LTPA och depressioner och en 

av dessa studier har utförts av Mikkelsen, Tolstrup, Flachs, Mortensen, Schnohr och 

Flensborg-Madsen (2010). Denna studie hade som syfte att undersöka vilken roll fysiska 

fritidsaktiviteter hade för risken att utveckla depression hos kvinnor. Vad Mikkelsen m.fl. 

(2010) fann var att de kvinnor som var mindre fysiskt aktiva löpte också en större risk att 

drabbas av depression. 

 

Deltagande och välbefinnande 
 En studie av Magnússon och Kiwi (2011) har gjorts för att undersöka hur en grupp kvinnor 

med utländsk bakgrund upplever mötena på en dagcentral. En kvinna beskriver hur bättre hon 

mår bara av att träffa de andra kvinnorna och ha ett socialt utbyte, till skillnad från hur 

helgerna kan vara då hon inte träffar någon. De ansåg att alla möten var en viktig och till och 

med avgörande del i deras liv då de annars upplevde ensamhet och utanförskap. Föreningen 

var oerhört viktig i det sociala pusslet för att känna gemenskap och uppleva deltagande. 

Liknande resultat har Povlsen (2012) kommit fram till i sin studie av hur hälsan hos kvinnor 

med utländsk bakgrund påverkas av regelbunden medverkan i en kvinnoklubb. Kvinnornas 

välbefinnande och klubbens hälsofrämjande arbete låg i fokus. Syftet var att undersöka 

förutsättningarna och upplevda fördelar hos kvinnorna då de deltog regelbundet i 

kvinnoklubben. Resultatet kunde delas in i fyra olika kategorier utefter vad kvinnorna svarade 

angående deras egen uppfattning om hur klubben i sig och deras deltagande påverkade dem: 

”skapar en plats för att hantera ensamheten”, ”lära sig regler”, ”skapa sociala band med andra 
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och få stöd” och till sist ”en plats för välbefinnande och hälsa”. Som slutsats kom Povlsen 

fram till att välbefinnandet kan öka hos kvinnor genom att de deltar i sammankomster i dessa 

klubbar då de möter andra kvinnor med liknande bakgrund. Det kan också ge stöd åt 

kvinnorna. Klubben i sig öppnar upp för hälsofrämjande insatser i samhället som är anpassade 

till speciella målgrupper, i det här fallet kvinnor med utländsk bakgrund. 
 

En studie har gjorts för att undersöka i vilken utsträckning sociala relationer påverkar risken 

för dödlighet. Holt-Lunstad, Smith och Layton (2010) som utförde denna studie drog 

slutsatsen att det finns ett samband mellan sociala relationer och dödsrisk. Bakgrunden till 

denna studie är att både antalet sociala relationer samt deras kvalitet har ett samband med 

psykisk hälsa. Förutom psykisk hälsa så finns det även ett samband med både sjuklighet och 

dödlighet. Studien visade att det fanns en 50 % högre chans till överlevnad för de deltagare 

som hade starka sociala relationer. Oberoende av ålder, kön, tidigare hälsostatus och 

dödsorsak så var detta resultat enhälligt. Skillnaderna fanns mellan de deltagare som levde 

ensamma till skillnad från dem som levde med andra. I Norge har en liknande studie utförts 

och där har undersökningen handlat om sambandet mellan psykosociala faktorer och 

dödlighet. I denna studie har fokus legat på socialt deltagande, sociala relationer och locus of 

control. Dalgard (1998) utförde den första studien 1975/76 med en uppföljning 17 år senare. 

Resultatet visade att vid undersökning av sociodemografiska och biologiska faktorer fanns det 

ett samband mellan lågt socialt deltagande och dödlighet. I mindre utsträckning fanns också 

ett samband mellan få nära relationer och yttre locus of control med ökad dödlighet. Effekter 

av socialt deltagande som val av livsstil och en persons individuella psykologiska resurser 

(locus of control) är minst lika viktiga som stödet från andra (nära sociala relationer). Detta 

var slutsatsen som Dalgard (1998) kom fram till gällande överlevnad vid olika stressande 

livssituationer.  
 

I en annan studie har Lee, Jang, Lee, Cho och Park (2008) undersökt sambandet mellan 

socialt deltagande och självskattad hälsa med fokus på ålder och kön i Sydkorea. Resultatet 

visade att det fanns ett starkt samband mellan socialt deltagande och självskattad hälsa och det 

gällde oavsett kön eller ålder. Trots att det sociala deltagandet oftast minskar med åldern så 

ökar påverkan över deltagandet. Vidare visade resultatet att de personer som deltog i minst två 

olika sociala aktiviteter hade dubbelt så höga odds till en positivt självuppskattad hälsa till 

skillnad från dem som inte deltog i någon aktivitet alls. I Japan har en liknande studie gjorts 

angående sambandet mellan socialt deltagande och psykisk hälsa. Takagi, Konodo och 

Kawachi (2013) kom i sin studie fram till att särskilt för kvinnor så var ett högt socialt 

deltagande en nyckelfaktor genom sin skyddande roll mot depressionssymtom. Sambandet 

mellan fritidssysselsättningar och välbefinnande hos kvinnor med utländsk bakgrund 

undersöktes i en studie av Suto (2012). Denna studie visade att kvinnorna själva uppgav att de 

fritidssysselsättningar som de utförde ökade deras välbefinnande både fysiskt, psykiskt och 

andligt. Kvinnorna uppgav också att de fritidssysselsättningar som de ansåg minskade deras 

stress och som de upplevde vara trivsamma, gjorde att de inte befann sig i ett tillstånd där de 

inte mådde bra. Detta i sin tur ökade deras välbefinnande. 

 

Kulturellt deltagande 
Wikström (2002) har i sin studie undersökt sambandet mellan bildkonst och social interaktion 

hos äldre kvinnor i Sverige. Resultatet visade att för den grupp som fick ta del av bildkonsten 

ökade den sociala interaktionen. Kvinnorna fortsatte också att vara mer socialt aktiva fyra 

månader efter interventionen. Studien visar hur kultur som konst kan stimulera och hjälpa 

äldre kvinnor att vara mer socialt aktiva. I Norge har en undersökning gjorts angående vilken 



12 

 

roll biblioteket spelar för en grupp kvinnor med utländsk bakgrund. Audunson, Essmat och 

Aabø (2011) kom fram till att biblioteket som mötesplats spelade olika roller för kvinnorna 

beroende på var i integrationsprocessen de befann sig. I början var biblioteket en plats för 

kvinnorna att lära sig om kulturen i det nya landet men det var också en plats där de kunde 

känna en koppling till sin egen kultur. För kvinnorna var biblioteket en plats där de först 

kunde observera den nya kulturen till att själva vara aktiva och delta i den. Till en början var 

denna arena en plats där kvinnorna i första hand kände att de kunde få råd och stöd av andra. 

Med tiden användes arenan mer och mer i den traditionella rollen som ett bibliotek har och 

detta var i samband med att kvinnorna hade etablerat sig i det nya samhället. Kvinnorna 

uppgav också att de kände ett stort förtroende i kontakten och kommunikationen med arenan 

och dess aktörer. 

 

Wikström (2002) har i sin studie undersökt sambandet mellan bildkonst och social interaktion 

hos äldre kvinnor i Sverige. Resultatet visade att för den grupp som fick ta del av bildkonsten 

ökade den sociala interaktionen. Kvinnorna fortsatte också att vara mer socialt aktiva fyra 

månader efter interventionen. Studien visar hur kultur som konst kan stimulera och hjälpa 

äldre kvinnor att vara mer socialt aktiva. I Norge har en undersökning gjorts angående vilken 

roll biblioteket spelar för en grupp kvinnor med utländsk bakgrund. Audunson, Essmat och 

Aabø (2011) kom fram till att biblioteket som mötesplats spelade olika roller för kvinnorna 

beroende på var i integrationsprocessen de befann sig. I början var biblioteket en plats för 

kvinnorna att lära sig om kulturen i det nya landet men det var också en plats där de kunde 

känna en koppling till sin egen kultur. För kvinnorna var biblioteket en plats där de först 

kunde observera den nya kulturen till att själva vara aktiva och delta i den. Till en början var 

denna arena en plats där kvinnorna i första hand kände att de kunde få råd och stöd av andra. 

Med tiden användes arenan mer och mer i den traditionella rollen som ett bibliotek har och 

detta var i samband med att kvinnorna hade etablerat sig i det nya samhället. Kvinnorna 

uppgav också att de kände ett stort förtroende i kontakten och kommunikationen med arenan 

och dess aktörer. 

 

Som tidigare studier har visat så löper utrikesfödda en större risk för att uppleva ohälsa efter 

immigrationen. Det är framför allt ackulturationen och att anpassa sig till det nya samhället 

som kan bidra till psykisk ohälsa. Genom att använda sig av tidigare insamlad data från 

Västra Europa, USA och Australien så har Connor (2012) undersökt sambandet mellan 

religiösa aktiviteter och invandrare och dess psykiska hälsa. Resultatet i denna studie visade 

att det fanns ett samband mellan regelbundet religiöst deltagande och ett ökande av psykiskt 

välbefinnande hos invandrare. Enligt Connor (2012) så visade också resultatet att religion 

hade ett speciellt samband mellan invandrare och deras mentala hälsa. Andra fritidsaktiviteter 

som var icke-religiösa hade inte samma effekt på invandrarnas psykiska hälsa. Då det 

resultatet var genomgående i all insamlad data drog Connor (2012) slutsatsen att oavsett 

vilken etnisk bakgrund en person hade så fanns det en unik relation mellan religion och 

invandrares psykiska hälsa. 

Socialt deltagande 
I Kanada har Couton (2008) gjort en studie angående socialt deltagande hos invandrare och 

hur deltagandet är lägre framför allt hos de invandrare som nyligen har anlänt till Kanada. 

Studien undersöker vad detta låga deltagande beror på. En positiv familjeeffekt kan påverka 

det sociala engagemanget men så är inte fallet i denna studie. Här visar resultatet att det inte 

spelar någon roll om deltagarna i studien har barn eller inte; de med utländsk bakgrund har 

inte ett högre socialt engagemang fast de har barn. Det finns också en stor skillnad mellan 

deltagandet hos kanadensiska kvinnor och invandrarkvinnor; där kanadensiska kvinnors 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S074081881100034X
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.hkr.se/science/article/pii/S074081881100034X
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deltagande är större än invandrarkvinnornas. Andra orsaker som påverkar det sociala 

deltagandet är faktorer som ålder, inkomst och utveckling. Dessa faktorer påverkar båda 

grupperna av kvinnor. Resultatet i Coutons (2008) studie sammanfattas till följande slutsats; 

att det låga sociala deltagandet inte direkt är en allmän invandringsfaktor utan istället en 

genusfaktor; särskilt då det berör familj-, barn- och skolförhållanden. Däremot så kan socialt 

deltagande hos föräldrar med utländsk bakgrund till viss del påverka sina barns 

skolprestationer, det har Driessen och Smit (2007) dragit som slutsats i sin studie. Det är 

framför allt det kulturella deltagandet hos föräldrarna som påverkar barnens resultat då det 

gäller språk- och matematikkunskaper. Studien visade dock att det inte fanns något samband 

mellan barnens välbefinnande, deras sociala position och självförtroende när det gällde 

föräldrarnas deltagande.  

 

I en undersökning som baserats på data från ESS (European Social Survey) har Aleksynska 

(2010) studerat sambandet mellan personer med utländsk bakgrund och deras deltagande i 

samhället beroende på födelseland, assimilation och hur det nya landet påverkar dem. 

