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Sammanfattning 
 

Samhällsorientering är den samhällsinformation och de kunskaper som lärs ut om det svenska 
samhället för att underlätta integreringsprocessen för asylsökande och nyanlända personer. 
Syftet med samhällsorientering är att stärka deltagarnas förmåga att forma sitt eget liv samt 
kunna delta i det svenska samhället. Den kommunala samhällsorienteringen erbjuds till 
nyanlända personer medan den ideella samhällsorienteringen riktar sig mot både asylsökande 
och nyanlända personer. Den föreliggande studien undersöker samhällsorienteringen för 
nyanlända och asylsökande kvinnors integration, utifrån ett kommunalt och ett ideellt 
exempel i en mellanstor kommun i Sverige. Avsikten är att få ökad kunskap om och förståelse 
för vilken betydelse som samhällsorientering kan ha för nyanlända och asylsökande kvinnors 
etablering och delaktighet i samhället. Datamaterialet har samlats in genom två observationer, 
en i respektive verksamhet samt genom fyra semistrukturerade intervjuer med undervisande 
lärare i samhällsorienteringen. Studiens teoretiska ram baseras på integrations- och 
maktperspektiv. I resultatet framkommer det att de två verksamheternas utformning och 
organisering skiljer sig åt men att innehållet är likartat gällande att förmedla information och 
kunskap om det svenska samhället. De centrala områdena i undervisningen är hälsa, 
jämställdhet och mänskliga rättigheter, något som framställs som viktiga värden i det svenska 
samhället till nyanlända och asylsökande kvinnor. Faktorer som kan generera begränsningar 
för kvinnorna i deras integrationsprocess har uppmärksammats genom lärarnas reflektioner 
kring samhällsorienteringen. Detta gäller faktorer som när i tiden samhällsorienteringen ges, 
den tid förändringsprocessen tar samt att strukturella hierarkier upprätthålls i undervisningen. 
Detta kan skapa begränsningar för kvinnorna i deras integrationsprocess. Vidare kan även ses 
att lärarna anser att möjligheter skapas för kvinnorna i deras integrationsprocess genom 
tillhandahållandet av samhällsorientering i form av information. 
	
Nyckelord: Samhällsorientering, asylsökande kvinnor, nyanlända kvinnor, delaktighet, 
etablering, integration, diskriminering, maktperspektiv. 
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Abstract 
 
Through orientation about specific features in the Swedish society civic orientation is 
provided to asylum-seekers and newly arrived individuals in order to ease the integration 
process. The purpose of civic orientation is to strengthen the ability of the individual to shape 
his or her own life and to be able to participate in the Swedish society. The municipal civic 
orientation is offered to newly arrived individuals while the non-profit civic orientation is 
given to both asylum-seekers and newly arrived people. The present study investigates the 
civic orientation for the newly arrived and asylum-seeking women integration in a municipal 
and a non-profit example in a medium municipality in Sweden. The intention is to enhance an 
understanding and knowledge about which meaning the civic orientation has to the newly 
arrived and asylum-seeking women’s establishment and participation in the society. The data 
has been collected through two observations, one in each activity and through four semi-
structured interviews with educational teachers in the civic orientation. The theoretical 
framework in the study is based on perspectives of integration and power. The result shows 
that the organization and formation in the municipal and non-profit activities differ, but the 
content is similar regarding to mediate information and knowledge about the Swedish society. 
The important areas in the civic orientation are health, equality and human rights, something 
that is described as important values in the Swedish society and presents as a lack of 
knowledge for asylum-seeking women and newly arrived women. Factors that can create 
limitations for women in their integration process have been recognized by the teachers' 
reflections on the civic orientation. This applies factors such as when the civic orientation is 
given and that process of change takes time. This can create restrictions for women in their 
integration process. Furthermore, it can be seen that the teachers believe that opportunities are 
created for the women in their integration process by providing information through the civic 
orientation. 
	
Keywords: Civic orientation, asylum-seeking women, newly arrived women, participation, 
establishment, integration, discrimination, power perspective 	
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Inledning  
I Sverige stadgas tre övergripande integrationspolitiska mål. I form av: 

“lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund, en samhällsgemenskap 
med samhällets mångfald som grund, samt en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig 
respekt och tolerans och som alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för” (Prop. 
1997/98:16, s. 21).  

Den svenska staten framhåller att en viktig resurs för att individen ska kunna tillgodose sig 
dessa rättigheter, möjligheter och skyldigheter är att individerna får de kunskaper som de 
behöver om samhällets grundläggande värden och organisatoriska uppbyggnad. Avsaknad av 
dessa kunskaper kan resultera i svårigheter att delta och etableras i samhället (SOU 2010:16). 
Integrationspolitiken har sedan 1960-talet präglats av synsättet att alla individer som migrerat 
till Sverige ska ges möjlighet att leva på samma standardnivå som inrikes födda individer 
(Prop. 1997/98:16). Behovet av att få tillgång till information om det svenska 
samhällssystemet kunde därför konstateras under denna tid. Samhällsorienteringen ses 
därmed som en viktig del av den enskildes integrationsprocess (SOU 2003:75).  
 
Avseende antalet personer som invandrat till Sverige kan identifieras en genomsnittlig 
invandring till Sverige från flertalet länder som ligger på ungefär 20 000 personer varje år 
(Prop. 1997/98:16). Under 2015 var antalet ansökningar om asyl högre än någonsin och det 
inkom då 160 000 ansökningar. Majoriteten av personerna kom från Syrien på grund av krig i 
landet. Antalet asylsökande i Sverige under 2018 var 21 502 personer, av dessa ansökningar 
inkom cirka 13 000 från män och cirka 8 500 från kvinnor (SCB, 2019). Invandringen har 
medfört en förändrad befolkningssammansättning och Sverige är idag ett land med etnisk och 
kulturell mångfald (Prop. 1997/98:16). I relation till den förändring som skett konstateras det 
av Regeringskansliet (2018) att det finns ett behov av tydlig information om det svenska 
samhällssystemet tidigt i etableringsprocessen.  
 
Syftet med samhällsorientering är att stärka individens förmåga att forma sitt eget liv samt 
kunna delta i det svenska samhället genom att underlätta etableringen för den enskilde (SOU 
2010:16) på både arbetsmarknaden och i samhället (Regeringskansliet, 2018). I regeringens 
bedömning av samhällsorienteringen stadgas att utrymme bör skapas för information och 
diskussion kring de normer och värderingar som finns i det svenska samhället. Detta syftar 
specifikt på jämlikhet, individuella rättigheter och skyldigheter samt jämställdhet mellan män 
och kvinnor. Anledningen till att dessa normer och värderingar beskrivs som viktiga att lyfta i 
samhällsorienteringen är för att de anses prägla det svenska samhället och den kamp som 
bedrivits för exempelvis jämställdhetsfrågan (Regeringskansliet, 2018). Lagen (2013:156) om 
samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare innehåller bestämmelser om kommunens 
ansvar att erbjuda samhällsorientering. Ansvaret avser att informera den enskilde om dennes 
rätt till samhällsorientering samt aktivt arbeta motivationshöjande. Lagen omfattar personer 
som är mellan 18 och 65 år som har beviljats uppehållstillstånd samt blivit folkbokförda i en 
kommun. Enligt lagen ska samhällsorienteringen påbörjas snarast möjligt efter att 
folkbokföringen har genomförts. Samhällsorienteringen kan därmed betraktas som en 
rättighet för den enskilde (SOU 2010:16). 
 
Sedan år 2016 har samhällsorienteringen utökats till att omfatta även asylsökande så att den 
enskilde även under asyltiden kan få tillgång till information om det svenska 
samhällssystemet (Länsstyrelsen, 2018). Samhällsorienteringen kan därav vara organiserad i 
både kommunal och ideell regi eftersom en viktig del inom integrationsarbetet är att 
möjliggöra olika träffpunkter för människor, vilket den ideella sektorn kan bidra med. De 
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kommunala och ideella verksamheterna formas utifrån olika förutsättningar och möjligheter. 
Den ideella verksamheten är förhållandevis självständig, den ämnar ge stöd till asylsökande 
och nyanlända genom kan inta en kompletterande position i förhållande till den kommunala 
verksamheten (Socialstyrelsen, 2008). 
 
Länsstyrelsen (2018) har konstaterat ett utvecklingsbehov kring frågor som jämställdhet, 
normer, värderingar samt rättigheter och skyldigheter i samhällsorienteringen. Även i SOU 
(2003:75)framkommer det att det finns oklarheter kring samhällsorienteringens utformning. I 
samband med detta kan utläsas ett behov av ökad kvalitet och likvärdighet mellan Sveriges 
kommuner (SOU 2003:75). Samhällsorienteringen är en central och betydande del i det 
svenska samhällets integrationsarbete, däremot är det av vikt att framhålla att arbetet som 
utförs i samhällsorienteringen inte enskilt kan svara upp för de behov av information som 
nyanlända och asylsökande har i deras integrationsprocesser eller lösa andra strukturella 
samhällsproblem (SOU 2010:16).  
 
Kamali (2006) belyser att strukturella samhällsproblem i form av diskriminering kan 
motarbeta allas lika värde och likabehandling vilket kan försämra förekomsten av ett 
integrerat samhälle och en social sammanhållning. De människor som migrerat till Sverige 
har av olika skäl därför inte lika möjligheter att ta del av rättigheter som finns i samhället, de 
utesluts från att kunna påverka eller ha makt i samhället eller sitt eget liv. I det svenska 
samhället finns därmed begränsningar för den enskilde gällande att tillgodose sig de 
rättigheter och möjligheter som ställs upp i de integrationspolitiska målen. Därav kan 
konstateras ett behov av att synliggöra de motsättningar och exkluderande mekanismer som 
existerar i integrationspolitiken (SOU 2005:41). Gällande strukturella begränsningar specifikt 
för kvinnor skriver Möller (2011) att detta kan vara stereotypiska uppfattningar och 
bemötande gentemot kvinnor med en annan etnisk tillhörighet än svensk eller segregation och 
socioekonomiska villkor. Dessa begränsningar kan leda till att asylsökande och nyanlända 
kvinnor exempelvis har svårt att etablera sig i samhället (Möller, 2011).  
 
Tidigare forskning på området påvisar centrala behov i integrationsprocesser i form av 
lärande och tillgång till information. Detta kan resultera i ökad kunskap kring det nya landets 
normer och värderingar (Morrice, 2012). Forskning som framkommer kring 
samhällsorienteringen framhåller behovet av att informera om normer och värderingar i det 
svenska samhället genom att föra dialog kring ämnena för att skapa förutsättningar för 
diskussion mellan deltagarna (Vesterlind & Winman, 2015; Abdulla, 2017). Vidare i 
forskning kring kvinnors integration tas fasta på individuella och kulturella skillnader 
gällande normer och värderingar som kan härledas till kvinnornas olika ursprung, kultur och 
religionstillhörighet. I forskningen framkommer att integrationsprocesser medför förändring 
förändringar som gör att kvinnan ställs inför individuella utmaningar, svårigheter och 
begränsningar i det nya landet vilket kan öka risken för att försättas i en marginaliserad 
position samt påverka förutsättningarna att integreras (Danso, 2002; Watcher, Cook Heffron, 
Snyder, Busch Nsonwu och Busch-Armendariz, 2016). 
 
Problemformulering  
Utifrån ovanstående resonemang väcks frågor kring samhällsorientering specifikt för kvinnor 
och hur det skapar möjligheter och begränsningar i deras integrationsprocesser. Den 
kommunala och den ideella verksamheten har olika möjligheter att tillhandahålla information 
till kvinnorna på grund av den politiska styrningen av samhällsorienteringen för nyanlända 
och asylsökande. Därav finns det behov av att synliggöra strukturella begränsningar i 
samhället och integrationspolitiken. Detta gäller framförallt hur verksamheter som arbetar 
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med integration i samhället riskerar att upprätthålla och återskapa maktstrukturer, 
diskriminerande egenskaper och normer vilket begränsningar för kvinnor i deras 
integrationsprocesser.  
 
I forskning kring kvinnors integrationsprocesser kan det finnas tendenser som pekar på 
individuella och kulturella förklaringar till olika begränsningar och möjligheter i 
integrationsprocesser för kvinnor. I dessa olika utmaningar krävs även att beakta kvinnors 
olika förutsättningar att integreras beroende på bakgrund, ursprung, kultur, språk, religion 
etcetera. Detta skapar en komplexitet gällande kvinnors integrationsprocess och att studera 
integration innebär ett brett ämne med koppling till de olika ländernas samhällssystem, kultur 
samt integrationspolicy. Vikten av att uppmärksamma strukturella och institutionella 
perspektiv samt maktperspektiv på kvinnors integration kan i samband med detta lyftas fram. 
Därav kommer dessa aspekter att tas i beaktning i kommande kapitel i föreliggande studie. 
Detta med grund i att intresse väcks kring hur integrationsprocesser för kvinnor kan studeras 
inom en svensk kontext utifrån de organisationssätt, normer och värderingar som påverkar 
kvinnorna i Sverige. Mot bakgrund av detta finns skäl att studera hur detta uttrycker sig inom 
den kommunala och den ideella verksamheten samt vilka möjligheter och begränsningar som 
upprätthålls och återskapas inom denna kontext vilket kan ha inverkan på kvinnornas 
integrationsprocesser. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande undersökning är att studera samhällsorientering för nyanlända och 
asylsökande kvinnors integration, utifrån ett kommunalt och ett ideellt exempel på 
samhällsorientering i en mellanstor kommun i Sverige. Avsikten är att genom några 
undervisande lärares erfarenheter och reflektioner få ökad kunskap om och förståelse för 
vilken betydelse samhällsorienteringen har i form av möjligheter och begränsningar för 
nyanlända och asylsökande kvinnors etablering och delaktighet i samhället. Detta kommer att 
studeras genom ett makt- och integrationsperspektiv. Ambitionen är att begreppen makt, 
institutionell diskriminering och strukturell diskriminering skall bidra till ökad kunskap om 
och förståelse för ämnesområdet. Syftet preciseras i följande frågeställningar: 
 

- Hur är samhällsorienteringen i de respektive verksamheterna organiserad, vad 
innehåller den och hur är den utformad? 

- Vilka områden och frågor tycker undervisande lärare är centrala i 
samhällsorienteringen och varför? 

- Vilka reflektioner gör undervisande lärare kring möjligheter och begränsningar med 
samhällsorientering i förhållande till nyanlända och asylsökande kvinnors integration? 

 
Relevans för socialt arbete 
Nyanlända eller asylsökande kvinnor kan bli aktuella för olika insatser av socialt arbete i sin 
etablering eller delaktighet i det svenska samhället. Enligt Socialstyrelsen (2008) är 
skillnaderna mellan utrikes och inrikes födda personers livsvillkor stora. Betydelsefulla 
insatser för att främja integration är därför att forma möjligheter för exempelvis egenmakt och 
försörjning. Vidare lyfter SOU (2006:79) fram att Sverige är i behov av en politik med en 
huvudmålsättning som bildar “lika möjligheter och utfall för alla oavsett etnicitet, kön, 
klasstillhörighet, sexuell läggning och andra andrafierande orsaker.” (s. 14). Centrala verktyg 
för att gynna den sociala sammanhållningen är socialpolitiken och socialförsäkringssystemet 
men den allmänna välfärdspolitiken har inte de resurser som behövs för att upphäva effekten 
av diskriminering (SOU, 2006:79). I studien kan en förståelse och ökad kunskap inom en del i 
det integrationsarbete, den integrationsprocess och en del i den socialpolitik som finns i 
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Sverige, i den aktuella studiens fall samhällsorienteringen, eventuellt synliggöra eller reducera 
möjliga begränsningar i kvinnors integration. En kunskap om dess betydelse för nyanlända 
och asylsökande kvinnor och vad som främja kvinnors framtida etablering och delaktighet i 
det svenska samhället men även se vad som begränsar integrering i samhället. Enligt 
Socialtjänstlagen [SoL] 2001:453 grundar sig samhällets sociala arbete på att främja bland 
annat aktivt deltagande i samhället samt jämlika levnadsvillkor. Utifrån att asylsökande och 
nyanlända individer inte har samma möjligheter att ta del av de rättigheter som finns kan 
studien lyfta fram vad som begränsar och möjliggör detta utifrån undervisningen i 
samhällsorienteringen. 

Definitioner 
Asylsökande  
I studien används Migrationsverkets (2015) definition av asylsökande. I definitionen anges 
asylsökande i form av en person som är utländsk medborgare och som begärt skydd i Sverige 
men ännu inte fått sin ansökan prövad av migrationsverket eller i migrationsdomstolen. Detta 
avser inte medborgare inom EU. 
 
Nyanländ 
I studien används Motion 2018/19:1615 definition av nyanländ. I definitionen anges nyanländ 
i form av en person som på grund av flyktingskäl eller skyddsskäl har blivit mottagen i en 
kommun och beviljats uppehållstillstånd för bosättning. Den enskilde benämns som nyanländ 
under två till tre år då hen omfattas av lagen om etableringsinsatser.   
 
