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                                          SAMMANFATTNING 

Detta är en kvalitativ intervjustudie som undersöker utrikes födda kvinnors upplevelser av 

integration utifrån att bo i ett segregerat område i Södertälje. Studien har som syfte att även 

undersöka hur kvinnorna uppfattar sin identitet av att leva med olika kulturer. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes hemma hos kvinnorna. Den tidigare forskningen 

lyfter bland annat fram att språkfärdigheter, utbildning, gemenskap är viktiga aspekter för 

upplevelsen av integration och diskriminering utgör ett hinder i det. Resultatet visade att 

Södertälje som område inte utgör ett hinder för kvinnornas möjligheter till integration. 

Kvinnorna upplever språk, utbildning och gemenskap som betydelsefulla aspekter för sin 

integration och diskrimineringen utgjorde tillfälliga hinder. Resultatet visar vidare att 

kvinnorna uppfattar sin identitet mellan den svenska kulturen och sin ursprungskultur. 

Jämlikhet och rättigheter var något kvinnorna bland annat satte värde på i den svenska 

kulturen. Kontrollerandet och höga förväntningar var attityder från den egna familjens kultur 

som de tog avstånd ifrån. I analysen användes ett intersektionellt perspektivet samt 

integrationsteorin som stödjer studiens temaområden. Studiens slutsats är att det 

fortfarande pågår en form av diskriminering av invandrarkvinnor, vilket försvårar deras 

integration. Det är av betydelse att inte betrakta invandrarkvinnor som en homogen, utan en 

heterogen grupp med individuella förutsättningar och resurser. 

 

Nyckelord: Utrikes födda kvinnor, integration, kultur, identitet, segregerade bostadområden 
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                                       ABSTRACT  

This is a qualitative interview study which examines the foreign-born women's experiences of 

integration based on living in a segregated area in Södertälje. The study aims also to examine 

how women perceive their identity of living with different cultures. Semi-structured 

interviews were conducted at the home of the women. Previous research highlights, among 

other things, that the language skills, education, community are important aspects of the 

experience of integration and discrimination is an obstacle to it. The result showed that the 

Södertälje area does not constitute an obstacle to women's opportunities for integration. The 

women experience language, education and community as significant aspects of its 

integration and discrimination constituted temporary obstacle. The results further show that 

women perceive their identity between the Swedish culture and their culture of origin. 

Equality and rights was somewhat women including set value of the Swedish culture. 

Controlling and high expectations were attitudes from their own family culture they 

disowned. The analysis used an intersectional perspective and integration theory which 

supports the study's themes. The study concludes that there is still an ongoing form of 

discrimination against immigrant women, which impedes their integration. It is important 

not to regard immigrant women as a homogeneous, but a heterogeneous group, with 

individual abilities and resources. 

 

Keywords: Foreign-born women, integration, culture, identity, segregated neighborhoods. 
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1  INTRODUKTION

Sverige definieras idag som ett mångkulturellt land där det existerar en större mångfald av 

invandrare och kulturer än vad det gjort på länge. Den etniska mångfalden i Sverige har ökat 

allt mer under de senaste 20 åren, vilket delvis beror på de människor som flyr från sina 

ursprungsländer. Den statistik som finns tillgänglig, visar att det har skett en markant ökning 

av utrikes födda i Sverige under 2000-talet. Det bor närmare 1,7 miljoner utrikes födda 

människor i Sverige idag, vilket motsvarar ungefär 17 procent av Sveriges befolkning. Många 

av dem flydde på grund av krig, förtryck, förföljelse och andra oroligheter som bidragit till att 

de inte kunde stanna kvar i hemlandet. Dessa var familjer, ensamkommande och barn. Det 

kom även många flickor och kvinnor, oftast med sina familjer (Statistiska centralbyrån, 

2016). Flickorna eller kvinnorna hade ofta en given plats i sina familjer men deras ställning i 

det svenska samhället var inte så självklar. Som kvinna och flykting i Sverige kan de ställas 

inför olika förväntningar både från sina anhöriga men också från samhället i stort. Det är en 

utmaning men också en prövning många kvinnor tvingas gå igenom (Deniz & Perdikaris, 

2000). Enligt publicerade undersökningar av Peterson & Hjerm (2007) hamnar invandrare 

ofta i bostadsområden med andra invandrare och dessa segregerade förorter kan ge mindre 

förutsättningar för integration. Kvinnornas ställning förändras dock i och med nya 

förutsättningar till arbete och utbildning. 

 

1.1  Bakgrund  

Södertälje är en av de tio kommuner i Sverige som har hög andel utrikes födda. Södertälje 

som stad har inte bara en majoritet av utrikes födda utan enligt Boverket (2015) haft ett 

sämre rykte i allmänhet. Staden ingick i den så kallade miljonprogrammet och detta har i sin 

tur medfört negativa fördomar om Södertälje som bostadsområde. Detta har återspeglats på 

de individer som bor där och påverkat deras uppfattning om sig själva. Idag utmärks 

Södertälje av en så kallad bostadssegregation med en befolkning på cirka 93 202 personer, 

varav 37,4 procent av dessa är utrikes födda (Statistiska centralbyrån, 2016). 

När det handlar om utrikes födda kvinnor är integrationen en betydelsefull och aktuell 

samhällsfråga. Det är också ett aktuellt diskussionsämne i samhället i den officiella debatten. 

Debatter i massmedia om den misslyckade integrationen i Sverige är återkommande. Det 

påstås att många invandrare har misslyckats med att integreras i det nya samhället. I en 

motion till Riksdagen diskuterades att det förekommer många tolkningar gällande utrikes 

födda kvinnors upplevelser av diskriminering efter att de har bosatt sig i Sverige. Men hur ser 

verkligheten ut? Är det så att utrikes födda kvinnor har det svårare att bli accepterade på 

arbetsmarknaden och att kunna leva självständigt än inrikes födda? Riskerar de dubbel 

diskriminering på grund av deras härkomst? (Riksdagen, 2011).  

Integration, segregation, diskriminering, identitet och kultur är således aspekter som väckt 

mitt intresse att studera. Jag vill ta reda på hur utrikes födda kvinnor upplever sin 

integrationsprocess bosatta i Södertälje och hur de har lyckats med att skapa sin identitet i 

olika kulturer.  
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1.2  Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att belysa samt få en ökad förståelse om vuxna utrikes födda kvinnors 

upplevelser av integration i Södertälje. Vidare vill jag få en inblick i hur det är att leva med 

olika kulturer som kvinna i Sverige, utifrån kvinnornas upplevelser och perspektiv. 

 

 Vad upplever kvinnorna att det finns för bakomliggande orsaker som möjliggör eller 

förhindrar integrationsprocessen i Södertälje?  

 Hur upplever kvinnorna att deras identitet påverkas av att leva med olika kulturer i 

Sverige? 

 

1.3  Centrala begrepp  

I detta avsnitt kommer studiens centrala begrepp att presenteras; utrikes födda kvinnor, 

integration, identitet och kultur. 

 

Utrikes födda kvinnor 

Studien undersöker utrikes födda kvinnor i åldersgruppen 20-35 år. Med en utrikes född 

kvinna menas i den här studien kvinnor som är födda i ett land i mellanöstern. Dessa kvinnor 

kan ha flytt från att ha haft mindre möjligheter till krig, fattigdom eller andra oroligheter. De 

kan ha kommit ensamma eller med sina familjer och sökt skydd i Sverige (Länsstyrelsen, 

2014). 

 

Integration  

Begreppet integration kan ses som en individuell process. Den kan påverkas av olika faktorer 

som möjliggör eller förhindrar integrationen. Integration är en mångsidig process som 

inkluderar allt från arbete, kultur, utbildning, tillhörighet, delaktighet, språk, identitet och 

boende. Varje dimension är en del i integrationsprocessen och tillsammans utgör en helhet 

(Hassan, 2000).  

 

Identitet   

Med begreppet identitet avser studien en individs självbild, där individen blir medveten och 

får en uppfattning om sig själv som en unik individ. Identiteten består främst av hur 

människan är medveten om sitt ”jag” och hur, utifrån olika faktorer, ser på sig själv. 

Individens identitet formas av sin konstruktion: miljö, vänner, familj, kultur och boende 

samt egna val och givna förutsättningar som kön och ursprung (Nationalencyklopedin, 2017). 

 

Kultur 

I studien används begreppet kultur för att förstå de normer, värderingar, traditioner och 

trosbekännelse som finns i de olika grupperna som undersöks i studien. Det handlar om att 

förstå vad som ger mening åt tillvaron inom de olika kulturerna. Inom kultur begreppet 

kommer det att bland annat diskuteras könsroller, gemenskap, nätverk, språk och 

identitetsuppfattning. Hur de tidigare aspekterna kan påverka individens identitet av att leva 

med olika kulturer samtidigt (Regeringen, 2009).  
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2  TIDIGARE FORSKNING   

2.1  Integrationsprocessen  

I det här avsnittet valdes sådana forskningsstudier som belyser de aspekter som berör mitt 
temaområde. Det handlar således om boende, medias betydelse, identitetsskapande, 
kulturens betydelse, gemenskap och dess betydelse, arbete, delaktighet, utbildning och språk.  
 
Bostadsområden  

I en studie av Peterson & Hjerm (2007) framkommer det att individens boende- och 
levnadssituation har betydelse för dennes integration. Sådana aspekter som var individens 
bostad är belägen, hur den ser ut, hur grannskapet är och vilket serviceutbud det finns i 
området är viktiga för integrationen. De faktorer som har inverkan på individens vardag är 
bland annat sociala gemenskaper, utbildning och framgång. När det uppstår 
boendesegregation i ett område innebär det att alltmer “etnisk svenskar” flyttar ut och istället 
flyttar personer med invandrarbakgrund in. Denna förflyttnings rörelse är något som kan 
medföra både sociala och kulturella konsekvenser. Konsekvenser som medför att området i 
sig samt de individer som bor i området till slut hamnar i samhällets underkant.  
Media och människor utanför som inte har besökt de segregerade områdena har för det 
mesta redan en klar uppfattning och syn på området och om de individer som är bosatta i 
området. Flera forskare menar att boendesegregation motverkar möjlighet till integration i 
allt större utsträckning. Etnisk boendesegregation har alltid setts som något negativt i den 
officiella debatten, som innebär att det i området finns olika etniska, nationella grupper som 
bor separerade. Således menar flera forskare att det som uttrycks i det offentliga rummet, 
medför ytterligare stigmatisering för de bostadsområden som pekats ut som problematiska. 
Detta i sin tur påverkar hur de personer som lever där uppfattar sig själva, sin identitet och 
sin integrering i samhället (Urban, 2015). Detta är något som även Lilja (1999) hävdar i sin 
studie. Hon belyser hur det stigmatiserade området eventuellt kan påverka individernas 
identitetsskapande som bor där. Lilja beskriver att den sociala världen och den fysiska har en 
avgörande betydelse för vårt identitetsskapande. Omvärldens reaktioner och uttryck om 
området påverkar individernas identitet och vår syn på oss själva.  
 