Resultatet visade att personerna med utländsk bakgrund ökade sitt deltagande i samhället ju 

längre de bott i landet. Tiden varierade också beroende på vilken invandrargrupp som 

personerna tillhörde. Det fanns dock ett undantag där deltagandet i den nya kulturen inte hade 

ett positivt resultat och det var bland muslimska invandrargrupper. Anledning var att de 

muslimska invandrarnas egen kultur var mer ihållande. 

 

Teoretiska utgångspunkter 
En av grundtankarna i ett sociokulturellt perspektiv är det samspel och den kommunikation 

som sker mellan människor (Säljö, 2000). Den lärande och kulturella utvecklingen sker 

genom kommunikationen mellan människor och på samma sätt förs de också vidare. Vårt 

språk gör oss unika och det är genom det som vi kan lära oss av varandra genom att utbyta 

information och kunskap. Vygotskij menar att det finns två olika nivåer för utveckling hos en 

individ: Biologisk mognad och samspelet med omgivningen. Till en början sker utvecklingen 

växelvis men med tiden tar det sociokulturella perspektivet över (ibid). I det sociokulturella 

perspektivet läggs stor vikt också på det situerade lärandet, vilket innebär att lärandet sker i 

den situation där kunskapen används i och detta kan ske i samspelet med andra människor 

(Lave och Wenger, 1991). Säljö (2000) beskriver detta genom att säga ”vi formas som 

sociokulturella varelser och det är genom samtal i situerade sociala praktiker vi lär oss de 

flesta av de interaktiva färdigheter vi behöver för framtiden” (s.233). Det situerade lärandet 

har därmed en viktig roll i detta arbete. Framför allt i den första forskningsfrågan angående 

olika sociala aktiviteter som utförs och hur lärande och kunskap kan uppstå i dessa situationer. 
Som tidigare nämnts så är kommunikationen en väsentlig del i det sociokulturella perspektivet 

och det är en viktig faktor för människans samspel med sin omgivning. Genom utbytet av 

kunskap och skickligheter deltar människan och samspelar med sin omgivning (Säljö, 2000). 

Lärandet är också oändligt inom det sociokulturella perspektivet då kulturella redskap, både 

språkliga och fysiska (artefakterna) ständigt förändras. Detta innebär att människan också 

ständigt utvecklas och förändras (ibid).  

Ackulturation är ett begrepp som innebär hur kultur påverkas och förändras då två olika 

kulturer möts (Socialstyrelsen, 2009). Attityder kring bland annat livsstilen och matvanor kan 

förändras när en minoritetsgrupp möter och påverkas av en majoritetsgrupp, till exempel en 

invandrargrupp i ett nytt land. Det finns studier i Sverige som visar hur vissa 

invandrargrupper påverkas negativt av denna förändring då det gäller nya matvanor och 
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minskad fysisk aktivitet (ibid). Forskningsresultat visar att det varierar mycket hur människor 

ackultureras. Inom ackulturationsbegreppet används olika variationer för att beskriva nivån på 

ackulturationen. Assimilation betyder anpassning (Nationalencyklopedin, 2015). Begreppet 

kan förklaras med att särskilda gruppers kulturella individualitet upphör eller att de ges upp 

vid mötet med det nya samhället som är i majoritet. Skillnaden mellan integration och 

assimilation är att integration innebär att olika gruppers individualitet inte anses vara ett 

hinder för att vara delaktig i det nya samhället. Vid assimilering är anpassningen framtvingad 

genom att det ställs krav på anpassning genom de ledande normerna av sociala beteendet 

(SOU 2005:40). Separation däremot innebär att personen tar avstånd från den nya kulturen 

och håller helt fast vid sin egen kultur (Sam & Berry, 2010). Marginalisering är när ett 

avståndstagande från både den egna och den nya kulturen görs. Detta sker oftast på grund av 

ett försök till påtvingad kultur eller för att det inte finns något intresse för relationer. Detta 

grundar sig oftast i uteslutning och diskriminering. Den variation av ackulturation som sker 

genom integration anses vara bäst för individens välbefinnande då en balans mellan den egna 

och den nya kulturen har uppnåtts (ibid). 

 

Det finns alltså stora skillnader i hur människor ackultureras och hur det påverkar deras 

anpassning psykologiskt och sociokulturellt. Rent allmänt så finns det ett tydligt samband 

mellan att integrationsvariationen är den process som skapar mindre stress och att det är den 

som gör det lättare för individen att anpassa sig (Berry, 2005). 

 

Ett begrepp som Bourdieu använder sig av är habitus. Habitus innebär att varje individ har ett 

system av dispositioner och dessa består av de sociala erfarenheter, kollektiva minnen, hur en 

individ rör sig och sättet att tänka som har etsats in i både kroppen och sinnet hos människan 

(Broady, 1988). Det är med andra ord hur en person har levt och vilka erfarenheter individen 

bär med sig som har lagrats och detta har skett genom ett praktiskt sinne. Det praktiska sinnet 

som är en individs erfarenheter, styr hur en individ fattar beslut omedvetet i sociala och 

kulturella situationer (Olesen, 2004). Det är också med dessa dispositioner som gör att 

människan kan förstå sin omvärld. Bourdieus begrepp fält innebär det rum som 

dispositionerna utvecklas i. Fältet, eller det sociala rummet, är den arenan där individer möts 

och det är därmed ett socialt sammanhang. Enligt Bourdieu så uppstår fält enbart socialt och 

inte där individen är själv. Det är alltså i samspelet med omgivning som olika fält uppstår då 

människor möts då de delar ett intresse (Broady, 1988).  

 

 

Problemprecisering 
Jag kommer att undersöka hur det sociala och kulturella deltagandet ser ut hos kvinnor som är 

utrikesfödda. Tidigare forskning visar ett samband mellan socialt och kulturellt deltagande 

och hälsa. Studier visar också att just kvinnor som är utrikesfödda är en mer utsatt grupp till 

skillnad från personer som är födda i Sverige. Många studier har gjorts inom områdena hälsa 

och utrikesfödda. Med denna studie vill jag fokusera på kvinnor och hur deras sociala och 

kulturella deltagande ser ut. Syftet med studien var inte att utgå ifrån en specifik grupp, utan 

kvinnorna som intervjuades har alla olika bakgrunder och representerar bara sig själva. 

Studien utgår ifrån varje individs berättelse och inte gruppen som helhet. 
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Syfte 
Studiens syfte är att undersöka socialt och kulturellt deltagande hos kvinnor med utländsk 

bakgrund och vilken betydelse för den egna hälsan kvinnorna anser att dessa aktiviteter har. 

Vidare ämnas också undersöka självupplevda erfarenheter som kan ha betydelse för hur 

kvinnorna upplever sitt deltagande.  
 

Frågeställningar: 

 Hur beskriver kvinnor med utländsk bakgrund sitt deltagande i sociala och kulturella 

aktiviteter? 

 Vilken betydelse för den egna hälsan och välbefinnandet anser kvinnorna att dessa 

aktiviteter har? 

 Hur beskriver kvinnor med utländsk bakgrund erfarenheter med betydelse för deras 

upplevelse av deltagande? 

 

 Metod 
Data har samlats in i form av halvstrukturerade livsvärldsintervjuer (Kvale & Brinkmann, 

2009). Denna metod innebär att den intervjuade personens eget perspektiv av sin värld står i 

fokus. Metoden kan tyckas likna ett vardagssamtal men fördelen med att den är 

halvstrukturerad är att den inte följer ett strukturerat frågeformulär. Det är heller inte ett 

vardagligt samtal som kan handla om vad som helst utan denna intervjuteknik följer en 

intervjuguide med teman och förslag till frågor. Detta gör att intervjuaren kan styra samtalet 

mot de ämnen som ska beröras. Samtidigt öppnar det upp för den som blir intervjuad att 

berätta sin historia utifrån sitt egna perspektiv (ibid). De halvstrukturerade intervjuerna 

genomfördes med hjälp av en intervjuguide som innehöll rubriker med olika ämnen som 

skulle tas upp. Det fanns även förslag till frågor utefter teman så att ingenting skulle missas. 

Efter att en intervju hade genomförts skrevs den ut, transkriberades, för att sedan analyseras 

(ibid).  

 

Val av metod 
Denna metod valdes för att det passade syftet bäst då denna studie inte utgår ifrån att mäta 

någonting utan istället undersöker människors egna upplevelser och deras personliga syn. 

Med halvstrukturerade intervjuer kunde mer öppna frågor ställas och det öppnade upp för mer 

information från deltagarna då dessa kunde ge sina personliga berättelser.  

 

Deltagare/Urval 
Deltagarna valdes utefter syftet med studien. Deltagarna som medverkade i studien var 8 

kvinnor i åldrarna 22-41 år. De var alla födda utanför Europa. Deltagarna kom från följande 

länder: Kenya, Japan, Irak, Chile och Brasilien.  

För att få en så bred bild som möjligt så skulle deltagarna komma från olika bakgrunder och 

det gällde framför allt ålder vid ankomst till Sverige och utbildningsnivå. Jag sökte först och 

främst kvinnor som kommit till Sverige senare i livet så att de inte var uppväxta här. Detta för 

att de skulle minnas så mycket som möjligt från flytten till Sverige. Till exempel hur det var 
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att börja om i ett nytt land och hur de kommit in i samhället. Då utbildning kan påverka en 

persons hälsa och situation så ville jag även att deltagarna skulle ha olika utbildningsnivåer 

för att få en så bred bild som möjligt.  

Urvalet skedde genom att jag sökte deltagare med hjälp av min bekantskapskrets. Jag 

kontaktade bekanta som i sin tur kontaktade sina bekanta som jag inte hade någon personlig 

relation till. En skriftlig beskrivning av kriterierna som krävdes för att delta i studien gjordes 

och gavs till bekanta som i sin tur sökte bland sina bekanta. Sedan fick de som var 

intresserade ta kontakt med mig personligen där vidare information gavs. Ett annat 

tillvägagångssätt som användes vid urvalet var en så kallad ”snöbollseffekt”. Redan 

intervjuade deltagare blev tillfrågade om de i sin tur kände någon som passade in på de sökta 

kriterierna. De som de fann var passande fick personligen kontakta mig om de var 

intresserade av att delta i studien. 

 

Tillvägagångssätt 
När en deltagare tackat ja till att delta i studien så fick de ett informationsbrev, och tid och 

plats för intervjun bestämdes gemensamt för att passa båda på bästa möjliga sätt. Den första 

intervjun som utfördes var en provintervju och jag ansåg att det gick så pass bra att den skulle 

användas i studien med de andra intervjuerna. Den första intervjun skedde också vid ett 

fysiskt möte på ett bibliotek. Den andra intervjun var en datorstödd intervju då den skedde 

genom Skype eftersom deltagaren bodde så pass långt bort att ett fysiskt möte inte var möjligt 

(Kvale & Brinkmann, 2009). De två andra intervjuerna skedde också vid fysiska möten, den 

ena skedde i deltagarens hem och den andra på ett bibliotek.  Medan de fyra sista skedde via 

Skype då även dessa deltagare bodde för långt ifrån för att ha ett fysiskt möte.  

Samtliga intervjuer spelades in och vid de datorstödda intervjuerna användes ett program på 

datorn som gjorde det möjligt att spela in. Två av intervjuerna utfördes på engelska då dessa 

två deltagare kände sig mer bekväma med detta då de själva ansåg att deras svenska inte var 

tillräckligt bra. Vid de intervjuer som utfördes vid fysiska möten fick deltagarna skriva under 

en samtyckesblankett. De resterande 5 intervjuerna som utfördes på Skype skedde deras 

samtycke i och med att de var över 18 år och att de var medvetna om att intervjun spelades in. 

Detta informerades varje deltagare om och de fick då ge sitt muntliga samtycke till detta. 

