
 
 
 
Blekinge Tekniska Högskola 
Sektionen för Management 
Sociologi 41-60 poäng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spider Integration Music Project 
Utvärdering av projekt S.I.M.P – Ett forum där människor med olika kulturell bakgrund kan mötas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Annika Fagerberg                                                                                 Handledare: 
                                                                                                              Gunilla Albinsson 
 
 

http://www.bth.se/


 
 
Sammanfattning 
 
Projekt Spider Integration Music Project (S.I.M.P.) hade som syfte att befrämja integration 
och inkludering i det svenska samhället. Idén var att skapa en musikverksamhet för 
flickor/kvinnor i Karlskrona kommun och startade våren 2001. Projektet hade som 
utgångspunkt att i ett befintligt nätverk kunna skapa och förbättra förutsättningar för 
flickor/kvinnor att skapa musik. Mordet på Fatime, som inträffade vid den här tiden, vidgade 
tankarna till att i projektbeskrivningen skulle till en början innefatta flickor/kvinnor med 
invandrarbakgrund. Motverkan av främlingsfientlighet, diskriminering och utanförskap med 
kulturutövning växte sig starkare genom tanken att försöka kombinera tjejer och musik och 
tjejer med invandrarbakgrund.  
Initiativtagare till projektet var Cristina Carlsson, som efter en presentation beviljades medel 
från Kulturförvaltningen, Musik i Blekinge och Integrationsberedningen. 
En kartläggning utfördes via information och intresseanmälan i skolor av om det fanns 
flickor/kvinnor både med invandrarbakgrund och med svensk bakgrund som ville utöva musik 
och dans. Önskemålen var att spela instrument, ordna konserter, filmverksamhet och inte 
minst dans. Den kartläggningsmetoden visade sig givande och mycket väl fungerande.        
Genom att det har funnits ett samarbete med ”Arm i arm” och Arvsfonden har projektet blivit 
känt på många ställen nationellt. 
En musikförening har under projektets gång bildats för att verksamheten ska kunna fortsätta 
av egen kraft efter projektets slut. Olika verksamheter som har varit aktuella är dansgrupper, 
gitarrgrupper, rockband, trumundervisning, sångundervisning, filmundervisning, 
teaterverksamhet, mat- och musikkvällar. 
I uppsatsen tillämpas såväl en kvalitativ som kvantitativ forskning och den processinriktade 
utvärderingen som också har använts, fokuserar i första hand på genomförandeförloppet. 
Denna modell ger förståelse för och förklaring till varför utfallet blev som det blev. 
Enkäter med 12 frågor lämnades till de olika ledarna för verksamheten, vilka i sin tur lämnade 
dem vidare till de berörda deltagarna, detta för att minimera bortfallet i möjligaste mån. Det 
framkom att 24 av de 109 flickor som svarade hade sitt ursprung från ett annat land än 
Sverige.  
Enligt resultatet tycks deltagarna vara nöjda med verksamheten. De anser att de har roligt, 
samtidigt som de får en chans att utvecklas inom den aktivitet de själva har valt. 
Flickorna/kvinnorna anser sig vara delaktiga vid då det gäller beslut som ska tas gällande 
aktiviteter som de är med i. Flertalet flickor ansåg det vara bra med en verksamhet enbart för 
flickor/kvinnor. Exempel på kommentarer som framkom i undersökningen var att de annars 
inte hade fått sin röst hörd, att de inte hade vågat lika mycket som de nu gjorde, att det finns 
och alltid har funnits många aktiviteter för pojkar. 
Genom intervjuer med projektledaren och en representant ur referensgruppen framkom att 
bådas uppfattning av verksamheten var att projektet har bidragit till en integration hos 
flickorna/kvinnorna i Karlskrona kommun. De menar också att projektet har bidragit till att 
flickorna har utökat sitt sociala kontaktnät.  
Verksamheten har även synts i det lokala kulturlivet genom olika uppträdanden. Ett av dessa 
uppträdanden som kan nämnas ägde rum i Karlskronas konserthus på Internationella 
kvinnodagen 2003 där dessutom projektledaren fick ett Kvinnor Kan- stipendium. 
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1. Inledning 
Många av världens stater kännetecknas idag av flerkulturella eller multietniska befolkningar. I 
en tid med globalisering och snabba sociala förändringar är det allt fler stater som ställs inför 
de många fördelar och komplexa utmaningar som en etnisk mångfald innebär. Överfört till 
svensk kontext aktualiseras frågor som: Vilka relationer vill vi skapa mellan etniska 
minoriteter och majoriteten av befolkningen i de multietniska samhällena? Hur ska etnisk 
integration ske på bästa sätt? 
   Min egen förförståelse för problemområdet är att etnisk integration bäst åstadkoms med 
modellen ”smältdegeln”. Den innebär en blandning av invandrares och majoritetens 
traditioner och att denna blandning i förlängning kan ge upphov till nya och föränderliga 
kulturella mönster.  
   När jag fick förfrågan om att inom ramen för en uppsatskurs i sociologi 41-60 poäng utföra 
ett utvärderingsuppdrag av projekt Spider Integration Music Project (S.I.M.P.) accepterade 
jag detta erbjudande, eftersom syftet med detta projekt var att befrämja integration och 
inkludering i det svenska samhället.  

 

2 Bakgrund 
Under denna rubrik presenteras projektet S.I.M.P och dess utveckling från projektledarens 
första idé till den verksamhet det idag är.  

2.1 Från idé till verksamhet 
Idén att skapa en musik verksamhet för flickor/kvinnor i Karlskrona kommun startade våren 
2001. Tanken var att med utgångspunkt i ett befintligt nätverk skapa och förbättra 
förutsättningar för flickor/kvinnor att skapa musik. Ett förslag presenterades för 
kultursekreterare Annika Eklund i Karlskrona kommun och fick ett positivt mottagande. 
Alternativet att starta en musikförening eller ett projekt för att få en ekonomisk grund att 
arbeta ifrån diskuterades också. Det första projektutkastet rubricerades ”Tjejer och musik i 
Karlskrona kommun”. Vid denna tidpunkt inträffade Fatime-mordet, vilket vidgade tankarna 
att innefatta flickor/kvinnor med invandrarbakgrund i projektbeskrivningen. Att motverka 
främlingsfientlighet, diskriminering och utanförskap med kulturutövning växte sig starkare 
genom tanken att försöka kombinera tjejer och musik och tjejer med invandrarbakgrund. Det 
var ännu lösa tankar och idéer och fortfarande låg projektet på idéstadiet.  
   Initiativtagare till projektet var Cristina Carlsson, som sedan hon hade  presenterat sina 
tankar om projektet även för Olle Lind, länsmusikchef på Musik i Blekinge och Christina 
Petersson, integrationssekreterare i integrationsberedningen beviljade Kulturförvaltningen 
20 000 kr, Musik i Blekinge 20 000 kr och Integrationsberedningen 6000 kr för 
förprojekteringstid från 1 september till 31 december, 2001. 
   I syfte att kartlägga om det fanns flickor/kvinnor både med svensk bakgrund och med 
invandrarbakgrund som skulle vilja utöva musik och dans startade arbetet i september med att 
informera och dela ut intresseanmälan på skolor. Önskemålen var att spela instrument, ordna 
konserter, filmverksamhet och inte minst dans. Det senare blev också den första verksamheten 
som startade i november 2001 i Kungsmarksskolans gamla gymnastiksal.  
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   Ledarna har dels rekryterats genom projektledarens eget kontaktnät dels via Svenska för 
invandrare, Sfi, för att hitta vuxna med invandrarbakgrund som hade musikutbildning eller 
som var musikutövare och kunde fungera som ledare/förebilder. Verksamheten har bedrivits i 
studiecirkelform, till en början genom Studiefrämjandet, men under 2003 i samarbete med 
ABF. Under projektets gång har en musikförening bildats för att verksamheten ska kunna 
fortsätta av egen kraft efter projektets slut. Styrelsen bildades med bland annat deltagare från 
gymnasiet. (Carlsson, 2003.) 
 