Integration 
Begreppet integration kan tillskrivas flertalet innebörder som beror på människors olika 
uppfattningar om det. Detta är till exempel tillhörighet, delaktighet, sammanfogning, 
inkludering etcetera. Ytterligare ett perspektiv som kan lyftas är att integration kan betraktas 
som en process på olika nivåer i samhället (Socialstyrelsen, 2008). Vi har i den aktuella valt 
att betrakta begreppet integration som en process där samhällsorienteringen är en del av 
processen för den enskilda individens integrationsprocess samt en del av det svenska 
samhällets integrationsprocess utifrån de politiska målen. Vidare kommer begreppet 
integration likställas med social sammanhållning vilket beskrivs som en känsla av 
samhörighet, tillhörighet och tron på ett rättvist samhällssystem. Detta förutsätter en 
individuell vilja att tillhöra samhället men även ett samhälleligt ansvar att möjliggöra 
tillhörighet för individen. Samhället kan möjliggöra detta genom att bedriva en social politik 
samt att samhället organiseras på ett sådant sätt att alla människor har lika rättigheter och 
möjligheter att aktivt delta i samhället på lika villkor, oavsett kön eller etnicitet. En sådan 
organisering kan bidra till upplevelser av makt och inflytande i samhället för individen (SOU 
2006:79). 

Bakgrund  
Nedan redovisas en bakgrund till undervisningen i samhällsorientering innehållande en 
beskrivning av den kommunala verksamheten och den ideella verksamheten som studien tar 
sin utgång ifrån. 
 
Information och kommunal samhällsorientering 
I telefonintervju med den administrativa chefen för vuxnas lärande samt två samordnare för 
den kommunala samhällsorienteringen (SO-kansliet) framkommer det att verksamheten 
uppkom år 2011 i samband med att lagstiftningen kring samhällsorienteringen uppkom år 
2010. Verksamheten är regional, vilket innebär att elva kommuner i länet samverkar för att 
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utföra uppdraget kring samhällsorienteringen (personlig kommunikation, 30 april 2019). I 
länsstyrelsens (2018) rapport avseende samhällsorienteringens utformning kan det läsas att 
det är upp till varje kommun att utforma samhällsorienteringen. Vidare stadgas fyra mål kring 
kunskapsutvecklingen för deltagarna. Detta berör kännedom gällande hur det svenska 
samhället är utformat, kunskaper om mänskliga rättigheter och skyldigheter samt ett praktiskt 
vardagsliv (Länsstyrelsen, 2018). Målsättningen med samhällsorienteringen i länet är att 
erbjuda nyanlända kunskaper och information om det svenska samhället för att underlätta 
integreringen. Denna målsättning har ambitionen om att alla nyanlända ska inkluderas oavsett 
modersmål (personlig kommunikation, 30 april 2019). 
  
Samhällsorienteringen ska omfatta 60 timmar för varje enskild person, vanligtvis sker 
undervisningen en dag i veckan i tio veckor och ska bedrivas på modersmålet. Utifrån att 
Sverige har haft en omfattande invandring från Syrien, Somalia samt Afghanistan är det 
lättare att placera och erbjuda samhällsorientering på arabiska. Andra minoritetsspråk 
förekommer i mindre utsträckning (personlig kommunikation 30 april 2019). Vidare omfattas 
rätten till samhällsorienteringen av två huvudsakliga målgrupper, dels nyanlända som 
omfattas av etableringsprogrammet, dels vissa andra nyanlända anhöriginvandrare 
(Länsstyrelsen, 2018).  
 
Hemkommunen ansvara för rekrytering av deltagare och finansiering av undervisningen. 
Rekryteringen går till så att de individer som omfattas av etableringsprogrammet gör 
arbetsförmedlingen en utredning kring behov av svenska för invandrare (SFI) och 
samhällsorientering och meddelar sedan hemkommunen. Hemkommunen samlar upp 
deltagare och SO-kansliet skickar ut kallelse. Våren 2017 var det 1800 personer som stod i kö 
för att få delta. Det är hemkommunen som avgör hur stort antal elever det ska vara för att 
genomföra en kurs, vilket gör det till en ekonomisk fråga på grund av att hemkommunen 
finansierar kursen. Finansiering av samhällsorienteringen sker genom kommunala medel som 
fördelas mellan kommunerna som ingår i regionen beroende på antalet deltagare från 
respektive kommun (personlig kommunikation 30 april 2019). 
  
Grunden för utbildningen är boken Om Sverige (personlig kommunikation 30 april 2018). 
Varje kurs arbetar sig igenom åtta steg innehållande olika ämnesområden som relaterar till 
information om samhällssystemet. Dessa steg är; att komma till Sverige, att bo i Sverige, att 
försörja sig i Sverige, individens rättigheter och skyldigheter, att bilda familj och leva med 
barn i Sverige, att påverka i Sverige, att vårda sin hälsa i Sverige samt att åldras i Sverige 
(Länsstyrelsen, 2019). Gällande undervisande lärare inom den kommunala 
samhällsorienteringen framkommer en utmaning gällande att rekrytera lärare som dels kan 
deltagarnas modersmål och dels har kunskaper om det svenska samhället och kan förmedla 
dessa kunskaper på ett pedagogiskt sätt. I regionen finns en heltidsanställd samt en 
tidsbegränsad arabisktalande lärare (personlig kommunikation 30 april 2018). 
 
Information om ideell samhällsorientering 
Information om den ideella verksamheten som riktar sig till samhällsorientering baseras på 
intervju med verksamhetsutvecklaren för social innovation och integration. I samtalet 
framkommer det att verksamheten är ett idéburet offentligt partnerskap mellan tre parter i 
kommunen och uppkom i januari 2018. Partnerskapet finansieras av medel från länsstyrelsen. 
Vidare omfattas partnerskapet av två bostadsområden som ligger i anslutning till varandra och 
har valts ut med anledning av att de är segregerade samt att antalet föreningar i området är 
litet. I samtalet beskrivs bland annat att områdena kämpar med problem såsom bilbränder och 
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stenkastning samt där inrikes födda och utrikes födda lever separerade från varandra 
(personlig kommunikation, 16 april 2018). 
  
I verksamheten återfinns fyra övergripande mål gällande att öka måluppfyllelsen i skolan, öka 
förutsättningarna för en snyggare och mer attraktiv stadsdel genom att öka tryggheten och 
vuxennärvaron, öka förutsättningarna för integration och komma ut på arbetsmarknaden samt 
skapa meningsfulla fritidsaktiviteter och en meningsfull fritid. Utifrån dessa mål har flertalet 
olika aktiviteter i bostadsområdena utformats, bland annat samhällsorienteringen. 
Undervisningen i samhällsorientering är riktad mot asylsökande. Däremot finns både 
nyanlända och asylsökande deltagare eftersom projektet inte avgränsar sin målgrupp till 
endast nyanlända eller asylsökande. Verksamheten bygger på frivilligt deltagande (personlig 
kommunikation, 16 april 2018). 
  
Samtliga anställda har sin tjänst belägen i bostadsområdet och arbetar med aktiviteter på plats 
men är anställda av olika huvudmän. Rekrytering av deltagare till aktiviteterna kan ske på 
olika sätt, bland annat genom Frälsningsarmén, språkcaféer samt att information sprids 
muntligt om verksamheten från deltagare till andra bosatta i området. Deltagarna har även 
möjlighet att tillhandahålla reseersättning från migrationsverket för att resa till och från 
undervisningstillfället (personlig kommunikation, 16 april 2018). 

Tidigare forskning  
I detta kapitel kommer vi att belysa internationell och svensk forskning om 
samhällsorienteringens betydelse i integrationsprocesser. Vidare kommer forskning även att 
presenteras kring kvinnors integrationsprocesser samt vilka möjligheter och begränsningar 
som kan identifieras. 
 
Samhällsinformationen och lärandet och betydelse i integrationsprocesser  
I en studie som har genomförts i Storbritannien skriver Morrice (2014) att lärande är ett 
pågående projekt som påverkas av de sammanhang som individen befinner sig i. 
Kunskapsproduktionen inträffar på alla arenor och steg i livet och omfattar lärande i både 
formella och informella sammanhang. De egenskaper och identiteter personer har innan de 
migrerar kommer ha inflytande och forma lärandeprocessen och identitetskonstruktionen i 
den nya kontexten (Morrice, 2014). Vidare förklarar Morrice (2012) att det bland annat är 
invandringspolitiken som formar asylsökandes och nyanländas erfarenheter av förändring och 
lärande och kan möjliggöra individuell utveckling mot kulturell kompetens och bättre 
förmåga att integreras till det nya samhället. Det finns en komplexitet i lärandet som 
asylsökande och nyanlända upplever. Integrationsprocesser kräver ett intensivt lärande för 
dessa personer eftersom de måste modifiera strukturen och meningen med deras liv utifrån det 
nya samhället. Detta påverkar den referensram personen har sedan tidigare för att erhålla 
förståelse och kunskap, personen är därmed i behov av att förstå nya regler och nya 
värderingar (Morrice, 2012). 
 
I en studie som studerar sydasiatiska kvinnors migration till Toronto beskrivs behovet av 
information och orientering i integrationsprocesser fram för nyanlända och asylsökande 
personer. Information betraktas som det mest centrala behovet i etableringen enligt de 
migrerade kvinnorna i studien. Utöver detta informationsbehov finns det även behov av olika 
arenor för informationen. Integrationsprocesser för nyanlända eller asylsökande handlar om 
att orientera sig i sig själva och omgivningen, tillhandahålla nödvändiga resurser för att finna 
boende och arbete samt lära sig att använda de olika samhälls- och sociala tjänsterna i det nya 
landet. Information bidrar därmed till att effektivt kunna utföra dessa uppgifter. Kulturella 



 13 

skillnader och skillnader i normer och värderingar framhäver vikten av mer individualiserade 
program för information och orientering (George & Chaze, 2009). 
 
I en svensk studie som baseras på observationer av och intervjuer med nyanlända vuxna som 
talar arabiska och som deltar i samhällsorientering framkommer det att kursen ska förmedla 
en övergripande bild av svenska normer och värderingar (Abdulla, 2017). Abdulla (2017) 
framhåller i studien att viktiga värden i Sverige bland annat är jämlikhet och jämställdhet 
samt att det är av vikt att dessa tas upp i samhällsorienteringen. Vidare läggs den 
huvudsakliga betoningen på de demokratiska värdena gällande hur man är en bra medborgare 
och hur man bör agera i det svenska samhället (Abdulla, 2017). Svensk lagstiftning är även 
central i informationen och att lära ut om lagen skapar förutsättningar för en gemensam grund 
och förståelse för det nya landet. Vidare är det viktigt att överbrygga skillnader mellan olika 
länders samhällssystem genom att prata om och föra en diskussion om till exempel det 
ekonomiska systemet gällande fördelningen av inkomster mellan män och kvinnor eller 
kvinnors rättigheter (Vesterlind & Winman, 2015). 
  
Enligt Abdulla (2017) syftar samhällsorienteringen till att förmedla de nya landets normer och 
värderingar genom att presentera dem som önskvärda att efterfölja, vilket hen menar leder till 
att samhällsorienteringen indirekt syftar till hur nyanlända kan förändra sina normer och 
värden så att de passar in i det nya landet. Vidare förklarar Vesterlind och Winman (2015) att 
i den svenska samhällsorienteringen är det av betydelse att skapa dialog och interaktion för att 
deltagarna ska få förståelse för sin egen integrationsprocess och för olika åsikter och 
erfarenheter kring normer och värderingar. Det är även ett verktyg för att kunna möta 
personen och överbrygga skillnader mellan olika kontexter. Vidare är det viktigt att göra 
informationen meningsfull för deltagarna baserat på att de har olika bakgrunder, olika 
utbildning samt är i olika åldrar. Syftet är därmed inte bara att förmedla information. 
Deltagarna måste ges möjlighet att prata om olika ämnen och ställa frågor om dem för att de 
ska få förståelse. Genom att skapa situationer där deltagarna kan uttrycka sina egna åsikter, 
erfarenheter samt ställa frågor genererar detta en aktiv position. I dialogerna krävs att beakta 
den enskildes erfarenheter och utbildningsnivå (Vesterlind & Winman, 2015). 
 
Vidare framkommer det att samhällsorienteringen kan bidra med positiva erfarenheter i form 
av att bättre kunna orientera sig samt känna trygghet i det nya samhället men även att det är 
nödvändigt för att etablera sig socialt och ekonomiskt. I studiens resultat framkommer det att 
samhällsorienteringens förmedling av information inte är förankrad i den nyanländes liv i det 
nya samhället. Vidare menar författaren att detta kan resultera i svårigheter att förändra 
ursprungliga värderingar (Abdulla, 2017). Samhällsorienteringens innehåll beror till stor del 
på den undervisande lärarens kunskaper och erfarenheter. Den undervisande lärarens 
förståelse ligger som grund för utformandet och organiseringen av undervisningen och 
kommunikationen kring olika ämnen i samhällsorienteringen varierar beroende på grupp och 
lärare. Studien visar på att kursens material används som hjälpmedel för att överbrygga olika 
uppfattningar om till exempel medborgerliga aspekter av rättigheter och skyldigheter. 
Samhällsorienteringen har vidare visat sig vara effektiv för att omvandla deltagarnas 
inställning till och delaktighet i det svenska välfärdssystemet (Vesterlind & Winman, 2015). 
	
Kvinnors integrationsprocesser  
Det är en stor förändring för alla människor att migrera till ett nytt land och finna ett nytt sätt 
att leva oavsett bakgrund och vilket land man kommer ifrån (Choudhry, 2001). I en studie 
som fokuserar på somaliska kvinnors invandring till Storbritannien skriver Akua-Sakyiwah 
(2016) att de flesta kvinnor inte har någon utbildning, vilket beror på utformningen av det 
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somaliska samhällssystemet där mannen prioriteras i utbildningssystemet. Det påverkar 
kvinnans förmåga att hantera olika samhälleliga utmaningar i det nya landet i deras 
integrationsprocesser. De svårigheter som uppmärksammats i studien avser kvinnornas 
förståelse för det nya samhällssystemet, vilket grundas i skillnaderna mellan Somalia och 
Storbritannien (Akua- Sakyiwah, 2016). En annan studie som tagits del av om somaliska 
kvinnors integration har genomförts i Kanada. Danso (2002) lyfter fram att det kan 
förekomma en risk för de somaliska kvinnorna att försättas i en marginaliserad position i den 
kanadensiska samhället. Mottagandet i det nya landet påverkar vidare kvinnornas möjligheter 
till etablering (Danso, 2002). Ytterligare lyfter även Watcher, Cook Heffron, Snyder, Busch 
Nsonwu och Busch-Armendariz (2016) den återkommande risk som framkommer gällande att 
försättas i en marginaliserad position i det nya samhället. Det kan exempelvis handla om en 
förlust av status på grund av att den status kvinnan hade i hemlandet inte längre har samma 
värde i det nya samhället bland annat gällande utbildningsnivå eller roll i samhället  (Watcher 
et al., 2016). 
  
Ytterligare studier om kvinnors erfarenheter av etablering samt vilka utmaningar, risker och 
styrkor som kan finnas för kvinnorna som författarna har tagit del av har genomförts i USA, 
Kanada och Sverige. Det framkommer att kvinnorna har bristande förståelse av det nya 
samhället, deras roll och samhällets förväntningar på dem (Watcher et al., 2016) men även att 
kvinnorna upplever känslor av ensamhet och isolation på grund av bristande kunskaper om 
det nya samhället samt bristande tillhörighet till det nya samhällssystemet (Choudhry, 2001). 
Vidare skriver Bergnehr (2016) i sin svenska studie om irakiska kvinnors integrationsprocess 
att även om kvinnorna är utbildade och är vana vid att arbeta i hemlandet framkommer det 
bristande möjligheter till att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige. Detta påverkar 
förutsättningar för att etablera sig i det nya samhället. Det uppkommer känslor av frustration 
då kvinnorna beskriver en villighet att etablera sig i det svenska samhället men att de inte ges 
möjligheten (Bergnehr, 2016). Utifrån detta finns det ett behov av att uppmärksamma 
etableringsinsatser för att skapa bättre förutsättningar för kvinnorna att integreras och etablera 
sig (Bergnehr, 2017). Enligt Akua-Sakyiwah (2016) är språket en viktig faktor i 
integrationsprocesser för att klara av de utmaningar som migrerade personer ställs inför 
eftersom bristande språkkunskaper ökar risken för exkludering och  att försättas i en 
marginaliserad position (Akua-Sakyiwah, 2016; Northcote et al., 2006). Bristande 
språkkunskaper skapar vidare svårigheter för kvinnorna att få jobb eller information om sina 
rättigheter och möjligheter (Northcote et al., 2006). 
  
Fu Keung Wong och Xue Song (2006) studerar kvinnliga kinesiska migranter i Hong Kong 
och konstaterar att det finns ett behov av tillgänglig information gällande exempelvis 
hjälpmedel från samhället för nyanlända och asylsökande kvinnor i etableringsprocessen. 
Behovet beskrivs framförallt vara viktigt att uppmärksamma under de första månaderna i 
etableringsprocessen medan kvinnorna i den senare delen i etableringsprocessen är mer 
benägna att ta egna initiativ till informationssökning. I studien framkommer det även att det 
kan vara relevant att informera de kvinnor som migrerat om vilka utmaningar de kan komma 
att möta under sin etableringsprocess (Fu Keung Wong & Xue Song, 2006). Vidare diskuterar 
även Watcher et al. (2016) att kvinnorna är i behov av stöd och hjälp i etableringsprocessen. 
Det finns ett behov av ytterligare forskning kring hur kvinnliga nyanlända och asylsökande 
kan ges stöd i deras integrationsprocesser (Akua- Sakyiwah, 2016). 
  