Efter varje intervju gjordes transkriberingen för respektive intervju. Därefter användes en 

innehållsanalys för att analysera datainsamlingen innan det sammanställdes till ett resultat. I 

resultatet återfinns citat från deltagarna och dessa citat återges i skriftspråklig form (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Det vill säga att de har omformulerats från talspråk för att underlätta för 

läsaren, då talspråk kan innehålla repetitioner, pauser med mera. 

  

Analys 
Analysen som har använts i denna studie är en kvalitativ innehållsanalys. Efter att 

intervjuerna hade transkriberats lästes de igenom upprepade gånger för att ett sammanhang av 

texterna skulle uppnås (Graneheim & Lundman, 2004). Därefter valdes meningar från texten 

ut som ansågs vara viktiga i relevans till forskningsfrågorna och denna del i analysen kallas 

meningsbärande enhet (ibid). Dessa meningar skulle därefter kondenseras, det vill säga att de 

kortades ner men att de fortfarande innehöll samma mening. Utifrån kondenseringen skedde 

en kodning av innehållet där en röd tråd söktes genom att få fram nyckelord som reflekterade 

intervjuerna och dess innehåll. Till sist delades dessa nyckelord in i olika kategorier som 

kunde återspegla intervjuns innehåll (ibid). 
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Nedan visas ett exempel på hur analysen gick tillväga. 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kodning Kategorier 

Men om jag relaterar 

nu till mina andra 

relationer som jag 

har nu med andra 

vänner och som är i 

samma situation som 

mig t.ex. eller med 

en annan bakgrund 

alltså det är en annan 

närhet. 

andra vänner och 

som är i samma 

situation, annan 

bakgrund, en annan 

närhet. 

Gemenskap, närhet, 

likasinnade 

Sociala relationer 

och välbefinnande 

 

Etiska överväganden 
Informationskravet – I informationsbrevet har jag informerat deltagarna om studiens syfte, 

vad som förväntas av dem, att det är frivilligt att delta och att de när som helst kan ta tillbaka 

sitt samtycke utan att detta påverkar studien. I brevet finns även information om 

konfidentialitet; att deras identitet är skyddad och inga utomstående kan ta del av det 

insamlade materialet. Det finns även information om vart deltagarna kan ta del av den färdiga 

uppsatsen. 

Samtyckeskravet – I samband med utskicket av informationsbrevet fick deltagarna även en 

samtyckesblankett att skriva under där de fick godkänna sitt deltagande och att de har tagit del 

av all informationen rörande studien. 

Konfidentialitetskravet – Personuppgifter och insamlat material kommer att förvaras inlåst så 

att ingen annan än jag själv har tillgång till det.  

Nyttjandekravet – Insamlad data kommer enbart att användas i forskningssyfte. Efter att 

uppsatsen har examinerats kommer all insamlad data att förstöras. 

  

 

Resultat 
Resultatkapitlet är uppdelat i två avsnitt. I det första avsnittet Sociala och kulturella aktiviteter 

och dess betydelse för välbefinnande har de två första forskningsfrågorna kombinerats med 

anledning av att välbefinnandet är ett resultat av aktiviteterna. I det andra avsnittet 

Erfarenheter med betydelse för kvinnornas upplevelse av deltagande presenteras den tredje 

forskningsfrågan och dess resultat. Avsnitten har delats in i olika kategorier. Det första 

avsnittet har delats in i följande kategorier: Fysisk aktivitet och hälsa, Vänner och familj, 

Religion och Sociala medier. Dessa kategorier beskriver de aktiviteter som kvinnorna uppger 

att de deltar i och vilken betydelse för deras eget välbefinnande de anser att de har. Det andra 

avsnittet har delats in i följande kategorier: Två världar, Vänner, Familjen, Två kulturer och 

Språket. Dessa kategorier beskriver kvinnornas egna erfarenheter av upplevelse av 

deltagande.  Sist i detta kapitel återfinns en kort sammanfattning av resultatet. 
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Sociala och kulturella aktiviteter och dess betydelse för välbefinnande  
I detta avsnitt beskrivs vilka sociala och kulturella aktiviteter som kvinnorna uppger att de 

deltar i och vilken betydelse för det egna välbefinnandet dessa aktiviteter har. Avsnittet är 

uppdelat i följande kategorier: Fysisk aktivitet och hälsa, Vänner och familj, Religion och 

Sociala medier.  

Fysisk aktivitet och hälsa 
Den vanligaste fysiska aktiviteten som de flesta av kvinnorna uppgav att de utförde var att 

träna på gymmet. Dessa kvinnor uppgav att de hade besökt ett gym minst en gång det senaste 

året. En av kvinnorna uppgav att dans och cykling på fritiden var de fysiska aktiviteterna som 

hon utförde. Några av kvinnorna uppgav att när de inte kunde besöka gymmet av olika 

anledningar så promenerade de istället för att hålla sig fysiskt aktiva. En av dem uppgav också 

att hon springer och utför en japansk kampsport (Iaido) som fysisk aktivitet på fritiden. En 

annan kvinna uppgav att förutom att besöka gymmet så simmar hon ibland också. Träningen 

upplevdes som viktig men både åsikten att det var viktigt att träna tillsammans och att träna 

själv var representerade.  

 
Ja jag behöver någon som är på mig och ”vi ska träna idag” alltså annars det 

går inte, jag är lite lat för att träna så jag har kompis, vi brukar motivera 

varandra. (Deltagare 1) 

 

Det gör lite skillnad, jag går ofta ensam till gymmet men en gång gick jag på 

Zumba med min kompis och det var ganska, eller det var jättetrevligt att ha 

sällskap. (Deltagare 6) 

En annan uppfattning var att det kunde bli ett störningsmoment att träna med en vän. 

Jag tror nästan det är bättre faktiskt, för då slipper man det här att folk 

snackar så mycket, för nu är vi här för att träna, inte någonting annat. 

(Deltagare 5) 

Den självupplevda fysiska hälsan var överlag positiv hos alla kvinnor. En av dem uppgav 

dock att hon upplevde vissa stressymptom som magkatarr. En annan var gravid och det 

medföljde vissa komplikationer så som trötthet och illamående. Årstiden (vinter) medförde 

också mer trötthet enligt en av kvinnorna. Utöver detta ansåg de sig ändå må fysiskt bra, flera 

av dem uppgav att kosten var en faktor till detta.  

 

Fysisk aktivitet är mycket viktigt för en av kvinnorna och hennes välbefinnande. Hon uppger 

att det är skönt att vara fysiskt aktiv och det ger henne bättre hälsa, det stärker också henne då 

det motverkar trötthet. Hon uppger också att hon måste vara aktiv då det har hjälpt henne att 

hålla sig frisk då hon tidigare har haft en depression. Hon beskriver att det är på grund av det 

som hon ”trycker på sig själv” att träna och sen uppger hon att resten är en bonus. Så för 

henne betyder fysisk aktivitet att hon håller sig både fysiskt och psykiskt frisk. 

 
Aktiviteten det stärkte alltså mig på något sätt. Jag har varit i depression och 

det är jättebra för mig, jag måste trycka på mig själv om jag vill vara frisk 

från det. Man mår ju bättre och man får allt annat på köpet. Ja sen är det för 

att hålla sig frisk ut och in liksom. (Deltagare 5) 
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Vänner och familj 
Samtliga kvinnor uppgav att umgås med vänner var den vanligaste sociala aktiviteten som de 

utförde. Att laga mat tillsammans, eller gå ut för att äta eller fika var den aktivitet som alla 

uppgav att de gjorde. Några av dem uppgav att de var mycket sociala och att de hade många 

vänner, det var även viktigt för dem att omge sig av vänner. 

 
Jag är väldigt social av mig och jag känner att jag måste ha folk omkring 

mig. (Deltagare 8) 

Alla hade också deltagit i sociala tillställningar som exempelvis fester minst en gång under 

det senaste året. Vissa av dem uppgav också att de går ut på klubbar ibland. Utöver dessa 

sociala aktiviteter uppgav också några av dem att de har hobbys som de engagerar sig i på 

fritiden, dock svarade en av kvinnorna att det har avtagit men att hon har ritat och sytt. En 

annan berättar att hon pysslar mycket på sin fritid och hon gör egna smycken, väskor och 

kläder. Några av kvinnorna uppgav dock också att skolan tar mycket av deras tid vilket har 

gjort att de är mindre aktiva på fritiden. 

 
När det kommer till kulturella aktiviteter så varierar graden av deltagande något. En av 

kvinnorna uppgav att hon besökte museum men det var på grund av att det ingick i hennes 

utbildning, annars var det mest bio som hon besökte. En annan däremot gillade inte att gå på 

bio men detta berodde på att hon och hennes sambo tittade mycket på film hemma istället. En 

av dem berättade att hon bara hade varit på teater en gång och det var på grund av att 

pojkvännen tog med henne annars utförde hon inga kulturella aktiviteter. Men hon 

uppskattade dock det besöket som hon gjorde. 

 
Nej alltså det är min kille som är lite mer, vad heter det, mer kulturell ” nu 

ska jag ta dig till kulturberikande aktiviteter”.  Jag har bara varit en gång på 

teater och det var jättekul. (Deltagare 5) 

 

Däremot så berättade en av kvinnorna att hon ofta besöker museum när hon och hennes familj 

reser så det blir både i Sverige och utomlands. En annan berättade att hon brukade utföra 

kulturella aktiviteter men att hon för tillfälligt inte gör det, men det finns ett stort intresse att 

ta upp det igen. 

 

Sociala relationer och sociala aktiviteter uppges vara mycket viktigt, en av kvinnorna 

beskriver hur det gör henne gladare och mindre trött. Med andra ord så ökar det hennes 

välbefinnande genom att samspela med andra människor och vara aktiv. 

 
Känner sig gladare när man är ute med vänner och man gör någonting. Och 

sen är man inte så trött heller faktiskt, det känns att man inte bara pluggar 

och bara överlever, så ja det påverkar på alla vis. (Deltagare 1) 

 

Däremot så uppgav en annan av kvinnorna att hon gillar att vara ensam också men att det 

finns en skillnad när hon är socialt aktiv med vänner. När hon inte umgås med vänner kan det 

bli ensamt och hon uppger att hon har mer energi när hon träffar sina vänner. Hon uppger att 

hon sover bättre och att hon vaknar tidigt nästa dag och har mer energi för att göra andra 

saker. För kvinnan så främjar aktiviteterna hennes hälsa och det ökar även hennes 

välbefinnande.  

När jag går ut liksom festa eller träna, att träffa människa mår jag bra. Jag 

kan stanna hemma hela tiden och gör saker, kolla på internet och så, det 
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älskar jag också men det känns ensamt. Och när jag går ut då mår jag bra, 

jag känner mer energi också och jag kan sova bra och vakna tidigt nästa dag 

och göra någonting. (Deltagare 2) 

Vikten av att träffa likasinnade beskrivs av en av kvinnorna då hon berättar att hon umgås och 

festar tillsammans med vänner som både kommer från hennes hemland men också från andra 

afrikanska länder. Hon beskriver att de är som en familj och de stöttar varandra. De har roligt 

tillsammans och de känner en gemenskap eftersom de alla kommer från samma kontinent och 

har träffats här i Sverige. Även här finns ett samband mellan hennes välbefinnande och att 

delta i sociala aktiviteter. 