2.2 Två projektbeskrivningar av Spider Intergration Music Projekt 
(S.I.M.P) 
Enligt S.I.M.Ps projektbeskrivning finns i Karlskrona behov av forum, där människor med 
olika kulturell bakgrund kan mötas med musiken som gemensam nämnare. Detta kan 
befrämja integration, delaktighet i vårt samhälle samt motverka utanförskap, 
främlingsfientlighet och underliggande rasism mellan olika nationaliteter. Enligt 
projektbeskrivningen är syftet: ”Musiken kan bygga broar mellan människor och övervinna 
hinder. I detta möte utbyts kunskap, kompetens och olika musikinfluenser som kan bidraga till 
ett ökat lokalt kulturliv samt kan verka positivt för den enskilda medborgaren” (S.I.M.P:s 
Projektbeskrivning, sid 1). Målgruppen för S.I.M.P är musik- och dansintresserade 
flickor/kvinnor mellan 5 och 45 år där deltagare med invandrarbakgrund är i majoritet. 
Projektets målsättning är att ge deltagarna större möjlighet att utöva och utveckla sitt 
musikintresse tillsammans med svenska tjejer samt inkluderas i det lokala kulturlivet. 
Projektets förväntade resultat är att målgruppens musikutövande ska ha utvecklats och intagit 
en större del av Karlskronas musikliv än vad den tidigare har gjort. Modellen att skapa forum 
kan användas i hela Blekinge, att under projekttiden starta en mångkulturell musikförening 
där projektidén kan leva vidare och ingå i en redan befintlig organisation i Karlskrona. Sedan 
starten i november 2001 har följande olika verksamheter varit aktuella: dansgrupper, 
gitarrgrupper, rockband, trumundervisning, sångundervisning, filmundervisning, 
teaterverksamhet, mat och musikkvällar. Under 2003 har 180 elever varit aktiva i föreningen. 
I projektet är 11 stycken ledare verksamma: en ledare i film, fyra dansledare, två gitarrlärare, 
en ledare för rockbandet, en sånglärare, två ledare till teatergrupperna samt en samordnare för 
mat- och musikkvällarna. 
   Referensgruppen består av representanter från finansiärerna och personer som på annat sätt 
är delaktiga i projektet som verkar stödjande och fungerar som "bollplank" åt projektledaren. 
Projektledaren förmedlar kontinuerligt information till gruppen om verksamheten. 
   Projektet finansieras till största delen av Allmänna arvsfonden ”Arm i arm” 
(ungdomssatsning mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering) med 
250.000 Kr, andra betydande finansiärer är Statens kulturråd 50.000 Kr, Skandia ”Idéer för 
livet” (som utvecklar och stödjer arbetet för barn och ungdom i samarbete med ideella 
organisationer, föreningar, skolor och kommuner. Arbetet sker genom vuxna i barns 
närhet)10.000 Kr, Musik i Blekinge 20.000 Kr, Kulturförvaltningen Karlskrona 20.000 Kr, 
Studiefrämjandet 3.460 Kr och Skandia Karlskrona 2.000 Kr.( S.I.M.P – Projektbeskrivning)  
Organisationen kan också beskrivas genom följande bild: 
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Huvudman och delfinansiär är Musik i Blekinge. Projektets övriga finansiärer är: Statens Kulturråd, 
Integrationsberedningen, Kulturförvaltningen, Skandia Idéer för livet, Arvsfonden Arm i arm och 
Studiefrämjandet. Referensgruppen består av representanter från finansiärerna och personer som på annat 
sätt är delaktiga i projektet.  

Figur 1: Projektbild 
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3. Problemprecisering och Syfte 
Enligt S.I.M.P:s projektbeskrivning finns i Karlskrona kommun behov av ett forum där 
människor med olika kulturell bakgrund kan mötas med musiken som gemensam nämnare. 
Ambitionen är att befrämja integration och inklusion i vårt samhälle och motverka 
utanförskap, främlingsfientlighet samt underliggande rasism mellan olika nationaliteter. Syftet 
med föreliggande studie är att genomföra en utvärdering av Projekt S.I.M.P. Utvärderingen 
baseras på följande frågor: 

• Hur upplever deltagarna verksamheten i projekt S.I.M.P?  
• Hur uppfattar projektledaren och projektets referensgrupp verksamheten?  
• Har deltagandet i verksamheten inneburit någon form av integration för 

flickorna/kvinnorna? 
 
 

4. Tidigare studier 
Studier som utförts tidigare såsom en utvärdering och två c-uppsatser med innehållet 
integration, musik och verksamhet för flickor presenteras under denna rubrik. 
 

4.1 Tjejverksamheter inom Storstadssatsningen 
En utvärdering gjord av Sofia Sjöö behandlar tre insatser för flickor inom ramen för 
Storstadssatsningen i Stockholms stad. Ambitionen är att undersöka tre ingående insatsers 
möjligheter att verka för jämställdhet på fritidsområdet för ungdomar i Husby och Tensta. 
Arbetet med informationsinsamling samt analys av insamlat material bedrevs mellan 
december år 2001 och september år 2002.  
   De tre satsningar som undersöks är ungdomshuset Blå huset i Tensta, ungdomsgården i 
Husby och Tjejnätverket i Tensta. Rapportens syfte var att granska i vilken omfattning de tre 
insatserna har uppnått målsättningarna som de insatsansvariga formulerat för arbetet och 
insatsens möjliga konsekvenser, såväl avsedda som oavsedda, på längre sikt. Några 
kvantitativa mått för vad insatsen ska uppnå har inte angivits.  
   Den viktigaste formen för informationsinsamling till rapporten har varit deltagande 
observation. Den deltagande observationen kompletterades med intervjuer med berörda ledare 
i och omkring insatserna samt med annan personal i stadsdelarna. En stor del av materialet 
utgör informella samtal som fördes under observationstillfällena. I de informella samtalen 
inkluderades både brukare och personal. 
 
Tjejgrupperna på Husby ungdomsgård hade för avsikt att öka besöksfrekvensen av flickor 
i den ordinarie öppna kvällsverksamheten och stärka flickors självförtroende. Enligt 
föreståndaren fick inte flickor med invandrarbakgrund gå ut på samma sätt som svenska 
flickor. För föräldrarna var ungdomsgården något okänt och flickorna stoppades tidigare från 
att göra besök där, menar föreståndaren.  
   Ett av målen för tjejgrupperna var att lära sig hur man ska komma in i det svenska 
samhället.    
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”Vi vill inte pracka på dem en ny kultur eller 
förkasta föräldrarnas sätt att leva. Vi vill bara 
lära ut svenska koder, öppna lite dörrar ut till 
samhället för att underlätta vardagen och 
framförallt stärka flickors självförtroende”  

                                 (S. Sjöö, 2002, Tjejverksamheter inom Storstadssatsningen s. 15) 
 
Det framkom i studien att andelen flickor som besökte fritidsgården under kvällstid ökade 
tydlig sedan tjejgrupperna startade. 
 
Tjejverksamheten i Blå huset ingår i en helhetssatsning på Ungdomshuset i Tensta. 
Enhetschefen menar att frågan om pojkar och flickor i fritidsverksamhet är gammal, och att 
den är speciellt svår i områden som Tensta. Även han anser att anledningen är att föräldrar till 
flickorna med invandrarbakgrund inte gärna ser att flickorna besöker fritidsgården. Målet med 
tjejkvällarna, där Storstadssatsningen står för kostnaden för en kvinnlig ledare som arbetar 
tillsammans med den ordinarie anställda kvinnan i huset är att flickors självkänsla ska kunna 
stärkas, så att de även ska kunna kan integrera sig i husets övriga verksamhet. Personalen var 
till en början negativ till att separera flickor från pojkar för att på sikt sedan skulle 
sammanföras. Tjejverksamheten vill stärka flickornas självförtroende och visa dem att de får 
och kan ta plats. En kväll i veckan är husets kafé öppet bara för flickor, vilket kallas 
”tjejkvällar”. Aktiviteterna under tjejkvällarna skiljer sig inte alldeles från aktiviteterna de 
övriga kvällarna. Under dessa kvällar är ledarna något mer engagerade i samtal med 
ungdomarna än vad personalgruppen är under ordinarie öppettider, då det ofta är aktiviteter 
som upptar det mesta av tiden. Personalgruppen i Blå huset är överens om att tjejkvällarna har 
bidragit till att andelen flickor som besöker kaféet under ordinarie öppettid har ökat. 
Stämningen har blivit lugnare och mer gemytlig och det dåliga rykte som Blå huset har haft 
håller på att försvinna, enligt personalens utsagor. De förklarar ökningen av andelen flickor 
med att det nu finns en trygghet i huset genom möjligheten att kunna komma dit för första 
gången under en tjejkväll.  
 