I en svensk studie skriven av Lewin (2001) om iranska kvinnors attityder till att integreras i 
det svenska samhället framkommer det att kvinnorna har bättre förutsättningar till att skapa 
samhörighet till västerländska samhällen i samband med en förbättrad arbetsposition. En 
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människas identitet har formats beroende av den kultur som denne lever i. I samband med 
integration i ett nytt land uppkommer olikheter mellan det nya landets dominerande kultur och 
den kultur som är internaliserad i den enskilde. Att möta ett nytt samhälle utifrån individens 
erfarenheter av tro, värderingar och livsstil kräver en omkonstruktion av den enskildes 
identitet. Förutsättningar att integreras ökar då det finns en vilja och en positiv attityd till 
samhället. I studien framkommer det att kvinnor som invandrat till Sverige ofta betraktas som 
en okänd grupp eller en integrerad grupp och sällan betraktas som enskilda individer. I 
samband med detta finns risk för problematiska uppdelningar i “vi och dem” och att det sker 
ett undvikande av att beakta den enskilda kvinnans attityd till det nya samhället som en effekt 
av hennes livsuppfattning, individuella resurser, utbildning, klass och bakgrund (Lewin, 
2001). 
	

Teoretisk ram  
De teoretiska begrepp som ligger till grund för den aktuella studiens analys baseras 
huvudsakligen på utredningen Makt, integration och strukturell diskriminering. Syftet med 
utredningen var att identifiera och kartlägga faktorer som orsakar strukturell och institutionell 
diskriminering på grund av etnisk tillhörighet. Vidare var utredningens syfte att 
uppmärksamma konsekvenser av strukturell och institutionell diskriminering med koppling 
till makt samt de politiska målen gällande integration i Sverige (SOU 2005:41, 2006:79). 
Resultat i utredningen visar att diskrimineringen är både en orsak till och en konsekvens av 
maktrelationer och ojämlikhet mellan samhällsgrupper i Sverige. Olika former av 
diskriminering samt den makt en individ har påverkar dennes möjlighet att ta del av de 
samhälleliga resurser som finns. Vidare påverkar detta även den enskilda människans 
självuppfattning, livsval samt materiella levnadsvillkor och framtid (SOU 2006:79). Sett till 
att samhällsorienteringen är en del av samhälleliga institutioner och organisationssätt kan 
förståelse skapas för hur undervisningen kan bidra till att öka den sociala sammanhållningen 
samt även bidra med det motsatta, det vill säga en produktion och reproduktion av en 
oavsiktlig diskriminering och ojämlikhetsskapande. Den teoretiska ramen tar därmed utgång 
ur ett perspektiv på integration där studien har för avsikt att genom nedan beskrivna begrepp 
fånga hur undervisande lärare i samhällsorienteringen genom sina reflektioner kan bidra till 
att skapa och upprätthålla normer och värderingar som kan möjliggöra eller begränsa 
tillhörighet för individen, förutsättningarna för lika möjligheter och rättigheter samt ett 
deltagandet i samhället. 
 
Diskriminering 
Diskriminering hänvisar till att en grupp människor framställs som sämre i förhållande till 
andra grupper i samhället samt att dessa framställningar utgör ett allmänt accepterat 
förhållningssätt i olika kontexter (SOU 2006:79). Den institutionella och den strukturella 
diskrimineringen refererar till den samhällsorganisering och de institutionella organisering 
som skapar ett system bestående av oavsiktlig diskriminering av vissa samhällsgrupper. 
Vidare kan den beskrivas som rutinmässig och en integrerad del av vardagliga sociala 
relationer, strukturer och regler trots offentliga policys om likabehandling och jämlikhet 
(Kamali, 2005). Nedan kommer begreppen institutionell diskriminering och strukturell 
diskriminering att definieras samt operationaliseras. 
 
Institutionell diskriminering  
I studien används institutionell diskriminering för att fånga de normer, rutiner, arbetssätt och 
regler som de undervisande lärarna uttrycker att de förhåller sig till i samhällsorienteringen. 
Detta eftersom dessa uttryck om den egna verksamheten bidrar med att skapa och upprätthålla 
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informella och formella system genom undervisningen som kan skapa möjligheter och 
begränsningar i kvinnors etablering och delaktighet i samhället.  
 
Institutioner existerar för att systematisera interaktion mellan människor och baseras på 
formella samt informella system. Informella system kan vara rutiner och beteendenormer 
medan formella system kan vara regler och lagar. Dessa system kan förklaras som koder som 
har etablerats i institutionerna för exempelvis uppförande och upprätthållande egenskaper. De 
dominerande institutionernas normer, policy, arbetssätt samt rutiner i samhället omfattar den 
institutionella diskrimineringen (Kamali, 2005). En förutsättning för institutionell 
diskriminering är stereotypiska föreställningar som bland annat kan kategorisera människor. 
Den baseras på de normsystem och regelverk som finns i samhället utifrån handlingar som 
bygger på förutfattade meningar om olikhet inom kön och etnicitet. Denna typ av 
diskriminering figurerar inom karakteristiska organisatoriska sammanhang som exempelvis 
myndigheter och arbetsplatser (SOU, 2006:79). Vidare bygger institutionell diskriminering på 
att den praxis och policy som råder inom institutionerna har en medveten negativ och/eller 
särskiljande påverkan på grupper som är underordnade (Kamali, 2005). Föreställningarna om 
dessa likheterna och skillnaderna mellan olika grupper i samhället ligger ofta till grund för 
diskriminering som kan försvåra individens etablerings- och integrationsprocess. Därmed 
krävs ett samspel mellan individer, grupper och institutioner i integrationsprocesser som 
ställer krav på politikens och lagarnas rörlighet för att kunna besvara samtliga parters 
intressen och viljor (Baianstovu, 2017).  
	
Strukturell diskriminering  
I studien används strukturell diskriminering för att skapa förståelse för samhälleliga 
strukturer, organisationssätt och normer som existerar utöver de verksamheterna som studien 
tar utgång ifrån. Detta syftar till att ge ett mer övergripande perspektiv kring vilka faktorer 
som kan ha en påverkan på hur de undervisande lärarna resonerar utifrån sin position i 
verksamheten samt hur detta kan bidra till skapande och återskapande av oavsiktliga faktorer 
som påverkar kvinnornas delaktighet och etablering genom samhällsorienteringen. Med hjälp 
av detta begrepp kan belysas hur lärarna reflekterar kring asylsökande och nyanlända kvinnor 
som grupp i det svenska samhället samt deras förhållningssätt till gruppen.  
 
Ur ett strukturellt perspektiv verkar diskrimineringen genom stigmatiserande, exkluderande 
och nedvärderande institutioner, normer, organisationssätt och ideologi. Diskriminerande 
praktiker producerar och reproducerar tillgångar som skiljer sig åt mellan olika 
samhällsgrupper på olika arenor i livet. Detta leder till ojämlika förutsättningar att delta i 
samhället. Genom att anta ett strukturellt perspektiv skapas möjligheter att se hur en person 
med grund i sin position inom en institution oavsiktligt kan producera och reproducera 
diskriminerande strukturer (Burns, Machado & Hellgren, 2007). Strukturell diskriminering 
förklaras utifrån exempelvis rutiner, regler, allmänt accepterade förhållningssätt och 
ytterligare strukturer i samhället som förhindrar att lika möjligheter och rättigheter kan 
existera. Den gör att särskiljande behandling berättigas och standardiseras av vissa grupper av 
människor som leder till att skillnader mellan olika samhällsgrupper i integrationsarbetet 
skapas. Skillnaderna berör inte enbart etniska minoriteter med invandrarbakgrund utan skapar 
uppfattningar om ett föreställt majoritetssamhälle som bygger på en gemenskap i form av 
exempelvis gemensamma värderingar, historia, språk samt en gemensam identitet och kultur. 
Det bidrar också till ett berättigat uteslutande och ett marginaliserande av de som avviker från 
gemenskapen och på så sätt kan det avgöras vilka individer som har behov av att integreras i 
samhället. I relation till detta skapas en ständig jämförelse mellan samhällsgrupper där vissa 
grupper positioneras i en överordnad position och utgör därmed samhällsidealet. Denna 
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position blir något eftersträvansvärt men också något ouppnåeligt för den som står långt från 
idealet (Kamali, 2005). Utifrån detta kan samhällets organisering orsaka diskriminering i form 
av dess arbetsfördelning, utformning av välfärd, politiska utförande etcetera (SOU, 2006:79). 
	
Makt 
I studien används begreppet makt för att kunna uppfatta hur makten kommer till uttryck 
samspelet mellan de undervisande lärarna och deltagarna samt undersöka möjliga hierarkier 
och ojämlikhetsskapande som kan återskapas samt upprätthållas i verksamheterna genom de 
undervisande lärarnas reflektioner. Begreppet kommer användas i relation till strukturella och 
institutionella nivåer samt ge förståelse för hur maktrelationer kan bidra till 
ojämlikhetsskapande för kvinnor i deras integrationsprocesser men även hur makt kan bidra 
med ökat inflytande för kvinnorna i deras etablering och delaktighet i samhället. 
 
Makt kan betraktas som något som görs eller något som händer i interaktionen mellan 
människor (Börjesson & Rehn, 2009). Makt är på så sätt delaktig i alla mänskliga 
interaktioner och skapas i samspelet mellan människor på olika arenor (Baianstovu, 2017). 
Det finns en mängd faktorer som påverkar uppkomsten av olika maktrelationer (Börjesson & 
Rehn, 2009) och makt är involverat inom ramarna för diskrimineringen (Kamali, 2005). I 
dessa kontexter innehar ett fåtal privilegierade grupper i samhället institutionell och 
strukturell makt, vilka producerar och reproducerar en hierarkisk ordning innehållande 
exkluderande och stigmatiserande normer som skapar överordnade och underordnade 
positioner mellan grupper i samhället (SOU, 2006:79; De los Reyes, 2005). En grupps 
tillgång till makt och inflytande förbättras desto mer en grupp har integrerats till de 
övergripande kulturella och ideologiska idéer som finns i samhället (Kamali, 2006). 
Maktutövande kan vidare ses som ett ojämlikhetsskapande baserat på kategoriseringar av 
människor (De los Reyes, 2005). Kategorierna skapas i interaktionssituationer utifrån 
exempelvis etnicitet, kön, klass, ålder, sexualitet eller religion (Baianstovu, 2017). Detta har 
vidare en betydande roll i hur dessa maktstrukturer reproduceras (Kamali, 2006). Denna 
definition av makt medför ett förbiseende eller nedvärderande av andra tillhörigheter, 
egenskaper och identiteter hos gruppen vilket bidrar till att tillhörigheten i gruppen relateras 
till ett problemperspektiv (Kamali, 2005). Genom att synliggöra hur olika maktrelationer och 
ojämlikheter kommer till uttryck i olika sammansättningar av kategorier möjliggörs det att se 
en komplexitet i maktutövandet i olika kontexter. Makt skapas och återskapas ständigt i olika 
kontexter och på olika nivåer i samhället (De los Reyes, 2005). Genom att se till individens 
enskilda förutsättningar samt de institutionella och strukturella nivåerna av makt kan det 
belysas hur de nuvarande maktstrukturerna bidrar till att vidmakthålla bland annat 
diskriminering och etniska orättvisor för vissa samhällsgrupper och individer (Kamali, 2005). 

Metodbeskrivning och överväganden   
 
Val av metod 
Studien ämnar ge ökad kunskap om och förståelse för samhällsorienteringens betydelse för 
kvinnors etablering och delaktighet i samhället genom undervisande lärares erfarenheter och 
reflektioner. För att besvara studiens syfte har en kvalitativ datainsamlings- och analysmetod 
valts. Detta val gjordes med anledning av att den kvalitativa metoden lämpar sig väl vid 
studier av muntliga utsagor eller beskrivningar av händelser och sociala fenomen samt då det 
fanns en strävan efter att lyfta fram upplevelser och erfarenheter hos respondenterna. Den 
kvalitativa metoden ingriper vidare ett tolkande inslag vilket skapar förutsättningar för att 
finna förståelse för det studerade (Fejes & Thornberg, 2015). Utifrån studiens syfte bedömdes 
detta vara relevant för att ge ökad kunskap och förståelse för ämnet.  
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Den datainsamlingsmetod som valdes i studien var kvalitativa intervjuer och deltagande 
observation. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att detta kan bidra med förståelse kring 
människors upplevelser, känslor, erfarenheter och attityder av det sammanhang som studien 
syftar till att undersöka. Detta skapade möjligheter för att komma åt de undervisande lärarnas 
reflektioner och tankar kring det studerade ämnet. Vidare är det av betydelse att kombinera 
observationer med intervjuer som äger rum på fältet. Detta kan bidra till en social helhetsbild 
som inbegriper att erfara och dela det sammanhang som utgör studieobjektet (Gruber, 2011). 
Valet av datainsamlingsmetod motiverades av att vi som författare kunde vara närvarande i 
verksamheten för att få inblick i samhällsorienteringens organisering samt att vi kunde ta till 
oss de undervisande lärarnas upplevelser genom kommunikation. Denna kombination av 
deltagande observation och intervjuer var lämplig i studien för att erhålla ökad kunskap och 
förståelse för samhällsorienteringens kontext genom engagemang i verksamheterna. Detta 
kunde även underlätta analysen av resultatet.   
 
I studien har de båda verksamheterna betraktats, oavsett kommunal eller ideell regi, som en 
del av de organisatoriska fälten i det svenska samhällssystemet. Studien inkluderade de 
verksamheter som uttryckligen bedriver samhällsorientering i den aktuella kommunen. 
Avsikten med studien var inte att jämföra dem med varandra. Däremot arbetar 
verksamheterna utifrån olika uppdrag och politisk styrning vilket gör att det finns skillnader 
och likheter mellan dem. Fokus i studien var att undersöka hur lärarna beskriver respektive 
verksamhetsorganisation samt hur samhällsorienteringen genom lärarnas beskrivningar skapar 
möjligheter och begränsningar för kvinnorna i deras integrationsprocesser.	
 
Vetenskapsteoretisk ansats  
Studien tog utgångspunkt i en hermeneutisk vetenskapsteoretisk riktning. Gilje och Grimen 
(2007) förklarar att hermeneutikens ontologiska utgångspunkt är konstruktivistisk vilket 
innebär ett antagande om att verkligheten är socialt konstruerad, det vill säga bunden till 
människans föreställningar och kommunikation om den. Kunskap kan nås genom tolkning av 
den som betraktar verkligheten (Gilje & Grimen, 2007). Kunskapen betraktas därmed som 
subjektiv och relativ i förhållande till hur tolkningen görs, av vem den görs samt kontexten 
där tolkningen görs. Målet är att få förståelse för det studerade genom tolkningen (Andersson, 
2014). Valet av kvalitativ metod skedde i enlighet med hermeneutiken på grund av att 
ambitionen dels var att studera hur de undervisande lärarna konstruerar och reproducerar 
betydelsen av samhällsorientering för kvinnor i de två verksamheterna samt att dels se till det 
institutionella och strukturella sammanhanget som omger samhällsorienteringen. Valet av 
vetenskapsteoretisk ansats kunde motiveras utifrån att studien ämnar ge förståelse och skapa 
mening i hur de undervisande lärarna resonerar men även kunna lyfta dessa resonemang och 
reflektioner till en strukturell nivå med hjälp av makt- och integrationsperspektiv. .  
  
Centrala begrepp inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln och dubbel hermeneutik. 
Den hermeneutiska cirkeln ser till relationen mellan den kontext tolkningen görs inom, 
författarens förförståelse och det material som ska tolkas (Gilje & Grimen, 2007). Kunskap 
kunde uppnås i studien genom en växelverkan mellan vår förförståelse, de beskrivningar och 
reflektioner som framkom från de undervisande lärarna samt vilken betydelse kontexten hade 
i egenskap av ideell och kommunal verksamhet. Dubbel hermeneutik hänvisar till att 
tolkningar skapas utifrån en redan tolkad verklighet. I vilken den enskildes uppfattning om sin 
egen identitet och erfarenheter är dennes tolkning av verkligheten, vilket gör att den enskildes 
beskrivningar rekonstrueras i form av nya tolkningar då en studie genomförs. Denna nya 
tolkning kan göras genom teoretiska begrepp som skapar förutsättningar för en ny och 
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fördjupad förståelse av det studerade (Gilje & Grimen, 2007). Utifrån de undervisande 
lärarnas beskrivningar var det av betydelse att ta hänsyn till att deras reflektioner kring 
samhällsorienteringen redan är en tolkning av verkligheten utifrån den kontext de befinner sig 
i samt deras förförståelse. I studien togs därför kontexten i form av kommunal och ideell 
verksamhet samt de undervisande lärarnas tolkningar i beaktning under tolkningsprocessen. 
 