In one way or the other we help each other with ideas and you know we have 

fun we meet for parties and we live as a family because we come from the 

same continent, we are all foreigners. (Deltagare 4) 

Att ha människor runt om kring sig beskrivs som väldigt viktigt för en av kvinnorna då hon 

beskriver sig själv som väldigt social. Då hon också älskar att festa så berättar hon att det är 

en bra kombination då hon kan dansa mycket. Att dansa är en av hennes favoritaktiviteter och 

för henne är det ett sätt att slappna av. Genom dansen och de sociala aktiviteterna som 

kvinnan deltar i ökar också välbefinnandet och hälsan främjas. Vidare beskriver hon vilket 

förhållande hon har till sina vänner och dess betydelse för henne. Hon berättar att hon omger 

sig av vänner som är lika henne själv till sättet då det ger henne nya perspektiv på saker och 

de kan utbyta idéer och stötta varandra. För henne är det viktigt att det sker ett lärande i 

samspelet med sin omgivning och hon uppfattar det som positivt för det egna välbefinnandet. 

Vi utbyter idéer och stöttar varandra. Det det ger mig är ju nya perspektiv på 

saker. (Deltagare 8) 
 

För de som har barn, beskrivs familjen som oerhört viktig. Då en av kvinnorna har ett litet 

barn så spenderar hon mest tid med familjen. Hon uppger att sociala aktiviteter inte är så 

viktiga för henne och att det kan hon vara utan. Samtidigt beskriver hon att hon träffar sina 

vänner ibland och de bland annat fikar och pratar och hon mår bra av att göra detta. Oavsett 

hur aktiv hon är så uppger hon ändå att det är något som är positivt och som främjar hennes 

välbefinnande. 
 

Once in a while you meet friends and you chat, have coffee and drink you 

know, I think it makes you feel good. (Deltagare 7) 

Vidare så berättar en annan kvinna vilken betydelse familjen har och hur viktigt det är för 

henne att de umgås. Hon berättar att de har väldigt roligt tillsammans och att de utför många 

aktiviteter, vilket hon anser stärker dem. För henne är barnen och familjen det viktigaste i 

hennes liv. 

 
Har jätteroligt som familj också, vi brukar ha mycket aktiviteter tillsammans 

och jag tycker det är det bästa sätt vi kan stärka familjen. (Deltagare 3) 

 

 

 

Religion 
Flera av kvinnorna uppgav att de inte var religiösa eller utförde några religiösa aktiviteter 

medan några av dem uppgav att kyrkan var en stor del i deras liv. En kvinna berättade att 

väldigt många av hennes fritidsaktiviteter skedde genom kyrkan. Hon höll i en barngrupp 
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varannan vecka där olika aktiviteter genomfördes och en gång i månaden besökte hon 

ensamma kvinnor för att sitter ner och prata och umgås med dem. Det fanns också en 

kvinnogrupp (för kvinnor över 18 år) som träffades regelbundet. Kyrkan organiserade också 

olika aktiviteter för medlemmarna som fester och resor. Hon uppgav också att innan hon gifte 

sig fanns det många aktiviteter för ensamstående som hon deltog i. Hennes familj och vänner 

är också medlemmar i samma kyrka så de träffas ofta och har en nära relation. Särskilt på 

sommaren då de är lediga utför de många aktiviteter tillsammans. 
 

Eftersom mina systrar också är med kyrkan så t.ex. ja vi ska till stranden och 

bada så vi ringer alla kompisarna. Ibland är vi 30 stycken, det är bra för 

föräldrarna, vi har samma ålder och våra barn de har samma ålder, så de 

umgås allihopa tillsammans och de jag tycker det är jättebra. (Deltagare 3) 
 

För några av kvinnorna så var kyrkan en mycket stor del i deras liv också. De var uppfostrade 

i en kristen miljö så för dem var det av stor vikt att hålla denna del av deras liv aktivt för deras 

eget välbefinnande.  

 
Very important, most of all is the church, very important to me because I’ve 

been brought up in a Christian way  so to me I feel like it is better that I miss 

the rest but I don’t miss church. (Deltagare 4) 

Förutom att de besökte kyrkan varje söndag så var en av kvinnorna också aktiv i kyrkokören 

och de sjöng på olika ställen runt om i staden där hon bor. De har också möten och träffas 

regelbundet varje vecka.  

I was brought up in a Christian family so I grew up like that, so once I go to 

church and sing and praise God, it makes me, it gives me a different feeling 

and I pray, so to me it brings a lot of meaning. (Deltagare 7) 

För dessa kvinnor som var religiöst aktiva så var kyrkan en stor och viktig del i deras liv. Som 

tidigare har beskrivits så var deltagandet i religiösa aktiviteter något som de alla uppskattade 

och de uppgav att det fick dem att må bra. En av kvinnorna beskrev att det gav henne mening 

att besöka kyrkan. Några av dem var också uppväxta i en kristen miljö så för dem var det 

viktigt att kunna fortsätta den livsstilen här i Sverige. En annan kvinna beskrev samspelet med 

andra som hade samma intresse och gemenskapen de hade i kyrkan. Det var en källa till 

glädje och samhörighet som ökade deras välbefinnande.  

 

 

Sociala medier 
Samtliga kvinnor var mer eller mindre aktiva på internet och sociala medier. Alla uppgav att 

det var ett sätt att hålla kontakten med familj och vänner från hemlandet.  En av kvinnorna 

berättar att hon var mest aktiv på Facebook och det var i första hand för att kunna hålla 

kontakten med familjen i hemlandet men också för att hålla sig uppdaterad angående skolan. 

Hon hade ibland daglig kontakt med sin familj och hon ansåg att det var jätteviktigt att göra 

det. Hon använder sig också av Skype och WhatsApp för att hålla kontakten med familjen. En 

annan kvinna berättar att hon är mycket aktiv på internet då hon jobbar hemifrån och 

använder datorn dagligen, både för sitt arbete och privat. De vanligaste sociala medierna som 

hon använder är Facebook och Twitter. Hon använder också WhatsApp och en japansk 

version av det som heter Line och det är genom denna som hon har kontakt med sina vänner i 

hemlandet. Hon har kontakt med familjen men det kan variera från en gång i månad till en 

gång varannan eller var tredje månad. Störst betydelse har kontakten med vänner. Hon 

förklarar att till exempel humorn skiljer sig mycket mellan Sverige och Japan och att hon kan 



22 

 

uttrycka sig på ett annat sätt med sina japanska vänner. Detta gör att hon känner sig ”hemma”, 

det skapar en trygghet i gemenskapen med likasinnade. 

 
Jag kan prata om japanska grejor, vi har olika humor alltså mellan svenska 

och japanska och ibland kan jag inte uttrycka mig med japansk humor så jag 

känner mig liksom hemma. (Deltagare 2) 

Att hålla kontakten med familj och vänner genom till exempel Facebook och Skype var 

vanligt förekommande bland kvinnorna. Förutom det så användes internet även för att till 

exempel betala räkningar och läsa tidningar. En av kvinnorna berättar också att hon var mer 

aktiv när hon var singel och kände sig ”uttråkad”. Då hon bor så långt ifrån vänner och familj 

så är internet och sociala medier enda sättet som de kan hålla kontakten genom. En av 

kvinnorna uppgav att hon är aktiv dagligen på sociala medier och internet och hon förklarar 

det med att det beror på den livsstil som vi lever i och att allting finns på internet. För henne 

så är hon aktiv på Facebook, Instagram, Twitter och WhatsApp, men bara på fritiden, under 

arbetstid håller hon sig ifrån det. Hon ser både fördelar och nackdelar med att vara så aktiv på 

sociala medier. Två fördelar är att hon lär sig mycket och att hon skapar nya relationer, 

nackdelen som hon uppger är att mycket tid slösas också på att vara aktiv. 

You learn and also you make new friends, but in the other way to be very 

honest, you waste a lot of time in it and if you like “seriously what have I 

done today?” (Deltagare 4) 

Samtidigt så uppger hon att det är ett bra och billigt sätt att hålla kontakten med familj och 

vänner i hemlandet. Det är mycket betydelsefullt för henne att kunna göra det. 

It’s cheap to communicate with the friends and family in Africa. I find it 

easy for us to communicate, to keep in touch. Oh god it means a lot! 

(Deltagare 4) 

Facetime var ett annat sätt att hålla kontakten med familj och vänner. En kvinna berättar att 

hon gör detta ungefär varannan vecka, hon uppger dock att även fast kontakten är viktig så 

anser hon inte att den är nödvändig, hon känner inget behov av att hålla kontakten. Medan en 

annan uppgav att sociala medier upptar en stor del av hennes tid och att så fort hon är ledig så 

är hon aktiv på framför allt Facebook och Instagram. Detta är dock något som hon själv 

uppger är synd att det tar så mycket av hennes tid. Kvinnan anser heller inte att det är viktigt 

att vara aktiv på sociala medier och internet. Hon håller också kontakten med familjen i 

hemlandet genom WhatsApp och Viber. Detta däremot anser hon vara viktigt då hon 

beskriver det som betydelsefullt att familjen vet hur hon har det eftersom hon är så långt ifrån 

dem. 

One way of insuring them as parents that I’m okay, I’m safe in a foreign 

country. (Deltagare 7) 

Flera av kvinnorna uppgav att de var mer eller mindre aktiva dagligen på sociala medier, även 

om det inte alltid deltog i diskussioner eller kommenterade på till exempel Facebook så 

kollade de runt och höll sig uppdaterade. En av dem var däremot väldigt aktiv på sociala 

medier och framför allt Facebook. Anledningen är att det är ett bra sätt att få kontakt med 

människor runt om i världen. Facebook är också en viktig plattform för att få information 

ifrån och även att kunna dela denna information fort.  

Man kommer i kontakt fler människor inte bara i Sverige utan runt i hela 

världen och information liksom man kan, man får ta del av informationen 

jättesnabbt. (Deltagare 8) 



23 

 

Hon uppgav också att hon inte är så bra på att höra av sig till släkt och vänner men att de ändå 

försöker hålla varandra uppdaterade genom Facebook. 

 

Erfarenheter med betydelse för kvinnornas upplevelse av deltagande 
I detta avsnitt beskrivs vad kvinnorna anser har betydelse för deras upplevelse av deltagande 

och vilka faktorer som spelar in för att kunna delta. Avsnittet är uppdelat i fem olika 

kategorier: Två världar, Familjen, Vänner, Två kulturer och Språket. Kategorin Två världar 

beskriver hur kvinnorna påverkas av att ha två kulturer och att det kan uppstå kulturkrockar. I 

Två kulturer beskrivs det hur kvinnorna lever med två kulturer, hur de håller kulturen från 

födelselandet vid liv, hur de tar till sig den nya kulturen och hur detta påverkar dem. 

Två världar 
En skillnad som en av kvinnorna uppger är att kulturen från hennes hemland kan uppfattas 

som varmare då de tar sig tid för sin omgivning medan här i Sverige är det ett kallare klimat 

där människor inte känner varandra. Men sen uppger hon också att det kan bli för mycket att 

människor lägger sig i. Det finns fördelar och nackdelar med båda kulturerna. Hon är dock 

väldigt noga med att påpeka att hon inte vill att det ska missuppfattas eller att hon påstår att 

det är så, utan det är av egna erfarenheter som hon har denna uppfattning. 

 
Man är lite mer varmare alltså, mycket folk här liksom, de känner inte ens 

varandra så väl. Men sen kan det också bli väldigt varmt där, man bara ”lägg 

av!” (Deltagare 5) 

Det speglar också de kulturkrockar som kvinnan upplever och hur andra försöker placera 

henne i ett fack. 

Det är inte konstigt att människor blir förvirrade för man vet inte vilket ben 

man ska stå på, de förväntar sig det men jag då? Kan jag inte bara få göra 

vad jag vill och ni får acceptera det? (Deltagare 5) 

Kvinnan nämnde här skillnader i hur människor ifrån olika kulturer beter sig och det var 

återkommande i flera av intervjuerna. Det upplevdes som ett hinder att personer med svensk 

bakgrund höll sig för sig själva och inte var så välkomnande. En annan av kvinnorna uppger 

att hon har fått börja anpassa sig efter ett svenskt beteende där hon har lärt sig att vara ensam. 