Gemenskap 

Urban (2005) förklarar att etnisk segregering inte enbart behöver vara negativt för de utrikes 
födda kvinnor som lever där. Ett homogent grannskap beskriver hon har snarare en viktig 
betydelse för integrationen. Genom att exempelvis ha möjligheten till ett lokalt socialt 
nätverk, underlättar skapandet av ett antal nära och hållbara kontakter. Dessa kontakter 
anses vara viktiga för att utveckla en egen identitet samt för att forma egna åsikter. Gällande 
de invandrade personerna som redan är integrerade i det svenska samhället kan till exempel 
vara till hjälp för sociala frågor, kontakter, språk och annat stöd rörande hur samhället 
fungerar för de personer som behöver bli mer integrerade i samhället. Nordström & Åslund 
(2009) menar genom att det bor ett flertal individer i området med samma bakgrund, språk, 
och kultur kan det leda till att det skapas en känsla av trygghet och gemenskap. Livet anses 
fungera även lättare och smidigare när kvinnor med samma bakgrund umgås då dessa kan ha 
jämlika förväntningar på varandra med jämlika värderingar i vissa situationer. En av de flera 
orsaker som möjliggör den etniska boendesegregationen är att människor väljer att länka sig 
till de människor som de fungerar bäst med. Nordströms & Åslund beskriver vidare att det är 
denna typ av segregation som väntas medföra positiva effekter. Studier hävdar att genom 
kontakt med sina landsmän i området kan det underlätta möjligheterna inom 
arbetsmarknaden. Möjligheter till gemenskap och samverkan menar Urban är något som 
finns i området, men att det är viktigt att dessa möjligheter inte går överstyr. Homogent 
grannskap är positivt till den punkt när de utesluter kontakt med andra människor i det 
svenska samhället.  
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Arbetsmarknaden 

Darvishpour & Westin (2015) beskriver att sysselsättningsgraden bland utrikes födda kvinnor 
i Sverige är mindre bra i jämförelse med de andra OECD - medlemsländer. De beskriver 
samtidigt att gapet mot de inrikes födda vad gäller sysselsättningsgraden är störst. Att få in 
utrikes födda personer på arbetsmarknaden är något som Sverige lyckats sämre med. En 
förklaring till detta sysselsättningsgap mellan utrikes födda och inrikes födda kvinnor, anses 
vara på grund av individens brist på kontakter. Detta menar författarna kan vara en möjlig 
orsak till att flera utrikes födda kvinnor har det svårare att komma in på arbetsmarknaden 
samt att hitta ett arbete. Av en utredning (SOU 2004: 73) visar det sig även att akademiker 
med invandrarbakgrund sällan får möjlighet till arbete utifrån deras utbildningsnivå. Denna 
utredning visar samtidigt att vid de fall det uppstår diskriminering när utrikes födda söker ett 
arbete, visar sig ha betydligt större konsekvenser än vad många utredare förväntade sig. 
Detta är ytterligare en förklaring till sysselsättningsgapet mellan utrikes och inrikes födda. 
En del statliga utredningar påvisar även gällande att komma in i arbetslivet, kan innebära 
betydligt svårare för en person som är utrikes född än inrikes född med jämlika villkor. Med 
andra ord är den svenska arbetsmarknaden begränsad vad gäller inträdet och där etnisk 
diskriminering är till hög grad en orsak till den högre arbetslöshet som råder bland utrikes 
födda. Enligt statistiska data visar det att 36 procent av utrikes födda kvinnor i ålder 25-64 år 
har eftergymnasial utbildning. Det tyder även på att det finns en större andel kvinnor som är 
högutbildade än män, utrikes som inrikes födda. Vad gäller den högre utbildningen i Sverige, 
uppvisas utrikes födda kvinnor få allt högre betyg än vad männen får (Darvishpour & Westin, 
2015). För en fungerande integration är kvinnans delaktighet ett avgörande kriterium för en 
lyckad integration. Att kunna vara deltagande på arbetsmarknaden, föreningslivet, skol- och 
utbildningssystemet samt politiska systemet. I regel innebär det för en kvinna som kommer 
från utlandet, tar längre tid för att bli delaktig i samhället såsom i det politiska systemet. Som 
utrikes född kvinna fullt ut anamma de svenska värderingar samt dess förhållningssätt som 
råder i det nya landet kan ta lång tid (Westin, kap. 2 i Darvishpour & Westin, 2015).  
 

Språk 

Diaz (1997) som är grundaren för integrationsteorin beskriver vikten av att som utrikes född 
kunna tala majoritetskulturens språk. Språket menar han är nyckeln till den verkliga 
friheten, men framför allt nyckeln till integrering i samhället. Genom att kvinnan lärt sig 
språket är då hon har friheten att ta del av samhällets olika delar. Bostad är en av samhällets 
delar där språkfärdigheter krävs för att kvinnan inte ska behöva känna sig begränsad eller på 
något sätt förvirrad och vilse i det nya samhället. Diaz hävdar att en kvinnas valfrihet är styrd 
och begränsad innan hon har lärt sig det svenska språket. Språket är en grundläggande 
förutsättning för att en individ ska kunna fungera i samhället.  
 

2.2  Identitetsuppfattning inom olika kulturer 

Denize & Perdikaris (2000) gjorde en studie om hur assyriska ungdomar samt kvinnliga 
äldre ungdomar upplever sin livssituation av att leva ett liv mellan två världar. Författarna 
beskriver i sin studie att de äldre ungdomarna som kommit till Sverige och har sin identitet 
formad i ursprungslandet hamnar i en ifrågasättande position. Kvinnan ifrågasätter sin 
identitet från hemlandet med den nya i Sverige. Det kan således leda till att det blir svårt att 
uppfatta sin identitet av att leva med två olika kulturer. Eftersom det handlar om två kulturer 
som skiljer sig avsevärt. Detta är något som kvinnan konfronteras med, i samband med i 
mötet av annorlunda normer, värderingar, språk och sociala koder som de inte riktigt känner 
igen sig i.  
 
Detta är något även Ahmadi (1997) hävdar i sin studie om hur utrikes födda iranska kvinnor 
och mäns attityder är mot integrationen i det svenska samhället. Författaren menar att när 
kvinnan möter ett nytt samhälle som innebär att möta dess specifika trossystem, värdesystem 
och livsstil, krävs en rekonstruktion av dennes identitet. Eftersom när det existerar en stor 
klyvning mellan kvinnans egen kultur och den nya, kan denna rekonstruktion förstöra 
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hennes värdesystem. Det kan skapa förvirring mellan hennes förflutna och den faktiska 
verkligheten, som i sin tur äventyrar kvinnans inre identitet. Således menar sociologen 
Liebkind vidare i Ahmadi (1997) att för en utrikes född kvinna är det avgörande att ha en 
känsla av att passa in. Både mellan kvinnans förflutna av social struktur och nuvarande 
sociala nätverk, för att kvinnan ska lyckas uppnå en integrerad identitet.  
  
Vidare menar Ahmadi (1997) i sin studie att enligt flera studier har det visat sig att iranska 
kvinnor har en bättre chans att anpassa sig till västerländska samhällen än iranska män. 
Resultatet i studien visade att iranska kvinnor i sin tur hade en mer positiv inställning till det 
nya samhället som ökar omfattningen av hennes önskan att integreras. Ahmadi menar att 
kulturen betecknar oftast värderingar och yttre uttryck. Dessa anses vara nödvändiga för att 
kvinnan ska kunna bygga en bild av sig själv, sitt eget jag i relation till andra. Eftersom 
kulturen är kärnan för kvinnans företräden i hennes dagliga liv, utgör det också en viktig del 
av kvinnans sociala miljö som hon befinner sig i. Kvinnans identitet således konstrueras 
genom hennes interaktioner med sin sociokulturella miljö. Varje kvinnas identitet är 
beroende av den samhällskultur som hon är involverad i, vilket därmed är den som har 
påverkat hennes identitetsuppfattning. Missförhållanden inom den kultur hon lever i, det vill 
säga en konflikt mellan den gamla och den nya kan påverka hennes uppfattning om sig själv.   
Liebkind (1996) beskriver detta vidare i sin studie som gjordes på 159 vietnamesiska 
flyktingar. I studien framkommer att kön har betydelse för hur man integrerar gamla och nya 
kulturer. Äldre kvinnor är traditionellt bärare av gamla kulturer, det är mera troligt att de blir 
hemma och utövar ett traditionellt liv och upprätthåller sina traditioner. Medan unga 
kvinnor har en tendens att ta till sig nya normer. Enligt de unga kvinnorna i Liebkinds studie 
kan ett nytt samhälle ge större frihet och möjligheter. Detta kan leda till att det uppstår 
konflikt mellan generationer i familjen.  
 
Hassans (2000) beskriver detta vidare i sin studie med tolv invandrarkvinnor som berättar 
om sina personliga upplevelser av integrationsprocessen. Han menar att det visar sig att 
familjen utgör en viktig betydelse för kvinnans integritet samt identitet i samhället. Han visar 
en koppling av hur jämställdheten utspelar sig inom familjen samt hur väl integrerad 
kvinnan är i det svenska samhället. Detta kan innebära en svårighet för kvinnan hur hon ska 
uppfatta sig och sin identitet som. 
 
Enligt en förstudie av Eksen, Högfeldt & Slonje (2009) som gjordes på 27 utrikes födda i 
Göteborg beskrivs hur integrationen upplevs av utrikes födda i Göteborg. I denna studie 
beskriver författarna att känslan av tillhörighet i det nya samhället, har stor betydelse för 
lyckad integration. Detta styrker Azar (2001) i sin rapport om “den äkta svenskheten” där det 
framkom hur den svenska kulturen och det svenska levnadssättet framställs för många 
utrikes födda som eftersträvansvärd. För många av dem representerar “svenskheten” en ideal 
med en privilegierad position som kan ge dem tillgång till samhällets övriga resurser. Azar 
menar att de kvinnor som nyligen har kommit till ett nytt land kan sakna gemenskapen och 
därför strävar de efter att känna gemenskap och tillhörighet. Under denna fas kan 
“svenskheten” ses som en eftersträvansbar identitet. Azar förklarar att den svenska 
identiteten är innehållslös. Den får dock ett innehåll och betydelse för att de finns utrikes 
födda kvinnor som känner utanförskap och vill anamma den svenska identiteten.  
 
Eksen, Högfeldt & Slonje (2009) kom fram till att många av de kvinnor som deltog i studien 
upplevde sig som “ingetlandsmänniska” det vill säga att de varken hör hemma i hemlandet 
eller i Sverige. Det kan även vara att kvinnan står mellan två motsatta identiteter. Ett annat 
uttryck för detta är att befinna sig som “mitt emellan” eller att skifta sin identitet utifrån 
sammanhanget och mötet. Ett ytterligare förhållningssätt kan vara att utrikes födda kvinnor 
inte behöver stå inför ett val vad gäller etnisk identitet eller tillhörighet. En del kvinnor i 
förstudien använde sig till exempel av deras erfarenheter utifrån sina två eller fler 
identitetskonstruktioner. Författarna menar vidare att för den integrerade utrikes födda 
kvinnan betraktas det som både positivt och naturligt att hon rör sig mellan sina två eller 
flera identiteter beroende på vilket sammanhang hon befinner sig i. 
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3  TEORETISKT PERSPEKTIV 

Det intersektionella perspektivet samt Diaz (1997) integrationsteori anser jag är relevanta för 
mitt undersökningsområde och till hjälp när jag analyserar all material som insamlats. Detta 
eftersom teorierna tar upp flera av de områden som senare kommer att belysas. Många av de 
aspekter som teorierna diskuterar anser jag är av betydelse för en kvinnas ställning och 
integration i samhället. Integrationsteorin tillsammans med det intersektionella perspektivet 
utgör två komponenter för senare analys. Det intersektionella perspektivet är ett mångsidigt 
perspektiv som i den här studien kommer att lägga vikt på kategorierna kön, etnicitet och 
identitet. Dessa tre kategorier från det intersektionella perspektivet tror jag kan hjälpa mig 
vidare i analysen med att problematisera ifall det finns orsaker som möjliggör eller 
förhindrar integrationsprocessen för kvinnorna. Vidare ifall de upplever att deras identitet 
påverkas av att leva med olika kulturer. Sedan kompletterar jag det med integrationsteorin av 
José Alberto Diaz (1997) som anger en ytterligare förklaring på integrationsprocessen.  
 

3.1  Intersektionalitet  

Det perspektiv som stödjer studien är intersektionalitet. Det intersektionella perspektivet 
fokuserar på att analysera skärningspunkter mellan maktordningar utifrån olika kategorier 
såsom kön, etnicitet, klass, identitet, religion, hudfärg, ålder med mera. Detta perspektiv 
undersöker hur de olika samhälleliga maktordningar samverkar eller konkurrerar varandra. 
Maktpositioner synliggörs i syfte att problematisera och uppmärksamma underordning och 
ojämlikhet som existerar mellan olika grupper (Mattson, 2010).  
 
Hon menar även att makt skapas vid de fall det uppkommer motsatser. Det kan röra sig om 
könsmotsatser kvinna/man, eller också om etnicitetsmotsatser utrikes född/inrikes född. 
Dessa motsatser skapar i sin tur sina positioner av över och underordning samt ojämlikhet. 
Maktaspekten i sig är komplex och föränderlig. Makt är en konstruktion som inte bör 
definieras som ett statiskt fenomen, utan det innehar vissa förutbestämda ramar (Mattson, 
2010). Det är viktigt att makt analyseras utifrån villkor och handlingar som varierar och 
ändras i tid och rum. Det är således viktigt att uppmärksamma kvinnors olika levnadsvillkor i 
syfte att belysa problematiken om diskriminering av utrikes födda kvinnor (de los Reyes & 
Mulinari, 2005). 
 