Förförståelse 
I enlighet med hermeneutiken var begreppet förförståelse av relevans i studien. Begreppet kan 
likställas med förutfattade meningar (Andersson, 2014). Förförståelsen konstrueras genom 
exempelvis tidigare erfarenheter, miljö och uppväxtförhållanden och är något föränderligt. 
Omvärlden förstås mot bakgrund av individuella förutsättningar vilket medför att världen inte 
kan mötas förutsättningslöst (Gilje & Grimen, 2007). Det av vikt att ta hänsyn till att 
förförståelsen å ena sidan möjliggör förståelse och å andra sidan är studiens största hinder på 
grund av att förförståelse får följder för tolkningen (Andersson, 2014). Detta gjorde att 
förförståelsen var närvarande i studien genom hela arbetsprocessen och var något vi behövde 
vara medvetna om för att kunna förhålla oss till i studien. Det som var väsentligt att ta fasta på 
avseende vår egen förförståelse var att vi är kvinnor som vuxit upp i Sverige och som så att 
säga känner det svenska samhällssystemet inifrån. Det innebar den stora begränsningen att vi 
inte själva varit i behov av att tillhandahålla kunskaper om ett främmande samhällssystem i 
vuxen ålder.  
 
 
Vår förförståelse kring studiens ämne byggde på kunskaper från socionomutbildningen 
genom tidigare uppgifter och erfarenheter. Vår förförståelse präglades också av media och 
den samhällsdebatt kring integrationsfrågor och kvinnors ställning i samhället som var aktuell 
under tiden då studien genomfördes. Med detta syftar vi framförallt på den politiska debatten 
och valkampanjen 2018 där invandringsfrågan och integrationsfrågan var central. Vidare 
finner vi jämställdhetsfrågan och kvinnors rättigheter av intresse och av vikt att belysa med 
grund i den kamp som bedrivits i Sverige och andra länder. Detta blev även aktuellt och 
uppmärksammat i samband med Metoo-rörelsen. Med grund i detta kunde det konstateras att 
vi hade förutfattade meningar kring möjligheter och begränsningar för asylsökande och 
nyanlända kvinnors integrationsprocess i Sverige. Medvetenheten kring denna förförståelse 
kunde däremot användas som en styrka i studiens genomförande eftersom det möjliggjorde ett 
ifrågasättande och ett reflekterande förhållningssätt kring dessa förutfattade meningar. Det är 
även av vikt att nämna att studien baserades på två författares individuella förförståelse och 
individuella förutsättningar att skapa förståelse. Detta beaktades genom gemensamma och 
kontinuerliga diskussioner kring de tolkningar som genomfördes i arbetsprocessen.  
 
Systematisk litteratursökning  
För att inhämta forskning till studien användes sökmotorerna Primo, Social services abstract, 
Sociological abstract och ASSIA. Flera sökningar genomfördes med olika kombinationer av 
sökord på grund av ett litet antal träffar i sökningarna. Samtliga kombinationer prövades i de 
fyra databaserna. De sökord som användes är integration, immigrant integration, social 
integration, women/female, immigrant, refugee, newly arrived, establishment, resettlement, 
Sweden. En ytterligare sökning gjordes för att få tillgång till forskning som riktar sig mot 
samhällsorienteringen i integrationsprocesser samt för att få en bredare bild av 
forskningsfältet utifrån studiens syfte. I denna sökning användes de ovan beskrivna 
databaserna men även databasen SwePub. De sökord som användes är civic, society, 
community, orientation, information, learning, education, immigrants, migrants, refugees, 
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Sweden. Sökorden användes på både svenska och engelska för att bredda antalet träffar samt 
skapa möjlighet till att finna både svensk och internationell forskning på området. 
  
Vid samtliga sökningar valdes flertalet artiklar bort på grund av titel eller innehållet i 
abstracts/sammanfattningen då de bedömdes vara irrelevanta utifrån studiens syfte. Vidare 
formulerades inklusion- och exklusionskriterier innan sökningen genomfördes som 
avgränsade sökningen till vetenskapligt granskade artiklar och onlineresurser. Detta gjorde att 
vi kunde säkra studiernas legitimitet samt öka tillgängligheten av studierna. Vi avgränsade till 
studier som publicerats på 2000-talet samt till de som inkluderade kvinnor. Forskningen 
bidrog till att få kunskap om betydelsefulla faktorer i samhällsorienteringen, om lärandet och 
informationens betydelse i integrationsprocesser samt kunskap om kvinnors 
integrationsprocess. Detta gjorde att vi kunde se behovet av att uppmärksamma strukturella 
begränsningar som kan påverka kvinnorna i deras integrationsprocesser utifrån 
samhällsorienteringen. Forskningen låg även till grund för att motivera studiens 
problemområde.   
 
Urval av respondenter  
Den urvalsmetod som valdes är målstyrt urval. Respondenterna valdes utifrån deras relevans 
till studiens syfte och forskningsfrågor vilket gjordes genom att ställa upp olika kriterier 
utifrån studiens syfte (Bryman, 2011). För att kunna besvara studiens syfte gjordes en sökning 
på olika verksamheter i den aktuella kommunen som arbetar med nyanlända eller asylsökande 
kvinnor på olika sätt. Därefter valdes två olika verksamheter eftersom de uppfyllde kriterierna 
som var att arbeta med samhällsorientering och riktar sig mot nyanlända eller asylsökande 
kvinnor.  
 
Värvning av respondenter gjordes genom telefonkontakt med verksamheternas samordnare 
som gav kontaktuppgifter till undervisande lärare i respektive verksamhet. Vidare fick 
respondenterna ett informations- och samtyckesbrev via mail avseende studiens syfte, 
respondenternas deltagande etcetera (se bilaga 1). Gemensamma beslut fattades tillsammans 
med respondenterna efter muntligt samtycke om deltagande gällande tid och plats för 
observationer samt intervjuer. Urvalet bestod av fyra undervisande lärare som arbetar med 
samhällsorientering för asylsökande eller nyanlända kvinnor. Det var två undervisande lärare 
från varje verksamhet som deltog i studien. I förhållande till den tidsram som fanns för den 
aktuella studiens genomförande upplevdes fyra respondenter lämpligt för att uppfylla 
tidsramen. 
 
Kvalitativ intervju  
 
Utformning av intervjuguide  
Det tillvägagångssätt som valdes för att utforma de kvalitativa intervjuerna var 
semistrukturerade. Semistrukturerade intervjuer innebär att utgå från utvalda teman med ett 
tydligt syfte och struktur, vilket synliggörs genom att samma typer av frågor ställs till 
respondenterna (Hjerm et al., 2014). Detta kallas för en intervjuguide (Kvale & Brinkmann, 
2009). Intervjuguiden förenklar sammanställningen av resultatet och intervjuarens kontroll 
över intervjusituationen. Vidare finns det en flexibilitet i semistrukturerade intervjuer då 
svarsalternativen inte är fastställda vilket skapar förutsättningar för öppna svar och möjliggör 
en djupare förståelse (Hjerm et al., 2014). I utformningen av de teman som utgör 
intervjuguiden i studien togs utgångspunkt ur studiens syfte och frågeställningar (se bilaga 2). 
Detta resulterade i att tre olika teman utformades; verksamhetens organisation, upplevelse av 
centrala områden samt samhällsorienteringens betydelse. Utöver dessa tre teman som 
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utformades bestod intervjuguiden även av två teman med inledande och avslutande frågor för 
att underlätta intervjusituationen. 
  
Två intervjuguider utformades, en till respektive verksamhet. Dessa var relativt likartade för 
att förenkla sammanställningen av resultaten men några underliggande frågor var anpassade 
efter den verksamhet som intervjun utgick ifrån för att underlätta den specifika 
intervjusituationen. De underliggande frågorna i intervjuguiden var av öppen karaktär för att 
respondenterna skulle ges utrymme till att berätta fritt kring sina upplevelser, tankar samt 
reflektioner. Frågorna samt relevanta följdfrågor och deras ordningsföljd påverkades av den 
aktuella intervjusituationen. 	
	
Genomförande av intervjuer  
Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser där tre av fyra intervjuer 
gjordes i anknytning till de deltagande observationerna. Varje intervju varade i cirka 30 - 45 
minuter. Intervjutillfället inleddes med att samtliga intervjupersoner gav skriftligt samtycke 
till sitt deltagande samt till inspelning av intervjun. Inspelningsutrustning används från Örebro 
universitet användes. Detta gjorde att vi under intervjutillfället kunde lägga fokus på att vara 
mottagliga och observanta på det intervjupersonen sa istället för att föra anteckningar, vilket 
vidare kunde generera följdfrågor som gav ytterligare fyllighet och djup i intervjupersonens 
svar. Båda författarna av studien närvarade vid samtliga intervjuer och turades om att anta en 
aktiv samt en passiv roll under intervjutillfället. Den aktiva intervjuaren ansvarade för att 
ställa de frågor som formulerades i intervjuguiden och den passiva intervjuaren ansvarade för 
att ställa följdfrågor samt föra anteckningar kring det som inte kunde höras i inspelningen. 
Avsikten med denna uppdelning var att skapa tydlighet för intervjupersonen samt möjlighet 
för oss att kunna hjälpa varandra. 
 
Ytterligare har en telefonintervju med den kommunala verksamhetens akademiska chef 
genomfördes för att få information om verksamhetens bakgrund. Denna intervju baseras inte 
på studiens intervjuguide då intervjun inte ämnade bidra med datamaterial till resultaten.   
 
Deltagande observation 
 
Utformning av observationsprotokoll  
Observatören bör ha tydliga frågeställningar samt försöka definiera det huvudsakliga 
intresseområdet i förhållande till den aktuella studiens forskningsfrågor innan genomförande. 
Fältanteckningar skrivs ner som hjälp för observatörens minne (Bryman, 2011). För att 
underlätta genomförandet av observationen utformades ett observationsprotokoll Flertalet 
olika prototyper av observationsprotokoll söktes fram för att skapa en bild av hur ett protokoll 
kunde utformas. Därefter togs studiens syfte och frågeställningar i beaktning för att rama in 
vad som var av vikt att observera i den aktuella studien, vilket resulterade i tre olika områden. 
Dessa är undervisning, klassrumssituation och deltagare (se bilaga 3). Området undervisning 
syftade till att observera undervisningsschema och upplägg i form av föreläsningar, 
workshops och seminarier. Temat ringade in undervisningens struktur och innehåll gällande 
exempelvis teman, frågor, uppgifter, läromedel och diskussioner. Området avseende 
klassrumssituationen fokuserade på undervisande lärares och deltagarnas agerande, 
förhållningssätt, kommunikation, utbyte, delaktighet, dialog, diskussion samt reflektion i 
klassrummet. De tredje temat, deltagare, såg till gruppens sammansättning i form av 
gruppdynamik, antal närvarande deltagare, placering i rummet och aktivt deltagande. 
Observationsprotokollet utformades för att möjliggöra lika observationer samt underlätta 
sammanställning och analysarbete av de olika observationerna i studien. 
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Genomförande av deltagande observation 
De deltagande observationerna genomfördes vid ett tillfälle i respektive verksamhet. Under 
observationstillfället i den kommunala samhällsorienteringen skedde observationen på 
deltagarnas introduktionsdag. Innan den deltagande observationen började inhämtades ett 
skriftligt samtycke från undervisande lärare. Studiens syfte och anledningen till vår närvaro 
presenterades för deltagarna innan undervisningen började. Observationen genomfördes 
längst bak i klassrummet och anteckningar fördes kontinuerligt av båda författarna i enlighet 
med observationsprotokollet. Undervisningen fördes huvudsakligen på arabiska vilket gjorde 
att vi inte kunde få förståelse för dialogen mellan deltagarna och läraren. 
  
Under observationstillfället för den ideella samhällsorienteringen skedde observationen i 
verksamhetens mötesplats som är i en lokal i bostadsområdets centrum. Vi presenterade oss 
för de deltagande kvinnorna, de fick information om anledningen till vår närvaro samt om 
studiens syfte. Under observationstillfället hade kvinnorna språkundervisning. De deltagande 
kvinnorna och den undervisande läraren satt vid ett matbord i verksamhetens kök och vi 
placerade oss vid ett bord bredvid. Anteckningar fördes parallellt med observationen och 
utfördes i enlighet med observationsprotokollets teman. Undervisningen genomfördes 
huvudsakligen på svenska men kombineras med dialoger på andra språk, beroende på lärarens 
språkkunskaper. 
 
Databearbetning och analysmetod 
I en deltagande observation ska en detaljerad redovisning formuleras om det fenomen som har 
studerats (Bryman, 2011). Utifrån att båda författarna gjorde enskilda anteckningar av 
observationerna fördes en diskussion kring det som observerats. Detta för att få en gemensam 
uppfattning av det som observerades samt hur det kan kopplas till studiens syfte, vilket skedde 
efter vardera observationstillfälle. De enskilda anteckningarna fördes in i 
observationsprotokollet (se bilaga 3). Vidare transkriberades samtliga inspelade intervjuer i 
studien för att underlätta databearbetningen. Transkribering innebär att omvandla materialet 
från muntlig till skriftlig form samt att transkriberingen kan ses som en inledning till det 
kommande analysarbetet (Kvale & Brinkmann, 2014). 
  
Studiens analysmetod utformades i enlighet med hermeneutiken och den hermeneutiska 
cirkeln, vilket skedde genom hänsynstagande till sambandet mellan data som tolkas, 
sammanhanget och förförståelse. I studien användes en tematisk analysmetod. Analysen 
utformades i enlighet med Hjerm et al. (2014) tredelade tolkningsprocess; kodning, 
tematisering och summering. Det första steget är kodning där datamaterialet reduceras till 
hanterbara koder eller kategorier, vilket gör att forskaren kan börja utläsa vissa mönster i 
materialet. Denna sortering av datamaterialet syftar till att förenkla materialet (Hjerm et al., 
2014). I det första steget påbörjades sorteringen av datamaterialet där observationerna och 
intervjuerna sorterades integrativt. Detta steg gjordes utifrån studiens frågeställningar som 
konkretiserades till tre koder i form av verksamhetens organisation, centrala områden och 
samhällsorienteringens betydelse. Dessa koder återfinns även som rubriker i intervjuguiden 
(se bilaga 2). I detta steg lästes datamaterialet flertalet gånger och reducerades utifrån de 
koder som materialet sorterades in i.  
 
I det andra steget i analysen börjar det urskiljas mer tydliga relationer och mönster utifrån de 
koder som har framkommit (Hjerm et al., 2014). I det andra steget, tematiseringen, användes 
studiens teoretiska ram för att betrakta datamaterialet ur ett integrations- och maktperspektiv, 
vilket ledde till en djupare förståelse för samt hur datamaterialet kunde förstås i enlighet med 
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dessa perspektiv. Detta påverkade vilka relationer och mönster som återfanns i datamaterialet 
genom likheter, skillnader och upprepningar. Det skapades två övergripande teman samt tre 
underteman till dessa. I tematiseringen ordnades temana samhällsorienteringens utformning 
och innehåll, fysiska och social miljö, fokusområden i samhällsorienteringen, 
sammansättning av män och kvinnor, föreställningar av att integrera och integreras samt 
olika och lika villkor mer noggrant. Utifrån detta fann vi följande relationer mellan temana, 
organisering samt möjligheter och begränsningar. De två verksamheterna presenterades 
separat i två underteman i temat organisering för att skapa tydlighet i studiens resultat samt 
för att undvika att jämföra verksamheterna med varandra. De citat som presenterades 
förtydligas genom att de skrivs ut från vilken verksamhet respondenterna tillhör. I det tredje 
steget summeras och presenteras studiens resultat och analys utifrån syfte och frågeställningar 
för att tydliggöra att studiens syfte har besvarats. 
 
Reflektion kring studiens trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet  
Den kvalitativa metoden inverkade på studiens överförbarhet, tillförlitlighet och trovärdighet. 
Trovärdighet handlar om hur trovärdiga resultaten är baserat på studiens syfte och 
tillvägagångssätt. Föreligger det brister i datainsamlingen påverkar det studiens trovärdighet 
(Kvale & Brinkmann, 2014). Datainsamlingen i studien baserades på en intervjuguide och ett 
observationsprotokoll och utformades med grund i studiens syfte och frågeställningar vilket 
stärker studiens trovärdighet. Vi är medvetna om förförståelsen inverkade på 
datainsamlingens genomförande och tolkning. Därmed reflekterade och redogjorde vi för vår 
förförståelse i syfte att motverka misstolkning av resultatet samt underbygga vår tolkning och 
styrka argumentationen. 
  
Syftet med studien var inte överförbarhet till en större population utan att ge förståelse för och 
ökad kunskap för ämnet i enlighet med den hermeneutiska ansatsen. Inom kvalitativ forskning 
kan en analytisk generalisering göras, vilket innebär att en studie möjligt kan bidra med ett 
perspektiv på hur resultaten kan tillämpas i likartade sammanhang (Kvale & Brinkmann, 
2014). Utifrån studiens urval fördes en diskussion kring huruvida en analytisk generalisering 
kunde göras. Exempelvis kan studiens resultat tillämpas på andra kommunala verksamheter 
som riktar sig till samhällsorientering eftersom de utgår från samma uppdrag från regeringen. 
Vi kan däremot inte garantera att utformning och innehåll är samma kommuner emellan. 
Vidare saknar vi kunskap kring någon annan ideell verksamhet som bedriver 
samhällsorientering. Utifrån detta anser vi att det är upp till läsaren att avgöra om studien kan 
bidra med perspektiv samt tillämpas i likartade sammanhang. 
  