Till skillnad från hennes hemland som hon beskriver som mer socialt och att gruppen står i 

fokus. 

Man lever mest i gruppen i Brasilien man är aldrig ensam. Här är det tvärtom 

vi är så van att vara ensam, man lär sig att vara ensam. (Deltagare 1) 

Kulturkrockar var något som en av kvinnorna beskrev att hon upplevde när hon flyttade till 

Sverige. Det var framför allt i hur människors beteende skiljde sig mellan hemlandet och 

Sverige. 

Det var lite mer problem med kultur så t.ex. att man kan inte skratta här i 

Sverige. Sån är min kultur och vi firar nästan allt och vi skrattar och när vi är 

sura skriker vi och här nej, allt måste vara lagom. (Deltagare 3) 

Det som hjälpte henne att passa in lite lättare var att hon hade bott i USA i flera år innan hon 

flyttade till Sverige vilket gjorde att det underlättade anpassningen något då det fanns fler 
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likheter än från hemlandet. En av kvinnorna uppgav också att det var svårt i början att komma 

in i samhället eftersom allting var så annorlunda här jämfört med hemlandet. 

Because it was a new environment so you know, everything was different so 

it was very hard. (Deltagare 4) 

 

 

Familjen 
Flera av kvinnorna hade familjemedlemmar som underlättade för dem då de höll på att 

anpassa sig till det svenska samhället. Några av dem flyttade till Sverige på grund av att deras 

sambo/man bodde i Sverige och fick därmed stöd från sin nya familj vilket gjorde att de 

kände sig mer välkomna. En av kvinnorna beskriver hur hennes sambos familj försökte förstå 

henne och hennes situation för att hon skulle känna sig välkommen i det nya landet. 

 
De är jättesnälla människor och de alltså, kände mig jättevälkommen. De 

försökte förstå vad är skillnaden, alltså vad jag tänker och vad de tänker och 

så. Och ja det var trevligt. (Deltagare 2) 

Med hjälp av sin man som redan var bosatt i Sverige sedan tidigare, kände en av kvinnorna att 

detta underlättade för henne att kunna anpassa sig till det nya landet. 

With the help of my husband because we knew each other before so you 

know things got better day by day. (Deltagare 7) 

Vidare så beskriver en av kvinnorna att hon också fick stöd och hjälp från sin familj. När hon 

flyttade hit bodde redan två av hennes systrar här så det underlättade för henne när hon höll på 

att anpassa sig till livet i Sverige. 

För en av kvinnorna så var upplevelserna inför flytten och anpassningen till det nya landet 

något annorlunda jämfört med de andra kvinnorna. Hon var också bara 10 år när hon kom till 

Sverige men förutom att det var svårt att lämna släktingar så såg hon framemot flytten då hon 

redan hade släktingar som bodde i Sverige 

 
Det svåra var att lämna släkten i landet… Och så hade jag mina mostrar och 

kusiner här i Sverige så att det var inget problem där utan jag såg framemot 

flytten till Sverige. (Deltagare 8) 

Kvinnan uppgav också att hon sedan flytten till Sverige gått i skolan med mest svenskar och 

det är också så hennes umgängeskrets ser ut. Detta har underlättat för henne och hennes 

deltagande i det svenska samhället. 

 

Vänner 
Tiden varierar för kvinnorna för hur länge de har varit bosatta i Sverige, åldern är också olika 

för hur gamla de var när de flyttade hit. Två av dem var både 10 när de flyttade till Sverige 

men har olika erfarenheter av att försöka bli en del av det nya samhället. En av dem beskriver 

hur hon först gick i en förberedelseklass innan hon anslöt sig till grundskolan. I 

förberedelseklassen minns hon att det var en fin gemenskap och att hon trivdes, problemen 

började när hon efter ett år skulle börja i femteklass. Hon kände sig utanför och att hon aldrig 

riktigt kom in i gemenskapen. Hon är också medveten om att klassen hade känt varandra 

längre och att det kunde ha påverkat det. 
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Det finns en slags närhet du känner ”ja nu är jag så nära” men jag hade 

kommit absolut närmare än vad jag hade gjort under åren innan men inte den 

här… alltså den närhet som de hade själv, självklart jag förstår det, det beror 

också på att de känt varandra innan. (Deltagare 5) 

Kvinnan upplevde att det var mycket svårt och hon var ledsen då hon kände detta utanförskap. 

Även om det blev bättre med tiden så kände hon sig ändå utanför. Det var inte förrän på 

högstadiet som det började vända och då hon träffade en vän som hon kände en riktig vänskap 

med. Kvinnan själv upplevde att det var svårare att komma nära de med svensk bakgrund till 

skillnad från de personer som också hade en utländsk bakgrund. 

Jag har upplevt att det är svårt att alltså, vänner med svenskt ursprung, det är 

inte lätt vilket är synd faktiskt. Kanske för att jag är alldeles för olik. 

(Deltagare 5) 

De relationer som kvinnan har idag, känner hon en annan närhet till och förklarar det med att 

de släpper in varandra och låter dem komma nära varandra. Men hon upplever också hinder 

på grund av hennes bakgrund. Hon känner att hon slits mellan två världar där de två 

kulturerna (Sverige och hemlandet) vill sätta henne i fack. 

Dom ser mig som försvenskad och här är jag alltid invandrare, ”du är si du 

är så, ni har det si ni har det så”. (Deltagare 5) 

En annan svårighet som en av kvinnorna beskrev var att det var svårt att komma in i samhället 

och att få vänner då hon anser att svenskar håller sig för sig själva. Det är en stor skillnad från 

hennes kultur som hon anser är mycket social. 

 
First it was hard because Swedish they are not that friendly. Actually 

Swedish they are very different in their social life and the biggest difference 

they’re not social you know like us Africans. Swedes they mind their own 

business. (Deltagare 4) 

 

Till skillnad från några av de andra kvinnornas berättelser så uppgav en av dem att ända sedan 

hon var liten och bodde i Irak så har hon känt sig annorlunda. Först trodde hon att det var 

något fel på henne men efter flytten till Sverige så kände hon mer att hon ”nog var född i fel 

land”. Hon känner att hon passar in bra här i Sverige och hon uppger också att hon tänker mer 

som svensk än som någon från mellanöstern.  

När jag bodde i Irak som liten så tyckte jag att jag var lite annorlunda i mitt 

sätt och i tänket. I Irak så kände jag liksom men det är något fel på mig för 

att jag är, det är ingen här som tänker som mig och är lika öppen och så här 

så att när jag kom till Sverige så blev jag lite lättad för då kände jag liksom 

men då kanske jag bara föddes i fel land. (Deltagare 8) 

Då hon har umgåtts mest med personer med svensk bakgrund ända sedan hon kom hit så 

anser hon också att detta har underlättat för henne att komma in i det svenska samhället och 

att lära sig språket. 

Jag tänker mer som en svensk än som någon från mellanöstern. Jag har 

umgåtts mest med svenskar ända sedan jag kom hit har ju såklart också 

underlättat mer för mig det här med att komma in i det svenska samhället 

och ta till mig språket snabbare. (Deltagare 8) 

Flera av kvinnorna uppgav att de också kände sig ensamma den första tiden i Sverige när de 

inte hade några vänner. Till skillnad från idag då de alla har skapat vänskapsrelationer. Det 
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som kvinnorna har gemensamt är att när de började på SFI skapade de nya relationerna med 

personer i liknande situationer. Att de lärt sig det svenska språket har också underlättat för 

dem och gjort att de kan samspela med fler människor. 
 

Jag kände mig lite ensam och ja jag förstod ingenting och jag kände mig lite 

utanför också kände mig lite ja ensam. (Deltagare 6) 

 

Två kulturer 
 Samtliga kvinnor uppger att på ett eller annat sätt hålls kulturen från hemlandet vid liv 

samtidigt som de försöker ta till sig den svenska kulturen också. Vanligast är att laga mat från 

hemlandet, att tala sitt modersmål men också att lyssna på musik. De flesta av kvinnorna 

uppger hur viktigt det är för dem att kunna behålla en del av sitt ursprung i det nya landet och 

hur det får dem att må. De uppger att de bland annat känner sig bekväma med att hålla 

kulturen vid liv, en känsla av ”hemma” och ”nostalgi” och även vikten av att veta vart man 

kommer ifrån så att det inte glöms bort i det nya landet. Att få kunna behålla kulturen från 

födelselandet vid liv är av stor vikt för deras välbefinnande då de mår bra av det och det ger 

dem glädje. 

 
Jag lagar japansk mat och lyssnar på japansk musik ibland, och japansk tv 

också på YouTube. Vi pratar på japanska hemma. Jag känner mig liksom 

hemma, det är någonting som jag behöver känner, så jag tror det är 

jätteviktigt att ha det. (Deltagare 2) 

Att kunna hålla den kenyanska kulturen vid liv är något som en av kvinnorna gör med 

stolthet. Det är oerhört viktigt för henne att oavsett vad hon gör, att hålla den vid liv och det är 

viktigt för hennes välbefinnande. 

Mostly music, traditional clothes, also we have food from Africa. It makes 

me feel good, very important. No matter the friends I have, everything I do 

in Sweden I always keep it in my mind that I come from Kenya and I’m 

Kenyan and that is something that I treasure a lot yeah and I’m so proud of 

it. (Deltagare 4) 

För de som har barn, uppger de att det är viktigt för dem att deras barn vet sitt ursprung och 

att de får lära sig den kulturen också. För en av kvinnorna är det framför allt språket men även 

traditioner från hemlandet som förs vidare. 

Vi pratar spanska hemma. Jag pratade spanska och mina barn svarade på 

svenska men just nu har jag tvingat dem att prata spanska eftersom annars 

skulle min man inte förstå. Det är jättebra därför jag tror att dom skulle tappa 

språket. Vi behåller mycket chilenska kultur, t.ex. vår national dag, Chiles 

national dag, då brukar vi dansa och jag visar mina barn chilenska dans och 

jag vill inte att dom glömmer var vi kommer ifrån. (Deltagare 3) 

Det är av stor vikt för en av kvinnorna, att hennes barn lär sig om sitt ursprung och detta sker 

bland annat genom kulturen som musik, mat och språk. Hon beskriver att det är viktigt att det 

hålls vid liv, för hennes egen skull, men framför allt för dotterns skull då hon är född i ett land 

men har rötter från ett annat. 

Like Kenyan music at home, we eat food at home, we talk Swahili at home. I 

think it is important, because for me I think in the future especially for my 

daughter when she grows up I would like her to remember where she’s 

coming from so that she can be able to know the difference between where 
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she’s coming from and where she’s living now, I think it’s good to know. 

(Deltagare 7) 

Även fast en av kvinnorna berättar att hon lyssnar på arabisk musik, så lyssnar hon även på 

musik från runt om i världen och beskrev sig själv som ”multikulturell”. Hon försöker att laga 

hennes mammas och mormors maträtter som en del i att hålla kulturen från hemlandet vid liv. 

Angående den svenska kulturen så uppger alla att de på ett eller annat sätt har tagit någonting 

till sig. Språket är det vanligaste, några av kvinnorna har ännu inte avslutat SFI så de jobbar 

fortfarande på språket. En av dem beskriver hur viktigt språket är för samspelet med andra 

människor. 

Jätteviktigt för att alltså språk, utan svenska språket kan jag inte 

kommunicera. (Deltagare 2) 

Mat är också en del i den svenska kulturen som vissa har tagit till sig men de uppger även att 

det bara är vissa maträtter som de gillar. En av kvinnorna märker också en skillnad i att hon 

nu läser mer svenska böcker än portugisiska.  