Tjejnätverket i Tensta ska synliggöra flickor och stärka flickors självförtroende, verka för 
attitydförändringar hos flickor och pojkar, öppna dörrar och ge möjlighet till integration, vara 
goda förebilder som vuxna kvinnor. Arbetet i tjejnätverket består av två delar, finansiering av 
punktinsatser för flickor och anordnande av olika verksamheter och aktiviteter för flickor och 
kvinnor i stadsdelen. Aktiviteter som tjejnätverket finansierar är främst biobesök, 
restaurangbesök och liknande. Bio- eller restaurangbesök ska leda till något mer efteråt, som 
exempelvis startandet av en tjejgrupp eller att flickorna ska ha särskilda behov av 
uppmuntran. En kvinnlig ledare var projektanställd för att leda verksamheten. Andelen 
besökande flickor i den öppna verksamheten har ökat, vilket kan bero på att flickorna nu har 
en kvinnlig ledare att identifiera sig med.  
   Sofia Sjöö gör följande reflektion: Om syftet med tjejverksamhet på fritidsgårdar är att få 
fler flickor till att besöka den ordinarie verksamheten, kan det uppnås genom omplaceringar 
av personal inom stadsdelen så att den ordinarie personalen också kan delta i den enskilda 
tjejverksamheten. Personalen både på Blå huset i Tensta och på ungdomsgården i Husby 
menar att ökningen av andelen flickor inte hade kunnat uppnås utan den enkönade 
verksamheten. Det ger ytterligare legitimitet åt storstadsinsatsens genomförande och resultat, 
anser Sofia Sjöö vidare. De insatser som Storstadssatsningen har finansierat och som ingår i 
den här studien är lyckade om de betraktas i förhållande till sina mål. 
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   Ifrån en artikel av Rita Liljeström (1983) fann Sofia Sjöö begrepp som var mycket 
användbara som analytiska verktyg när det gäller de tjejverksamheter som här utvärderas. 
Liljeström skapade en modell som utgick ifrån två skilda ställningstaganden, grundläggande  
likheter mellan könen, likhet, eller kvinnans särart i förhållande till mannen som betraktas 
som norm, särart. Utgångspunkterna särart eller likhet för förståelsen av socialt köns 
betydelse kombinerade Liljeström med begreppen integration eller segregation som 
beteckningar på olika strategier för att påverka en mansdominerad kultur. De grundläggande 
antagandena om könens betydelse socialt får sin innebörd i förhandlingar med den 
dominerande parten, vilket gör att både likhet och särart riskerar att utgå från mannen som 
norm. 
   Tjejverksamheterna motiveras enligt Sofia Sjöö av argumenten att flickorna som deltar i 
verksamheterna behöver dem extra mycket eftersom många av flickorna har utländska rötter. 
Deras kulturella bakgrund sätter stopp för att umgås med pojkar på sin fritid, samt att 
föräldrar inte känner till vad en fritidsgård är för något. Flickorna antas därför vara i behov av 
ett eget utrymme som ska bidra till att de vill besöka den ordinarie verksamheten. Problemet 
med den här typen av arbete är, enligt Sofia Sjöö att det blir flickorna som bearbetas, inte 
fritidsverksamheten. Resultaten för varje enskild flicka kan bli positiva men en långsiktig 
förändring av könsfördelningen eller av förståelsen av betydelsen av socialt kön äger inte rum 
menar hon. Ingen direkt påverkan sker av föräldrarnas attityder eller av pojkarnas attityder 
eller beteenden. Den ordinarie verksamheten förändras inte i särskilt stor utsträckning. 
Sofia Sjöö gör följande rekommendationer: Vill en befintlig verksamhet förändra 
könsfördelningen så måste förändringarna ske i den ordinarie verksamheten. Sker det utanför 
leder det till att de som besöker den enskilda verksamheten utbildas till att klara sig, inte att 
delta, i ordinarie verksamhet. För att kunna införa samtalsgrupper, könsuppdelade eller inte, 
måste könsfördelningen inom personalgruppen ses över. En aning tillspetsat kan det sägas att 
storstadsmedlen används till att utjämna könsfördelningen bland personalen. Hon ifrågasätter 
motiven till att bedriva verksamhet för bara flickor, inte att bedriva verksamhet för bara 
flickor. Till sist ifrågasätter hon också varför pojkarna, när det handlar om 
jämställdhetsarbete, hela tiden tillåts fortsätta som vanligt. (S. Sjöö, 2002, Tjejverksamheter 
inom Storstadssatsningen) 
 

4.2 Mellan två världar 
En kvalitativ studie har gjorts av Mecide Özer och Carina Szabo vid Lunds universitet om åtta 
invandrarflickors syn på fritid och integration. Intervjuer har genomförts med de åtta flickorna 
med utländsk bakgrund och en med socialchefen i staden.  
   Enligt socialchefen är invandrarflickors situation olika beroende på vilket land de kommer 
ifrån och socioekonomiska situation. Ett hinder i integrationsarbetet som hon lyfter fram är att 
det finns invandrarflickor som inte deltar i skolundervisning. En annan synpunkt hon har är att 
många invandrarflickor inte har någon egentlig fritid på grund av att de ska hjälpa till i 
hemmet och passa syskon. Socialchefen anser att åtgärder mot integrationsproblem bör göras 
på individnivå. Att förmå föräldrarna till flickorna, framförallt papporna, bekanta sig med de 
olika föreningarna som för dem är främmande skulle till exempel kunna ge ett positivt resultat 
enligt socialchefen. 
   Några av de intervjuade flickorna menar att de får göra vad de vill bara det görs på dagtid 
och har med idrott eller skolan att göra. Flertalet av dem finner inget konstigt med att inte få 
gå ut om kvällarna, det är helt naturligt enligt dem. 
   Ordet integration fick förklaras för majoriteten av flickorna. De ansåg sig inte ha haft några 
problem med integrationen i det svenska samhället. Alla de intervjuade flickorna lyfter fram 
vikten av att smälta in i samhället och att anpassa sig mellan familj och samhälle. Den ena  
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flickan ansåg att fungerar inte det kan man känna sig utanför och må väldigt dåligt. En annan 
av flickorna tar upp att en förändring hos sig själv också är viktigt för att kunna nå en bra 
integration. (Ö. Mecide, C. Szabo, 2003, Mellan två världar)  
 