Mattson (2010) beskriver att när människan kategoriseras kan skillnader och ojämlikheter 
bli centrala för kategoriseringen på individen, där de förstås som både skilda samt 
hierarkiska. Könsmotsatser eller etnicitetsmotsatser skapas och upprätthålls genom att det 
existerar ojämlikhet och skillnader. Det är hierarkiska motsatspar som konstruerar varandra. 
Ett exempel på ett sådant motsatspar är just kvinna/man där det blir lättare att förstå vem av 
dem som är i överordnad respektive underordnad ställning. Detta tankesätt visar inte enbart 
skillnaden mellan könen utan också en hierarkisk ordning och hennes ställning som sin tur 
ger kvinnan och femininiteten ett mindre och sämre värde än exempelvis männen som får en 
högre ställning. Bursell (2015) beskriver hur maktrelationer utformas inom könssegregering, 
där arbetsmarknaden är ett bra exempel. Kvinnoyrken värderas lägre samt kvinnorna har 
sämre löner och positioner inom olika yrken. Utifrån den maktordningsprincipen hamnar de 
utrikes födda kvinnorna i en ännu sämre position och blir således utsatta för dubbel 
förfördelning. Detta är ett resultat av att de är just kvinnor men också för att de tillhör en 
etnisk minoritet. Utrikes födda kvinnor omfattas exempelvis av betydligt lägre inkomster än 
deras inrikes födda arbetskollegor samt att de har högre arbetslöshet. Ojämlikheten på 
arbetsmarknaden blir ett faktum mellan och inom åtskilda grupper som dessa, där den 
svenska kvinnan har en status och möjlighet på arbetsmarknaden och den invandrade 
kvinnan har en annan. Att utrikes födda kvinnor är den ekonomiskt mest drabbade gruppen 
med de lägsta lönerna samt villkoren på arbetsmarknaden handlar till stor del om deras kön, 
att de är just kvinnor (Bursell, kap. 11 i Darvishpour & Westin, 2015). 
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Utifrån det intersektionella perspektivet kopplas kvinnans position i samhället till hennes 
kollektiva tillhörigheter exempelvis etnicitet eller könstillhörighet. Enligt perspektivet utgör 
även det svenska majoritetssamhällets attityder och fördomar en stor del av de konsekvenser 
som bidrar till flera etniska minoriteters segregation samt utanförskap i samhället. Det i sin 
tur försvårar utrikes födda kvinnors delaktighet och integration i det svenska samhället 
(Darvishpour & Westin, 2015).  
 
Mattson (2010) gör en tolkning av Gruber (2007) och beskriver att individens identitet är i 

behov av att kunna spegla sig i andra. Han påpekar att det finns två olika tolkningar av 

etnicitet som för en del människor kan förlöpa olika när de invandrar till det nya landet, vilka 

är; den konstruktivistiska och den essentialistiska förståelsen. Etnicitet består av två olika 

synsätt för att förstå processen av hur etnicitet samverkar med identitet. Den består därmed 

av två olika beteenden som tolkas. Den ena, essentialistiska tolkningen, är när individen inte 

släpper in omvärlden och lever kvar i den gamla traditionen och har kvar sin gamla identitet. 

Detta utgör ett gap mellan den gamla och den nya som kan bli stor och skapa problem för sin 

identitetsuppfattning. Den andra, konstruktivistiska tolkningen, leder till flexibilitet och 

öppen för förändringar. Den konstruktivitiska tolkningen är en förståelse av att etnicitet inte 

är något människan är. Tolkningen menar att etnicitet byggs upp med tiden och i samspel 

med omgivningen, såsom människan senare kommer att uppfatta sig själv och sin identitet 

som. Etnicitet och identitet utgör en och samma process där individen är ständigt beroende 

av sin angivna kontext både vad gäller sin kultur och sin identitetsuppfattning.  

 

3.2  Integrationsteorin  

Integrationsteorin av José Alberto Diaz (1997) är ytterligare en teori som kan hjälpa till i 
förståelsen. Integrationsprocessen och dess olika faser för individen är centrala för 
förståelsen av vart individen står i samhället och uppfattar sig själva.  
 
Diaz nämner olika aspekter som är av betydelse för individens integration med 
invandrarbakgrund. Han beskriver integrationsprocessen som en social företeelse, där de 
viktigaste delarna anses vara jämlikhet och delaktighet i det nya samhället. 
Integrationsprocessen enligt Diaz (1997) kan delas upp i olika faser. Den första tiden som en 
utrikes född genomgår i det nya landet kallar han för “primär integration”. Det är under den 
här perioden individen bygger upp en plattform för den fasta och långvariga integrationen. 
Nästa steg kallar Diaz för “sekundär integration”. Det finns faktorer som han menar utgör en 
viss grund som individen sedan kan fortsätta bygga vidare på. Dessa är språkfärdigheter, 
högre utbildning samt andra viktiga aspekter som anses vara viktiga för deras 
samhällsdeltagande. Diaz menar i sin integrationsteori att det finns tre olika teoretiska 
utgångspunkter som är av betydelse för integrationen. Ena utgår ifrån individuella resurser, 
handlingsutrymme och samhällssammanhang. Den andra är att integration är ett 
komplicerat begrepp då den omfattas av en mängd olika dimensioner och därför kan 
uppfattas som diffus. Det tredje är att den primära och sekundära integrationen är två olika 
skeden som är viktiga att skilja på. Det är viktigt att primär integration ses som en annan typ 
av integration då det är individens första tid i det nya landet. Detta gentemot hur 
integrationen ser ut i det senare stadiet av sekundär integration.  
 
Diaz definierar begreppet integration genom att det är ett tillstånd. Ett tillstånd av individer 
med invandrarbakgrund som antingen uppnår en ofullständig eller en fullständig jämlikhet 
med de som är inrikes födda vad gäller samhällsdeltagandet. Detta kan utspela sig i 
deltagande av arbetsliv, utbildning, boendesituation, sociala relationer och politik. 
Integration definierar han som ett socialt fenomen som syftar till individernas deltagande i 
åtskilda sociala relationer i det nya samhället. Integration förklaras också som en process 
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utifrån att individen förblir en fungerande källa i viktiga samhällssfärer. Eftersträvande 
resurser såsom sociala kontakter, arbete, utbildning, inkomst och rättigheter (Diaz, 1997). 
 
Diaz anser att marknaden har ett mer omfattande ansvar än det civila samhället för en lyckad 
integrering för utrikes födda, eftersom deras allmänna grundprincip hänger på 
arbetsmarknaden. Diaz hävdar dock att det är först när individen lärt sig det svenska språket 
och andra kunskapsfärdigheter inom mottagarsamhället som hen uppfyllt den verkliga 
friheten. Individen befinner sig innan dess av en styrd samt begränsad valfrihet. Han betonar 
dock att valfriheten inte endast uppfylls av politiska insatser. Det hänger lika mycket på 
interaktionen mellan individens motivation samt samhällets engagemang för att underlätta 
inträdet på arbetsmarknaden och att varje enskild ska ha rätt till möjligheter på jämlika 
villkor (Diaz, 1997). 
 

 

4  METOD  
Under detta avsnitt kommer val av metod att redogöras. Vidare kommer det att beskrivas hur 
urvalet gick till, vilken datainsamlingsmetod som har använts samt hur empirin har 
analyserats. Jag kommer i slutet av metodavsnittet att redogöra för hur intervjuerna gick till 
och sedan ha en avslutande metoddiskussion samt om etiska ställningsstaganden. Studien är 
baserad på en kvalitativ metod utifrån semistrukturerade samtalsintervjuer, i syfte att ge 
större utrymme för respondenterna att utveckla sina svar. Detta medför att det under 
intervjun blir möjligt att fånga upplevelser, känslor och uppfattningar av vuxna utrikes födda 
kvinnor som bor i ett segregerat område på en djupare nivå, för att sedan tolka dem. Vid 
användandet av en semistrukturerad intervjuguide, finns det utrymme för respondenterna 
att besvara frågorna öppet och individuellt samtidigt som frågorna inte behöver gå enligt den 
ordning som de är formulerade (Bryman, 2011). I denna studie använder jag även mig av en 
abduktiv ansats. Det innebär att det tas hänsyn till både empiri och teori i studiens 
utformande. Utifrån den empiri som insamlats ska sedan analyseras och förstås med hjälp av 
utvalda teorier i studien (Alvesson & Sköldberg, 2008).    
 
Intervjuguiden utformades genom att frågorna utgick ifrån olika teman. Frågor som berör 
kvinnors upplevelse av integration samt av att leva med olika kulturer. Intervjuguiden bestod 
av nio åtskilda teman: bakgrundsfrågor (tema 1), hemlandet (tema 2), nya landet-Sverige 
(tema 3), identitet (tema 4), kultur (tema 5), språk (tema 6), delaktighet (tema 7), 
integration/bostadssegregation (tema 8) och diskriminering (tema 9).  
 
Bryman (2011) menar att när teman används bör de utformas i en bra och sammanhängande 
ordning, i syfte att även underlätta besvarandet av undersökningens frågeställningar. Under 
intervjuns gång ska det även finnas utrymme för flexibilitet genom att vara förberedd på att 
kunna ändra ordningsföljden i intervjufrågorna. Således har det varit möjligt att utifrån 
tematiseringar kunna hålla en viss struktur under intervjuns gång. Det fanns även en 
flexibilitet till att ändra ordningsföljden av frågorna och eventuellt avstå från någon fråga. 
Semistrukturerade intervjuer enligt Kvale & Brinkmann (2009) går att användas i olika 
intervjuer. Detta eftersom att frågorna som ställs varken är enbart informella eller 
strukturella. Således är denna intervjumetod passande för att fånga upplevelser samt hur 
deras identitet upplevs med olika kulturer utifrån kvinnornas perspektiv. 
 

4.1  Urval 

Utifrån studiens syfte söktes och togs det kontakt med fem utrikes födda kvinnor. Endast fyra 
av dem kunde ställa upp, den femte uteblev och kontakten med henne upphörde. Kvinnorna 
kom från mellanöstern till Sverige när de var i 10-15 år åldern. För att säkerställa att 
respondenterna hade erfarenheter och hunnit skapa en uppfattning om sin integrering i 
samhället, var kravet att kvinnorna hade varit bosatta i området i minst fem år. Urvalet som 
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användes i denna studie var ett snöbollsurval - eller kedjeurval som är en form av ett 
bekvämlighetsurval. Bryman (2011) förtydligar att det går ut på att se till att få kontakt med 
ett fåtal personer som verkar relevanta för studiens område. Utifrån dessa personer knyts 
sedan nya kontakter med ytterligare respondenter. Redan från början bestod respondenterna 
av de personer som vid det tillfället visade sig vara tillgängliga för forskaren. 
 
Ambitionen med en kvalitativ metod av snöbollsurval som urvalsstrategi, är att det enbart går 
att redogöra för respondenternas egna upplevelser. Det finns inget anspråk att generalisera 
resultaten av deras svar (Bryman, 2011). 
 

4.2  Tillvägagångsätt 

Samtliga fyra intervjuer med kvinnorna skedde hemma hos dem och tog mellan 50-60 
minuter var att genomföra. Varje respondent blev informerad om att intervjun kommer att 
behandlas konfidentiellt där det inte kommer att framgå vem det är som intervjuades. I 
samband med detta fick respondenterna även reda på att de får fiktiva namn i studien i syfte 
att förstärka anonymiteten. Respondenterna frågades om samtycke inför intervjuerna, vilket 
gavs. Inspelade intervjuer underlättar transkriberingen vilket gör det möjligt att viktig 
information såsom citat i studien inte missas. Bryman (2011) beskriver att inspelning av 
intervjuer är en av de många fördelar med kvalitativ forskning. Detta medför att forskaren 
inte glömmer något av det som framgick i intervjuerna.  
 

4.2.1  Datainsamling och databearbetning 

Efter att samtliga intervjuer genomfördes, transkriberades de omgående. Transkriberingen 

ger oss forskare möjlighet att undersöka det som respondenterna sagt mer än en gång. 

Genom att transkribera betyder det att i analysdelen finns det möjlighet till att använda sig av 

citat utifrån respondenternas utsagor, vilket har varit till stor hjälp i studien. Enligt Kvale & 

Brinkmann (2009) kan det som respondenterna sagt även kortas ner för att minska på 

mängden insamlad data. Det insamlade materialet blev sedan tematiskt analyserat. Detta 

beskriver Bryman (2011) syftar till att betona viktiga begrepp samt kategorier inför senare 

analys. Materialet som kommit fram i denna studie har till en början bearbetat genom att 

hitta olika kategorier för senare kodning. Därefter gjordes en analys och tolkning av det 

kodade materialet utifrån de bestämda temaområdena. Dessa tematiseringar såväl 

undertematiseringar bidrog till att hitta gemensamma utsagor om ämnet, vilka presenteras i 

avsnittets resultat och analysdel.  

 

4.3  Validitet och reliabilitet  

Validitet menar Bryman (2011) är ett av de viktigaste forskningskriterier i en studie. Validitet 
handlar om studien verkligen undersökt det som är ämnat att undersöka enligt studiens syfte 
och frågeställningar. Enligt validiteten är det viktigt att intervjufrågorna är relevanta för att 
få svar på det som studien efterfrågar, samtidigt som de är ställda till rätt personer 
(Svenning, 1999). De utvalda respondenterna ansågs vara relevanta för mitt 
undersökningsområde, eftersom jag ville intervjua vuxna utrikes födda kvinnor som har varit 
bosatta i Södertälje området i minst fem år. Detta är vad den inre validiteten skapar och 
därför går det att påstå att den är hög. Fler respondenter i studien hade nog gjort det möjligt 
att få fram fler nyanser och perspektiv i det insamlade materialet. Trots antalet av enbart fyra 
respondenter har det bestått av respondenter som varit lämpade och kunnat ge relevanta svar 
till studien. Vid en kvalitativ studie finns det inget anspråk på att generalisera 
respondenternas svar gällande deras upplevelse av integration, vilket heller inte har varit min 
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avsikt. Det går därmed inte att hävda att de fyra utrikes födda kvinnorna som intervjuades, 
representerar resterande utrikes födda kvinnors erfarenheter av integration.  
 