Det finns en medvetenhet om vikten av att anpassa sig till den nya kulturen och en av 

kvinnorna berättar hur hon tar till sig både traditioner och kulturen genom bland annat språk 

och mat. 

Jag måste anpassa mig så till svensk kultur, firar midsommar och julafton, vi 

tittar på Kalle Anka på julafton och vi äter köttbullar och prinskorv och 

julskinka. (Deltagare 3) 

En av kvinnorna som inte har varit i Sverige så länge uppger att hon inte hunnit lära sig så 

mycket om svensk kultur. Men hon ser stora skillnader från hemlandet, särskilt när det gäller 

musik och mat. Hon har haft svårt för maten men nu börjar hon gilla den mer och mer. 

Kvinnan uppger också att hon gillar att laga mat från olika länder, särskilt från afrikanska 

länder då hon har många vänner därifrån. 

I haven’t learnt that much about it but it’s different from our own in Africa, 

everything is so different, the food, the music. But later actually later I 

became fond of it, so it’s quite different but I like some of the Swedish food. 

(Deltagare 4) 

Ett stort kulturutbyte beskrivs av en av kvinnorna när hennes mans son bor hos dem och det är 

då som de pratar mest svenska, lagar svensk mat, lyssnar på svensk musik och så vidare. Hon 

berättar hur de lär sig av varandra när dessa två olika kulturer möts. 

When he comes here the mood is different because we like to hear much 

from him also. We get to play Swedish music, eat Swedish food, there’s an 

exchange of culture between us and his son. (Deltagare 7) 

Hon uppger också att hon har lärt sig mycket om svensk kultur i mötet med andra människor 

då hon har varit på praktik och även genom föräldragruppen då hon var mammaledig. Det är 

mötet och samspelet med andra människor som här är centralt för lärandet och 

kunskapsutbytet. 

When I was doing my praktik I picked a lot you know from in terms of food 

because we used to have lunch together with my work mates. When I was 

mammaledig, we used to go to these parental groups and you know we used 

to spend most of the time together. (Deltagare 7) 
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Flera av kvinnorna uppgav också vikten av att ta till sig den svenska kulturen och för att 

kunna vara en del av det svenska samhället. En av dem uppger att hon anser att det är viktigt 

att både lära sig och utöva den nya kulturen och inte fastna helt i den från hemlandet. 

No way you can like stay in a country which is not your country and you 

bring your culture and everything here it is impossible so it’s good also you 

practise them and you know them also and you learn them. (Deltagare 4) 

Språket är också en viktig del i att förstå och kunna delta i den nya kulturen. Det är oerhört 

viktigt för att kunna kommunicera med sin omgivning. Det förhindrar utanförskap som 

uppstår då de inte kan delta i till exempel samtal med andra människor och det är en viktig del 

i integrationsprocessen. 

Jag tycker att det är viktiga att känna till så mycket svenska kultur som 

möjligt, så jag kan delta i samtal med svenskar kompisar och min mans 

familj. Att jag inte känner mig utanför så jag, om jag kan hålla samtal. Jag 

känner mig som en del av dem, jag kan integrera mig i svensk samhället. 

(Deltagare 6) 

Men kvinnorna berättade också om hur viktigt det är att hitta en balans mellan de två 

kulturerna och att inte glömma sitt ursprung. Den ena kulturen får inte hindra den andra och 

det får inte bli ett hinder i det nya landet, att kulturen från hemlandet påverkar deltagandet i 

Sverige negativt. 

Även om man är här och bosatt, kommit in i samhälle och allting, man är 

från Brasilien och man ska inte glömma bort. Man ska ha lite balans, inte 

tappa brasiliansk kultur men inte låta brasiliansk kultur göra så att du inte 

komma in i svensk kultur, så det är väldigt viktigt att ha balans. (Deltagare 

1) 

Ett sätt att finna denna balans är som en av kvinnorna beskrev att kombinera de två kulturerna 

genom att använda sig av de bästa delarna från båda.  

Fastän vi bor här i Sverige vi har svensk kultur, men också hålla oss till vår 

chilenska kultur. Vi har två olika kulturer och självklart så vi måste ta det 

bästa från alla. (Deltagare 3) 

En av kvinnorna som kom hit som barn, har på senare tid börjat intressera sig för sin 

bakgrund och hon kan sakna den gemenskapen som det kan ge. Men hon uppger att det är 

svårt då hon känner sig mer svensk än arabisk och hon upplever kulturkrockar. 

Jag saknade det där liksom, det här med att ha lite mer kontakter från min 

egna bakgrund. Det är ändå svårt för mig för att jag är mer svensk än vad jag 

är arab. (Deltagare 8) 

 

Språket 
En annan faktor som var avgörande för deltagandet hos vissa av kvinnorna var språket. En av 

dem tycker fortfarande att det är svårt med språket men att det är bättre än när hon precis kom 

hit. Vidare så berättar några av kvinnorna att de också upplevde att det var svårt i början på 

grund av språket. En av dem berättar att det var ensamheten som påverkade henne då hon inte 

kände någon här men även att hon inte kunde språket då. 
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Det var ganska svårt kan jag säga eftersom jag hade inga kompisar här och 

jag kunde ingen svenska alls. (Deltagare 6) 

 

En liknande upplevelse beskrivs av en annan av kvinnorna som uppgav att det påverkade 

henne negativt då hon också mådde dåligt i början eftersom hon inte förstod språket. 
 

I början förstod jag ingenting, jag var så ledsen, jag fattade verkligen 

ingenting, jag led. (Deltagare 3) 

 

För tillfälligt så har en av kvinnorna inte avslutat sin SFI utbildning men hon vill gärna göra 

klart den då hon anser att det är väldigt viktigt att kunna språket i det land som hon bor i. Hon 

förklarar också att utan språket kan hon inte göra någonting här, det är alltså av stor vikt att 

kunna det för att kunna delta i samhället och samspela med andra människor. I början var hon 

också väldigt rädd för att prata svenska då hon var orolig för att inte uttala orden korrekt. Hon 

trodde att folk i hennes omgivning skulle skratta åt henne vilket ledde till att hon inte ville 

prata svenska. Rädslan skapade ett hinder för hennes lärande. 

 
I was very scared even to pronounce the words. I was like maybe if I 

pronounce the words wrong that someone will laugh at me. (Deltagare 5) 

 

Men nu har hon insett att det är en del av lärandeprocessen. Hon har också fått stöd och 

uppmuntran från sina arbetskamrater som hjälper henne med det svenska språket. Kvinnan 

beskriver hur om hon säger något på engelska så svarar arbetskamraterna henne på svenska. 

De vill också att hon upprepar orden några gånger så att hon lär sig. Hon ser också en skillnad 

i hur språket har utvecklats och det har gett henne motivation att vilja börja studera på SFI 

igen. 
With time I have come to see that when, that’s how you learn. Where I work 

actually, most of them they even encourage me, when I say something in 

English they respond to me in Swedish. I have seen a progress in my 

Swedish actually. My colleagues they have really helped me a lot which I 

appreciate because every day I go to work I learn something new. (Deltagare 

4) 

 

De kvinnor som kom hit när de var barn uppger att det svenska språket tar större plats än 

deras modersmål. Men båda två vill förbättra sitt modersmål och det är framför allt för att de 

ser det som en merit för framtida yrke. En av dem berättar att hon också skulle vilja föra 

modersmålet vidare till sina barn i framtiden för att det skulle vara en merit även för dem, 

men annars inte för personliga skäl. Den andra kvinnan uppgav också att hon skulle vilja lära 

sig sitt modersmål bättre för att kunna föra en diskussion men även för att kunna 

kommunicera med familjemedlemmar som inte talar så bra svenska. 

 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis så visar resultatet att samtliga kvinnor som deltog i denna studie utförde 

sociala och/eller kulturella aktiviteter. De aktiviteter som de deltog i var bland annat olika 

fysiska aktiviteter som träning, sociala aktiviteter med framför allt vänner och familj. Flera av 

kvinnorna deltog också i religiösa aktiviteter, och sociala medier var också något som alla mer 

eller mindre var aktiva på. När det kommer till det egna välbefinnandet så uppgav kvinnorna 

att fysisk träning ökade deras välbefinnande, likaså relationer och aktiviteter som utfördes 

med vänner och familj. När det kommer till de erfarenheter som kvinnorna upplevde hade 
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betydelse för deras deltagande så var det framför allt språket och skillnader i de olika 

kulturerna som påverkade deras deltagande. För de kvinnor som hade familj när de kom till 

Sverige var detta också en hjälp för dem att anpassa sig och bli en del av det nya samhället. 

De flesta av kvinnorna uppgav också vikten av att finna en balans mellan kulturen från 

födelselandet och den svenska kulturen. Att behålla kulturen från födelselandet ökade deras 

välbefinnande och att ta till sig den svenska kulturen var framför allt viktig för att kunna delta 

i det nya samhället. 

 

Diskussion 
Studiens syfte var att undersöka vilka sociala och kulturella aktiviteter som kvinnor med 

utländsk bakgrund utförde och vilken betydelse för det egna välbefinnandet de ansåg att det 

hade. Syftet var också att undersöka hur kvinnorna själva beskriver erfarenheter som har 

betydelse för deras deltagande. Undersökningen visade att samtliga kvinnor i denna studie på 

ett eller annat sätt utförde sociala och/eller kulturella aktiviteter och att det ökade deras 

välbefinnande. Det finns ett samband mellan socialt och kulturellt deltagande och 

välbefinnande. Språket var av stor betydelse för hur kvinnorna upplevde deltagandet. För flera 

av kvinnorna var det ett hinder i början med undantag för de kvinnor som kom hit som barn. 

Kulturkrock var ett återkommande begrepp och flera av deltagarna uppgav att den svenska 

kulturen var väldigt annorlunda från kulturen i deras hemland. Beroende på var i 

integrationsprocessen som en individ befinner sig så påverkar det också graden av deltagande.  
Jönsson m.fl. (2012) och Evenson m.fl. (2004) hade båda i sina studier undersökt sambandet 

mellan fysisk aktivitet på fritiden och ackulturation. I både studierna kom de fram till att ålder 

vid migration och språkkunskaper var en avgörande faktor för hur aktiva kvinnorna i 

studierna var. Två av kvinnorna som deltog i denna studie kom hit som barn och har något 

annorlunda erfarenheter jämfört med de kvinnor som flyttade hit i vuxen ålder. Samtliga 

kvinnor som kom hit i vuxen ålder uppgav att språket var ett hinder i början och att det på 

grund av detta kände sig ensamma då de inte kunde kommunicera med andra. Detta gjorde det 

också svårt att skapa nya relationer. Ur ett sociokulturellt perspektiv så fattades en av de 

viktigaste hörnstenarna för att kunna delta - kommunikationen med andra (Säljö, 2000). De 

två kvinnor som kom hit som barn har haft språket till sin fördel jämfört med övriga kvinnor 

då de tidigt lärde sig detta. Dock så har en av de två kvinnorna upplevt vissa hinder med att 

känna sig delaktig då hon på grund av sitt ursprung känt sig utanför när det kommer till att 

skapa nya relationer till personer med svenskt ursprung. 