För att stärka studiens tillförlitlighet genomfördes en redogörelse kring studiens 
tillvägagångssätt i avsnittet Metodbeskrivning och överväganden. Tillförlitlighet hänvisar till 
om studien har en fullständig redogörelse av alla delar i forskningsprocessen i syfte att kunna 
återskapa studien (Kvale & Brinkmann, 2014). Studiens informationsblad, intervjuguide och 
observationsprotokoll anses stärka studiens tillförlitlighet då läsaren kunde följa studiens 
tillvägagångssätt. Vi kan inte garantera att de utsagor som legat till grund för att besvara 
studiens frågeställningar kan upprepas och ge liknande resultat. Detta beror på att den sociala 
kontexten som studien genomförs i är i ständig förändring vilket anses påverka 
intervjupersonernas reflektioner. Vidare är respondenternas svar på intervjufrågorna beroende 
på enskild intervjuperson samt att intervjuarens förhållningssätt och förförståelse påverkar 
även intervjusituationen. Detta påverkade utformningen av teman i analysen samt den 
tolkning som gjordes i analysen. Vidare prioriteras konfidentialiteten gentemot 
respondenterna framför en hög tillförlitlighet vilket var för att personliga uppgifter inte skulle 
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kunna härledas till enskild person i enlighet med GDPR. Detta bidrar till att studiens 
återskapande kan ifrågasättas. 
  
En annan aspekt som påverkade studiens tillförlitlighet var databearbetningen där de 
deltagande observationerna sammanställdes i protokollet och intervjuerna transkriberades. 
Sättet utskrifterna av intervjuerna och observationerna genomfördes på kan skapa skillnader i 
uppfattning och förståelse av materialet vid vilket påverkade utformning av analys och 
resultat (Kvale & Brinkmann, 2014). I studien fanns en medvetenhet kring att utskriften i 
observationsprotokollet och transkriberingarna baseras på författarnas tolkning utifrån 
befintlig förförståelse. För att stärka studiens tillförlitlighet utformades gemensamma 
instruktioner för observationernas och intervjuernas utskrift då det är två författare.  
 
Etiska överväganden  
De etiska överväganden som gjordes under studiens gång skedde i enlighet med de fyra 
forskningsetiska kraven: informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 
konfidentialitetskravet. Informationskravet innebär att respondenterna i en studie ska 
informeras om studiens syfte, dess upplägg samt eventuella konsekvenser med 
respondenternas deltagande (Kvale & Brinkmann, 2014). I den aktuella studien uppfylldes 
informationskravet genom att de deltagande lärarna tillhandahöll ett informationsbrev via 
mail där de mottog nödvändig information om den aktuella studien och deras deltagande (se 
bilaga 1). Samtyckeskravet innebär att respondenter som deltar i en studie har 
bestämmanderätt över sitt eget deltagande (Bryman, 2011). Det kan vara fördelaktigt med ett 
skriftligt och undertecknat samtycke som skydd för både respondenter och forskare (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Samtyckeskravet beaktades i den aktuella studien genom att 
informationsbrevet skrevs ut i samband med intervjuerna och observationerna för underskrift 
av de undervisande lärarna. Konfidentialitetskravet innebär att privat information i 
datamaterialet som kan identifiera vilka respondenterna är inte kommer att avslöjas i studien 
(Kvale & Brinkmann, 2014). Nyttjandekravet innebär att den insamlade datan endast får 
användas till studiens syfte och intention (Bryman, 2011). Dessa krav beaktades i studien 
genom att de fyra intervjupersonerna gavs figurerade namn i form av Anna, Bella, Carin och 
Dana för att deras identitet inte skulle avslöjas i studien. Ett ytterligare etiskt 
ställningstagande gjordes där den specifika kommunen som studien utgick från inte nämns vid 
namn utan som “mellanstor kommun i Sverige”. Alla personuppgifter och påskrivna 
samtyckesbrev förvarades i ett förslutet brev i författarnas hem, utan åtkomst för obehöriga 
personer. Insamlat datamaterial samlades in genom Örebro universitets inspelningsutrustning 
och raderades när transkriberingarna av intervjuerna färdigställts.  
 
Under genomförandet av studien uppstod olika etiska dilemman och därav togs flertalet 
ställningstaganden. I den befintliga studien gjordes har ett ställningstagande kring urvalet av 
respondenter för att studien skulle vara etiskt försvar- och genomförbar. Ett etiskt dilemma 
som hade kunnat uppstå är om studien hade tagit utgångspunkt från kvinnorna istället för de 
undervisande lärarna. Kvinnorna hade då kunnat hamna i en utsatt position där de hade varit i 
behov av att vara kritiska mot den verksamhet som de deltar i och att det eventuellt hade 
kunnat påverka deras fortsatta undervisning, vilket hade kunnat påverka resultatet. Vidare 
hade en tredje part i form av tolk eventuellt varit nödvändig för att kunna intervjua kvinnorna, 
vilket kunde skapa frågor kring tolkens neutralitet och kvinnornas tillförlitlighet till tolken. 
Utifrån detta har studien utgångspunkt i de undervisande lärarnas erfarenheter eftersom de 
etiska dilemman som hade kunnat uppstå har ansetts vara mindre problematiska än de tidigare 
beskrivna. Ett annat etiskt dilemma som hade kunnat uppstå i studien var att den undervisande 
läraren tog beslutet om att den deltagande observationen skulle genomföras i verksamheten. 
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Deltagarna i verksamheten blev endast informerade om syftet med författarnas närvaro vid 
undervisningstillfället och de fick inte någon valmöjlighet att påverka beslutet. Detta kan ses 
som ett etiskt dilemma eftersom det kan ha funnits deltagare som inte ville att författarna 
skulle närvara vid undervisningen. Vidare var inte deltagarna i undervisningen studiens urval 
av respondenter vilket motiverar valet av att den undervisande läraren kunde ta detta beslut.  

Resultat och analys  
Nedan kommer studiens resultat och analys att presenteras vilket görs med hjälp av en 
integrativ sammanställning av observationer och intervjuer. De undervisande lärarna har 
givits figurerade namn i form av: ”Anna”, ”Bella”, ”Carin” och ”Dana”. Resultatet kommer 
presenteras i två huvudteman, benämnda Organisering och Möjligheter och begränsningar. 
Temat organisering struktureras i tre underliggande teman, i form av Samhällsorienteringens 
utformning och innehåll, Fokusområden i samhällsorienteringen samt Fysisk och social miljö. 
Temat Möjligheter och begränsningar struktureras i tre underliggande teman, i form av 
Gruppsammansättning, Föreställningar av att integrera och integreras samt Lika och olika 
villkor. 
	
Organisering 
 
Samhällsorienteringens utformning och innehåll  
Samtliga respondenter uttrycker att de har frihet gällande utformningen av undervisningen. 
Ofta baseras undervisningen på det som deltagarna själva vill prata om och känner behov av 
att prata om. 
 
Kommunal samhällsorientering 
Under observationen noterar vi att det ställs frågor till deltagarna som den undervisande 
läraren vill skapa diskussion kring. Dessa frågor är; hur lär du dig svenska? Hur vill du bo? 
Hur vill du leva i Sverige? Vilket arbete vill du ha? Vill du fortsätta studera? Hur får du nya 
vänner? Vad tyckte du var konstigt första tiden i Sverige? En av respondenterna uttrycker: 

  
“Vi har en bok som vi går efter. Sen så finns det en kursplan som säger att man ska utgå från deltagarnas 
behov. Vi läser i boken, ibland så hoppar vi över paragrafer, vi diskuterar dem istället. Men det är 
informationen som måste levereras.” - Dana KO  

 
Vidare beskriver de undervisande lärarna att de arbetar sig genom punkterna som finns i 
boken tillsammans med deltagarna samt att syftet med undervisningen återfinns i en kursplan. 
Gällande upplägget berättar en av respondenterna att de arbetar ungefär sex timmar på dagen 
exklusive lunch och andra raster utöver det. Vidare uppmärksammas det under observationen 
att undervisningen inkluderar flertalet hjälpmedel som till exempel PowerPoint, olika 
hemsidor, filmklipp och diskussioner i smågrupper samt högläsning ur boken. I samband med 
observationen noteras det att vid filmklipp som är på svenska pausar läraren successivt för att 
översätta till arabiska, vilket vi uppfattar vara för att deltagarna ska förstå innehållet.   
  
De undervisande lärarna uttrycker att det är av vikt att anpassa undervisningen till den 
aktuella gruppen. Vid observationstillfället ser vi att detta görs genom att det som står skrivet 
i boken Om Sverige kombineras med uppdaterad information som kan erhållas genom bland 
annat hemsidor samt föra en dialog och en diskussion kring detta. En av respondenterna 
uttrycker vidare att hen anser att det finns utrymme att fokusera mer på de ämnen som 
gruppen tycker är av intresse på grund av att strukturen inte behöver hållas till ett kapitel i 
boken per lektionstillfälle. 
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“Man har ganska fritt hur man meddelar information. Jag hade en struktur först men sen tänkte jag nej vi ska 
gör något annat, typ mer diskussionsforum att man kan meddela på ett bättre sätt informationen om man 
säger så” - Anna KO  

 
Ideell samhällsorientering  
Gällande upplägget beskriver de undervisande lärarna att det inte är fastställt hur stor del av 
undervisningen som är riktad mot samhällsorientering. De uttrycker att undervisningen så ofta 
det är möjligt hålls på svenska. Detta noterar vi även under observationstillfället. Genom att 
prata svenska om något samhällsorienterande ämne anser respondenterna kan bidra med att 
deltagarna dels får öva på det svenska språket och dels kan få kunskaper om exempelvis lag 
och rätt, svenska traditioner, jämställdhet, hälsa och sjukvård, arbetsmarknad, demokrati samt 
religion. En av respondenterna illustrerar i intervjun om undervisningens utformning:   

  
”Det är väldigt fritt på det sättet liksom och sen också att vi pratar väldigt mycket om de saker som de själva 
vill prata om. De undrar ju väldigt mycket, så det öppnar ju också väldigt många dörrar” - Bella IO  

  
Respondenterna uttrycker att det finns ett behov hos kvinnorna av att lära sig det svenska 
språket, vilket de ser som grundläggande för att få förståelse för och kunna delta i det svenska 
samhället. De resonerar kring frågor som kan uppkomma i undervisningen som exempelvis 
kan gälla traditioner, hur skolsystemet fungerar, hur lång tid en utbildning tar samt vad ett 
beslut från migrationsverket betyder och innebär. Respondenterna berättar att deltagarna 
ställer mycket frågor till dem eftersom de undervisande lärarna kan översätta och tolka, vilket 
de menar underlättar detta förståelsen. Vidare uttrycker de i relation till detta att det kan vara 
positivt att inte planera undervisningen för mycket samt att de inte har någon uttalad grund i 
undervisningen. En av respondenterna uttrycker i följande citat: 
  

“...man kan gå in och ha världens plan – det här ska vi göra idag, det här är vårt material, vi ska ägna oss åt 
det här idag. Sen dyker det upp 80 andra frågor under de här timmarna som leder till att man helt flyttar fokus 
eller kanske pratar om något helt annat” - Bella IO 

  
Gemensam analys avseende samhällsorienteringens utformning och innehåll 
Det ses som att lärarna anser att deltagarna har behov av att samtala kring olika 
samhällsfrågor vilket samhällsorienteringen kan möjliggöra. De undervisande lärarna lyfter 
fram diskussioner kring exempelvis svensk tradition, demokrati, lag och rätt samt arbete i 
undervisningen. Detta verkar gå i linje med samhällsorienteringens utformning som fokuserar 
på att ge asylsökande och nyanlända personer information samt kunskap om svenska normer 
och värderingar. Det kan ses som att verksamheterna skapar möjligheter för diskussion kring 
viktiga områden inom samhällsorienteringen utifrån det de undervisande lärarna uttrycker för 
att deltagarna ska kunna samtala och påbörja en reflektion kring den information de får. SOU 
(2006:79) belyser att vissa grupper i samhället bland annat har institutionell makt som skapar 
och återskapar hierarkiska positioner samt att en grupps tillgång till inflytande förbättras desto 
mer gruppen har integrerats i till samhällets kulturella och ideologiska idéer. Detta kan 
härledas till samhällsorienteringens utformning och innehåll som de undervisande lärarna 
reflekterar kring. Vid anpassning i undervisningen till den deltagande gruppen och deras 
frågor minimerar den undervisande läraren den hierarkiska ordningen mellan lärare och elev, 
vilket kan leda till att deltagarna får svar på sina frågor samt får mer inflytande över sin 
undervisning. Den hierarkiska ordningen finns däremot kvar eftersom deltagarna tycks lita på 
att de undervisande lärarna kan och ger dem den information som deltagarna är i behov av 
men i denna situation får deltagarna ett annat inflytande över sitt lärande och 
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informationsintag vilket kan påverka deras etablering och delaktighet i samhället i en positiv 
riktning.  
	
Fysisk och social miljö 
 
Ideell samhällsorientering 
Vi observerar att deltagarna är samlade runt ett matbord under undervisningstillfället och vi 
upplever miljön som hemtrevlig, inbjudande och familjär. Detta med anledning av att det 
bjuds på frukost samt att alla sitter tillsammans i det som vi uppfattar vara verksamhetens kök 
och samlingsrum, vilket ser ut att främja gemenskapen i undervisningsgruppen. En tydlig 
hierarki mellan lärare och deltagare noteras, vilket vi anser beror på den undervisande lärarens 
kunskaper om det svenska samhället som deltagarna är i behov av. Verksamhetens lokal är 
belägen centralt i bostadsområdet vilket gör den lättillgänglig för de kvinnor som är bosatta 
där. Den sociala miljön ser ut att formas av deltagarna samt lärarens närvaro och 
förhållningssätt. Vid tidpunkten för observationen är fyra kvinnor uppskattningsvis mellan 20 
och 60 år närvarande i undervisningen. En av de undervisande lärarna berättar att det finns ett 
stort behov för kvinnorna i kommunen att vara delaktiga i verksamheten. Vi upplever att 
läraren är tydlig och engagerad samt skapar en positiv miljö genom att uppmuntra och 
berömma deltagarna. 
  
Kamali (2006) beskriver att tillhörigheten och samhörigheten till det nya samhället ökar i takt 
med att individen integreras till de övergripande kulturella och ideologiska idéerna som 
existerar. Detta kan relateras till respondenternas utsagor om att den ideella verksamheten. 
Den riktar sig främst till asylsökande kvinnor, vilket innebär att de deltagande kvinnorna får 
tillgång till samhällsinformation i ett tidigt stadie i sina integrationsprocesser. Verksamheten 
anses vara lättillgänglig för kvinnorna som är bosatta i området enligt de undervisande 
lärarna, vilket kan vara en indikation på att behovet om att erhålla kunskap om det svenska 
samhället för asylsökande kvinnor tas i beaktning. För de enskilda kvinnorna som deltar i 
undervisningen kan detta bidra till ökad makt samt ett ökat inflytande över livssituationen i 
det nya samhället. Med grund i det verkar det som att den fysiska och sociala miljön i 
undervisningen är av betydelse för möjliggörandet av etablering och delaktighet i samhället 
för kvinnorna. Avseende det som SOU (2006:79) klarlägger om att i vissa kontexter har vissa 
individer en institutionell makt som upprätthåller en hierarkisk ordning. I den kontext som 
den ideella samhällsorienteringen är utformad i finns ett fåtal individer som producerar och 
reproducerar ett maktförhållande, i detta fall mellan undervisande lärare och deltagare, vilket 
positionerar läraren i en överordnad position och deltagaren i en underordnad. Utifrån att 
lärarna uttrycker att undervisningen inte utgår från något konkret material kan det påverka den 
samhällsinformation som kvinnorna får tillgång till eftersom undervisningen tycks bero på 
den undervisande lärarens prioriteringar och uppfattningar om det svenska samhället. Även 
här synliggörs den hierarkiska ordningen mellan lärare och deltagare och kan det vara av 
relevans att lyfta fram om kvinnornas möjliga beroendeställning till den undervisande läraren. 
Lärarens prioriteringar i undervisningen och uppfattningar om det svenska samhället kan 
begränsa eller möjliggöra kvinnornas etablering och delaktighet i samhället beroende på vilka 
dessa prioriteringar och uppfattningar är.  
  
Kommunal samhällsorientering  
Utifrån observationen uppfattar vi att miljön som en “typisk klassrumssituation”, det vill säga 
att bänkarna i klassrummet är placerade mot en whiteboardtavla och den undervisande läraren 
är placerad framme vid tavlan. Vidare under observationstillfället uppskattas det att 21 
deltagare är närvarande, varav elva stycken är kvinnor. Vidare uppskattar vi att deltagarna är 
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mellan 25 och 45 år och kommer från olika länder. Vi upplever läraren som glad och 
välkomnande, då hen har ett informativt och pedagogiskt förhållningssätt vilket exempelvis 
kan ses i de olika hjälpmedel som används. 
 
