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SAMMANFATTNING 
I början på 90-talet sökte ca 84 000 flyktingar asyl i Sverige, historiskt var det en av dem 
största flyktingvågen i Sverige innan 2015. Under 2015 uppstod en liknande situation som 
under 90-talet, ett stort antal flyktingar immigrerade till Sverige. Vid slutet på 2015 hade ca 
162 877 personer immigrerat och sökt asyl i Sverige.  

Faktorer som påverkar integrationsprocessen är viktiga för att minska ojämlikhet i hälsa. 
Eftersom en misslyckad integration kan leda till segregation, utanförskap och psykisk ohälsa. 
Studien utfördes på 90-talets flyktinginvandrare, eftersom flyktinginvandrare är en grupp i 
samhället som riskerar sämre hälsa samt har upplevelser som är värda att fånga. Därmed är 
studiens syfte att studera vilka faktorer flyktinginvandrare i Sverige under 90-talet upplevde 
som positiva respektive negativa under integrationsprocessen. 

Undersökningarna för studien har gjorts med hjälp av sex flyktinginvandrare som flytt till 
Sverige på grund av politiska och religiösa skäl från Colombia, Peru och Iran under 90-talet. 
Samtliga intervjupersoner är medlemmar i en svensklatinamerikansk kyrka i Stockholm. 
Intervjuerna analyserades i en manifest innehållsanalys. Kvalitetskriterierna tillförlitlighet 
och de etiska principerna har följts igenom hela studien.  

Resultatet visar att faktorer som arbete, språk, och socialt nätverk är faktorer som 
underlättar integrationsprocessen. Medan faktorer som ojämlikhet inom arbetslivet, 
ojämlikhet inom skolan och brist på språkkunskap försvårar och förlänger 
integrationsprocessen. De negativa faktorer medför även en känsla av diskriminering som 
enbart upplevs grunda sig i deras etniska bakgrund.  

Nyckelord: empowerment, diskriminering, identifikation, integration, ojämlikhet i samhället, 
utanförskap. 



ABSTRACT 
At the beginning of the 90s, there were about 84,000 asylum seekers in Sweden, which was 
historically one of the largest waves of refugees in Sweden before 2015. In 2015, a similar 
situation emerged as in the 1990s, a large number of immigrants immigrate to Sweden. By 
the end of 2015 about 162 877 people had immigrated and applied for asylum in Sweden. 

Factors that affect the process of integration are important to reduce inequality in health. A 
failed integration can lead to segregation, exclusion and mental ill health. The study was 
conducted on the 1990s refugee immigrants, as refugee immigrants are a group in society in 
risk of inferior health and have experiences that are worth studying. Therefore, the aim of 
this rapport is to study what factors refugees in Sweden in the 90's experienced as positive 
and negative during the process of integration. 

The studies have been conducted with the help of six refugees who moved to Sweden because 
of political and religious reasons from Colombia, Peru and Iran during the 90's. All 
interviewees are members of a Swedish-Latin American church in Stockholm. The interviews 
were analyzed in a manifest content analysis. The quality criteria reliability and ethical 
principles have been followed throughout the study. 

The result shows that factors such as work, language, and social networking are factors that 
facilitate the integration process. While factors such as inequality in working life, inequalities 
in school and lack of language make it difficult and extend the integration process. The 
negative factors also imply a sense of discrimination that is based solely on their ethnic 
background. 

 

Keywords: discrimination, empowerment, exclusion, identification, inequality in society, 
integration. 
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1 INTRODUKTION 
Hälsa är en grundläggande faktor för människors välbefinnande som i sin tur bidrar till 
samhällets utveckling (Regeringen, 2015). Faktorer som påverkar integrationsprocessen är 
viktiga för att minska ojämlikhet i hälsa. Idag vet vi att en misslyckad integration leder till 
segregation, utanförskap och psykisk ohälsa (SCB, 2002). Ett annat problem är ojämlikheter 
inom skolan och arbetsmarknaden som påverkar invandrare då de inte ges samma 
förutsättningar som etniska svenskar trots att skolorna ligger i samma kommun och 
invandrarna har likvärdig utbildning. (Näringsdepartementet, 2000). 
 
Under 90-talet kom en stor flyktingvåg till Sverige med långa handläggningstider och 
väntetider, samma mönster kan ses idag i samband med den stora flyktingvågen 2015 och det 
som fortsatt sedan dess (Migrationsverket, 2o18).  