För samtliga kvinnor i denna studie så var att umgås med vänner den vanligaste aktiviteten 

som de alla utförde. Det som flera av kvinnorna berättade att de sociala relationerna gav dem 

var att de kände sig gladare och att de hade mer energi när de umgicks med vänner. I 

samspelet med andra utbyts information och kunskap vilket främjar individens lärande och 

utveckling (Säljö, 2000). I studier av Magnússon & Kiwi (2011) och Povlsen (2012) om 

vilken roll kvinnoklubbar spelade för kvinnor med utländsk bakgrund fann de att de var 

viktiga för kvinnornas välbefinnande. I samspelet med andra människor upplever kvinnorna 

gemenskap och det förhindrar utanförskap. Povlsen (2012) beskrev också hur samspelet med 

personer från liknande bakgrund ökade välbefinnandet. Flera av deltagarna i denna studie 

beskrev hur de kände en samhörighet och trygghet i att umgås med personer från liknande 

bakgrund som de själva. Detta kan bero på deras habitus och deras redan inlärda mönster, 

vilket gör att de söker sig till ett fält där de känner sig trygga och känner samhörighet med 

likasinnade (Broady, 1988). De beskrev också att det var i många fall lättare att skapa nya 
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relationer med personer med utländsk bakgrund till skillnad från personer med svensk 

bakgrund som de upplevde kunde vara avståndstagande. Deras redan inlärda vanor och 

mönster gör att de rör sig i de fält där de möter likasinnade, i detta sammanhang framför allt 

andra personer med liknande bakgrund och/eller kultur (ibid). 

 

Samtliga kvinnor var fysiskt aktiva på sin fritid och de aktiviteter som de uppgav att de 

utförde var att de tränade på gymmet, de sprang, promenerade, cyklade, dansade, utövade 

kampsport och simning. De flesta av kvinnorna uppgav att de föredrog att utföra de fysiska 

aktiviteterna med någon annan då det underlättade och ökade deras motivation. En av 

kvinnorna föredrog dock att göra det själv eftersom det kunde bli ett störningsmoment att vara 

flera. Kvinnan uppgav också att de överlag mådde fysiskt bra och att de med träning och kost 

uppehöll detta. För en av kvinnorna var den fysiska träningen ett måste för både hennes 

fysiska och psykiska hälsa då hon tidigare haft depression. Kvinnan upplever att den fysiska 

träningen ökar hennes välbefinnande. Det finns likheter med vad Mikkelsen m.fl. (2010) kom 

fram till i sin studie. De fann att kvinnor löper en högre risk att drabbas av depression ju 

mindre fysiskt aktiva de är på sin fritid.  

 

För flera av kvinnorna utgjorde religionen en stor del i deras liv. De är olika aktiva inom 

kyrkan men det är av stor betydelse för dem alla att delta. De uppger att det är viktigt och att 

de mår bra av det. Connor (2012) såg ett samband mellan religiösa aktiviteter och 

utrikesföddas välbefinnande då det påverkade deras psykiska hälsa positivt. För kvinnorna i 

denna studie så är kyrkan en stor del i deras liv och det är också en plats för dem att känna en 

gemenskap med andra människor då de delar samma intresse. Med andra ord så har ett fält 

uppstått (Broady, 1988). Dessa kvinnor deltog i religiösa aktiviteter minst en gång i veckan.  

 

Samtliga kvinnor i denna studie var aktiva på sociala medier. Det som de alla hade 

gemensamt var att de uppgav att det var ett sätt att hålla kontakten med familj och vänner 

vilket mer eller mindre var viktigt för dem. Flera av dem uppgav att det var det enda sättet att 

hålla kontakten och det var ett bra, smidigt och billigt sätt. Särskilt för en av kvinnorna så var 

det av stor vikt att kunna hålla kontakten med vänner från hemlandet då hon kände en annan 

tillhörighet med dem. Det fanns också en annan förståelse mellan dem då de hade 

gemensamma intressen, det var med andra ord ett av hennes fält där hon kunde möta 

likasinnade vilket var viktigt för hennes välbefinnande (Broady, 1988). Sociala medier var 

också ett sätt att dela information, lära sig och att skapa nya relationer. Genom sociala medier 

så utvecklas kvinnorna och ett ständigt lärande pågår i kommunikationen med andra (Säljö, 

2000). 

 

I jämförelse med tidigare studier så finns det likheter då resultaten från dessa studier visar ett 

samband mellan att delta i sociala och kulturella aktiviteter och välbefinnande. I denna studie 

kan också ett samband ses mellan kvinnornas deltagande i olika aktiviteter och att de uppger 

att det främjar deras välbefinnande. Lee m.fl. (2008) och Tagiki m.fl. (2013) fann i sina 

resultat att deltagarna i deras studier hade en positiv självskattad hälsa ju mer socialt aktiva de 

var och att detta ökade deras välbefinnande. En slutsats som kan dras är att det finns ett tydligt 

samband mellan att delta i aktiviteter och välbefinnande hos kvinnor med utländsk bakgrund.  

 

Variationen av ackulturation hos kvinnorna kan påverka deras upplevelse av deltagande och 

välbefinnande. Som Sam & Berry (2010) beskriver så är integration den bästa variationen av 

ackulturation för välbefinnande. Samtliga kvinnor uppger att de mer eller mindre är aktiva i 

två kulturer och att de försöker hitta en balans. Det som alla har eller håller på att ta till sig i 

den nya kulturen är språket, det är också språket från hemlandet som alla mer eller mindre 
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håller vid liv idag. För de kvinnor som kom till Sverige i vuxen ålder så är kulturen från 

hemlandet viktigare att behålla vid liv än för de som är uppväxta här i Sverige. För de kvinnor 

som är uppväxta i Sverige verkar det mer vara en fråga om assimilation då de har anpassat sig 

mer till den svenska kulturen (SOU 2005:40). Detta gäller framför allt för en av kvinnorna 

som själv uppger att hon känner sig mer som en svensk. Som Säljö (2000) beskriver att vi 

som människor formas genom situerade praktiker, så har kvinnan genom kontakten med 

svenskar lärt sig utifrån situationen att passa in och att kunna samspela med sin omgivning i 

samma fält då de har utvecklat likasinnade intressen och har en annan förståelse för varandra 

(Broady, 1988). Situationen har därmed hjälpt henne att utveckla den kunskap som behövs för 

att kunna kommunicera med sin omgivning och att de kan utbyta kunskap och information 

genom sitt samspel (Säljö, 2000). Den andra kvinnan däremot upplever en inre konflikt där 

hon slits mellan två världar och detta påverkas även av hur andra ser på henne och hur de vill 

placera henne i olika fack. Flera av kvinnorna nämner samtidigt att det är också viktigt att ta 

till sig den svenska kulturen för att kunna delta i samhället. Språket är den faktor som är den 

viktigaste för att kunna delta och för att kunna kommunicera med sin omgivning. Kvinnorna 

försöker också att lära sig om kultur som mat och traditioner för att känna sig som en del av 

samhället. Detta lärande sker både i samspelet med andra människor men också i den situation 

som de befinner sig i, det vill säga det nya landet med den nya kulturen (Säljö, 2000). En av 

kvinnorna beskrev hur hon har fått anpassa sig till den nya kulturen genom att förändra sitt 

beteende. Med andra ord så har hon genom ett situerat lärande utvecklat ny kunskap i 

samspelet med andra för att lära sig sin nya situation och passa in (ibid).  

 

Återkommande i flera av intervjuerna var också hur kvinnorna upplevde Sverige och hur det 

rent allmänt skiljde sig mycket från deras hemländer. De upplevde vissa hinder med svenskars 

beteende vilket gjorde det svårt för dem att känna sig delaktiga. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv så var detta ett hinder för både lärande och utveckling (Säljö, 2000). Det var först 

när kvinnorna började lära sig det svenska språket som de kunde samspela med människor 

runt omkring dem på en djupare nivå. Detta ökade också upplevelsen av deltagandet hos 

kvinnorna(ibid). I och med detta har deras habitus också kunnat utvecklas då de dispositioner 

som habitus består av har lärt dem att förstå sin omvärld, i detta fall anpassat sig till ett nytt 

samhälle (Broady, 1988). Vidare har fält uppstått då kvinnorna har kunnat möta och samspela 

med andra människor genom gemensamma intressen som till exempel de kvinnor som är 

religiöst aktiva (ibid).  

 

För de kvinnor som kom till Sverige i vuxen ålder så är balansen mellan två kulturer oerhört 

viktig för dem. Välbefinnandet ökar för dem genom att hålla kulturen från hemlandet vid liv, 

samtidigt som de uppger vikten av att ta till sig den nya kulturen då den är avgörande för att 

känna sig delaktiga i det nya landet. Denna form av ackulturation som dessa kvinnor upplever 

är integration och det är också vad som är bäst för välbefinnandet (Sam & Berry, 2010). 

Utefter kvinnornas egna berättelser så hade ingen av dem utsatts för separation eller 

marginalisering, det var framför allt integration och förmodligen till viss del assimilation som 

de upplevde (ibid). 

Tidigare studier både i Sverige och internationellt har visat att deltagandet i sociala och 

kulturella aktiviteter är lägre hos personer med utländsk bakgrund och lägst deltagande har 

kvinnorna. Studier visar också att kvinnor med utländsk bakgrund har sämre hälsa än till 

exempel personer som är födda i Sverige. Detta är ett folkhälsoproblem och idag finns olika 

projekt för att främja hälsan hos personer med utländsk bakgrund. Vad framtida studier kan 

fokusera på är bland annat att undersöka utifrån individerna själva och vad de anser skulle 

kunna öka deras deltagande. Liknande studier har gjorts internationellt och fler borde göras 

även här i Sverige. 
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Metoddiskussion 
Val av metod och analys anser jag var bäst lämpade för att undersöka syftet. En 

halvstrukturerad intervju öppnade upp för deltagarna att berätta sin historia från deras egna 

perspektiv samtidigt som en intervjuguide styrde det något för att alla delar skulle kunna 

täckas upp. Innehållsanalysen fungerade också bra i samband med metod och syfte då jag 

ville få fram teman och kunna dra slutsatser utefter deltagarnas svar.  Dock fanns det en del 

begränsningar med deltagarna och tillvägagångssättet. Den största begränsningen var att 

språket ibland blev ett hinder och det gällde både för en del av deltagarna som inte hade 

tillräckliga språkkunskaper men även för mig. Jag själv upplever att mina engelskkunskaper 

är goda men det är inte mitt modersmål så det kan ha funnits begränsningar i de intervjuer 

som utfördes på engelska. Det fanns också vissa begränsningar med de intervjuer som 

utfördes via Skype i form av att mottagningen var väldigt dålig vid en av intervjuerna. Detta 

gjorde det svårt att uppfatta vad deltagarna svarade och det var omöjligt att uppfatta det även 

vid transkriberingen men det har sannolikt inte påverkat resultatet nämnvärt. I allmänhet så 

var det svårt ibland att uppfatta vissa svar vid transkriberingen och det gäller alla intervjuer, 

men återigen, det har sannolikt inte påverkat resultatet nämnvärt. 

Svagheter och styrkor angående urvalet är också viktigt att påpeka. Då urvalet skedde genom 

bekantas bekanta kan det finnas en risk att deltagarnas svar kan kännas igen av deras bekanta. 

Samtidigt är det viktigt att poängtera att mina bekanta inte visste vilka som deltog i studien, 

då efter visat intresse från eventuella deltagare skedde all kontakt enbart mellan mig och 

deltagarna personligen. Det kan dock ha funnits en risk i att jag använde mig av min 

bekantskapskrets då en viss relation kan ha funnits mellan oss. Dock är det viktigt att påpeka 

att det inte fanns någon personlig relation mellan mig och de deltagare som medverkade i 

studien. Fem av åtta intervjuerna skedde dessutom med personer som var bosatta på annan ort 

vilket minskar risken för att våra vägar skall korsas. Resterande intervjuer däremot skedde i 

min bostadsort, men återigen, vi har ingen personlig relation och även om jag inte hade använt 

mig av min bekantskapskrets så hade det ändå funnits en risk att vi skulle mötas privat eller 

offentligt. Den risken hade dock minskat om alla hade varit bosatta på annan ort. Processen 

med att få tillräckligt många deltagare till studien har varit svår. Därför valde jag att använda 

mig av ”snöbollseffekten” för att finna nya deltagare genom att rekrytera nya deltagare genom 

de deltagare som redan blivit intervjuade. Precis som jag inledde med så finns det liknande 

svagheter och styrkor i detta. Deltagarna kan känna igen varandra, men samtidigt så 

efterlystes bara nya deltagare, de som valde att ställa upp hade enbart kontakt med mig så 

deras bekanta var inte medvetna om vilka som faktiskt deltog. 