Reliabilitet handlar om den insamlade informationen är tillförlitlig eller inte (Bryman, 2011). 
Den utgår ifrån huruvida resultatet kommer att bli densamma om exempelvis fyra andra 
utrikes födda kvinnor hade blivit intervjuade vid en annan tidpunkt. Detta är vad Bryman 
beskriver extern reliabilitet, som innebär att en undersökning skulle kunna genomföras exakt 
likadant om några år och att själva resultatet då skulle förbli densamma. Inom kvalitativ 
forskning kan detta innebära en svårighet eftersom kvalitativa intervjustudier handlar om 
huruvida respondenternas svar ter sig olika vid ett annat intervjutillfälle med en annan 
forskare. Det kan även tänkas att eftersom det finns en osäkerhet kring hur svaren kan 
varieras av respondenterna i framtiden, går det att påstå att reliabiliteten i denna studie är 
låg.   
 

4.4  Etiska ställningstaganden 

Forskningen är enligt Vetenskapsrådet (2002) både nödvändigt och viktigt såväl för den 
enskilde individen som samhällets utveckling. Det lyfts även fram att vid vetenskapliga 
studier är individen berättigad ett så kallad individskyddskrav. Detta krav innebär att denna 
person inte får utsättas för otillbörlig insyn i exempelvis sitt privatliv, eller utsättas för 
psykisk eller fysisk skada. Det är därmed viktigt att det inför varje vetenskaplig studie görs en 
avvägning. En avvägning utifrån att det förväntade resultatet och tillskottet inte kommer att 
medföra konsekvenser för den berörde respondenten. Det finns fyra viktiga forskningsetiska 
principer enligt Vetenskapsrådet som bör uppfyllas inför varje vetenskaplig studie som görs. 
Dessa krav är följande: informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet som är det första kravet, utgår ifrån att forskaren har en 
plikt att informera samtliga respondenter om studiens syfte. Vidare upplysa om att de deltar 
frivilligt i studien och har därför rätt att närsomhelst avbryta sin medverkan. 
Samtyckeskravet innebär att respondenten anger sitt enskilda samtycke till medverkan i 
forskningsstudien. Konfidentialitetskravet innebär att det ska vara sekretessbelagt vad gäller 
alla respondenters uppgifter i studien i syfte att personens identitet inte ska röjas. Kravet av 
att uppgifterna skall förvaras anonymt samt att obehöriga inte kan sprida informationen 
vidare. Nyttjandekravet som är det sista kravet, innebär att alla uppgifter som samlats in om 
de enskilda individerna får enbart användas i forskningssyfte.  
 

Genom användandet av dessa fyra krav som stöd har det medfört att alla respondenter i 
studien blivit tillfrågade och därmed blivit informerade omgående om studiens syfte. Ett 
giltigt samtycke har sedan insamlats av samtliga där de har tackat ja till att medverka och bli 
intervjuade. Innan intervjun genomfördes blev samtliga informerade om ett godkännande till 
att intervjun kommer att spelas in inför senare resultat och analys. Det framgick även 
information om att det kommer att användas fiktiva namn i studien och inte deras riktiga 
namn. Detta i syfte för att inte de inte ska bli igenkända och förstärka respondenternas 
anonymitet i studien. Denna typ av information ger möjlighet för respondenterna att känna 
sig mer bekväma under intervjuns gång samt att kunna uttrycka sig öppet och mer utvecklat. 
Under intervjun ställdes en del frågor som kunde beröra känsliga klientärenden, således är 
fiktiva namn anpassat för att säkerställa att personen inte blir identifierbar. Intervjun 
omfattades av en flexibilitet där respondenterna hade möjlighet att hoppa över vissa frågor, 
och inte behöva gå enligt intervjuguidens ordning. De hade även möjligt att inte svara på 
vissa frågor om det blev för känsligt eller obekvämt att svara på (Vetenskapsrådet, 2002). 
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5  RESULTAT OCH ANALYS 

Jag valde mina respondenter med bakgrund från mellanöstern. Urvalsgruppen i denna studie 
bestod av fyra kvinnor i åldern mellan 20-35. Samtliga utrikes födda kvinnor som var 
tillgängliga för forskningen, kom till Sverige mellan 10-15 års ålder. Kontakt med kvinnorna 
togs genom antingen telefon eller mail. Sedan bokades intervjuer vilka hölls hemma hos dem.  
 
I studien har jag valt att använda fiktiva namn på mina respondenter: Tanja, Stephanie, 
Jelina och Linda. Detta för att säkerställa att deras identitet skyddas men även för att det ska 
framgå en tydlig struktur. Fiktiva namn kan ge läsaren en tydligare förståelse för vilka 
respondenter som har sagt vad. Tematiseringen i studien kommer att presenteras i tre teman 
som grund till syftets frågeställningar. I samband med detta relateras även den tidigare 
forskningen samt teorierna under respektive tema.  
 
 

5.1  Kvinnornas upplevelser av integration  

Det framkom att integrationen är en viktig del för samtliga respondenter som de tar på allvar. 

De samtliga uppgav att de idag har ett arbete, utbildning och behärskar det svenska språket 

för att kunna fungera i samhället.  

Två av fyra kvinnor menade att det finns en skillnad på hur trivseln upplevdes i början av ens 
tid i Sverige och några år därefter. Stephanie beskrev att i början av livet i Sverige var det mer 
kämpigt. Det fanns en hel del som hon var tvungen att ta itu med som ung och ny i landet, 
exempelvis språket. Under den tiden var det som svårast när hon inte hade några 
förkunskaper alls och inte kunde uttrycka vad hon ville. Jelina beskrev att hon var orolig och 
osäker i början. Hon kom till Sverige som 10-åring och hade press hemifrån att lära sig det 
svenska språket eftersom hon var äldst av syskonen. Detta var kämpigt för henne med tanke 
på att det även fanns andra förväntningar, värderingar och normer. Jelina förklarade att:  

Man tar in tanken i början att allt är nytt, främmande, och undrar hur det kommer att 

gå för en, man oroar sig och har massa andra tankar i huvudet. Man är medveten om att 

man inte har så mycket kunskap i början och att det krävs tid att komma in i allting. Jag 

var oftast orolig och undrade hur vi skulle klara oss, familjen pressade mig att lära mig 

det svenska språket och att börja i skolan för att vara en god förebild för mina små 

syskon.                                                                                                                             - Jelina. 

Det framkom att språket var bland de viktigaste för kvinnorna att lära sig när de först kom till 

Sverige. Tre av fyra kvinnor uppgav att SFI kurser (svenska för invandrare) varit till hjälp för 

sin integrering där de lättare kunnat komma in i det svenska samhället. Stephanie förklarade 

att:  

Det var liksom det viktigaste för mig när jag kom hit. Eftersom om man har valt att leva 
i ett nytt land är det viktigt att man ska kunna språket, för att minska missförstånd eller 
andra feltolkningar sinsemellan. För mig var språket jätteviktigt att ta itu med för att 
slippa missförstånd. Så det jag började göra när jag flyttade hit, var att jag började läsa 
allt från barnböcker, tidningar, liksom allt jag fick syn på och kunde läsa läste jag. Jag 
sa för mig själv hela tiden nej jag ska lära mig språket och började på SFI. Jag gick där i 
cirka fyra terminer och därifrån började jag på högskola. Att som ny i landet inte kan 
behärska det svenska språket är en obehaglig känsla då man känner sig som döv när 
man inte kan kommunicera.                                                                               - Stephanie. 

 

Utifrån att samtliga kvinnor uppgav att de arbetar idag och har utbildat sig upplever de dock 

att de alltid kan integreras och utveckla sig mer än vad de är idag. De menade att som kvinna 

är man aldrig överutbildad eller för integrerad. Det finns alltid något som man kan behöva 

bygga vidare på sig själv menar dem. Kvinnorna berättade även att språkfärdigheter eller 
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högre utbildning är aspekter som de kommer att fortsätta bygga vidare på, i samband med 

sina kommande utbildningar. Tanja förklarade på detta sätt: 

Jag antar att det finns alltid något man kan förbättra hos sig själv. Man kan liksom 
aldrig vara överutbildad eller liknande, utan man kan alltid fortsätta bygga på vissa 
delar hos sig själv. Så jag skulle nog säga att språket är något som jag tror kan få mig att 
bli ännu mer integrerad, även fast jag behärskar det svenska språket, tror jag att den 
kan bli ännu bättre. Detta är något jag kommer att fortsätta kämpa med under min 
kommande utbildning samt i möte med andra svenskar i min omgivning som jag brukar 
umgås med. Samtidigt upplever jag en ytterligare sak, att jag är i en gemenskap med 
flera andra som kan bli bättre på det svenska språket.                                            - Tanja. 

 
Trots kvinnornas utvecklingsmöjligheter i samhället har tre av fyra kvinnor ändå fått uppleva 
eller haft någon i sin närhet som upplevt diskriminering på grund av sin etniska bakgrund. 
Två av dem uppgav att de själva har varit med om diskriminering. Den tredje har haft någon i 
sin närhet som har upplevt diskriminering i Sverige. Tanja lyfte fram att hon på en av hennes 
tidigare arbetsplatser blev annorlunda behandlad och stämplad på grund av sitt ursprung. 
Några människor har sett henne med en annorlunda syn och kategoriserat henne så som ”de 
andra” och annorlunda. Trots detta har hon lyckats kämpa sig igenom detta och gått vidare. 
Jelina uppgav att trots hennes upplevelse av god integration i Sverige idag, så har hon 
upplevt en form av diskriminering som utmärkte sig i grundskolan. Jelina förklarade att:  
 

Det var för att jag hade så dåligt språk i början, då jag höll på och kämpa med det 

svenska språket. Jag hade liksom bara bott här i två år. Detta medförde till att jag kunde 

känna otrygghet och utpekad i det svenska samhället. Jag hade då ett jätte dåligt 

självförtroende och var alltid så osäker vad jag än gjorde i skolan bland mina 

klasskamrater och lärare. Detta har medfört till att jag blivit tillbakadragen idag då det 

som hände i tonåren är något som tyvärr har satt sig.                                                - Jelina.                               

Stephanie lyfte fram ett annat exempel utifrån de ovan, där hon istället har fått uppleva hur 
en vän till henne med samma bakgrund blivit utsatt för diskriminering på arbetsmarknaden 
på grund av sitt utländska namn. Stephanie förklarade att:  
 

Det är väl rätt vanligt att heter du svensson eller ett annat typiskt svenskt efternamn så 

har du som kvinna större chans att få jobbet än om du har ett annorlunda utländskt 

efternamn att få jobbet. Detta är något en kvinna med invandrarbakgrund kan uppleva 

idag och som i det här fallet inträffade för min väninna, där hon blev diskriminerad på 

arbetsmarknaden på grund av hennes namn.                                                        - Stephanie. 

 

Stephanies väninna hade således svårt att integreras på grund av detta och var tvungen att 

byta sitt förnamn, vilket ledde till att hon senare fick ett arbete inom kort.                                                                                        

Hälften av kvinnorna upplever att ju mindre släkt i området där de bor, desto bättre blir 

deras integration i det svenska samhället. Mindre kontroll eller övervakning över vad de gör 

eller inte gör i sina liv, desto lättare är det att komma in i samhället. Tanja och Jelina menade 

att detta är ett sätt för dem att kunna behålla sin frihet. Utifrån denna frihet har de möjlighet 

att göra självständiga val, klä sig hur de vill och uttrycka sig hur de vill utan att någon 

påpekar vad som är rätt eller fel. Samtliga uppgav dock att det även finns fördelar med att ha 

sina landsmän nära sig. Grannskapet och gemenskapen var för samtliga kvinnor 

meningsfulla för deras integrationsprocess. Detta genom att de kan utbyta kunskaper och 

hjälpa varandra vad gäller kontakter samt att komma in på arbetsmarknaden.  

Utöver gemenskapen med sina landsmän förklarade samtliga att de är medvetna om vilka 

risker det innebär att enbart umgås med sina landsmän i det nya landet. Samtliga uppgav att 
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de inte har några problem med att träffa sina svenska kollegor och arbetskamrater under 

arbetstid såväl som under sin fritid.  