Avseende att Kamali (2005) belyser att institutionell diskriminering innefattar de riktlinjer 
och målsättningar som är rådande inom en verksamhet samt att denna även kan ha en 
särskiljande påverkan på grupper kan detta relateras till den utgångspunkt som den 
kommunala samhällsorienteringen har. Innehållet i undervisningen och utformningen har 
utgångspunkt i en kursplan som efterföljs av de undervisande lärarna. I och med detta kan 
riktlinjer och målsättningar som ska främja deltagarnas förmåga att forma sitt eget liv samt 
kunna delta i det svenska samhället upprätthållas, i enlighet med samhällsorienteringens syfte. 
Utifrån vad lärarna berättar om innehållet i undervisningen verkar det som att kursplanen 
ligger som grund för undervisningen men att det är av vikt att anpassa undervisningen till 
deltagarnas behov. I samband till det som observerats där deltagargruppen uppfattas vara 
spridd eftersom den inkluderar ett stort åldersspann, olika etniciteter samt både män och 
kvinnor kan den anpassade undervisningen ses främja kvinnornas delaktighet och etablering. 
Detta kan vidare uppfattas vara något positivt utifrån lärarnas reflektioner kring att rådande 
riktlinjer inte ses avgränsa målgruppen i undervisningen. Med grund i detta kan 
undervisningen å ena sidan skapa ett indirekt upprätthållande av exkluderande förhållningssätt 
genom exempelvis undervisningens kursplan. Å andra sidan kan de undervisande lärarna ses 
anpassa undervisningen efter befintlig deltagargrupp vilket kan påverka kvinnornas möjlighet 
till delaktighet och etablering i samhället i positiv bemärkelse.  
	
Fokusområden i samhällsorienteringen  
Samtliga respondenter i verksamheterna hävdar att jämställdhet, hälsa samt mänskliga 
rättigheter är centrala teman att lyfta fram i samhällsorienteringens undervisning för kvinnor. 
Ämnet kvinnovåld diskuteras i undervisningen i samband med temat om rättigheter. Dessa 
centrala teman är något som samtliga respondenter upplever att de deltagande kvinnorna är 
generellt mer intresserade att ta del av i undervisningen, framförallt jämställdhet och 
rättigheter. Ett citat av respondenterna i respektive verksamhet exemplifierar detta: 
  

“Jag försöker prata kring rättigheter och valfrihet. Jag försöker upplysa dem om ju att du ska välja, det är 
ingen som ska välja åt dig.” - Carin IO 
  
“Vi pratar mycket hälsovetenskap, hur man ska undvika att hamna i en säng på sjukhuset. Hur man ska leva 
med bra hälsa, och då pratar vi ofta om olika saker.”  - Anna KO 

 
Respondenterna uttrycker att jämställdhet, hälsa och mänskliga rättigheter är centrala 
områden i undervisningen och att de upplever att kvinnorna är intresserade av dessa. 
Avseende SOU (2006:79) beskrivning om att en förutsättning för institutionell diskriminering 
är stereotypiska föreställningar utifrån normsystem om olikheter som kan kategorisera 
människor. Föreställningarna om dessa skillnader mellan olika grupper i samhället ligger ofta 
till grund för diskriminering (Baianstovu, 2017). Respondenternas faktiska uttryck kan  
härledas till denna beskrivning om institutionell diskriminering utifrån att det kan verka som 
att de undervisande lärarna anser att kvinnorna saknar kunskaper om dessa och att de finner 
behov av att upplysa kvinnorna om detta. Då en av respondenterna exemplifierar detta genom 
att uttrycka att hen behöver upplysa dem om rätten att välja, kan det baseras på stereotypiska 
föreställningar om att det finns skillnader i kunskaper och synsätt mellan läraren och 
kvinnorna. Med grund i det som de undervisande lärarna uttrycker kan undervisningen i sig 
anses diskriminera kvinnorna och på så sätt begränsa kvinnornas delaktighet och etablering 
samhället. Detta utifrån att undervisningen utgår från att kvinnorna saknar kunskaper och 
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kategoriserar dem genom att de anses sakna väsentliga kunskaper för att kunna integreras. 
Detta kan även stärkas av nedanstående resultat och exemplifierade utsagor.  
 
Samtliga respondenterna anser att det är viktigt att kvinnorna får förståelse för att de har en 
plats i samhället, att de har rättigheter och valmöjligheter, att deras mående kommer förbättras 
på olika sätt med en god hälsa samt att de behöver veta att alla har rätt att tycka vad de vill. 
Respondenterna anser att dessa teman är av betydelse eftersom kvinnorna kan sakna kunskap 
om vilka rättigheter de har i Sverige samt hur de kan nyttja dem i vardagslivet på grund av att 
respondenterna uttrycker att dessa rättigheter skiljer sig från hemlandets. Ett citat av 
respondenterna i respektive verksamhet exemplifierar detta: 
 

“Jämställdhet, självklart. För den, jag tycker inte att alla kvinnor här, vet om vilka rättigheter dom har, jag 
tror inte att alla vågar faktiskt.” - Anna KO 
  
“...att du kan tänka så, du har rätt att tänka var du vill men i det här nya landet då är det det här som gäller. 
Att man är hänsynstagande men också väldigt väldigt tydlig kring samhällsorienteringen. Det finns inga 
omvägar” – Bella IO 

  
I respondenternas utsagor kan det ses som att de har uppfattningar om att det finns skillnader i 
hur viktiga teman som exempelvis jämställdhet betraktas i kvinnornas “hemländer” gentemot 
hur dessa teman betraktas i det svenska samhället. Detta kan relateras till ovanstående analys 
som lyfter fram att det kan upprätthållas en institutionell diskriminering i verksamheterna 
utifrån hur de undervisande lärarna faktiskt beskriver undervisningen och kvinnornas behov 
av den. Exempelvis kan en uppfattning om skillnader tydliggöras när en av respondenterna 
uttrycker ”i det här nya landet”, vilket kan påverka hur kvinnorna ges samhällsinformation 
och på vilket sätt. Det kan även lyftas fram ur ett annat perspektiv där tillgången till 
informationen i samhällsorienteringen å ena sidan betraktas som viktig kunskap för den 
enskilda kvinnan för att få förståelse för kvinnans roll, rättigheter och möjligheter i det 
svenska samhället och å andra sidan verka som ett sätt att kontrollera den kunskap som 
förmedlas om det svenska samhället. De los Reyes (2005) beskriver att makt skapas och 
återskapas i olika kontexter och nivåer. Synliggörandet av hur maktrelationer kommer till 
uttryck genom kategorisammansättningar möjliggör maktutövandets komplexitet i olika 
kontexter (De los Reyes, 2005). Med grund i detta kan det verka som att samhället 
kontrollerar den kunskap som förmedlas om Sverige, där kontroll kan ses som en form av 
maktförhållande där makten återskapas på en strukturell nivå. Den information och kunskap 
som förmedlas i samhällsorienteringen är möjligtvis styrd av den bild som samhället vill 
förmedla om Sverige och hur samhället vill att kvinnan ska betrakta det. Vidare kan 
samhällsorienteringen antas lägga fokus på de skillnader mellan utrikes- och inrikes födda 
kvinnor, där kvinnorna antas sakna kunskaper om jämställdhet, hälsa och mänskliga 
rättigheter. Detta kan leda till ett skapande av särskiljande uppfattningar om kvinnor med 
olika bakgrunder. Det är i relation till detta relevant att beakta den vinning som samhället gör 
på att integrerar kvinnorna eftersom de då kan bidra till samhället med exempelvis arbetskraft. 
Detta kan ses som en form av makt eftersom det på lång sikt blir fördelaktigt om dessa 
kvinnor blir delaktiga i samhället och har en bild av Sverige likt den som samhället vill 
förmedla. 
	
Möjligheter och begränsningar  
 
Sammansättning av män och kvinnor 
En av respondenterna i den kommunala verksamheten uttrycker att det eventuellt skulle vara 
bra med en kvinnogrupp inom samhällsorienteringen, åtminstone när känsliga ämnen som 
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kvinnovåld diskuteras så att kvinnorna vågar prata mer fritt. Hen menar att är fördelaktigt i 
den mån det går om kvinnorna inte är i samma undervisningsgrupp som sina män eller bröder 
eftersom det kan påverka deras delaktighet i undervisningen. Respondenterna i den ideella 
verksamheten uttrycker fördelar med en kvinnogrupp eftersom de anser att det ger kvinnorna 
en arena där de får höras och synas. Respondenterna menar att kvinnorna kan ställa de frågor 
de inte ställer när männen är närvarande även om de ges utrymme för detta i den blandade 
gruppen med män och kvinnor. En av respondenterna i den ideella verksamheten uttrycker: 
  

“Det finns inga nackdelar med en enskild kvinnogrupp utan mest fördel. De känner sig trygga när vi sitter där 
och pratar. Fördel med kvinnogrupp är att vi har mer frihet när vi är kvinnor. Vi sitter och pratar även om 
andra saker som kvinnovåld, kön, graviditet.” - Carin IO 

 
Att samtliga respondenter uttrycker att de kan se ett behov av en enskild kvinnogrupp i 
undervisningen skulle kunna härledas till en befintlig maktstruktur. Avseende 
reproduceringen av maktstrukturer har ojämlikhetsskapande en betydande roll och 
förtryckande strukturer som exempelvis kön kan komma till uttryck i form av diskriminering 
(Kamali, 2005). Lärarnas resonemang kring att en gruppsammansättning bestående av både 
män och kvinnor kan påverka kvinnornas delaktighet samt en uppfattning om att kvinnorna 
kan prata fritt och känna sig trygga i avsaknad av männens närvaro, vilket kan bidra till ett 
ojämlikhetsskapande mellan män och kvinnor. Detta kan ses komma till uttryck genom de 
undervisande lärarnas sätt att resonera kring undervisningen. I relation till detta kan det ses 
existera förtryckande strukturer inom den kontext som de undervisande lärarna oavsiktligt 
producerar och reproducerar genom sin position i verksamheten. Att bedriva 
samhällsorienteringen i en enskild kvinnogrupp grundat i att ett behov har identifierats kan 
däremot även ge uttryck för ett avsiktligt besvarande på detta behov, vilket skulle kunna bidra 
till ökat inflytande för kvinnorna då de ges plats att synas och höras samt diskutera känsliga 
ämnen. Detta kan härledas till det Kamali (2006) skriver om att en grupps tillgång till makt 
förbättras desto mer gruppen har integrerats till de övergripande kulturella och ideologiska 
idéer som finns i samhället (Kamali, 2006). Genom de undervisande lärarnas hänsynstagande 
till de uppmärksammade behovet verkar det som att detta kan skapa möjligheter för kvinnorna 
i deras delaktighet och etablering i samhället. 
 
Den institutionella diskrimineringen beskrivs baseras på stereotypiska föreställningar som 
bland annat utgör en del i det normsystem som finns i samhället utifrån förutfattade meningar 
om olikhet inom kön och etnicitet (SOU, 2006:79). Det behov som de undervisande lärarna 
kan se gällande en enskild kvinnogrupp skulle kunna relateras till begreppet då behovet som 
har uppmärksammats kan förstås som ett upprätthållande av stereotypiska föreställningar om 
kvinnors behov. I den ideella verksamheten är detta behov en del av verksamhetens 
organisation eller arbetssätt och kan relateras till Kamali (2005) fortsatta beskrivning av 
institutionell diskriminering. Begreppet bygger på att den praxis och policy som råder inom 
institutionerna har en medveten särskiljande påverkan på grupper som är underordnade 
(Kamali, 2005). Den ideella verksamheten kan ha en medveten eller omedveten inställning 
och förutfattad mening kring uppdelningen mellan kvinnor och män. Möjligtvis kan detta vara 
en del i upprätthållandet av de föreställningarna om olikhet mellan könen samt av de 
maktstrukturer som finns i samhället. Detta kan i sin tur riskera att bidra till en oavsiktlig 
diskriminering av lika rättigheter och möjligheter baserat på kön inom ramen för 
samhällsorienteringen som riktar sig till kvinnorna. 
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Föreställningar om att integrera och integreras  
Samtliga respondenter anser att samhällsorienteringen gör nytta och ger kvinnorna 
information som de är i behov av och kan använda sig av både i arbets- och vardagsliv. En av 
respondenterna uttrycker: 
  

“Och det, bara liksom att implementera eller att så ett frö som sen får växa för sig självt i diskussionen 
sinsemellan hemma, att den får fortsätta, det är jätteviktigt” - Bella IO 

  
Samtliga respondenterna berättar att kvinnorna ofta är glada och tacksamma över att de får ta 
del av undervisningen samt att det finns mycket ny information att erhålla för dem. 
Majoriteten av respondenterna uttrycker att kvinnorna får kunskap om sitt eget värde, att i 
Sverige är alla människor lika värda samt att olikheter respekteras. En av respondenterna 
anser att kvinnorna får ökad kunskap om svenska samhället genom samhällsorienteringen. 
Hen uttrycker att de till exempel kan ha haft dåliga erfarenheter av myndigheter men att den 
uppfattningen kan förändras genom samhällsorienteringen. Vidare anser majoriteten av att 
samhällsorienteringen bidrar med att kvinnorna börjar ifrågasätta vissa saker, exempelvis 
kring värderingar och vad som är rätt och fel. En av respondenterna uttrycker: 
  

“Det är inte så svårt som det var förut. De har fortfarande svårigheter men dem börjar öppna sig, anpassa sig. 
Jag ser det när dem pratar och diskuterar om saker och ting med mig att dem har börjat ändra sitt tänk“ - 
Carin IO 

  
Några av de undervisande lärarna uttrycker att det är den enskildes ansvar att “lära sig” 
svenska värderingar och normer för att kunna förändras och på så sätt passa in, vilket 
förtydligas i de ovanstående citaten. Av respondenterna resonemang kring undervisningen kan 
det ses som att den samhällsinformation som förmedlas genom undervisningen betraktas som 
positiv för kvinnorna av lärarna samt att undervisningen ger en genomgående positiv bild av 
det svenska samhället. Denna föreställning kan gå i linje med att Sverige som land gällande 
dess organisationssätt, lagar, normer och värderingar är i en överordnad position i förhållande 
till motsvarigheterna i kvinnornas “hemländer”. Avseende den integrationspolitiska 
målsättning som råder skriver Kamali (2005) om komplexiteten i målsättningen. Den 
innefattas å ena sidan av lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk 
bakgrund och å andra sidan av antaganden om den enskildes inneboende olikheter. Utifrån det 
kan en komplexitet uppmärksammas gällande att det kan ses som eftersträvansvärt och av 
betydelse för den enskilde att “lära sig” det svenska samhället, möjligtvis även en 
förutsättning för att integreras. Respondenternas uttalande om att samhällsorienteringen kan 
bidra med kunskaper om egenvärde i samhället, att olikheter respekteras samt allas lika värde 
i Sverige verkar gå i linje med den svenska integrationspolitikens målsättning. En koppling 
kan göras till hur Sverige och “svenskar” definieras vara vilket medför behovet av en 
jämförelse med något annat. Detta resulterar i att Sverige och “svenskar” positioneras i en 
överlägsen position som blir något eftersträvansvärt eftersom den betonas som ett ideal. 
Däremot blir denna position ouppnåelig för de som befinner sig utanför “svenskheten” 
(Kamali, 2005). Den tacksamhet som respondenterna uttrycker att kvinnorna visar över att få 
ta del av informationen om det svenska samhället kan vara en indikation på en underlägsenhet 
i förhållande till de ideal som eftersträvas för att kunna integreras. I samband med detta bör de 
begränsningar som uppstår betonas gällande att kunna vara delaktig och etablera sig i det 
svenska samhället på lika villkor eftersom den tillhörigheten och samhörigheten till det 
svenska samhället kan anses vara ouppnåelig då kvinnorna kan anses befinna sig utanför 
“svenskheten”. 
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En av respondenterna uttrycker att en förutsättning för att kunna arbeta med och integrera 
kvinnorna i det svenska samhället är att även inkludera männen i denna integreringsprocess. 
Hen säger att en del människor kommer från patriarkala samhällen vilket innebär att mannen 
är överhuvudet i familjen och har det största ansvaret för bland annat försörjning. I Sverige är 
idealet ett mer jämlikt förhållande och ansvarsfördelning mellan man och kvinna. 
Respondenten resonerar kring att de asylsökande och nyanlända kvinnorna tenderar att ta ett 
större ansvar kring barnens skolgång och sjukvård, vilket kan leda till att hon oftare kommer i 
kontakt med det nya samhället i jämförelse med mannen. Respondenten i denna intervju 
uttrycker: 
  

“Vi kan frigöra kvinnor allt vad vi vill men så länge det finns handbojor i form utav en man som inte förstår 
och som inte har hittat sin plats så kommer vi inte komma någonstans” - Bella IO 

  
Kamali (2005) beskriver att strukturell diskriminering förutsätter en svensk gemenskap i form 
av gemensamma värderingar, historia, språk samt en gemensam identitet och kultur. Detta kan 
härledas till den föreställning som framkommer i ovanstående empiri om att undervisande 
lärare beskriver Sverige som ett mer jämlikt land jämfört med de länder som kvinnorna har 
migrerat från. Denna gemenskapen kan bidra till ett berättigat uteslutande och ett 
marginaliserande av dem som avviker från den svenska gemenskapen (Kamali, 2005). I 
relation till detta uttrycker respondenterna ett behov av att arbeta med både kvinnor och män 
för att frigöra kvinnorna. Detta kan indikera på en strävan efter att förändra de normer och 
värderingar som antas prägla kvinnorna och männens tankesätt för att nå resultat i 
integrationsarbetet. Det jämlika förhållande och ansvarsfördelning mellan mannen och 
kvinnan som existerar i Sverige kan användas som en måttstock för ett lyckat 
integreringsarbete. Detta kan bidra till en oavsiktlig diskriminering i det svenska samhället 
som ses komma till uttryck genom lärarnas uttalanden, innehållande befintliga föreställningar, 
om kvinnans behov av att frigöras från mansdominerade samhällen och kulturer. Ett sätt att 
frigöra kan vara att “lära sig” svenska normer, värderingar, historia och språk för att bli en del 
av den svenska gemenskapen. Det verkar som att lärarna i undervisningen identifierar ett 
behov att att integrera deltagarna, vilket kan härledas till det Kamali (2005) skriver om att den 
svenska gemenskapen avgör vem som ska integrera och vem som är i behov av att integreras. 
Genom respondenternas uttalanden uppfattas det som att de anser att deltagarna avviker från 
den svenska gemenskapen. Detta kan positionera deltagarna i en marginaliserad position 
eftersom de undervisande lärarna ses vara berättigade att avgöra deltagarnas behov av att 
integreras utifrån sin position inom verksamheten.   
  