En annan sak som är värd att påpeka är att urvalet som från början skulle bestå av kvinnor 

som kommit till Sverige så sent som möjligt, nu istället bestod av två deltagare som kommit 

till Sverige redan som barn. Men jag anser att det blev till en fördel istället eftersom det 

breddade urvalet mer. Dock var det inte lika stor bredd då det kom till utbildningsnivå bland 

deltagarna då de flesta hade en högre eftergymnasieutbildning. Det kan ha varit en effekt av 

att rekrytera deltagare genom andra deltagare. 

Angående syfte och forskningsfrågor så fanns det från början bara två forskningsfrågor. 

Under datainsamlingen framkom det så pass mycket ny och intressant information som inte 

berörde de två ursprungliga frågorna, så jag ansåg att det var av stor vikt att formulera 

ytterligare en forskningsfråga, därav den tredje frågan. 
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Konklusion 
Sammanfattningsvis så visar resultatet att deltagarna i denna studie deltar i både sociala och 

kulturella aktiviteter och att de anser att det främjar deras välbefinnande. Resultatet visade 

också att olika faktorer har påverkat hur deltagarna har kunnat anpassa sig till det nya 

samhället och kulturen. Språket har varit den viktigaste faktorn för att kunna delta. Genom 

språket så öppnas kommunikationen upp med samhället och de kan känna att de deltar. En 

annan faktor som har varit viktig är balansen mellan den egna kulturen och den nya för att 

känna trygghet och samhörighet i det nya samhället. Det är därför viktigt att fokusera på 

integrationsprocessen och främja integration, inte assimilering. Det är av stor vikt för 

individen att hitta en balans mellan kulturerna för att främja hälsan. Det folkhälsopedagogiska 

arbetet bör fokusera på att skapa möjligheter för integration och det är också viktigt att detta 

sker i ett så tidigt stadium som möjligt. Delaktighet och inflytande i samhället som är en av de 

mest grundläggande förutsättningarna för hälsa bör prioriteras i folkhälsoarbetet för att främja 

folkhälsan i Sverige.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev och samtyckesblankett 
 

     
   

 

Socialt och kulturellt deltagande hos kvinnor med utländsk bakgrund 

 Mitt namn är Josefin Muya och skriver en uppsats i folkhälsopedagogik som handlar om 

socialt och kulturellt deltagande hos kvinnor med utländsk bakgrund i Sverige. 

Jag vill därför intervjua kvinnor med utländsk bakgrund om sitt deltagande i sociala och 

kulturella aktiviteter och sammanhang. 

Intervjuerna ingår i mitt examensarbete på det Folkhälsopedagogiska Programmet vid 

Högskolan Kristianstad. Syftet med min uppsats är att få ökad kunskap och förståelse för 

socialt och kulturellt deltagande hos kvinnor med utländsk bakgrund i Sverige. Studien 

kommer att utföras i form utav intervjuer med 6-8 deltagare. 

Vad förväntas utav dig som deltagare? 

Intervjun kommer att ta cirka 45 minuter. Tid och plats bestämmer vi tillsammans så att det 

passar dig på bästa möjliga sätt. Efter att uppsatsen blivit klar och examinerats så kommer den 

att publiceras i Kristianstad Högskolas öppna publikationsarkiv DiVA där du som deltagare 

kan ta del av undersökningens resultat. 

För att underlätta arbetet vid intervjun så att jag kan fokusera på att ställa frågor och att lyssna 

på dig som deltar kommer jag att spela in varje intervju. Det kommer även att underlätta för 

mig vid analys av materialet. Eventuella missförstånd kan även undvikas vid inspelning. Det 

insamlade materialet kommer att behandlas med konfidentialitet vilket innebär att din identitet 

som deltagare är skyddad så att ingen vet vem som deltagit i studien. Ingen utomstående 

kommer att ha tillgång till det insamlade materialet och efter det att uppsatsen har examinerats 

kommer allt insamlat material att förstöras. Under studiens gång kommer materialet att 

bevaras inlåst så att ingen annan än jag som utför denna studie kommer att ha tillgång till det. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. 

Skulle du avstå från att delta, eller väljer att avbryta ditt deltagande så kommer detta inte att 

påverka studien. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Kristianstad. 

Undersökningen är forskningsetiskt granskad vid Högskolan Kristianstad.  
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Jag hoppas att du vill vara med i min studie! 

Vänliga hälsningar 

Josefin Muya  

 

 

 

För ytterligare upplysningar och frågor vänligen kontakta nedanstående ansvariga: 

 

Josefin Muya     Bo Nilsson 

josefin.muya0005@stud.hkr.se   bo.nilsson@hkr.se  

0723-952030     044-203211 

Student     Bitr professor, handledare 
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Social and cultural participation in foreign women 

 

My name is Josefin Muya and I’m writing a paper in Public Health Education that addresses 

the social and cultural participation of foreign women in Sweden. 

 

To this end, I wish to interview foreign women and understand their level of participation 

both socially and culturally. 

 

The interviews are a part of my thesis in Public Health Education at Kristianstad University. 

The purpose of this study is to get a better understanding and increased knowledge in as far as 

social and cultural participation of foreign women in Sweden in concerned. The study will be 

conducted in the form of interviews that will have between 6-8 participants. 

 

What is expected of you as a participant? 

 

The interview will be about 45 minutes long. The place and time for the interview will be 

agreed upon amongst ourselves so that is works for both parties. After the thesis is completed 

and examined, it will be published at Kristianstad University’s open publications archive 

DiVA. This will allow you as the participant to freely access the thesis and result of the study. 

 

All the interviews will be recorded. This is done so as to ensure that I am fully focused on 

asking the relevant questions, listening to the answers provided and make it easier to analyze 

the material. This will also ensure that there are no misunderstandings during the interview. 

The collected material will treated confidentially which means that the identity of the 

participant will be hidden ensuring total anonymity.  No outside parties will have access to the 

collected material and after the thesis is examined, all collected material will be destroyed. In 

the course of the study, all material will be kept under lock and key so as to ensure that no one 

but me will have access to it.  

 

Your participation in the study is completely voluntary. You are allowed to withdraw your 

participation at any point without explanation.  

 

You should also know that the results of the study will not be affected should you decide not 

to participate or withdraw your participation in the course of the study. 

 

The research has been ethically audited at Kristianstad University. 

 

I hope that you will be a part of this study! 

 

Best Regards, 
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Josefin Muya 

 

 

 

 

 

 

 

 

For further information and/or questions, please contact: 

 

Josefin Muya    Bo Nilsson 

 

josefin.muya0005@stud.hkr.se  bo.nilsson@hkr.se 

 

0723 – 95 20 30   044 – 20 32 11 

 

Student    Assistant Professor/Supervisor 
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Samtyckesblankett 

Studie om Socialt och Kulturellt deltagande hos kvinnor med utländsk bakgrund 

 

Jag har skriftligen tagit del av informationen angående denna studie. 

Jag samtycker härmed till att delta i denna studie och känner att mitt deltagande är helt 

frivilligt samt att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att det på något sätt 

kommer att påverka studien. 

Jag har fått information om att de uppgifter som samlas in om mig kommer att behandlas på 

ett sådant sätt att min identitet inte kommer att vara känd för obehöriga utan endast de som 

utför studien. 

 

 

 

 

Namnteckning     

   Ort och datum 

 

 

Namnförtydligande 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

 

Bakgrund: 

- Ålder, land 

- Hur länge har du bott i Sverige 

- Varför flyttade du till Sverige?  

- Hur upplevde du flytten? (Lätt/svårt) 

- Familjesituation? (Födelseland/Sverige) 

Utbildning (Födelseland/Sverige) 

Sysselsättning (arbete/skola) 

Fysisk hälsa (Hur upplever du din fysiska hälsa/Vad gör du för att må fysiskt bra?) 

Sociala relationer – umgängeskrets. Skillnader födelseland/Sverige? Betydelse? Skillnad 

från när du precis kom hit? 

Fritid – aktivitet/förening. Utförs med andra och/eller själv? 

Social aktivitet det senaste året: 

- Förenings- organisationslivet: t.ex. idrott, hobby eller liknande. 

- Kulturella verksamheter: teater, museum, utställningar, religiöst eller liknande 

- Även: olika tillställningar, fester, studiecirklar m.m. 

- (Skillnader födelseland/Sverige?) Skillnad från när du precis kom hit? 

 

 

Media 

- Internet 

- Sociala medier 

- Kontakt med hemlandet? 

Hur upplever du detta/Vad ger det dig? 

På vilket sätt påverkar det dig? (Fysiskt/psykiskt)  

Ekonomisk situation – påverkan/hinder 

 

Kultur 

- Mat, musik, språk, konst, film 

- Religion, värderingar 
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- Från ditt hemland? Vad gör du i så fall för att behålla/föra vidare (socialt)? I Sverige? 

Tagit något till dig? 

- Vad betyder det för dig? 

Delaktighet 

- Vad innebär delaktighet för dig? 

- När känner du dig delaktig? 

- Är det och i så fall hur är det betydelsefullt för dig? 
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Interview guide 

 

Background 

 How old are you? 

 Which country do you come from? 

 How long have you lived in Sweden? 

 Why did you move to Sweden? 

 How was the move to Sweden? Was it hard (emotionally)?  

 Do you have family back home? (Parents? Sisters? Brothers? ) 

 Do you have family in Sweden? 

 

Education 

 What level of education do you have from your birth country? 

 What level of education do you have from Sweden? 

 

Livelihood 

 What do you do for a living? 

 

Physical health 

 How do you perceive your physical health?  

 What do you do or engage yourself in to improve your physical health? 

 

Social relationships 

 How would you describe your circle of friends in Sweden? 

 What would you say is the difference (if any) between the friends here as compared to 

your home country? 

 

Leisure time 

 How do you spend your free time? 

 What kind of social activities have you engaged in over the last year? 

1. Organized activities like sports, hobbies, etc. 

2. Cultural activities like visiting museums, exhibitions, religious activities, etc. 

3. Social gatherings like parties, etc. 

 What would you say is the difference in terms of all these activities between Sweden 

and your home country? 

 Does your involvement in social activities enrich your life? And if it does, in what 

way? 

 

Media 

 How active are you in social media and the internet? 

 How do you keep in touch with family and friends back home? 

 Does your involvement in social media enrich your life? And if it does, in what way? 

 Does keeping in touch with friends and family back home enrich your life? And if it 

does, in what way? 

 

Culture 

 What is culture to you? 
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 How do you incorporate culture into your daily life? Ex. Music, food, movies, etc. 

 Have you been able to incorporate your culture from back home in your daily life? 

And in what way? 

 Have you incorporated any form of Swedish culture in your life? And if so what? 

 

Financial situation 

 Do you fell limited from fully engaging yourself due to financial limitations? If yes, in 

what way?  

 

Participation 

 What does participation mean to you? 

 When do you feel like you are participating in society? 

 Do you feel that your participation is meaningful? And if so, in what way? 

 

 