4.3 Flickor och musik 
Vid Luleå Tekniska Universitet har Joakim Bergkvist och Anders Lindberg gjort en kvalitativ 
studie om att intressera flickor till att utveckla sitt musikspelande. Studien genomfördes på en 
fritidsgård i Skellefteå under våren 2003. I undersökningen ingick sju flickor som var mellan 
13 och 14 år gamla. Studien genomfördes under sju veckor och inleddes och avslutades med 
intervjuer. Däremellan utfördes observationer under flickornas repetitionstillfällen, perioden 
avslutades med att flickorna fick spela in musik i en studio. 
   Bergkvist och Lindberg, som själva musicerar, reflekterar över hur kvinnor framställs inom 
musiken idag och vidare om varför det är så få kvinnor som är aktiva musiker. De vill ta reda 
på hur man ska gå till väga för att få flickor att börja spela instrument. Resonemanget förs 
även om hur det kommer sig att det är mest pojkar/män som spelar musik. Enligt dem skulle 
en anledning kunna vara att det finns traditionella mönster, men även att pojkar tycks kunna 
organisera sig bättre för att lyckas i musiken utöver fritidsnivå. 
   Efter en genomgång av observationsmetoder väljer Bergkvist och Lindberg att använda sig 
av deltagande observationer. I det här sammanhanget betyder det att de i praktiken har 
fungerat som flickornas musiklärare. Flickorna fick under perioden både individuell hjälp och 
hjälp i grupp. Genom intervjuerna går det att utläsa att fyra av flickorna hade spelat 
instrument tidigare men ingen hade spelat i band av olika orsaker.  
   Flickorna såg fram emot att få spela tillsammans, dock var det att ha roligt och att känna 
gemenskap som framkom vara en stark anledning till deltagandet. Flera av flickorna ansåg att 
de inte haft möjlighet att spela i band tidigare på grund av brist på lokaler. De framförde som 
skäl till att flickor är underrepresenterade i repetitionslokalerna skulle kunna vara att det finns 
en rädsla över att göra bort sig inför pojkar och att flickor har högre krav på sig själva i sådana 
sammanhang.  
   Vid intervjuerna i slutet av perioden, beskrev flertalet av flickorna en stor glädje över att få 
spela tillsammans och att kunna fylla sin fritid med något som kändes meningsfullt. Det 
framkom även att den sociala gemenskapen är av stor betydelse och att mycket går lättare om 
man samarbetar för ett bättre resultat. Flickornas svar tyder även på att verksamheten och då 
framförallt att spela i ett band, har gjort dem starkare även i andra sammanhang. Flera flickor 
framhåller att de numera även lyssnar på musik på ett annat sätt än vad de tidigare gjorde. 
Uttryck som ofta återkommer i intervjusvaren är: Roligt att känna sällskap, att ha roligt 
tillsammans och att spela egen musik. Flickornas svar visar även att responsen från 
omgivningen är viktig. Positiv respons från föräldrar och kompisar påverkar intresset positiv. 
(J. Bergkvist, A. Lindberg, 2003, Flickor och Musik) 
 
 

5. Metod 
I denna uppsats kommer såväl en kvalitativ som kvantitativ forskningsansats att tillämpas. 
Under denna rubrik kommer därför de båda metodologiska perspektiven, metoderna, 
tillvägagångssättet samt de utvärderingsmetoderna som använts i studien att presenteras. 
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5.1 Metodologiskt perspektiv 
Det hermeneutiska vetenskapliga perspektivet betonar betydelsen av tolkning och förståelse. 
Detta synsätt hävdar, att den bästa och riktigaste kunskapen om en människas handlingar 
uppnås genom att vi ska försöka sätta oss själva in i hennes ställe och inifrån känna och förstå 
hennes handlande. Men detta är inte tillräckligt. Den enskilda människa har aldrig fullständig 
förståelse av sig själv och av de krafter som påverkar henne; varför hon reagerar som hon gör, 
varför hon handlar på ett visst sätt. Den hermeneutiska metoden innebär därför också  
tolkningar i syfte att nå en djupare förståelse. Genom hermeneutiken söker man en förståelse 
och en insikt, genom att tolka människors sätt att uttrycka sig. För att nå resultat här kan till 
exempel observationer och djupintervjuer användas. 
    Positivism är en riktning inom samhällsvetenskapen som baseras på empirism och tanken 
om att endast det verkligt existerande kan undersökas. Idealet för denna vetenskapsteori är 
sökandet efter den sanna kunskapen. Det går endast att studera egenskaper som är mätbara. 
Resultaten ska vara oberoende av vem som utförde utför mätningarna och upprepade 
mätningar på ett stort antal objekt ska leda till ny kunskap som ger upphov till 
generaliseringar. Kännetecken för den positivistiska grundsynen är att kunskapen ska ha sin 
grund i empirisk kunskap. Viktigt är att definiera populationer, mätperioder och variabler. Här 
ställs höga krav på validitet och reliabilitet, strävan efter att hitta allt säkrare metoder för att 
uppnå kunskap pågår hela tiden. (P. Månson, 2000, Rosengren & Arvidson 2002) 
 

5.2 Kvalitativ- och kvantitativ metod 
Vid användandet av en kvalitativ metod söker forskaren ett svar på frågan ”varför?”. Denna 
metod innebär en låg grad av styrning. Forskaren vill samla in information som kan ge en 
djupare förståelse av det problem som ska studeras och som kan beskriva en helhet av 
sammanhanget. I en kvalitativ studie går forskaren snarare på djupet än på bredden som vid 
en kvantitativ undersökning.  Frågor kan läggas till och ändras allteftersom insikten kring 
problematiken ökar. Kvalitativa metoder kan på så sätt anses vara flexibla. Ett viktigt 
kännetecken av den kvalitativa metoden är att det finns en närhet mellan forskaren och 
undersökningsenheten. För att kunna få en förståelse av den situation som individer och 
grupper befinner sig i, krävs en närhet till det som ska studeras. Ansikte mot ansikte möter 
forskaren den situation som den/det som undersöks befinner sig i. Eftersom forskaren försöker 
se världen utifrån respondentens perspektiv, kan hon/han på så sätt försöka se det som 
undersöks inifrån. Den närhet som uppstår mellan forskaren och respondenten är inte endast 
av godo. Den kan utgöra ett problem också, genom att den kan skapa förväntningar. 
Respondenten kan bete sig på ett sätt som denne tror att forskaren förväntar sig hon/han ska 
göra. (Holme och Krohn Solvang  1997; Svenning 2000) 
   Inom kvantitativ forskningsmetodik är det vanligt att direkta mätningar görs. När känslor 
och upplevelser mäts och analyseras med kvantitativa metoder används det positivistiska 
vetenskapsteoretiska synsättet. Kvantitativa metoder söker svar på frågan ”hur många?” och 
ett stort insamlat material ligger till grund för undersökningen. Vanligt är att 
enkätundersökningar, telefonintervjuer och observationer genomförs vid användandet av 
denna metod. Forskaren söker generalisera och redovisa det resultat som eftersträvas utifrån 
statistiska analyser. Forskaren arbetar ofta utifrån en hypotes som ska komma att bekräfta 
eller förkastas genom analysen av det insamlade materialet. I den färdiga studien måste 
forskaren redovisa vilka aspekter av undersökningen som har utelämnats och även motivera 
varför. En bortfallsanalys måste finnas med, där en redogörelse för hur bortfallet har påverkat 
resultatet ges. Den kvantitativa metoden har traditionellt ansetts vara mer objektiv än den 
kvalitativa metoden. Detta har dock under de senare decennierna ifrågasatts. Pålitlighet, eller 
reliabilitet är viktigt vid undersökningar med kvantitativa metoder. Det innebär att det inte ska  
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kunna ha smugit sig in några felaktigheter i något led av undersökningen. Ett annat viktigt 
begrepp är giltighet eller validitet. Med det menas att frågor ställs om huruvida 
frågeformuläret verkligen mäter det som är avsett att mäta (Svenning, 2000). 

 