Det framkom i överlag att samtliga kvinnor trivs bra i Sverige. Tanja upplever att hon trivs 

ganska mycket i Sverige med tanke på att hon kom till Sverige ensam. Hon, har ändå lyckats 

få allt hon ville ha och sökt efter. Tanja behärskar det svenska språket bra idag, hon utbildar 

sig och arbetar samtidigt. Hon har också ett stort intresse för politiken i Sverige. Tanja 

förklarade att:  

Så jag menar här i Sverige när vi kommer hit vi lär oss språket, vi går i skolan, vi lär oss 

liksom ändå ganska mycket om vi bara vill. Min vilja har gjort mycket till att jag lyckats 

anpassa mig så bra i det svenska samhället.                                                             - Tanja.                                  

                                                         

5.1.1 Analys av kvinnornas upplevelser av integration  

Samtliga respondenter beskrev att de upplever att de är integrerade i samhället samtidigt 
som de bor i ett segregerat område i Södertälje. Tre av fyra kvinnor lyfte fram att 
diskrimineringen varit synlig under deras tid i Sverige men att de har kunnat bearbeta denna 
upplevelse och kämpat vidare. 

Samtliga respondenter var medvetna om och har upplevt att integrationen inte är något som 
går fort eller något som man uppnår direkt. Det är en process som tar tid. Respondenterna 
upplever detta i likhet till hur det skiljer sig från hur de trivdes i början av deras tid i Sverige 
och hur de trivs idag. Detta hör ihop med det som Diaz (1997) förklarar i sin 
integrationsteori. Individen menar han befinner sig i ett annat stadie under sin första tid i det 
nya landet så kallad primär integration. Den skiljer sig gentemot hur individens integration 
ser ut i det senare stadiet som kallas sekundär integration. Det kan tolkas som att beroende 
på vilket stadie individen genomgår i sin integration avgör ens upplevelse av integration. 
Samtliga kvinnor lyfte fram att för dem var språket under deras primär integration det 
viktigaste redskapet i ett nytt land. Detta för att förstå sig på samhällets normer och koder, 
men även för att komma in i samhället. Det är en början till att kunna ta del av samhällets 
erbjudanden såsom utbildning, jobb och kommunikation med andra. Detta uttal lyfter även 
Diaz (1997) enligt integrationsteorin att språket är den viktigaste upptäckten i ett nytt land 
för att uppleva såväl frihet som integrering i samhället. Detta kan tolkas som att innan dess 
är kvinnan begränsad av sin valfrihet på grund av sin resursbrist. 

Det framkom av samtliga respondenter att det även finns ytterligare aspekter som de kan 
bygga vidare på hos sig själv för att känna sig mer integrerad. Genom att utbilda sig till något 
med högre status eller bygga vidare på sitt språk var alla överens om. Diaz (1997) antyder i 
sin integrationsteori också detta och menar att genom att vidareutbilda sig medför detta 
större möjligheter för kvinnorna. Han menar precis som respondenterna att dessa är viktiga 
aspekter för individens samhällsdeltagande. Utöver samhällsdeltagandet, framkom det av 
samtliga respondenter att högre utbildning var även viktigt för att känna sig likvärdig och 
jämlik. Detta menar Mattson (2010) enligt det intersektionella perspektivet beror på de köns 
och etnicitets- motsatser som finns i samhället som skapar sina positioner av över och 
underordning samt ojämlikhet. Ur ett intersektionellt perspektiv kan man förstå strategin av 
att kvinnan väljer att högutbilda sig. Det blir som ett sätt för att motverka den underordning 
som kan innebära att vara kvinna. Det samtliga respondenter visade sig ha gemensamt är att 
de har en utbildning här i Sverige eller har utbildat sig tidigare. Darvishpour & Westin (2015) 
lyfter fram att enligt statistiska data visar det sig att 36 procent av de utrikes födda i ålder 25-
64 år har eftergymnasial utbildning. Det tyder på att det finns en större andel kvinnor som är 
högutbildade än män, både vad gäller utrikes födda som inrikes födda. Detta kan därför 
tolkas att makten förändras och inte bör ses som ett statiskt fenomen.  

Det framkom att orsaker som hindrar kvinnornas integration är diskriminering. Två av 
kvinnorna har fått uppleva diskriminering på grund av sin etniska bakgrund, medan den 
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tredje kvinnan har haft någon i sin närhet som upplevt diskriminering på grund av sin 
etniska bakgrund. Tanja upplevde diskriminering på en av hennes tidigare arbetsplatser, 
Jelina i grundskolan och Stephanies vän på grund av sitt namn. Detta kan tolkas som att 
etniciteten har sin betydelse för en utrikes född kvinnas möjligheter och position i det nya 
samhället. Darvishpour & Westin (2015) lyfter fram att etniciteten har sin betydelse genom 
att etniska majoriteter i landet oftast är överordnade i sin position medan etniska minoriteter 
oftast är underordnade. Tanja förklarade att: ”… Genom att de såg mig på ett annat sätt, att 
jag inte är kapabel eller inte har tillräcklig kompetens för att utföra det arbetet började jag 
förstå i vilken situation jag var i.”  

Bursell (2015) lyfter fram utifrån det intersektionella perspektivet att ojämlikheten på 
arbetsmarknaden blir ett faktum mellan och inom åtskilda grupper av exempelvis utrikes 
född/inrikes född. Den svenska kvinnan har en status och möjlighet på arbetsmarknaden och 
den utrikes födda kvinnan har en annan. Darvishpour & Westin (2015) hävdar att det 
svenska majoritetssamhällets attityder och fördomar till individen utgör anledning till flera 
etniska minoriteters segregation samt utanförskap i samhället. Detta kan därför tolkas som 
att de blir sedda som ”annorlunda” och därmed blir det lättare för majoritetssamhället att 
stigmatisera minoritetsgrupper utifrån ett ”vi-och dem”. Detta tankesätt lyfter Darvishpour & 
Westin (2015) fram att utifrån ett intersektionellt synsätt kopplas kvinnans position i 
samhället i synnerhet till hennes kollektiva tillhörigheter, exempelvis etnicitet- eller 
könstillhörighet.  

 

5.2  Kvinnornas upplevelser av segregation 

Det framkom av samtliga kvinnor att det segregerade området Södertälje inte har påverkat 
deras integration. Kvinnorna förklarade att genom att arbeta, använda det svenska språket 
dagligen, umgås med svenska kompisar och kollegor, upplever kvinnorna inte att deras 
bostadsområde har påverkat deras integration. Linda lyfte fram att det aldrig har funnits 
några hinder eller problem med att anpassa sig i samhället när man beslutat sig redan från 
början för vad som är bäst för en. Således har Södertälje som område aldrig påverkat henne 
eller hennes integration då hon under sin första tid i Södertälje fick hjälp av en bekant till 
hennes pappa. Linda fick hjälp med att skicka in en ansökan som därefter ledde till att hon 
hittade sig ett arbete. Med hjälp av kontakter i området har det hjälpt Linda i sin integration. 
Tanja förklarade detta på ett annat sätt: 
 

Min vilja har bara varit stark sedan dag ett och inget har kunnat stå i min väg. Detta har 

visat resultat för mig idag och därför kan jag påstå att jag känner mig integrerad i det 

svenska samhället samtidigt som jag bor i ett segregerat område.                         - Tanja.  

Jelina lyfte fram en liknande erfarenhet samtidigt som hon uppgav att det finns en nackdel av 
att leva i Södertälje.  
 

Det kommer allt fler och fler människor från utlandet till Sverige nuförtiden, och då 

tänker jag hur detta kan påverka mina barn i framtiden och deras språk. De får ett 

sämre språk när fler och fler av samma ursprung samlar ihop sig i en och samma skola 

och område. Vilket jag är rädd för att detta kan påverka deras framtid.              - Jelina.                                                            

Samtliga kvinnor lyfte fram att Södertälje är ett område som de kan känna sig som hemma i. 
En känsla av trygghet och gemenskap skapas bland sina landsmän samtidigt som de har 
kontakt och möte med andra folkgrupper utanför sin etniska grupp. De lyfte även fram att 
medias negativa syn på området påverkar dem. Det blir en känslomässig reaktion, där de 
upplever medias negativa syn på området som synd, snarare än att det påverkar deras 
utvecklingsmöjligheter i samhället. De har hunnit vänja sig vid området ett bra tag nu och vet 
vad det är för sorts människor som lever i området och vilken bakgrund de flesta har. Linda 
och Stephanie förklarade att:  
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Utan det är väl mer att det har påverkat mig genom att kunnat bli upprörd av vad som 

sägs om området där jag ibland inte håller med om vad som publiceras. Men trots 

denna bild av området så vet man ändå vad man har här och är trygg här. Jag tänker 

också att det är viktigt att media även ser att det finns ambitiösa och pålitliga personer 

här i Södertälje med som tänker på sin framtid och vill integreras, och inte bara utgå 

ifrån den dåliga sidan tänker jag.                                                                            - Linda.  

Vad gäller i området upplever jag mer som individuellt av var och en där jag inte tycker 
att området spelar någon roll i min integrering. Jag kan liksom gå till jobbet när det är 
mörkt utan att behöva känna mig rädd. Jag vet inte om det är fel på mig eller fel på 
andra i och med att många har “svartmålat” Södertälje området. Jag skulle säga att jag 
känner mig rätt så trygg här, och tycker därför att det överdrivs om vad många skriver 
eller säger om området. Utifrån detta menar jag att man aldrig kan gardera att man är 
trygg eller säker någonstans, utan det förekommer kriminalitet lite överallt i landet. Jag 
tror mer på ens egen insats och hur pass motiverad man själv är som individ och vill ta 
för sig. Området har med andra ord ingen effekt på mina möjligheter.          - Stephanie.                                                                                                               

 

Det framkom i de intervjuade kvinnornas utsagor att Södertälje området är ett område som 
alla andra med brister respektive styrkor. De menade att det inte är ovanligt att de får höra 
att det förekommer kriminalitet, våld, hot och bilbränder lite här och där. Utan att det är 
något som förekommer i princip överallt. Det är en dålig utveckling. Vidare lyfte hälften av 
kvinnorna fram att de upplever att media uppmärksammar kanske mer om detta i Södertälje 
för att det finns en etnisk majoritet i området.  
 
Samtliga respondenter uppgav att trots att media har en stor betydelse och påverkar 
människors uppfattningar, överdriver media ibland i sin publicering.  

 

5.2.1 Analys av kvinnornas upplevelser av segregation    

Det framkom att samtliga respondenter upplever att Södertälje som segregerat 
bostadsområde inte har påverkat deras integration negativt. Samtliga lyfte även fram att de 
alltid har upplevt en känsla av trygghet och gemenskap i området. Därför upplevs det svårt 
att tänka sig att medias syn på deras boende kan påverka deras chanser i samhället. 

Samtliga respondenter visade en medvetenhet kring att det i området finns en majoritet av 
utrikes födda. Etnisk segregering är dock inget som förklaras av samtliga kvinnor som något 
negativt vad gäller deras möjligheter till att utvecklas i samhället. Urban (2005) antyder 
också detta att etnisk segregering i området inte alltid behöver ses som något negativt för de 
utrikes födda kvinnorna. Det kan tolkas att det homogena grannskapet har en viktig 
betydelse för kvinnorna som lever i området och för deras integration, snarare än en 
segregation. Tanja uppgav att hon inte tycker att det ska behöva innebära något negativit 
med att det finns så många med samma etnisk bakgrund i Södertälje området. Det blir 
snarare positivt i de sammanhang att du har vänner eller grannar av dina landsmän som 
finns där för dig, som förstår sig på dig och kan hjälpa dig ibland med vissa frågor. Detta 
medför att hon känner sig på hemmaplan där en trygghetskänsla skapas runtomkring i 
området än tvärtom. Urban (2005) lyfter fram detta, att genom att ha möjligheten till ett 
lokalt socialt nätverk, underlättar skapandet av ett antal nära och hållbara kontakter. De 
invandrade personer som redan är integrerade i det svenska samhället kan därmed vara till 
hjälp. Det kan handla om sociala frågor, kontakter, språket och annat stöd om hur samhället 
fungerar, för att de andra ska bli mer integrerade i samhället. Detta går att koppla till Lindas 
utsaga. Hon lyfte fram att under hennes första tid i Södertälje fick hon hjälp av en bekant till 
hennes pappa med att söka ett jobb. Linda förklarade att: ”…Med hjälp av kontakter i 
området har det hjälpt mig ännu mer för att integreras”.  