Majoriteten av respondenterna reflekterar kring hur kvinnorna kontrolleras genom 
begränsningar i samhället och att det ställs hårda krav. Respondenterna i den kommunala 
verksamheten uttrycker att det i undervisningen kan vara svårt att förmedla det som står i 
undervisningsmaterialet eftersom de upplever det vara en kontrast i verkligheten gentemot 
vad som står i boken. En av respondenterna anser att det är synd om vissa kvinnor som 
exempelvis bär slöja eftersom det kan saknas badhus och gym för enbart kvinnor vilket leder 
till att de hindras från att träna och bada. Detta exemplifieras av följande citat: 
  

“För det finns inte i Sverige sånt, de får inte bada till exempel. Jag känner synd för de faktiskt, dem är under 
kontroll.” - Anna KO 

  
Kvinnor som bär slöja i det svenska samhället kan ses utgöra en grupp i undervisningen som 
de undervisande lärarna uttrycker en problematik kring gällande att de anser att begränsningar 
skapas för kvinnorna då de kan uteslutas från vissa aktiviteter som finns i samhället. Detta kan 
relateras till Burns, Machado och Hellgren (2007) beskrivning om ojämlika förutsättningar för 
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olika grupper att delta i samhällslivet grundas i hur diskriminerande praktiker producerar och 
reproducerar ojämlika tillgångar göras. Lärarnas utgångspunkt i undervisningsmaterialet, trots 
den uppmärksammade svårigheten att förmedla informationen på grund av att den inte alltid 
stämmer överens med verkligheten, kan härledas till ojämlika tillgångar för olika 
samhällsgrupper. Det kan ses att lärarna genom sin position i verksamheten där de använder 
boken som utgångspunkt i undervisningen bidrar till att reproducera denna problembild kring 
begränsningar för kvinnorna. Detta kan i sin tur bidra till att lärarna reproducerar en oavsiktlig 
diskriminering där kvinnorna betraktas som förtryckta eftersom skillnad görs på vad kvinnor 
som bär slöja kan och inte kan göra i samhället. Grunden för diskrimineringen kan härledas 
till undervisningsmaterialet där det framkommer förtryckande strukturer i form av ojämlika 
förutsättningar att delta i samhället.    
 
Lika och olika villkor 
I observationerna uppmärksammar vi att kvinnorna kan ha olika förutsättningar för att förstå 
och lära sig vilket kan bero på att de exempelvis varit i Sverige olika lång tid, är i olika åldrar, 
har olika utbildningar samt olika bakgrunder. En av respondenterna hänvisar till 
undervisningen som genomfördes vid observationstillfället och exemplifierar: 
  

”Idag hade jag från Syrien, Irak, Eritrea. Ibland har jag från Libanon och Egypten. Alltså det är 23 länder 
som pratar arabiska och det är helt olika kulturer...Jag har ibland deltagare som är väldigt konservativa, 
ibland har jag deltagare som är jättereligiösa, ibland deltagare som inte vill diskutera allt. Så det är olika 
grupper. Så utifrån vilken grupp jag jobbar med, det kanske är en grupp som är ganska unga så viktigast för 
dem är jobb och utbildning som tar mer tid än tex pensionärgrejer eller äldreomsorg.” - Anna KO 

  
En av respondenterna resonerar kring att hen får många frågor från deltagarna och anser att 
detta kan bero på att de inte vet vart de ska adressera dem, vilket leder till att den 
undervisande läraren ofta är den som får försöka besvara dem. Majoriteten av respondenterna 
har uppmärksammat att samhällsorienteringen ofta inte ges till personerna direkt när de 
kommer till Sverige utan att det kommer senare i etableringen. Respondenterna uttrycker att 
de har erfarenhet av att det kan ta upp till fem år innan kvinnorna ges möjlighet att ta del av 
denna typ av samhällsinformation. Vidare exemplifierar två av respondenterna hur detta kan 
påverka de asylsökande och nyanlända personerna: 
  

“Men som jag sagt man får inte det direkt när man kommer till Sverige utan då får man ibland lite problem.” 
- Anna KO 
  
”Egentligen så ska samhällsorienteringen erbjudas inom de första två åren när man har fått uppehållstillstånd, 
nej första tre åren, inom etableringsprogrammet. Men så blir det inte. Det kostar pengar...Då kan du ha 
hamnat i problem med kronofogden och kört bil utan körkort och trott att det var helt okej. Folk hamnar där 
av misstag nu för tiden“ - Dana KO 

  
Med grund i detta kan det förstås att när samhällsorienteringen och dess information 
förmedlas har en avgörande roll för kvinnornas integrationsprocesser. Kamali (2005) 
beskriver att regler och organisationssätt exempelvis förhindrar existerandet av lika 
möjligheter, vilket är en del i den strukturella diskrimineringen tillsammans med bland annat 
berättigandet av särskiljande behandling. I likhet med studiens definition av integration om 
sociala sammanhållningen ska samhället vara organiserat och bedriva en socialpolitik som 
bland annat skapar lika möjligheter att delta i samhället på lika villkor för alla människor 
(SOU, 2006:79). Detta kan härledas till de undervisande lärarnas utsagor om att kvinnorna har 
behov av undervisningen snarast möjligt när de kommer till Sverige eftersom det kan dröja 
upp till fem år innan personerna får delta i samhällsorienteringen. Under denna period kan 
olika problematiker uppstå för dem på grund av exempelvis brist på information och det är av 
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betydelse att lyfta fram hur samhället bedriver en socialpolitik som skapar delaktighet på lika 
villkor. Sociala sammanhållning utgår från att socialpolitiken möjliggör delaktighet på lika 
villkor, men det kan ses som att organisationssätt och regler förhindrar lika möjligheter. Detta 
kan bidra med att lika villkor är något tolkningsbart och möjligtvis ett ouppnåeligt ideal 
eftersom individuella faktorer kan påverka möjligheten till lika villkor då individer har olika 
förutsättningar för att kunna uppnå denna delaktighet. Det kan därmed finnas en svårighet i att 
uppnå detta ideal eftersom lika villkor kan påverkas av hur invandringspolitiken är utformad 
och vad som prioriteras i välfärden. Vidare kan det ses ske en strukturell diskriminering av 
kvinnorna i samhället om de betraktas som en gemensam grupp eftersom den strukturella 
diskrimineringen kan berättiga särskiljande behandlingar samt förhindra existerande av lika 
möjligheter. Detta kan förhindras i form av exempelvis tillgången till undervisande lärare, 
hjälp med ekonomiska resurser samt hjälp och tillgång på kvinnornas modersmål, vilket kan 
främja kvinnornas delaktighet och etablering i samhället. 

Slutdiskussion  
Syftet med undersökningen var att studera samhällsorientering för nyanlända och asylsökande 
kvinnors integration, utifrån ett kommunalt och ett ideellt exempel på samhällsorientering i en 
mellanstor kommun i Sverige. Avsikten var vidare att genom några undervisande lärares 
erfarenheter och reflektioner få ökad kunskap om och förståelse för vilken betydelse 
samhällsorienteringen har i form av möjligheter och begränsningar för nyanlända och 
asylsökande kvinnors etablering och delaktighet i samhället. Samhällsorienteringen betydelse, 
i form av möjligheter och begränsningar, studerades ur ett makt- och integrationsperspektiv.  
 
Avseende frågeställningen om hur samhällsorienteringen är organiserad, dess innehåll och 
utformningen i respektive verksamhet visar, med stöd i den analys som genomförts, att 
undervisningen anpassas efter deltagargruppen. Detta kan skapa minskade hierarkiska 
positioner mellan lärare och elev, vilket kan leda till att kvinnorna får mer inflytande över att 
kunna påverka sin egen undervisning och att kvinnornas delaktighet och etablering i samhället 
främjas. Den information som lyfts fram om det svenska samhället, exempelvis om demokrati 
och traditioner kan gå i linje med att samhällsorienteringens innehåll fokuserar på att ge 
asylsökande och nyanlända personer information och kunskap om svenska normer och 
värderingar. Med stöd i den teoriledda tolkningen som genomförts kan den fysiska och sociala 
miljön ses vara av betydelse i den ideella verksamheten. Verksamheten anses vara 
lättillgänglig för kvinnorna, vilket kan bidra med ett ökat inflytande för dem. I den ideella 
verksamheten ses undervisningen inte utgå från något givet material, vilket kan leda till att 
undervisade lärares prioriteringar och uppfattningar kan begränsa eller möjliggöra kvinnornas 
delaktighet och etablering beroende på vad dessa är. Detta kan gå i linje med Vesterlind och 
Winman (2015) studie som lyfter fram samhällsorienteringen till stor del beror på den 
undervisande lärares kunskaper och erfarenheter då dennes förståelse ligger till grund för 
undervisningens utformande. Undervisningen i den kommunala verksamheten baseras på en 
kursplan, vilket kan leda till att verksamheten å ena sidan kan upprätthålla exkluderande 
normer eftersom kursplanen kan grundas i målsättningar och riktlinjer. Å andra sidan kan de 
undervisande lärarna möjliggöra delaktighet och etablering genom att de anpassar 
undervisningen efter deltagarnas behov. 

Resultatet påvisar att de områden och frågor som de undervisande lärarna anser är centrala i 
undervisningen för kvinnor är jämställdhet, hälsa och mänskliga rättigheter. Detta kan gå i 
linje med Abdulla (2017) forskning som förklarar att jämlikhet och jämställdhet är viktiga 
teman att ta fram i samhällsorienteringen. Med stöd i den teoriledda tolkningen kan det 
uppmärksammas att en anledning till detta kan vara på grund av att de är viktiga värden i det 



 35 

svenska samhället. Detta kan ses gå i linje med Regeringskansliets (2018) resonemang kring 
de normer och värderingar som präglar det svenska samhället. Det kan även finnas en likhet 
med det som framkommer i Abdullas (2017) studie gällande samhällsorienteringens indirekta 
syfte att presentera normer och värderingar som önskvärda att efterfölja. Resultatet visar på 
att undervisningen i sig kan vara diskriminerande genom de teman som de undervisande 
lärarna uttrycker att de lägger fokus på. Detta kan baseras på föreställningar om att kvinnorna 
saknar dessa kunskaper och att de är i behov av dem för att integreras. Resultatet visar att 
kvinnan kan genom denna kunskap få förståelse för rättigheter och möjligheter samt hennes 
roll i samhället, vilket antas skilja sig från de länder som kvinnorna migrerat från utifrån de 
undervisande lärarnas utsagor. Detta kan relateras till Vesterlind och Westmans (2015) 
forskning som lyfter fram att det är av vikt att informationen är meningsfull för deltagarna 
utifrån att de har olika bakgrund, ålder och förutsättningar samt att deltagarna får diskutera 
kring den information de får. 
 
Vidare har det påvisats att förmedlingen av denna kunskap kan vara ett sätt att kontrollera den 
information som förmedlas om det svenska samhället till asylsökande och nyanlända kvinnor. 
Samhällsorienteringen kan därmed anses vara styrd av den bild som samhället vill förmedla 
om Sverige och hur kvinnan ska betrakta och förhålla sig till det. Att kvinnan integreras i det 
svenska samhället kan ses i samband med detta både som en vinning för henne själv och en 
vinning ur en samhällssynpunkt vilket kan antas påverka vilka områden som är viktiga att 
lyfta specifikt för kvinnorna i samhällsorienteringen. 
  
I resultatet kan slutsatser dras kring möjligheter och begränsningar med 
samhällsorienteringen. Resultatet visar att möjligheter skapas genom samhällsorienteringen 
för kvinnor eftersom de får kunskap och information som är användbar och nödvändig för att 
minimera de svårigheter som kan finnas i det svenska samhället i samband med 
integrationsprocesser. Detta ses även i den forskning som Fu Keung Wong och Xue Song 
(2006) bedriver där det framkommer att det finns behov av tillgänglig samhällsinformation 
för kvinnorna i deras integrationsprocesser. De begränsningar som respondenterna kan se för 
kvinnorna är olika samhälleliga hinder men också föreställningar om mannens inverkan på 
kvinnans möjlighet till delaktighet och etablering i det svenska samhället. Slutsatser kan i 
samband med detta dras att de undervisande lärarna antar ett medvetet eller omedvetet 
jämförande förhållningssätt mellan det svenska samhällssystemet och det samhällssystem som 
präglar de länder som deltagarna har migrerat från, vilket kan skapa en diskriminerande 
hållning. Ytterligare kan behovet av att förändra tankesätt, värderingar och normer 
ifrågasättas eftersom det inte kan fastställas att Sverige står för de ”rätta” normerna, 
värderingarna och tankesätten. I enlighet med social sammanhållning kan ett behov utläsas av 
att samhället och individen kan mötas genom individens vilja att tillhöra samhället samt 
samhällets möjliggörande för detta. Det kan därmed ifrågasättas huruvida det är ett 
individuellt ansvar att förändras eller anpassa sig till det nya samhället. 
  
Resultatet visar vidare att det föreligger ett behov för kvinnorna med en enskild 
undervisningsgrupp enbart för kvinnor samt en positiv inställning från de undervisande 
lärarna till en enskild kvinnogrupp i undervisningen. Utifrån den teoriledda tolkningen kan 
påvisas att det existerar en uppfattning om olikheter baserat på kön vilket vidare leder till att 
det skapas och återskapas ett maktförhållande mellan könen. Behovet av en enskild 
kvinnogrupp i undervisningen som uttrycks inom verksamheterna kan ses orsakas av den 
samhälleliga struktur där ett ojämlikhetsskapande mellan könen finns inbyggt och som 
kommer till uttryck i samhällsorienteringens kontext. Detta kan även gå i linje med den 
forskning som Lewin (2001) beskriver att kvinnor som invandrat till Sverige vanligtvis 
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betraktas som en okänd grupp och inte som enskilda individer, vilket kan leda till 
problematiska uppdelningar i ”vi och dem” i det svenska samhället. 
  
Konsekvenser av studien 
Det finns konsekvenser som kan uppmärksammas i samband med resultat och analys. Å ena 
sidan kan samhällsorienteringen ses bidra till ett upprätthållande av stereotypiska 
föreställningar om kvinnor samt ojämlikheter mellan könen och olika samhällsgrupper. Å 
andra sidan kan undervisningen ses beakta kvinnornas vilja vilket kan skapa förutsättningar 
för en givande förmedling av information och erhållande av kunskap om det svenska 
samhället för kvinnorna. Den kunskap och förståelse som erhållits genom studien kan därmed 
sägas ligga på flera nivåer. Utifrån de undervisande lärarnas reflektioner och resonemang har 
en förståelse skapats för de individuella uppfattningar av vilken betydelse 
samhällsorienteringen har för kvinnor samt hur det uttrycker sig i verksamheterna. Genom att 
lyfta dessa individuella resonemang till en samhällelig nivå har vi fått en ökad kunskap kring 
den kontext som omger samhällsorienteringen och präglar verksamheternas organisationssätt 
och struktur. Den producering och reproducering av olika möjligheter och begränsningar som 
skapas genom samhällsorienteringen kan vidare förstås på en strukturellt nivå genom 
samhällets normer, värderingar, organisationssätt samt struktur. Det existerar därmed en 
oavsiktlig reproducering av dessa genom de undervisande lärarna i undervisningen. Trots 
ambitioner om att samhällsorienteringen ska bidra till den sociala sammanhållningen kan det i 
samband med detta uppmärksammas faktorer som finns inbyggda i det svenska 
samhällssystemet som verkar i motsatt riktning och som utan medveten avsikt upprätthålls på 
den individuella nivån genom de yrkesverksamma. 
 