5.2.1 Kvalitativ intervju och enkätundersökning 
Intervjuer kan variera från att vara hårt styrda till att vara löst strukturerade. Är de hårt styrda 
läser intervjuaren upp frågor som är formulerade i förväg och ibland även färdigt formulerade  
svarsalternativ. Är intervjun löst strukturerad innebär det att intervjuaren leder ett samtal som 
täcker ett antal teman eller områden som är av intresse för studien. 
   Typiskt för intervjun som datainsamlingsmetod är den direkta kommunikationen mellan den 
som intervjuar och respondenten. Vissa typer av intervjuer kan likna ett samtal, men skiljer 
sig dock åt genom att den vetenskapliga intervjun alltid har ett bestämt syfte; nämligen att 
respondenten ger intervjuaren den information som denne söker.  
   Med en strukturerad intervju menas att den som intervjuar är bunden till ett fastställt 
frågeformulär. Här är både ordningen mellan frågorna och frågornas formulering redan i 
förväg bestämda. Intervjuaren strävar efter att vara så neutral som möjligt. 
   Den ostrukturerade intervjun är betydligt friare än den strukturerade. Här är inte 
intervjuaren speciellt bunden till några bestämda frågeformuleringar eller till frågornas 
ordning. Intervjuaren arbetar utifrån teman eller ämnesområden, som ska täckas genom 
frågorna (Andersson 1995; Carlsson  1990). 
     Användandet av enkätfrågor gör det möjligt att ställa samma frågor till ett stort antal 
personer. För att få personer att vilja vara med och svara på en enkät läggs stor vikt vid 
frågeformulärets utformning. Den ska finnas etiskt tilltalande och ge ett professionellt men 
samtidigt enkelt intryck. I formuläret ska det vara en fungerande numrering och tydlig 
åtskillnad mellan frågor och svarsalternativ. Det måste också tydligt framgå hur svaren ska 
ges, till exempel med egna ord eller färdiga svarsalternativ som ska kryssas i. Frågornas 
ordningsföljd bör ge ett systematiskt och väl genomtänkt intryck. Kontroversiella frågor ska 
inte inleda en enkät. Det gäller att inte stöta bort den svarande utan istället börja med 
faktainriktade frågor såsom ålder, kön, civilstånd och liknande. Efterhand kan frågorna bli lite 
”svårare” och ta upp sådant som till exempel rör personliga värderingar. Avslutningsvis är det 
lämpligt att avrunda enkäten med någon/några oproblematiska frågor. 
   Viktigt att tänka på vid användandet av enkätundersökningar är, att den som ska svara på 
frågorna blir informerad om undersökningens syfte. Forskaren måste kunna garantera 
anonymitet till dem som ska besvara formuläret. Enkäten ska verka förtroendeingivande och 
det lönar sig att lägga ner energi, dels på utformningen av enkäten, dels på urvalet av frågor. 
   Enkätens frågor bör ställas på ett sätt som gör att de som ska besvara uppfattar frågan såsom 
det är avsett att göras. Ledande frågor ska inte användas eftersom det är av stor vikt att de 
svarande inte blir påverkade (Svenning, 2000).  
 

5.3 Utvärderingsmetoder 
Ett stort antal modeller har under årens lopp utvecklats på utvärderingens område. Vilken 
metod som prioriteras för en viss utvärdering beror på flera olika faktorer, exempelvis 
planering och målsättningar, projektets design med mera. 
   Mätning av attityder till ett program eller en verksamhet är den mest vanliga formen för 
utvärdering. Ett frågeformulär i samband med ett kursslut till exempel är det säkert många 
som har fått fylla i, för att de ansvariga för kusen vill se kursdeltagarnas åsikter. Det  
 

 12 



 
 
vanligaste med denna metod är att de programansvariga själva formulerar de frågor, som de 
vill ha svar på. 
   Ytterligare en form är målrelaterade utvärderingsmodellen. Den strävar efter att analysera 
och göra en bedömning om hur de utsatta målen har förverkligats under genomförandet av 
projektet. Denna modell betraktas ofta som en kvantitativt inriktad utvärderingsform, även om 
den inte är liktydig med kvantitativ utvärdering. För de båda senast nämnda 
utvärderingsmodellerna gäller att de kan göras utan att studier görs på hur programmet har 
genomförts. Den processinriktade utvärderingen däremot fokuserar i första hand på 
genomförandeförloppet. Denna modell kan ge förståelse för och förklaring till varför ett utfall 
blev som det blev.  ( Jerkerdahl, 2001).   
 

5.4 Studiens metod, upplägg och genomförande  
En kvantitativ metod är lämpligt att nyttja då deltagarantalet var hela 121 personer i åldern 
mellan 5 och 45 år. I denna studie skulle alla deltagare ha möjlighet att yttra sina åsikter 
gentemot projektets verksamhet, således delades enkäterna ut till varje deltagare.     
   Att genomföra intervjuer med alla deltagare var inte möjligt, då det hade varit alltför 
omfattande och tagit lång tid. En enkät med 12 frågor utformades därför och lämnades ut till 
deltagarna.   Den är konstruerad med till viss del öppna svar och delvis förutbestämda 
svarsalternativ. Det ställdes en fråga bland annat om flickorna/kvinnorna har fått vänner från 
andra bostadsområden än de som de själva representerar. Frågor av sådana här slag bedömer 
jag, hade varit svårare att ställa med bestämda svarsalternativ, eftersom alla de olika 
bostadsområden som deltagarna bor i hade behövts skrivas in som svarsalternativ. 
   Enkäten lämnades till de olika ledarna för verksamheten, vilka i sin tur lämnade dem vidare 
till de berörda deltagarna. Bortfallet har minimerats i möjligaste mån genom att deltagarna har 
fått fylla i enkäten på plats. Beträffande de tre grupperna med de yngre deltagarna, har 
enkätfrågorna lästs upp för. De fick även hjälp med att få sina svar skrivna. På så sätt har alla 
fått möjlighet att svara, även de som var för små för att ha lärt sig läsa och skriva. Däremot 
fanns det vid tillfället några få som var frånvarande. Ytterligare ett försök till att minimera 
bortfallet gjordes via projektledaren, som deltagarna känner och har förtroende för. Hon var 
hos de olika grupperna för att informera om enkäten innan den lämnades ut och talade även 
om vikten av att de lämnade sina svar. 
   I syfte att få svar på projektledarens och en representant ur referensgruppens uppfattning av 
verksamheten genomfördes två intervjuer. Att valet föll på personen från referensgruppen 
berodde på att det var denna person som hade varit med från projektets början. En 
halvstrukturerad intervju genomfördes med projektledaren. Med personen ur referensgruppen 
gjordes en strukturerad intervju via e-post. Den halvstrukturerade intervjuformen valdes 
eftersom det kändes som om det skulle kunna få respondenten att svara mer fritt, än vad hon 
annars kanske hade gjort. För att inte komma ifrån ämnet helt fanns det ändå en viss struktur 
på intervjun. Ljudbandspelare är ett bra och användbart hjälpmedel som har använts vid 
intervjutillfället. Eftersom det kan vara svårt att hinna med att få en helhetsbild av det 
respondenten säger, med kroppsspråket och med det verbala språket, om det som sägs 
dessutom ska skrivas ner. Projektledaren informerades redan vid vårt första möte om att en 
intervju skulle genomföras med henne. Denna skedde på ett arbetsrum på Musik i Blekinge, 
där det gick att prata ostört. Det var till en början inga direkta frågor som ställdes, hon fick 
istället berätta om verksamheten från den första idén till projektet fram till hur hon anser att 
verksamheten är idag. Några liknande frågor av dem som finns på enkäten ställdes sedan, 
bland annat vad hon anser om att det är en enkönad verksamhet och varför och om hon kunde 
se om någon form av integrering har skett under projektets gång. Den andra intervjun 
genomfördes via e-post.    
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   En mätning av attityder till verksamheten har utförts och är den mest vanliga formen för en 
utvärdering. Enkät lämnades ut till deltagarna för att kunna se åsikterna de har om 
verksamheten.    
   Den målrelaterade utvärderingsmodellen strävar efter att analysera och göra en bedömning 
om hur de utsatta målen har förverkligats under genomförandet av projektet. Detta gjordes 
genom att jämföra projektbeskrivningen och hur verksamheten ser ut då undersökningen görs.   
    Eftersom studiens fokus ligger på verksamhetens genomförandeförlopp har den 
processinriktade modellen för utvärderingar använts. Denna modell kan ge den förklaring och 
förståelse till varför resultatet blev som det blev och detta är av intresse för denna studie.  
 

5.5 Metoddiskussion 
Då det gäller undersökningens kvantitativa del med enkäten anser jag att det är den metod 
som passade bäst eftersom det var ett stort antal flickor/kvinnor som skulle ge sin syn på 
verksamheten. Men med en kvalitativ metod, i form av enskilda intervjuer även i denna del av 
studien hade möjliggjort att ifrågasätta och vidareutveckla integrationsfrågor.  Nackdelen 
hade då varit att inte alla flickor hade kunnat få en chans att ge uttryck för sina åsikter, 
eftersom tiden inte fanns som detta tillvägagångssätt hade fordrat. 
   Anledningen till att en intervju med personen ur referensgruppen blev via e-post, beror 
sjukdom och att det annars hade dragit ut på tiden allt för länge. Med tanke på att denna 
person fick skrivna frågor hade hon möjlighet att fundera över sina svar på ett annat sätt 
jämfört med en ”face to face” intervju, vilket jag upplever som en fördel. En annan fördel är 
att jag fick skrivna svar som jag kunde utläsa direkt, jag behövde således inte transkribera 
intervjumaterialet som det gjordes av intervju nummer 1. Nackdelen vid ett sådant här 
genomförande är att den närhet som finns mellan intervjuaren och respondenten går förlorad. 
För att reducera denna nackdel valde jag att ringa upp och presenterade mig och mitt syfte. 
Det slutade med att vi pratade om både projektet, integration och om lite annat, så det kändes 
lite mer utvecklat än en vanlig e-post då svaren kom.  