Det Linda förklarade ovan kan kopplas till den tidigare forskningen gjord av Nordströms & 
Ålund (2009). Författarna menar att det är denna typ av segregation som väntas medföra 



 

16 
 

positiva effekter för en. Genom att kontakt skapas med sina landsmän i området underlättar 
det deras möjligheter på arbetsmarknaden. Det framkom dock även vissa rädslor som 
kvinnorna kan uppleva. Två av fyra kvinnor uppgav att de är rädda för att deras barn ska 
påverkas negativt när de omges i skolan eller i området av enbart sina landsmän. Detta är 
något som Urban (2005) menar är viktigt att ta på allvar när dessa möjligheter till 
gemenskap finns i området, inte väljer att överdrivas med. Denna samverkan av sin egna 
etniska folkgrupp är positivt i området till den punkt de utesluter kontakt med andra 
individer i det svenska samhället. Detta kan tolkas som att det inte utgör ett hinder för 
samtliga respondenter. Eftersom kvinnorna har gemensamt av att kunna begränsa sig och 
även umgås med andra utanför sin etniska grupp. Samtliga respondenter uppgav att de 
omges av andra svenskar under bland annat arbetstid, skolan och på fritiden. 
Trygghetskänslan och gemenskap i området förklarades som central för samtliga kvinnor. De 
kunde således tycka att det är mer synd än bra att området ska behöva bli stigmatiserad med 
negativa uttryck av media. Detta kan tolkas som att på grund av respondenternas trivsel och 
trygghet som de finner i området tillsammans med goda och ambitiösa grannar, blir de 
upprörda av det som uttrycks av media. Samtliga respondenter menade att de har vant sig vid 
området där de vet vad de har och är trygga. Nordström & Åslund (2009) menar genom att 
det bor ett flertal individer i området med samma bakgrund, språk, och kultur kan det leda 
till att det skapas en känsla av trygghet och gemenskap. 

 

5.3  Kvinnornas identitetsuppfattning inom olika kulturer 

Det framkom att tre av fyra kvinnor upplever att de har förändrats sedan de flyttade till 

Sverige. De lyfte bland annat fram ett ökat självförtroende och sin syn på livet som har 

ändrats under tiden de varit bosatta i det nya landet. Förutom detta upplever kvinnorna att 

de fortfarande är den kvinna de alltid har varit sedan hemlandet. Samtliga kvinnor hävdade 

att de ändå behåller sina traditioner, trosbekännelser, det sociala livet och sin kultur. 

Samtidigt kan de lära känna den nya kulturen.  

Tanja, Linda och Jelina lyfte fram att de har förändrats genom att de har fått en annan syn på 

livet, jämfört med hur de såg på livet i sina hemländer, där de levde under ett diktaturiskt 

samhälle. De fick se här i Sverige hur svenska familjer lever. Utifrån det har de ändrat sitt sätt 

att tänka. Samtidigt har de kvar sin kärlek till sitt hemland. Kvinnorna vill inte glömma vart 

de härstammar ifrån och deras historia. Traditioner och religion är något Tanja, Linda och 

Jelina har kvar för sig själva där de fortfarande går till kyrkan varje söndag. Tanja beskrev 

vidare att hon idag inte dömer eller ser ner på människor lika mycket som hon kunde göra 

förr. Stephanie lyfte fram att hennes självförtroende har ökat med åren i Sverige och att hon 

upplever sig själv som gladare och positivare idag än vad hon gjorde när hon levde i sitt 

hemland. 

Samtliga respondenter menade att den svenska kulturen passar dem bra och som de kan 

anpassa sig till. De beskrev att den svenska kulturen har mycket att erbjuda som de föredrar.  

Samtliga var överens om att frihet, rättigheter och jämlikhet är aspekter som de föredrar med 

den svenska kulturen. De kan uttrycka sig fritt, kunna leva i ett förhållande som består av 

jämlikhet samt ha ett privatliv där ingen lägger sig i. Tanja förklarade att frihet är en av de 

delar som hon har valt att anamma från den svenska kulturen. Tanja förklarade: 

Jag säger just frihet för att friheten handlar just om att kunna få säga vad man vill i ett 

land, där jag som kvinna har rätt att tycka och tänka vad jag vill, klä mig till vad jag vill, 

har rätt till att vara till den personen som jag vill, rösta på vem jag vill. Att jag med 

andra ord vågar stå på mig som kvinna och kunna försvara mig när det väl gäller för att 

nå min frihet.                                                                                                                    - Tanja. 
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Samtliga kvinnor föredrar även att männen hjälper till mer i Sverige än i hemlandet och att 

män har samma ansvar som kvinnor. Det, ser helt annorlunda ut i deras hemländer. Genom 

att Sverige låter människor få vara fria där man inte dömer, inte ser kvinnorna som mindre 

värda än männen utifrån någon sorts hierarkisk skillnad är också något kvinnorna föredrar i 

det svenska levnadssättet. Linda och Jelina förklarade: 

Bara det att landet är ett demokratiskt land ger det oss kvinnor mer frihet, rättigheter 

än vad ett land med diktatur ger oss. Vi har här yttrandefrihet, rösträtt, där vi kan 

uttrycka oss hur vi vill och inte behöva vara underordnade männen, utan att vi här har 

rätt till egen talan och kan tala för oss själva. I Sverige har kvinnan rätt till att stärka sin 

position och ställning till likvärdig position och inte behöver ses som mindre värd, vilket 

är något jag föredrar med den svenska kulturen.                                                      - Linda.  

Genom att man utgår ifrån att alla har lika värde och inte lika mycket ifrån vem som är 

kvinna eller vem som är man här. Jag menar ingen är bättre än någon annan, alla har 

chans att utvecklas, alla har chans att utbilda sig, oavsett ålder, kön, bakgrund eller vad 

det än kan vara. Detta kan jag säga inte fanns i våra hemländer där det till exempel 

fanns en ålders gräns för att kunna komma in i högskolan. Man fick inte vara över 18-19 

år gammal. I mitt hemland fanns inte att som 50-åring som här i Sverige att besluta sig 

för att plugga om man så vill och känner för. Så det var orättvist var det, där alla inte 

hade chansen att utbilda sig trots deras kompetens.            - Jelina. 

Samtliga kvinnor var således överens om att deras identitet formas positivt av att leva med 

två kulturer samtidigt. Stephanie förklarade: 

Jag anpassar mig efter båda då jag varken ser mig som den ena eller den andra utan av 

båda. Detta funkar ganska bra då det upplevs helt naturligt att känna att man kan 

uppleva att man har lite av båda kulturerna. Jag avväger vad som stämmer in på mig 

från den svenska kulturen och vad som stämmer in på mig från min hemkultur. Jag är 

ganska stabil som individ och därför kan jag hantera att leva med två kulturer samtidigt 

utan att min identitet ska behöva påverkas negativt.                                          - Stephanie.  

Kvinnorna var medvetna om att de inte kan betrakta eller bete sig fullt ut som en svensk, 

vilket de menade är omöjligt. Vidare beskrev kvinnorna att man aldrig heller kan glömma 

bort vart man kommer ifrån. Istället väljer kvinnorna de delar som passar in i deras liv från 

båda kulturerna.  

Det framkom att två av fyra kvinnor har upplevelser från sin hemkultur som de inte valt att 

behålla. Detta ansågs vara deras starka traditioner från ursprungslandet i familjen eller 

släkten som har bidragit till att de valt att ta avstånd från sin släkt i möjligaste mån. Detta för 

att slippa att behöva lida av familjens kontrollerande behov och av att de lägger sig i deras liv. 

Tanja förklarade på detta sätt:  

Människors näsa i blöt och onödiga kommentarer är något jag försöker undvika så 

mycket jag bara kan att ha i mitt liv. Jag menar när jag kom hit, som 12 åring, gick i 

grundskola och allt annat, började från noll, men jag började utveckla mig lite och lite. 

Allmänt tyckte de inte att det var något positivt att en kvinna kunde utvecklas och klara 

sig på egen hand. De på något sätt stöder inte den kvinnan som skall gå ut och jobba 

sedan hon är 15 år gammal, eller att hon börjar plugga, bo ensam och kan vara 

självständig.                                                                                                                          - Tanja. 

Detta har varit en kamp även för Jelina, genom att hon som liten inte fick uttrycka sig så 

mycket i hemmet och alltid skulle lyda eller göra som andra säger. Hennes mamma var oftast 

hård mot henne och lät inte henne få göra så mycket eller ”leka av sig” som ett barn brukar 

göra. Jelina började med hemma sysslor tidigt. Hon beskrev att hon sedan kom till Sverige 

som 10-åring med stora förväntningar på sig från familjens sida. Det har medfört att hon idag 

upplever en viss osäkerhet för hur hon ska hantera familjerelationer och frigöra sig från deras 
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kontroll. Eftersom Jelina inte vill skapa förvirring för sina barn i sin uppfostran. Detta 

förklarade hon: 

Som liten kan jag säga att jag inte fick tillfälle till att uttrycka mig så mycket i hemmet. 
Folks snack och att lägga sig i är därför något jag väljer att undvika i mitt liv, då jag 
känner att jag är vuxen nog att klara mig själv utan att någon annan ska läxa upp mig 
eller säga ”nej här gör du fel” eller ”det är inte så man gör” eller ”du ska säga så” då jag 
känner att detta är något jag fått höra allt för länge nu sen barnsben. Idag kan det 
handla om hur jag exempelvis ska prata eller bete mig mot mina barn och uppfostra 
dem. Mitt tålamod och ”mildhet” mot mina barn är en chock för dem. Jag tycker att det 
är viktigt att kunna förklara för barnen vad som är rätt och fel. Detta är inte så bekant 
hos min familj och det är här det krockar med min familjs kultur som leder till 
förvirring.                                                                                                                              - Jelina.                                             

 
 
 

5.3.1 Analys av kvinnornas identitetsuppfattning inom olika kulturer 

Det framkom att samtliga respondenter uppfattar sin identitet mellan de båda kulturerna, 
liksom inte den ena eller den andra. Det framkom även att samtliga inte upplever att 
identiteten har påverkats av att leva med olika kulturer samtidigt sedan de flyttade till 
Sverige. Förutom att kvinnorna har fått ett ökat självförtroende och ändrat sin syn på livet 
sedan de flyttade till Sverige. 
 
Samtliga respondenter är medvetna om att kulturerna skiljer sig avsevärt vad gäller dess 

normer, värderingar, sociala koder och jämställdhet. Det framkom även att inga av 

respondenterna hade problem med den nya kulturen, snarare omfattades de av mer hopp och 

positivitet till mottagarlandet. Ahmadi (1997) studie visade att enligt flera studier har kvinnor 

oftast en positiv inställning till det nya samhället i jämförelse med männen. Enligt hans 

studie visade det att iranska kvinnor hade en mer positiv inställning till mottagarlandet än 

männen. Detta kan tolkas som att kvinnorna som levt med sämre villkor och sämre ställning 

uppskattar de nya levnadsvillkoren som gäller i det nya landet. Samtliga respondenter 

uppgav även att det fanns en hel del som de gillade mer med den svenska kulturen. Det var 

bland annat att Sverige ger kvinnor rättigheter, möjligheter och upprätthåller jämlikhet 

mellan kvinnor och män i landet. Samtliga respondenter var även överens om att de upplever 

från samhället att de fullt inte kan betraktas som ”äkta svensk”. Tidigare forskning av Azar 

(2001) antyder att det är svårt för en utrikes född kvinna att betrakta sig själv som en ”äkta 

svensk” då det är en identitet som är ouppnåelig. Detta kan tolkas att trots det Azar (2001) 

antyder, har majoritetssamhällets attityder och bemötande betydelse för hur kvinnorna kan 

känna en gemenskap av det ”svenska”. Eftersom kvinnorna upplever att det finns mycket i 

den svenska kulturen som de föredrar.  

Tanjas förklaring: ”…Genom att Sverige låter kvinnor få vara fria där man inte dömer, inte 

ser kvinnorna som mindre värda än männen utifrån någon sorts hierarkisk skillnad”. Detta 

uttal går ihop med det som Mattson (2010) menar när makt skapas utifrån det 

intersektionella perspektivet. Författaren menar att det skapas vid de fall det sker motsatser. 

Det kan röra sig om köns-motsatser kvinna/man. Dessa motsatser skapar i sin tur sina 

positioner av över- och underordning samt ojämlikhet. Detta skapades på samma sätt i 

kvinnornas hemländer. Tankesättet blir således inte bara en könsskillnad utan även 

hierarkiskt ordnat. I sin tur ger det kvinnan och femininiteten ett mindre och sämre värde än 

exempelvis männen som får en högre ställning. Det kan därför tolkas som att kvinnorna i 

studien inte har problem att ta till sig svenska jämlika normer. Eftersom att enligt dessa 

kvinnor kan ett nytt samhälle även ge dem större frihet och möjligheter. Samtidigt som 

hälften av kvinnorna lyfte fram att de har upplevt förväntningar och kontroll från sin familj 
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och släkt som de velat frigöra sig från. Syftet är att det inte ska skapa förvirring för sig själva 

såväl sina barn för deras hantering av uppfostran.  