Studiens implikationer på det sociala fältet och forskningsfältet 
Denna kunskap kan vara av nytta inom det sociala fältet i arbetet inom olika verksamheter och 
myndigheter med nyanlända och asylsökande kvinnor och män. Detta då grunden i 
resonemanget kvarstår oavsett vilken verksamhet som omnämns. De politiska mål samt 
normer och värderingar som präglar det svenska samhället skapar en utgångspunkt i det 
praktiska sociala arbetet vilket skapar oavsiktliga föreställningar och uppfattningar om olika 
samhällsgrupper. I detta finns viktig kunskap som behöver medvetandegöras inom det sociala 
praktiska arbetet men även på forskningsfältet. Detta gäller den komplexitet som skapas i att 
beakta och utgå från individens förutsättningar och vilja när det redan finns förutfattade 
meningar och omedvetna föreställningar som kan påverka arbetet gällande exempelvis 
bemötande och beslutsfattande. 
 
I relation till den tidigare forskning som presenterats bör det sägas något om applicerbarheten 
av de internationella studierna i den svenska kontext som den aktuella studien genomförs 
inom. Det finns skillnader i kontexten gällande bland annat samhällssystem, kultur och 
integrationspolicy. Exempel på skillnader i samhällssystem kan vara staten och kommunens 
roll i samhället, socialpolitikens utformning etcetera. Utifrån det fokuserar studien på att se de 
likheter som kan uppmärksammas mellan de olika kontexterna och som omnämns ovan. 
Vidare skiljer sig tidigare forskning i valet av teori. Studiens val av teori förekommer inte i de 
tidigare studierna som vi har tagit del av, vilket gör att studien ser resultat och analys utifrån 
ett strukturellt och institutionellt perspektiv för att fånga strukturella och institutionella 
begränsningar och möjligheter. De studier som vi har tagit del av i tidigare forskning kan ses 
ha ett individuellt och kulturellt perspektiv.  
 
Förslag till vidare forskning 
I tidigare forskning konstateras ett behov av att flytta fokus från individuella och kulturella 
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perspektiv på kvinnors integrationsprocess till strukturella och institutionella perspektiv samt. 
Sett till studiens definition av integration som social sammanhållning läggs det fokus på den 
samhälleliga kontexten och dess skapande och återskapande av olika möjligheter och 
begränsningar för kvinnor i deras integrationsprocesser. Detta perspektiv kan vara av 
betydelse att beakta inför vidare forskning för att flytta fokus från kvinnans ansvar att anpassa 
sig och assimileras med det svenska samhället. Anledningen till detta är för att synliggöra de 
“osynliga” strukturer och organisationssätt som kan ses motarbeta de integrationspolitiska 
målen. Det kan konstateras föreligga ett behov av att genomföra forskning inom detta område 
i en större omfattning i förhållande till nuvarande studie. Detta för att kunna säga något om de 
strukturella begränsningar som konstaterats i en större kontext. Det kan exempelvis handla om 
att inkludera fler etableringsinsatser såsom SFI och arbetsförberedande insatser. Utifrån detta 
kan det tänkas att mer omfattande kunskap kan erhållas angående möjligheter och 
begränsningar i integrationsprocesser. 
 
Studiens styrkor och begränsningar 
I den föreliggande studien kan styrkor och begränsningar urskiljas. De begränsningar som kan 
lyftas fram gäller bland annat den deltagande observationen. Den data som insamlats genom 
denna metod är baserat på ett specifikt observationstillfälle i varje verksamhet. Detta gör att 
insamlad data och det presenterade resultatet präglas av det som observerats vid detta 
specifika tillfälle. Vidare kan antalet intervjupersoner i studien även ses som en begränsning 
utifrån den specifika verksamheten, där det endast är två respondenter från varje verksamhet 
som delgivit sitt perspektiv av verksamheten. Antalet intervjupersoner baserat på de 
undervisande lärare som finns att tillgå i regionen i respektive verksamhet och för att kunna 
tillgå fler undervisande lärare hade studien behövt utgå från fler verksamheter som arbetar 
med samhällsorientering. Utifrån den tidsram som studiens genomfördes inom samt i 
kombination med observationerna bedömdes detta antal vara tillräckligt. Detta eftersom syftet 
med studien inte var att jämföra respektive verksamhet, vi utgick inte från intervjuerna i 
respektive verksamhet för sig utan som en helhet i grunden för analys.  
  
De styrkor som kan urskiljas med studien är bland annat att den kombinerar två olika 
datainsamlingsmetoder, vilket är en möjlighet för att få en helhetsbild av hur 
samhällsorienteringen är utformad i respektive verksamhet. Studien belyser de individuella 
intervjuerna på en strukturell nivå med hjälp av studiens teoretiska perspektiv. Detta kan ses 
som en styrka eftersom det bidrar med en bild av hur respektive verksamhet kan betraktas 
utifrån en strukturell nivå och hur det påverkar kvinnornas förutsättningar för att integreras. 
Studiens teoretiska begrepp kring diskriminering och makt berör en strukturell nivå medan 
studiens datamaterial bland annat baseras på fyra intervjuer. Detta gör att vi möjligtvis inte 
kan uttala något specifikt om det som sker på den strukturella nivån utan endast antyda om 
hur det kan utspela sig. Vidare syftar inte studien till att lyfta detta inom det svenska samhället 
i stort utan inom de studerade verksamheterna i sig eftersom verksamheterna kan ses existera 
på en institutionell nivå. Utifrån detta kan verksamheterna betraktas i en strukturell kontext 
och studien kan därmed inte säga något om att de asylsökande och nyanlända kvinnorna är 
diskriminerade. Det kan däremot sägas något om hur verksamheter i samhället, såsom 
samhällsorienteringen, kan påverka kvinnornas förutsättningar i deras integrationsprocesser 
genom hur de undervisande lärarna riskerar att oavsiktligt producera och reproducera 
förtryckande kategoriseringar och diskriminerande strukturer genom undervisningen.   
 
Slutsatser 
Samhällsorienteringens syfte att stärka individens delaktighet och underlätta etableringen i 
samhället har uppmärksammats genom nyanlända och asylsökande personers behov av att få 
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tillgång till information och kunskaper om det svenska samhället. Denna etableringsinsats kan 
därmed ses som ett viktigt bidrag i den enskildes integrationsprocess. Genomgående har det 
uppmärksammats att samhällsorienteringen kan skapa möjligheter för kvinnorna men också 
begränsningar. Under tiden då samhällsorienteringen erbjuds och under deras fortsatta 
integrationsprocesser kan det ses att kvinnorna får kunskaper som de har nytta av för att förstå 
och kunna ta del av det svenska samhället. Vidare har studien uppmärksammat 
samhällsorienteringens betydelse för kvinnorna ur ett strukturellt perspektiv, undervisningen 
betraktas som den del av det svenska samhällets reproduktion av normer och värderingar som 
påverkar utformningen och innehållet i samhällsorienteringen. I relation till detta kan det ses 
att de undervisande lärarna utifrån sin position inom verksamheterna, trots goda ambitioner 
om integration, riskerar att upprätthålla och återskapa maktstrukturer, diskriminerande 
egenskaper och normer vilka kan skapa begränsningar för dessa kvinnor i deras 
integrationsprocesser. De möjligheter och begränsningar som uppmärksammats kan vara en 
betydande kunskap för respektive verksamhet i deras fortsatta arbete med samhällsorientering 
för kvinnor. Kunskapen kan därmed vara av betydelse för de enskilda undervisande lärarna 
gällande hur de utformar sin undervisning och hur de förmedlar information till kvinnorna.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev  
 

 
 
 
 
 
 
 

Information om deltagande i examensarbete  
Som en del i vår socionomexamen ingår att genomföra ett självständigt examensarbete. Syftet 
med vårt arbete är att studera samhällsorientering för nyanlända och asylsökande kvinnors 
integration, utifrån ett kommunalt och ett ideellt exempel på samhällsorientering i X kommun. 
Vi vill få ökad kunskap om och förståelse för vilken betydelse samhällsorienteringen har i 
form av möjligheter och begränsningar för nyanlända och asylsökande kvinnors etablering 
och delaktighet i samhället.  
I examensarbetet genomförs intervjuer med undervisande lärare om deras erfarenheter och 
reflektioner av samhällsorientering samt observationer av verksamheten vid 
undervisningstillfällen. Intervjuerna spelas in audio med utrustning som tillhandahålls av 
Örebro universitet och transkriberas. Inspelningarna och transkriptionerna bevaras till dess att 
det självständiga studentarbetet har bedömts som godkänt av examinator, varefter de raderas. 
Det är frivilligt att delta i studien och deltagandet påverkar inte ditt arbete inom 
samhällsorienteringen. Dina personuppgifter kommer behandlas med ditt samtycke i enlighet 
med europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Det rör uppgifter om namn, e-post, 
telefonnummer samt de ljudinspelningar som görs av intervjuerna. 
Examensarbetet redovisas i form av en uppsats som presenteras skriftligt och muntligt vid ett 
examenstillfälle på Örebro universitet. Efter uppsatsens godkännande kan den komma att 
göras tillgänglig för allmänheten genom att publiceras i databasen DIVA. Fram till dess att 
arbetet har examinerats och godkänts och publicerats på DIVA har du rätt att dra tillbaka ditt 
samtycke och uppgifterna får då inte bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund. 
Alla personuppgifter som samlas in kommer att hanteras med konfidentialitet. Namn på 
person och platser kommer att ersättas med pseudonymer. 
Du har rätt att ta del av det som registrerats om dig och ha synpunkter på behandlingen av de 
uppgifter som samlats in. För information om studentarbetets utformning ber vi dig kontakta 
vår handledare. Frågor om hur Örebro universitet behandlar personuppgifter kan ställas till 
lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@oru.se. Klagomål som inte kan lösas av 
Örebro universitet lämnas till Datainspektionen. 
Kontaktuppgifter 
Emmelie Lilieqwisth              Johanna Lange                 Jessica H. Jönsson 
-                                                           -                                         jessica-hanna.jonsson@oru.se 
07x – xxx xx xx              07x –xxx xx xx                         019 - 30 32 41 
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Samtycke till deltagande i examensarbete  
 
Jag har fått information om vad det innebär och samtycker till, att delta i examensarbetet i 
socialt arbete vid Örebro universitet som genomförs av Emmelie Lilieqwisth och Johanna 
Lange. 
 
 
 
_______________________________  ________________________________ 
Namn    Ort, datum 
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Bilaga 2 – Intervjuguide  
 
Intervjuguide 1 - Kommunal samhällsorientering 
	
Inledande frågor	

• Hur länge har du arbetat med samhällsorientering? 
• Vilken utbildning och kompetensområden har du? 
• Hur kommer det sig att du arbetar inom och med samhällsorientering?  
• Hur uppkom er verksamhet? 

	
Verksamhetens organisation	

• Kan du beskriva hur en dag ser ut i verksamheten? 
 

• Vilken målgrupp riktar sig verksamheten till? 
• Finns kriterier som måste uppfyllas för att få delta i verksamheten? I så fall vilka? 
• Hur många platser har ni? 
• Hur många undervisningstillfällen kan ni erbjuda deltagarna? 
• Hur länge har deltagarna varit i Sverige? Hur förhåller du dig till det i undervisningen? 

 
• Vilka olika bakgrunder och identiteter (språk, nationalitet, religion, utbildning, 

samhällsklass, ålder, kön) finns representerade i verksamheten? Hur förhåller du dig 
som lärare till att deltagarna har olika bakgrunder? 

	
• Vilket språk förs lektionerna på? 
• Hur är lektionen utformad innehållsmässigt? 

	
Upplevelse av centrala områden 	

• Vilka teman tycker du är viktiga att lägga fokus på i din undervisning för kvinnor? 
Varför anser du det? 

• Hur mycket utrymme/frihet upplever du att du har till att fokusera på de områden som 
du själv anser är centrala i undervisningen? 

	
• Vilka teman och frågor uppfattar du att deltagarna tycker är viktiga/mindre viktiga för 

dem? 
• Vad kan du se att kvinnorna är i behov av i samhällsorienteringen som kan ha 

betydelse för deras integrationsprocesser?  
	
Samhällsorienteringens betydelse	

• Upplever du att kvinnorna har nytta av samhällsorienteringen i sina vardagsliv och 
arbetsliv? Vilken?  

• Vad upplever du är positivt med samhällsorienteringen? Vad anser du att den kan 
bidra med för att främja integrationsprocesserna för kvinnor? 

• Upplever du att det finns några begränsningar med hur samhällsorienteringen är 
utformad/upplagd i förhållande till kvinnors integration? 
 

• Upplever du att det finns svårigheter och utmaningar för kvinnor i 
samhällsorienteringen? I så fall, vilka?  

• Vad tänker du att det finns för samhälleliga/strukturella eller individuella utmaningar 
för kvinnor i den fortsatta integreringsprocessen?  
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• Vilka fördelar/möjligheter eller nackdelar/begränsningar ser du med blandade 
(kvinnor och män) undervisningsgrupper?  

• Vilka fördelar och nackdelar upplever du att det finns för kvinnorna att delta i en 
grupp med både män och kvinnor? 

• Vad tror du är anledningen till att det saknas en grupp som riktar sig enbart till kvinnor 
inom er verksamhet? 

	
Avslutande frågor	

• Tycker du att det finns behov att utveckla/utvecklingspotential i 
samhällsorienteringen? I så fall vilka/vilken? 

• Har du något du vill tillägga innan vi avslutar? 
 
Intervjuguide 2 - Ideell kvinnogrupp 
	
Inledande frågor	

• Hur länge har du arbetat med samhällsorientering? 
• Vilken utbildning och kompetensområden har du? 
• Hur kommer det sig att du arbetar inom och med samhällsorientering?  
• Hur uppkom er verksamhet? 

	
Verksamhetens organisation	

• Kan du beskriva hur en dag ser ut i verksamheten? 
	

• Hur stor del av undervisningen riktar sig mot/handlar om samhällsorientering? 
• Vilken målgrupp riktar sig verksamheten till? 
• Finns kriterier som måste uppfyllas för att få delta i verksamheten? I så fall vilka? 
• Hur kommer det sig att ni har en grupp för enbart kvinnor en dag i veckan? Vad tror 

du är anledningen till det? 
• Hur många platser har ni? 
• Hur många undervisningstillfällen kan ni erbjuda kvinnorna?  
• Hur länge har deltagarna varit i Sverige? Hur förhåller du dig till det i undervisningen? 

 
• Vilka olika bakgrunder och identiteter (språk, nationalitet, religion, utbildning, 

samhällsklass, ålder, kön) finns representerade i verksamheten? Hur förhåller du dig 
som lärare till att deltagarna har olika bakgrunder? 

	
• Vilket språk förs lektionerna på? 
• Hur är lektionen utformad innehållsmässigt? 

	
Upplevelse av centrala områden 	

• Vilka teman tycker du är viktiga att lägga fokus på i din undervisning för kvinnor? 
Varför tycker du det? 

• Hur mycket utrymme/frihet upplever du att du har till att fokusera på de områden som 
du själv anser är centrala i undervisningen? 

	
• Vilka teman och frågor uppfattar du att deltagarna tycker är viktiga/mindre viktiga för 

dem? 
• Vad kan du se att kvinnorna är i behov av i samhällsorientering som kan ha betydelse i 

integrationsprocesserna?  
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Samhällsorienteringens betydelse	
• Upplever du att kvinnorna har nytta av samhällsorienteringen i sina vardagsliv och 

arbetsliv? Vilken?  
• Vad upplever du är positivt med samhällsorienteringen? Vad anser du att den kan 

bidra med för att främja integrationsprocesserna för kvinnor? 
• Upplever du att det finns några begränsningar med hur samhällsorienteringen är 

utformad/upplagd i förhållande till kvinnors integration? 
 

• Upplever du att det finns svårigheter och utmaningar för kvinnor i 
samhällsorienteringen? I så fall, vilka?  

• Vad tänker du att det finns för samhälleliga/strukturella eller individuella utmaningar 
för kvinnor i den fortsatta integreringsprocessen?  
 

• Vilka fördelar/möjligheter och nackdelar/begränsningar upplever du att det finns med 
särskilda kvinnogrupper i samhällsorientering? 

	
Avslutande frågor	

• Tycker du att det finns behov av att utveckla/utvecklingspotential i 
samhällsorienteringen? I så fall vilka/vilken? 

• Har du något du vill tillägga innan vi avslutar?  
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Bilaga 3 – Observationsprotokoll  
 

Verksamhet/observationer Undervisning  
 
Undervisningsschema och 
upplägg  
(föreläsningar, seminarier, 
workshops/annat) 
 
Struktur, innehåll 
(tema, frågor, uppgifter, 
läromedel, diskussioner 
etc.) 

Klassrumssituation  
 
(Undervisande lärarens 
och deltagares agerande, 
förhållningssätt, 
kommunikation, utbyte, 
delaktighet, dialog, 
diskussion, reflektion i 
klassrummet etc.) 

 Deltagare  
 
Gruppens sammansättning 
(gruppdynamik, ex antal 
närvarande deltagare, 
placering i rummet, aktivt 
deltagande etc.) 

Kommunal 
samhällsorientering. 
Blandad grupp för kvinnor 
och män 

   

Ideell samhällsorientering  
Grupp enbart för kvinnor. 

   

 