 

6. Resultat 
Under följande avsnitt presenteras resultaten från enkäten och intervjuerna. Avsnittet inleds 
med svaren från de 12 frågorna som ingick i enkäten. Dessa redovisas separat med tillhörande 
diskussion. Därefter, under rubriken 5.2, redovisas resultaten från de två utförda intervjuerna. 
Avsnittet avslutas med en presentation av projektets verksamhet i relation till de mål som 
fanns skrivna, vilken återfinns under rubriken 5.3. 

6.1 Resultat och diskussion av enkätfrågorna 
Det är 121 stycken deltagare i verksamheten varav 109 stycken svarade på enkätfrågorna. Det 
framkom att 24 stycken flickor hade sitt ursprung från ett annat land än Sverige, antingen att 
de själva eller deras föräldrar är födda i ett annat land, och 85 stycken svarade att de har sitt 
ursprung i Sverige.  
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1. På vilket sätt fick du reda på att Spider erbjöd verksamhet för dig? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av ovanstående diagram framgår att det var informationen i skolan och via kamrater som var 
det sätt på vilket projekt SIMP blev känt för de flesta deltagarna. 
 
 
 
2. Varför är du med i Spider? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrammet visar att de allra flesta deltagarna är med i projektet för att de tycker att det är 
roligt. Tre av flickorna uttrycker följande:  
 

 
Man känner att de lyssnar och bryr sig och det är skönt. 
 
För att det är roligt med aktiviteter och att träffa nya  
människor. 
 
Det är jättekul!!! Man lär sig mycket och träffar nya 
kompisar. 
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3. Är du med i någon annan fritidsaktivitet just nu ? 
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4. Upplever du att det finns tillräckligt med fritidsaktiviteter för tjejer   
     i Karlskrona?    
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nöjda med utbudet av de fritidsaktiviteter som erbjuds för flickor/kvinnor. 
Två av flickorna uttrycker följande: 
 

 
 
Det är bara att säga till om man vill göra något 
som inte finns här i Spider, så fixar de lokaler 
och ledare åt oss sen är det bara att köra igång. 

 
Nu finns det som behövs för nu kan man säga till 
om det är något som man vill börja, till 
Christina. Så kan man börja på det. 

 
 
 
 

De 63 som svarade ja utövade tillsammans 79 aktiviteter, av dessa var 67  fysiska aktiviteter, 
10 med musikanknytning och 2 var konsthantverk.  

Av det som flickorna/kvinnorna saknade kan nämnas: fotbollslag, innebandy, handboll, 
basketbollslag, bandy, fler ställen att träffas och umgås på. Deltagarna känner sig till stor del 
nöjda med utbudet som finns av fritidsaktiviteter.  
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En av flickorna som svarade nej formulerade sitt svar så här: 
 

Det kunde funnits ännu mer för oss tjejer! För 
killar finns det massor och de får alltid de bästa 
tiderna att träna på om vi ska vara i samma 
lokaler. 

 
 
5. Vad tycker du om att Spider vänder sig enbart till tjejer ? 
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72 stycken av deltagarna ansåg det var bra med aktiviteter som enbart riktade sig till 
flickor/kvinnor. Mer än hälften menade i sina svar att de vågade mer om inte pojkar/män var 
med och att det var bra att flickor/kvinnor fick uppmärksamhet och möjlighet till utveckling. 
Att det kan vara bra med enkönade aktiviteter kan förstås av följande citat:  
 

Det finns många idrottsklubbar som riktar sig till 
killar så det är inte mer än rätt att det existerar 
något för tjejer också därav är det bra att det är 
enbart för tjejer. 

 
Man vågar mer när det inte är en massa killar som 
står och skrattar om man gör fel eller så. 

 
        Det är bra för att det är många killar som får      
                                 uppmärksamhet hela tiden. 
 
 
En av de yngre flickorna som jag pratade med tänkte efter en stund innan hon svarade: 
                       

      Det är kul att dansa och leka med pojkar…men nej.        
      Det är nog bra när det bara är flickor. För det hade    
       varit svårt att ge dom fina kläder. 

 
Av de som svarade att det inte var bra att det enbart var för flickor/kvinnor kommer följande 
citat: 

   Det skulle vara kul om även killar fick vara med. 
 
  Alla ska få chansen, kille eller tjej! 
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6. Har du fått nya kamrater genom Spider? 
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Det visade sig att 73 stycken av de 109 deltagarna hade fått nya kamrater i och med sin 
medverkan i verksamheten. 
 
 
 
7. Var bor din/dina nya kamrat/kamrater? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flertalet av flickorna/kvinnorna svarade att de hade utökat sin vänskapskrets genom sin 
medverkan i verksamheten. De flesta av ”den nya vänskapen” var utanför sitt eget 
bostadsområde. Följand citat kommer från en av de mindre flickorna som fick hjälp med att 
fylla i enkäten: 
                 

Nu har jag en ny bästis hon bor i Kungsmarken. 
Jag hade aldrig varit där förut. 
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8. Har du fått nya kamrater som har sitt ursprung från andra länder än du har? 
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På denna frågan var det mer än hälften av deltagarna som valde att inte svara eller svarade att 
de inte visste. 
 
 
 
9. Har denna aktivitet förändrat dig på något sätt? 
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Övervägande delen av de flickor/kvinnor som svarade menade att de hade förändrats på ett 
positivt sätt såsom att de hade utvecklats inom sin aktivitet och/eller att medverkan i 
verksamheten hade medfört ett starkare självförtroende hos dem.  
 

Jag har blivit jättebra på att dansa! 
 
Jag vågar visa mig på scenen nu. Förut vågade jag 
knappt prata inför klassen! 
 
Min mamma säger att jag är mycket gladare nu. 
 
Jag har lärt mig jätte mycket. Jag kanske behöver kunna 
det när jag är stor. 
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10. Vad är viktigast för dig när du utövar din aktivitet i Spider? 
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Liksom i fråga 2 framgår det här att en viktig del för deltagarna är att ha roligt under tiden de 
utvecklar sina kunskaper inom sin aktivitet. Fyra av flickorna svarade: 
 

Att ha roligt och att jag inte ser det som om jag är 
tvungen till att utöva den aktiviteten. Jag gör det för att 
jag tycker om det! 

 
Att ha roligt! 
 
Att lyssna på ledaren och att göra rätt det är svårt. 
 
Att uppträda 

 
 
11. Vad tycker du är bra med Spider? 
 
De 79 svaren fördelade sig enligt följande: 
 

17 stycken svarade ”Att ha roligt”  
16 ”Det är bra ledare”  
14 ”Att få lära sig sin aktivitet”  
  7 ”Det finns många olika och bra aktiviteter”  
  5 ”Det är bra musik”  
  4 ”Man träffar nya kompisar”  
  3 ”Att det bara är för tjejer”  
  3 ”Låga avgifter”  
  3 ”Det är bra engagemang”  
  3 ”Att man får vara med och bestämma”  
  1 ”Att det inte är krig här”  
  1 ”Att man kan börja i tonåren”  
  1 ”Man behöver inte vara proffs för att bli utvald”  
  1 ”Mångfald, träffa människor med olika bakgrund kring ett gemensamt ämne”  
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Nedanstående citat är exempel på positivt som flickorna uttryckte i enkätundersökningen: 
 

Alla får vara med och det finns inga långa köer för att 
få komma med. 
 
Att det riktar sig till alla folkgrupper och att det inte är 
för dyrt. 
 