Den tidigare forskningen gjord av Hassans (2000) menar att familjen således har en viktig 

betydelse för kvinnans integritet i samhället. Han visar en koppling utifrån hur 

jämställdheten utspelar sig inom familjen samt hur välintegrerad kvinnan är i det svenska 

samhället. När det existerar sådana skillnader kan det därmed tolkas som att det blir svårt för 

kvinnan hur hon ska uppfatta sig och sin identitet som. Ahmadi (1997) antyder i sin studie att 

när kvinnan möter ett nytt samhälle som innebär att möta dess specifika trossystem, 

värdesystem och livsstil, krävs en rekonstruktion av kvinnans identitet. Eftersom när det 

existerar en stor klyvning mellan kvinnans egen kultur och den nya, kan denna 

rekonstruktion förstöra hennes värdesystem och skapa förvirring mellan sitt förflutna och 

den faktiska verkligheten. Det kan sedan äventyra kvinnans inre identitet.  

Samtliga kvinnor föredrar med den svenska kulturen att det hålls en mer jämlik relation 
mellan kvinnor och män. De gillar att männen hjälper till mer i Sverige där både män och 
kvinnor har samma roll i princip genom att båda arbetar och tar hand om hushållet. Att leva i 
en ojämlik relation var något kvinnorna valde att inte behålla från sin kultur. Stephanie 
förklarade att: ”…Eftersom i hemlandet är det mer strikt utifrån vem som ska göra vad, då det 
är mer vanligt att kvinnan är hemma och tar hand om barnen medan mannen oftast arbetar 
och sköter den ekonomiska biten”. Gruber beskriver i likhet till Stephanies uttal i (Mattson, 
2010) att individens identitet är i behov av att kunna spegla sig i olikheter. Den 
underordnade invandrarkvinnan kan inte ha en identitet om hon inte kan förhålla sig till den 
i interaktion till någon annan enskild individ. Detta innebär i förhållande till sin motsats av 
annat kön eller annan etnicitet som visar kvinnan vad hon kan uppfatta sig själv som. 
Kvinnan skapar sig själv i form av subjekt genom att kvinnan speglar sig i det som hon möter. 
Utifrån det definierar hon vad som utgör deras likheter och skillnader i jämförelse med 
andra. Detta kan tolkas som att kvinnan är tvungen att förhålla sig till sin motsatta för att 
hitta sin identitet. Således menar Darvishpour & Westin (2015) att kvinnans identitet och 
position i samhället styrs av historiskt sociala interaktioner. Hennes identitet styrs även av 
materiella villkor vilka legitimeras, leds och möjliggörs av åtskilda diskursiva konstruktioner.  
 
Samtliga respondenter uppvisade en förståelse av att etnicitet inte är något människan är 

utan mer att det byggs upp med tiden som människan senare kommer att uppfatta sig själv 

som. Vilket enligt Gruber i (Mattson, 2010) förklarar är den konstruktivistiska synen på 

etnicitet, som innebär att det är något som byggs upp samt skapas med tiden. Således 

framkom det att samtliga respondenter inte har haft problem eller upplevt att deras identitet 

påverkas av att leva med två kulturer samtidigt. Tanja förklarade: ”…Jag är mig själv där jag 

plockar lite av det som passar in i mig från min kultur och lite från den svenska kulturen. 

Trots att jag tycker om min kultur jättemycket, tar jag det som passar in i mig från båda 

kulturerna”. Eksen, Högfeldt & Slonje (2009) lyfter fram att många av de kvinnor som deltog 

i studien upplevde att de står mellan två motsatta identiteter. Ett annat uttryck för detta är 

att dessa kan befinna sin identitet som “mitt emellan” eller också att kvinnan skiftar sin 

identitet utifrån sammanhanget och mötet. Detta är precis som samtliga respondenter har 

uttryckt, att de upplever sin identitetsuppfattning mellan två kulturer. Samtliga menade att 

de anpassar sig efter båda kulturerna och inte befinner sig starkt av enbart en kultur. Detta 

menade kvinnorna att det funkar bra då det upplevs helt naturligt att befinna sig mellan de 

båda kulturerna. Detta beskriver även Eksen, m.fl. (2009) att det snarare betraktas som både 

positivt samt naturligt att en utrikes född kvinna rör sig mellan sina två identiteter beroende 

på vilket sammanhang kvinnan befinner sig i.  
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6    DISKUSSION 

6.1  Resultatdiskussion 
Studiens syfte är att belysa samt få en ökad förståelse för vuxna utrikes födda kvinnors 
upplevelser av integration i Södertälje. Vidare att få en inblick i hur det är att leva med olika 
kulturer som kvinna i Sverige. 

 

6.1.1 Vad upplever kvinnorna att det finns för orsaker som möjliggör eller 

förhindrar integrationsprocessen i Södertälje? 

Både enligt integrationsteorin av Diaz (1997) såväl samtliga respondenter lyfte fram att 
språkfärdigheter framkom som en avgörande aspekt för deras integration och 
samhällsdeltagande. Utan deras språkkunskaper upplevde kvinnorna som svårt för att ta sig 
vidare i samhället. Resultat av studien har även lyfts fram att utbildning är en aspekt som 
förbättrar kvinnornas integration.  

Samtliga kvinnor lyfte fram att det segregerade området Södertälje aldrig har påverkat eller 
utgjort ett hinder för deras integration till att utvecklas i samhället. Både forskning av Urban 
(2005) såväl samtliga respondenter lyfte fram att gemenskapen och grannskapet utgör en 
positiv inverkan snarare än enbart negativ inverkan på kvinnornas integration. En möjlig 
tolkning är att när individer i ett och samma område har en del gemensamt och väljer att 
hjälpas åt, kan det leda till att de snabbare integreras i samhället. Tidigare forskning av 
Nordströms & Ålund (2009) lyfter fram att genom att ha kontakt med sina landsmän i 
området underlättar det deras möjligheter på arbetsmarknaden. Studieresultatet påvisar att 
kvinnorna ser positivt på Södertälje som område där de trivs bra och därmed känner sig 
trygga i området. Således påverkas kvinnorna känslomässigt av allmänhetens och medias 
negativa uttryck om området. De är upprörda över den bild som media och allmänheten 
framställer av Södertälje, eftersom kvinnorna själva inte upplever området utifrån det som 
uttrycks i media. Det framkom dock att kvinnorna ändå ser vissa nackdelar med att leva 
enbart bland sina landsmän. Kvinnorna som hade barn uppvisade en oro kring sina barns 
framtid. De oroade sig över att barnens språkkunskaper kan påverkas i gemenskap av sin 
etniska folkgrupp.  

Hälften av kvinnorna lyfte fram att upplevelsen av diskriminering på grund av deras etniska 
bakgrund framkom som ett hinder till en början för kvinnornas integration. Således kan det 
tänkas vara viktigt inom socialt arbete att lyfta fram vikten av att samhället uppmärksammar 
kvinnors olika levnadsvillkor. Med syfte att belysa problematiken av att det fortfarande pågår 
diskriminering av invandrarkvinnor i olika områden. Genom att försöka minska en känsla av 
ett ”vi-och dem” samhälle och att se olikheter mer som det normala tillståndet, snarare än 
onormalt. Eftersom det medför att vissa grupper i samhället avskärmas samt exkluderas på 
grund av deras etniska tillhörighet. Bursell (2015) lyfter fram utifrån det intersektionella 
perspektivet att ojämlikheten på arbetsmarknaden blir ett faktum mellan och inom åtskilda 
grupper av exempelvis utrikes född/inrikes född. Den svenska kvinnan har en status och 
möjlighet på arbetsmarknaden och den invandrade kvinnan har en annan.  

Mina respondenter är bara några få av de utrikes födda kvinnor i Sverige som har arbetat och 
har en utbildning. Således ser jag detta som ett samhällsproblem utifrån att fortsätta betrakta 
utrikes födda kvinnor som en homogen snarare än en heterogen grupp. Kvinnorna må ha 
skilda bakgrunder, religioner samt utbildningsgrad, men det är viktigt att även utgå ifrån den 
synen att de även har goda förutsättningar för att åstadkomma mycket samt lyckas i det 
svenska samhället.  
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6.1.2 Hur upplever kvinnorna att deras identitet påverkas av att leva med olika 

kulturer i Sverige?  

Det framkom av både den tidigare forskningen och av samtliga respondenter att den ”äkta 
svenskheten” är en identitet som är svårt för en utrikes född kvinna att fullt betrakta sig själv 
som från samhället (Azar, 2001). Trots denna känsla från samhället att svenskheten är en 
identitet som inte fullt går att betraktas som, är en möjlig tolkning att vid det stadie 
kvinnorna kom till Sverige saknade de en känsla av gemenskap. En känsla av tillhörighet i det 
svenska samhället kan leda till att svenskheten och den svenska kulturen till en början ses 
som en eftersträvansbar identitet. Den får på något sätt ett innehåll och mening för 
kvinnorna som befinner sig i den situationen av utanförskap och vill anamma den svenska 
identiteten. Resultat av studien lyfter fram att det är normalt att en utrikes född kvinna 
upplever sig stå mellan olika kulturer samtidigt (Eksen, Högfeldt & Slonje, 2009). Det kan 
därför tolkas att kvinnorna trivs med att anpassa sig efter båda kulturerna där de kan behålla 
lite av varje för att samtidigt inte utesluta någon av kulturerna helt. Liebkind i en tolkning av 
Ahmadi (1997) menar att det är avgörande att ha en känsla av att passa in mellan hennes 
förflutna av social struktur och den nuvarande, för att hon ska lyckas uppnå en inre identitet.  
 
Samtliga kvinnor lyfte fram att rättigheter, möjligheter och jämlikhet mellan kvinnor och 

män var något från den svenska kulturen som kvinnorna valt att anamma ifrån. Detta kan 

tolkas som att kvinnorna föredrar att anamma vissa delar här i Sverige med tanke på att de 

har levt under andra förutsättningar i sina hemländer. Det kan därför tänkas vara förståeligt 

att under den tid som kvinnorna har levt i Sverige har de börjat få en annan syn på livet och 

sin ställning som kvinna. Det visar sig även att de inte heller har problem med att ta till sig 

svenska kulturella normer samtidigt. Detta trots att hälften av kvinnorna lyfte fram att de har 

upplevt förväntningar och kontroll från sin familj och släkt som de valt att göra sig av med. 

Detta kan tänkas leda till en kluven hållning av kvinnan där det existerar en förvirring kring 

hennes egen kultur och den nya av skilda värderingar och normer. Tidigare forskning av 

Hassans (2000) antyder att familjen och omgivningen utgör därför en avgörande position för 

deras integrations och identitets påverkan.  

Resultatet av studien lyfter fram att den underordnade invandrarkvinnan måste spegla sig till 

sin motsatta för att kvinnan ska kunna uppfatta sin inre identitet. Det framkom att kvinnan 

som subjekt inte utses som något statiskt utan som något föränderligt, där hon är 

situationsberoende. Detta eftersom varken köns- eller etniska identiteter är statiska då de är 

socialt konstruerade oavsett hur djupt eller personligt rotade de en kan vara (Gruber, kap. 6 i 

Mattson, 2010). Detta kan tolkas som att kvinnan är tvungen att förhålla sig till sin motsatta 

kultur och etnicitet såväl kön för att hitta sin identitet.  

Detta menar Mattson (2010) beror på de köns och etnicitets- motsatser som finns i samhället 
som skapar sina positioner av över och underordning samt ojämlikhet. Ur ett intersektionellt 
perspektiv kan man således förstå strategin av att kvinnan väljer att högutbilda sig. Det blir 
som ett sätt för att motverka den underordning som kan innebära att vara kvinna. Genom en 
utbildning som medför högre status, kan de bli bekräftade att de är lika värda med jämlika 
villkor som resten av befolkningen samtidigt som de får möjlighet att uppfylla sina drömmar. 
Det samtliga respondenter visade sig ha gemensamt är att de har en utbildning här i Sverige 
eller har utbildat sig tidigare. Darvishpour & Westin (2015) lyfter fram att enligt data visar 
det sig att 36 procent av de utrikes födda i ålder 25-64 år har en eftergymnasial utbildning. 
Det tyder på att det finns en större andel kvinnor som är högutbildade än män, både vad 
gäller utrikes födda som inrikes födda. Detta kan därför tolkas att makten förändras och inte 
bör ses som ett statiskt fenomen.  
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Samtliga respondenter höll med om att den nya kulturen är viktig att ta till sig och lära känna 

så fort som möjligt. Kurkiala (2005) beskriver att detta är av vikt för att förstå varandra 

genom att lära känna kulturskillnaderna som existerar. Det kan tolkas som att kultur 

fungerar som ett tolkningsverktyg för människor, med hjälp av kulturen tolkar individen nya 

intryck. Dock så behöver det inte innebära att alla handlingar, normer och värderingar av 

individen förklaras med hjälp av kulturer. Utan en stor del av de normer och värderingar som 

en individ ha anammat kan vara kopplade till kulturen. 