Det finns många olika saker som man kan göra i Spider. 
 
Att man får träffa nya människor och ha kul 
tillsammans. 

 
 
 
12. Vad tycker du är mindre bra med Spider? 
 
De 63 svaren fördelade sig enligt följande: 
 
      36 stycken svarade ”inget” 

14 ”Vet ej”  
  5 ”Det skulle vara ännu mer tid än vad det är”  
  3 ”Att man får bekosta kläder till uppträdet själva”  
  2 ”Att inte killar är med”  
  2 ”Det skulle funnits Bild också”  
  1 ”Att inte alla tar det seriöst och kommer varje gång” 
 

Av dessa svar går att utläsa att deltagarna tycks vara nöjda med verksamheten i stort. De anser 
att de har roligt, samtidigt som de får en chans att utvecklas inom den aktivitet de själva har 
valt. Flickorna/kvinnorna tycker att de har bra ledare, musik och lokaler. De känner att de får 
vara med att lägga fram förslag på förändringar och att fatta beslut som rör deras aktivitet. 
Detta tyder följande citat från en av flickorna på:   

 
Det känns som att inget är svårt liksom. Man får 
stöd av ledaren när man säger sina idéer. De tycker 
att det är bra att vi säger vad vi tycker. 

 

6.2 Resultat av intervjuer med projektledaren samt referensgruppsmedlem   
Här nedan följer resultatet av den intervju, se bilaga A, (intervju 1) som genomfördes med 
projektledaren Christina Carlsson, samt de svar som framkom av den e-postintervju (intervju 
2) som genomfördes med referensgruppsmedlemmen Annika Eklund. Båda menar att 
projektet har bidragit till en integration hos flickorna/kvinnorna i Karlskrona kommun. Då de 
menar följande:   
 

En del av integrationen kan ju vara att tjejer som 
inte annars hade träffats står i omklädningsrummet 
och pratar smink och kläder eller står vid 
busshållplatsen och småpratar. Integrationen 
skapas här och nu. Det behövs inga speciella hus 
och integration handlar jättemycket om en 
öppenhet och nyfikenhet från oss som redan bor i 
detta land. Att vi faktiskt bjuder in tex. på en kopp  
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kaffe eller att vi kanske frågar – Hur är  det? 
(Intervju 1. Christina Carlsson). 

 
Denna uppfattning delas av Annika Eklund referensgruppen, samt också menar att om att det 
har bidragit till integration och att flickorna har utökat sitt sociala kontaktnät, då praktiska 
faktorer runt övningarna det vill säga bussåkning, ombyte, hämtning och lämning konkret har 
inneburit en ökad kontakt mellan deltagarna. Hon menar också att det finns några konkreta 
fall som har visat på att flickor i riskzoner har fångats upp i projektets arbete. 
 

Den första dansgruppen som startade var i 
Kungsmarksskolans gymnastiksal och inte i någon 
riktig danslokal med speglar och sådant som hör en 
sådan lokal till. Den gruppen var ganska ”spretig”. 
De ville åt olika håll liksom… även om de inte var 
många. Så den splittrades. Men några av dem har 
sedan gått vidare i andra grupper senare. En av 
dem arbetar idag även som dansledare.   (Intervju 
1. Christina Carlsson) 

 
Det kom önskemål från många som var yngre än 13 år, den nedre åldersgränsen, som också 
ville vara med i verksamheten. Trycket blev stort och de fick ganska snart tag på nya ledare 
och lokaler så nya grupper kunde starta upp redan mitt i terminen. Så nu är de yngsta 
deltagarna endast 5 år. S.I.M.P bygger på att i möjligaste mån låta deltagarna vara delaktiga i 
utveckling. Christina Carlsson tänkte sig från början att fokus skulle ligga på musiken. Men 
då hon var ute och informerade om verksamheten på skolorna visade det sig att det var många 
flickor som ville ha dans med som en aktivitet. Detta blev också en stor aktivitet i 
verksamheten som har haft uppvisningar vid många olika tillfällen. Både projektledaren och 
Annika Ekdal anser att de tillfällena som musik- och dansgrupperna har haft uppvisningar har 
varit ett uppskattat kulturellt inslag i Karlskronas kulturliv.  

 
Det här med att motverka utanförskap kan man väl 
se lite av det här att det har skapats mycket 
aktiviteter och grupper och medlemsantalet har 
blivit fler. (Intervju 1. Christina Carlsson) 

 
När verksamheten startade inleddes ett samarbete med Svenska för invandrare (Sfi) några av 
eleverna därifrån som hade musikalisk bakgrund fungerade som ledare bland annat inom 
sångverksamheten. Men dessa personer har sedan flyttat från Karlskrona varav en av dem 
arbetar i dag inom musikbranschen.  
   Modellen med att gå ut på skolorna runt om i Karlskrona och träffa flickorna/kvinnorna, 
kartlägga deras intresseområde för att därefter skapa aktiviteterna är något som både 
projektledaren och Annika Ekdal tycker ha varit givande och väl fungerande. På så sätt får 
flickorna/kvinnorna delta aktivt i utvecklingen av verksamheten. Modellen och metoden har 
projektledaren spridit till andra ställen. Eftersom det har funnits ett samarbete med ”Arm i 
arm” och Arvsfonden har projektet blivit känt på många ställen nationellt. Christina har träffat 
många projektledare från hela Sverige och just metoden med att söka upp och ta reda på och 
skapa utefter det har varit uppskattat. Christina har inte lagt blickpunkt på deltagarnas 
bakgrund eftersom hon då anser att hon hade varit fel ute och att fokus hade blivit på 
deltagarnas olikheter. Hon vet att deltagaren kommer från ett annat land men behöver inte 
veta om personen i fråga är till exempel serb eller något annat. Det är sådant som kan vara 
laddat anser hon. 
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Projektledaren anser sig ha utvecklat närverk både lokalt och nationellt. Hon har haft många 
personliga möten med deltagarna och även med föräldrar. Marknadsföringen för projektet  
utöver den som skötts via skolorna kan nämnas att Christina har figurerat i både radio och 
tidningarna i länet. Projektledaren har arbetat 50 % administrativt och 50 % operativt. Denna 
modell anser hon skulle kunna användas inom hela länet att arbeta efter då det gäller att starta 
nya verksamheter. Ronneby har anammat modellen och kommer förmodligen att starta upp 
något integrationsprojekt på Hjorthöjden, som i så fall ska handla om fritid för ungdomar.  
 

6.3 Presentation av verksamheten i relation till målen 
Målgruppen var från projektets början tänkt för musikintresserade flickor/kvinnor från 13 år 
och uppåt med invandrarbakgrund. Verksamhetens fokus skulle ligga på musiken. 
Sunnadalsskolan fick information om projektet via besök av projektledaren eftersom det är på 
den skolan som majoriteten av barn med invandrarbakgrund går. Affischering skedde på 
övriga skolor där samma information stod att läsa. Ett positivt gensvar kom från 
flickor/kvinnor runtom i Karlskrona. Även flickor/kvinnor med svensk bakgrund hörde av sig 
och ville medverka i den nystartade verksamheten. Önskemål kom också från flickorna om att 
starta en dansverksamhet i projektet. Detta har inneburit att verksamheten inte riktigt ser ut 
som det från början var tänkt. Målgruppen är nu från 5 år och uppåt och projektets 
huvudaktivitet har kommit att bli dans. Verksamheten har deltagare både med svensk och med 
utländsk bakgrund. Dock har majoriteten av flickorna svensk bakgrund, detta eftersom det är 
stora grupper med de yngre barnen vilka består av nästan uteslutande svenska flickor. 
   Projektets målsättning var bland annat att deltagarna skulle få synas i det lokala kulturlivet. 
Detta syfte har uppnåtts genom att projektets deltagare har uppträtt på olika tillställningar i 
Karlskrona. Ett av dessa uppträdanden som kan nämnas är ett som ägde rum i Karlskronas 
konserthus på Internationella kvinnodagen 2003 där dessutom projektledaren fick ett Kvinnor 
Kan stipendium. 
 

7. Analys 
 Projektets verksamhet omfattar hela 121 deltagare varav 109 stycken svarade i 
enkätundersökningen på hur de själva upplevde verksamheten. Bortfallet var således endast 
12. Dessa personer var inte på plats då enkäten delades ut. Detta kan tolkas som att deltagarna 
anser att det är viktigt att deras syn på verksamheten kommer fram. Det var 31 av deltagarna 
som i frågor med öppna svar, skrev i att de kände att såväl projektledaren som deras ledare för 
aktiviteterna lyssnade på dem och var öppna för deras förslag då de lades fram. Detta kan vara 
en anledning till att bortfallet inte var fler.  
  Av en fråga i enkäten framgick att 63 av deltagarna hade fler fritidssysselsättningar. Dessa 
personer utövade tillsammans 79 olika aktiviteter, varav flertalet var andra fysiska aktiviteter. 
Det här skulle kunna tyda på att personer som är fysiskt aktiva ofta utövar mer än en fysisk 
aktivitet.  
   Deltagarna ansåg till stor del att de var nöjda med utbudet av aktiviteter för flickor i 
Karlskrona kommun. Ett vanligt förekommande svar var att de var nöjda med utbudet av 
sysselsättningar inom S.I.M.P.  
   Är det så att i vårt ”jämställda” Sverige, så känner våra flickor att de inte får eller kan vara i 
täten då pojkar är med? I vart fall tyder frågan om det är bra med enkönad verksamhet på 
detta. Där ansåg 72 personer att det var bra att det bara var flickor/kvinnor som var med i 
verksamheten. Exempel på kommentarer var att de annars inte hade fått sin röst hörd, att de  
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inte hade vågat lika mycket som de nu gjorde, att det finns och alltid har funnits så mycket för 
pojkar. 
   Enligt projektbeskrivningen är S.I.M.P ett integrationsprojekt. Fokus är dock inte 
integration mellan olika nationaliteter utan bostadsområden, utvärderarens bedömning är att 
det har fallit väl ut. På den frågan som i enkäten ställdes var de nya kamraterna bor svarade 
endast 3 att de bodde i samma bostadsområde medan 70 personer svarade att de hade fått nya 
kamraterna både i samma och i annat bostadsområde än sitt eget. 
   Fler än hälften av flickorna/kvinnorna ansåg att de hade förändrats sedan de började i 
verksamheten. De nämnde exempelvis att de blivit bättre på sina aktiviteter, att de vågade mer 
än tidigare, att deras självförtroende hade ökat. Då jag besökte verksamheten berättade tre av 
de yngre barnens mammor att deras döttrar hade blivit mycket mer öppna och glada och att 
döttrarnas själförtroende var starkare sedan de börjat med denna aktivitet. Deltagarna har en 
positiv bild av ”sin” sysselsättning, de anser att de har bra ledare och dessutom får de känna 
sig delaktiga i verksamheten genom att yttra sin åsikt och/eller komma med förslag på 
förändringar. De känner att det lyssnas på dem, de blir bekräftade.  
   En uppfattning som delas av både Christina Carlsson och Annika Eklund är att projektet har 
bidragit till ökad integration. De menar att genom verksamheten har flickor/kvinnor mötts 
som kanske aldrig annars hade stiftat bekantskap med varandra. Utvärderarens bedömning är 
att deras påstående kan styrkas, eftersom 73 av deltagarna svarade att de hade fått nya 
kamrater via verksamheten.   
   Den tänkta målgruppen för projektet var flickor från tretton år och uppåt med 
invandrarbakgrund. Under projektets gång har denna förutsättning förändrats till att det nu 
riktas mot flickor från fem år och uppåt. Förändringen skulle kunna ses som en utveckling, 
eftersom det skedde på grund av att det var många yngre barn som också ville delta. Att fokus 
inte ligger på musiken som var tanken från början utan på dans kan tolkas som att de 
projektansvariga är öppna för förslag och möjliggör deltagarnas önskemål så långt det går. 
   Ytterligare en förändring som gjorts är då man ser till flickornas/kvinnornas bakgrund. Då 
det är ett integrationsprojekt och riktar sig först och främst till deltagare med 
invandrarbakgrund, är det problematiskt att av dem som svarade på enkäten hade endast 24 
med utländsk bakgrund. En anledning till detta kan bero på att grupperna med de yngre 
barnen är relativt stora och att det i dessa grupper endast finns ett fåtal flickor med 
invandrarbakgrund.   Projektets målsättning om att deltagarna skulle vara synliga i det lokala 
kulturlivet är uppnått. Utvärderarens uppfattning är att uppvisningarna har varit uppskattade 
både av deltagarna och deras publik.  
 
 

7. Slutdiskussion  
Då denna studie gjordes studerades liknande studier som utförts, varav tre sådana finns med i 
min uppsats. Alla visar verksamheter som startats upp enbart för flickor/kvinnor, eftersom 
uppfattningen tycks vara att det är svårare att få flickor/kvinnor in i föreningslivet bland annat 
då det gäller musik. Det framkom av undersökningar att många flickor/kvinnor kände sig 
osäkra inför pojkar/män. De var rädda för att göra bort sig, att bli utskrattade av 
pojkarna/männen och att flickornas/kvinnornas självsäkerhet ökade om verksamheten var 
enkönad. Verksamheterna resulterade i att deltagarna började våga ”ta för” sig mer och 
vågade visa upp sina kunskaper som de tidigare inte hade gjort. Det är, enligt mig, positivt att 
deltagarna känner så. Men jag ställer mig också frågande till var integrationen kommer in?  
   Det framgår också av studierna att det är svårare att få flickor med invandrarbakgrund att 
delta i verksamhet på fritiden. Det skulle kunna det bero på föräldrarnas inställning till sysslor  
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i hemmet som döttrarna bör hjälpa till med efter skoltid. Men också på att en del av 
föräldrarna inte vet vad det innebär med de olika aktiviteterna och känner sig osäkra på att  
låta flickorna medverka. Då det gäller att få flickor med invandrarbakgrund att delta i 
aktiviteter kan enkönad verksamhet vara ett alternativ, eftersom det inom vissa kulturer inte 
accepteras att flickor och pojkar umgås. Detta lyfter några av flickorna också fram i sina svar. 
De menar att det är av stor vikt att kunna smälta in i det svenska samhället. Men ser det inte 
som konstigt att de inte får tillbringa kvällarna med att vara ute eller att inte få umgås med det 
motsatta könet. Det är kanske inte så lätt att smälta in i det svenska samhället med alla 
olikheter kulturer emellan. En spännande lösning på detta skulle vara att lägga alla kulturer i 
en påse, knyta ihop och skaka påsen tills det hade blivit väl blandat och sedan få se hur denna 
blandning hade blivit. Eftersom detta är en omöjlighet skulle vi istället kunna lära oss 
acceptera att vi är kulturellt olika. Jag tror att om acceptansen varit högre beträffande 
människors olikheter till exempel kön, klasstillhörighet, kulturell etcetera skulle många av 
”problemen” lösa sig själva. Mycket tack vare att det kanske inte längre hade setts som 
problem. En automatisk integration skulle kunna ske om vi inte var rädda för olikheterna.  
   Integration handlar inte enbart om olika etiska bakgrunder utan även om kvinnor – män, rik 
– fattig, handikappad – icke handikappad och så vidare. Projektet S.I.M.P lyckades, enligt 
mig, med integration. Dock inte med den sorts integration som var tänkt för projektet från 
början, att flickor med invandrarbakgrund skulle lära känna flickor med Sverige som 
ursprungsland. Men det blev en integration mellan flickor från olika bostadsområden.  
   En fråga som kan ställas är om det är bra att det oftast fokuseras på människors likheter då 
det gäller integration? Skulle det kunna vara bra att låta människor få berätta om sina 
olikheter istället och att vi alla lyssnar på varandra och accepterar att vi är olika. Då vi 
semestrar i andra länder tittar vi inte efter likheterna som kan finnas med vår egen kultur. Nej 
då menar vi att det är intressant att se hur människor lever i andra kulturer. Varför inte försöka 
ha kvar denna nyfikenhet även då vi är på hemmaplan? 
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