 

6.2  Metoddiskussion 

Som nämnt ovan har studiens syfte varit att belysa samt få en ökad förståelse för vuxna 
utrikes födda kvinnors upplevelser av integration i Södertälje. Vidare att få en inblick i hur 
det är att leva med olika kulturer som kvinna i Sverige. Samtliga kvinnor besvarar det första 
syftet om deras upplevelser av integration. Resultat som gavs utifrån detta syfte lyfte 
kvinnorna fram flera orsaker som möjliggör integrationsprocessen för dem. Språket, 
utbildning, gemenskap, frihet och jämlikhet är de bakomliggande orsakerna som kan 
möjliggöra kvinnornas integration i Södertälje. Utifrån att samtliga intervjuer med kvinnorna 
höll hemma hos dem kan det ha underlättat deras utsagor. Detta genom att kvinnorna är 
medvetna om att intervjuerna hölls hemma hos dem kan de känna sig bekväma och ge mer 
utvecklande svar.  

Resultat som gavs utifrån studiens andra syfte, lyfte kvinnorna fram att de uppfattar sin 

identitet mellan båda kulturerna, en blandning av både sin hemkultur och den svenska 

kulturen. Enligt kvinnorna kändes det rent naturligt för dem att stå mellan två motsatta 

identiteter. Genom att en kvalitativ datainsamlingsmetod har tillämpats i denna studie har 

det underlättat insamlandet av kvinnornas upplevelser gentemot om enkäter hade delats ut. 

Tidigare forskning och samtliga respondenter har i sina svar stämt överens gällande språk, 

utbildning och gemenskap. Det har därmed varit överensstämmande vad gäller resultatet av 

att kvinnorna uppfattar sin identitet mellan två motsatta identiteter och att det framställs 

som något normalt. Den tidigare forskningen har exempelvis underlättat studien då den har 

visat sig överensstämma med det som har framkommit i resultatet. Intersektionalitet som 

perspektiv har varit ett brett och intressant perspektiv att studera materialet utifrån då den 

inte kom fram så mycket i tidigare forskningen på samma sätt som integrationsteorin gjorde.  

Överlag har fyra intervjuer varit tillräckliga i denna studie, dock så kanske resultatet hade 

blivit ”fylligare” om fler kvinnor hade varit tillgängliga för studien. Eftersom att man har 

undersökt det som avses att undersöka, kan det tänkas att validiteten i studien är hög. En 

kvantitativ undersökningsmetod hade i det här fallet inte varit lika möjlig att använda när 

man vill undersöka kvinnors upplevelser av integration, eftersom det finns risk att de 

utvecklande och djupgående svaren inte blir lika centrala. Detta anser jag är en styrka med 

kvalitativ metod för att få de fylliga och innehållsrika svaren, vilket är viktigt för att kunna få 

en ökad förståelse om kvinnornas upplevelser av integration i Södertälje. Svagheten är dock 

att den kvalitativa ansatsen med ett fåtal respondenter, inte ger oss möjlighet att generalisera 

resultatet. Det kan även tänkas att eftersom resultatet i studien blev mer individuellt utifrån 

deras egna upplevelser av integration och identitetsuppfattning, sjunker studiens reliabilitet. 

Eftersom att jag är medveten om att respondenterna kan vara utvecklande och öppen i sina 

svar i olika stor utsträckning. Svaren kan således te sig olika utifrån hur respondenterna 

känner för forskaren. Detta innebär att det som kvinnorna inte sa till mig kanske väljer att 

öppna sig för en annan forskare som intervjuar då de möjligtvis får en bättre bild av denne. 
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6.3  Etikdiskussion 

Utifrån att det har tagits hänsyn till de forskningsetiska principerna, har det medfört så att 
samtliga respondenter har haft möjlighet till att delta i studien samt kunnat svara på 
intervjuguiden utan tvång.  
 
Samtliga respondenter i studien har avidentifierats i möjligaste mån för att skydda deras 
konfidentialitet. Överlag har de fyra forskningsetiska kraven tillämpats och därmed tydligt 
informerat samtliga respondenter om dessa innan intervjun påbörjades, i syfte att informera 
om deras rättigheter. 

 

7   SLUTSATSER  

Denna studie har medfört att kvinnornas upplevelser av integration och identitetsuppfattning 
framhävts. Utifrån studiens resultat framgick det att Södertälje som bostadsområde inte 
utgör ett hinder för kvinnornas möjlighet till att utveckla eller anpassa sig i samhället. I 
resultatet framgick det att det runtomkring såsom arbete, utbildning, gemenskap och språk 
var betydelsefulla aspekter för att de ska kunna motiveras i sin integration. Samtliga kvinnor 
har fått inträde på arbetsmarknaden samt möjlighet till att komma in i utbildningssystemet, 
vilket jag anser är en positiv samhällsutveckling för utrikes födda kvinnor i Sverige. Det 
framgick dock i resultatet att majoriteten av kvinnorna upplevt en kortvarig form av 
diskriminering av majoritetssamhället, vilket är till stor del kopplat till kvinnans etniska 
bakgrund. Detta är en negativ samhällsutveckling. Således dras slutasatsen att dessa orsaker 
är vad som möjliggör integrationen och att diskrimineringen utgör ett tillfälligt hinder i det.  

En annan slutsats utifrån denna studie är att resultatet visar att kvinnorna uppfattar sin 
identitet mellan den svenska kulturen och sin ursprungskultur. Jämlikhet och rättigheter var 
något kvinnorna bland annat satte värde på i den svenska kulturen. Kontrollerandet och höga 
förväntningar var attityder från den egna familjens kultur som de tog avstånd ifrån. Detta 
kan därför tänkas att det är viktigt inom socialt arbete att belysa kvinnornas upplevelser av 
förväntningar och kontroll ifrån familjens sida. Kvinnorna är vuxna samt föräldrar till nästa 
generation, utgör deras roll en viktig del för att kunna visa en stabilitet för sina barn. 
Samtidigt som de ändå kan behålla en del av sin gamla kultur och inte behöva känna sig 
kluvna. Således kan det tänkas vara viktigt att kvinnorna får vara delaktiga i en kvinnogrupp 
tillsammans med andra kvinnor i liknande situation. En sådan aktivitet kan bidra till att 
stärka deras självförtroende och identitet genom att de får ta del av varandras erfarenheter 
och stärka varandra som grupp. 

I framtiden hade det varit intressant att lyfta fram skillnader och likheter mellan mäns och 

kvinnors upplevelser av integration i samhället. Eftersom det kan tänkas behöva ytterligare 

forskning kring upplevelsen av integration, ur ett genusperspektiv. Det kan även vara till 

fördel att det forskas mer kring hur män uppfattar sin identitet av att leva med olika kulturer 

samtidigt. I och med att det framgick i resultatet att kvinnorna befinner sin identitet mellan 

båda kulturerna, skulle det vara intressant att veta hur männen skulle uppfatta sin identitet. 

Detta med tanke på männens annorlunda ställning gentemot kvinnorna i deras kultur. 

Således kan det tänkas vara betydelsefullt för forskningen att det finns ny fakta om 

respektives upplevelser av integration av att samtidigt bo i Södertälje. Detta kan skapa en 

närmare förståelse för upplevelser av integration och identitet när det existerar mer 

forskning som säger samma sak. 
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BILAGA A - MISSIVBREV 
 

Hej, 
 
Jag är socionomstudent vid Mälardalens högskola i Eskilstuna. Just nu skriver jag min C- 
uppsats om vuxna utrikes födda kvinnors upplevelser av integration inom segregerade 
bostadsområden i Södertälje. Vilka bakomliggande orsaker som möjliggör eller förhindrar 
integrationsprocessen i Södertälje, samt hur kvinnorna upplever att identiteten påverkas av 
att leva med olika kulturer. 
 
Jag vill genom intervjuer med Er belysa Era upplevelser av integration utifrån ett 
intersektionellt perspektiv och integrationsteori. 
 
Intervjun tar cirka 45 minuter att genomföra. Jag kommer att ta hänsyn till de 
forskningsetiska principer som innebär frivilligt deltagande i studien och Ni som deltagare 
kan avbryta intervjun när som helst utan motivering. Era svar kommer att behandlas 
konfidentiellt. Det kommer alltså inte att framgå vem det är som har angett informationen. 
Insamlad data kommer att användas enbart i det ovan nämnda forsknings ändamålet. 
 
Om Ni har frågor eller funderingar kan Ni kontakta mig på följande mailadress: 
 
 
 

Jasmine Turan                                                       Jtn14006@mdh.student.se 

 

 

Tack på förhand! 
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BILAGA B – INTERVJUGUIDE 

 

Bakgrund 
 Hur gammal är du? 
 Vad är ditt ursprungsland innan du kom till Sverige? 
 Arbetar du? 
   - Om ja,  med vad? 
 Vad arbetar dina föräldrar med här i Sverige? 
 Studerar du?  
   - Om ja, till vad?  
 Vad är ditt civilstånd?  
 Hur ser din levnads - och boendesituation ut?  

 

Hemlandet 
 Vad har du studerat/arbetat med innan du kom till Sverige? 
 Hur bodde du? I stad eller på landet, i lägenhet eller eget hus? 

 

Nya landet- Sverige 

 Hur länge har du bott i Sverige? 
 Vad var anledningen till att du kom du till Sverige? 
 Har du någon släkt här i Sverige? 
 - Om ja, fanns de här redan när du kom hit eller har de kommit efter dig?  
 Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att ha släkt i Sverige? 
 Har du släkt och familj kvar i ditt gamla hemland? 
 Hur tycker du det är att leva i Sverige/trivs du?  
 - Om nej, utveckla. 

 

Identitet 

 Upplever du att du har förändrats sedan du flyttade till Sverige?  
 Har du försökt förändra dig för att passa in i det svenska samhället? 
 - Om ja, Vad har du ändrat hos dig själv? 
 Hur viktigt är det för dig hur andra ser på dig? 
 Upplever du att det är någon skillnad mellan hur svenskar och andra personer från 

ditt land ser på dig? 
 - Om ja, på vilket sätt? 
 Upplever du att du måste anpassa ditt sätt att vara när du umgås med svenskar och 

när du umgås med icke-svenskar? 
 Vad skulle du definiera dig själv som?  

 

Kultur 

 Vad betyder svensk kultur/svenskt levnadssätt för dig? 
 Vad är det du upplever som positivt med den svenska kulturen? / Vad är negativt? 
 Har du tagit till dig något från den svenska kulturen/det svenska levnadssättet?  
 - Om ja, vad? 
 Finns det något i det svenska sättet att vara som skiljer sig från den kultur som du 

kommer ifrån?  
 Finns det situationer då du väljer att använda den svenska kulturens synsätt? 
 Finns det något i din kultur som du strävar efter att behålla?  
 - Om ja, vad? 
 Finns det något i din kultur som du har valt att inte behålla?  
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 - Om ja, vad? 
 Vilka länder kommer personer i din omgivning ifrån? 
 Upplever du att din identitet påverkas av att leva med två olika kulturer efter att du 

har flyttat till Sverige?- Om ja, på vilket sätt? 
 

Språk 

 Var det viktigt för dig att lära dig svenska när du kom hit? 
 Vilket språk upplever du att du kan uttrycka dig bäst i, ditt ursprungsspråk eller 

svenska? 
 Hur tycker du själv att du behärskar det svenska språket? 
 Talar din familj svenska? 

 

Delaktighet 
 Känner du dig delaktig i samhället? 
 Vad skulle få dig att känna dig mer delaktig i samhället? 
 Deltar du i några fritidsaktiviteter? I så fall vilka?/Är du med i någon förening? 

 

Integration/bostadssegregation 

 Vad är integration för dig? 
 Känner du dig integrerad i samhället samtidigt som du bor i ett segregerat område? 
 - Om ja, vad är det som får dig att känna dig integrerad i samhället? 
 Känner du dig mindre integrerad i samhället av att bo i ett segregerat område?  
 - Om ja, vad är det som får dig att känna dig mindre integrerad i samhället? 
 Upplever du att medias negativa syn på området påverkar/försvårar dina möjligheter 

att klättra upp i samhället? 
 - Om ja, på vilket sätt? 
 - Om nej, hur upplever du det då? 
 Vad tror du skulle få dig att känna dig mer integrerad i samhället? 
 Vad är hemma för dig? Här eller i ditt hemland?  

 

Diskriminering 
 Har du någonsin upplevt diskriminering/finns det någon i din närhet som har upplevt 

diskriminering? 
 Har du upplevt att du behandlas annorlunda på grund av din etniska bakgrund och 

som kvinna? 
 Hur har det påverkat dig? 
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