Det finns 11 nationella folkhälsopolitiska mål som fokuserar på att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Agenda 2030 för hållbar 
utveckling har 17 globala mål som världens länder har skrivit under. Mål 10, minskad 
ojämlikhet, sätter huvudansvaret att främja jämlikhet på staten, det är alltså statens ansvar 
att alla individer oberoende av exempelvis kön, etnicitet, religion eller trosuppfattning och 
härkomst blir inkluderade i samhället och får samma rättigheter (Regeringen, 2015). 

Författaren finner ett stort intresse i att studera faktorer som påverkar integrationen dels för 
att öka medvetenheten och intresset bland andra, dels för att integrationsfrågor ligger 
författaren varmt om hjärtat då författaren själv har vuxit upp som flyktinginvandrare i 
Sverige under 90-talet. Det faktum att författaren vuxit upp med olika kulturer har ökat 
kunskapen kring ojämlikheter i samhället. Författaren ser kulturkompetensen som en styrka 
för att jobba med frågor som rör ojämlikhet i hälsa. Därmed kommer denna studie undersöka 
vilka faktorer flyktinginvandrare i Sverige under 90-talet upplevde som positiva respektive 
negativa under integrationsprocessen. Studien kommer att utföras på 90-talets 
flyktinginvandrare, eftersom flyktinginvandrare är en grupp i samhället som riskerar sämre 
hälsa samt har upplevelser från integrationsprocessen som är värda att fånga. 
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2 BAKGRUND 
2.1 Definitioner 

Integration: är begreppet som används sedan 1980-talet då innebörden av integration blev 
synonymt med invandrare. Idag använts ordet integration för att beskriva invandrares 
tillstånd och för att beskriva etniska relationer i samhället (SOU1996: 55). Elmeroth (1997) 
menar att det finns två synsätt att förklara integrationen som. Ena är att individerna 
assimileras och tar efter landets mångkultur. Andra definitionen menar att integration är 
mer som ackulturation, där både den gamla och den nya kulturen skapar en tredje kultur 
(Elmeroth, 1997). 

Flyktinginvandrare: invandring av människor på flykt från sitt hemland som sökt eller 
söker uppehållstillstånd. (NE, 2018). 
 

2.2 Integrationen under 90-talet  

I början på 90-talet sökte ca 84 000 flyktingar asyl i Sverige, främst från forna Jugoslavien. 
Det jugoslaviska kriget med dess sammanbrott på 90-talet som ledde till uppdelningen av 
landet drev stora mängder människor på flykt, och ca 100 000 utav dessa flyktingar flydde 
till Sverige.  (Migrationsverket, 2018).   

Ett problem i den dåvarande asylprocessen var att många saknade identitets- eller 
resehandlingar vilket medförde långdragna och komplicerade asylprövningar som innebar 
långa väntetider för de asylsökande. Problematiken kring bristen av id-handlingar ledde till 
att färre personer fick uppehållstillstånd, vilket i sin tur ledde till att papperslösheten i 
Sverige ökade. (Migrationsverket, 2018).   

Från 1993–1995 registrerades att arbetslösheten var tre gånger högre bland utlandsfödda 
medborgare än bland etniska svenskar. Under mitten av 1900-talet sjönk dessa siffror bland 
de inrikesfödda medborgarna, men siffran förblev hög bland flyktingar och invandrare. 
(Andersson 2007).  

2.2.1 Integrationen idag  

Under 2015 uppstod en liknande situation som under 90-talet, ett stort antal flyktingar 
immigrerade till Sverige, främst från krigshärjade Syrien. Vid slutet på 2015 hade ca 162 877 
personer immigrerat och sökt asyl i Sverige. (Migrationsverket, 2018).   
Likt situationen på 90-talet har asylprocessen idag varit väldigt långdragen dels på grund 
utav den stora mängden flyktingar men också de nya lagstiftningarna. För ensamkommande 
barn beräknades till exempel den genomsnittliga handläggningstiden vara ca 321 dagar. 
(Migrationsverket, 2016) 

Under 2016 infördes via regeringen en ny tillfällig lagstiftning som innebar en mer restriktiv 
invandringspolitik under tre år, där tanken var att antalet asylsökande som beviljades 
uppehållstillstånd skulle minska kraftigt under dessa tre år. (Migrationsverket, 2018).  
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Trots den tillfälliga lagen bidrar invandringen mest till Sveriges folkökning just nu. 
Folkökningen beror på att det idag invandrar in fler personer i Sverige än vad de utvandrar. 
1,9 miljoner mäniskor som är födda utomlands bodde i Sverige i slutet av 2017. Det 
motsvarar 18,5 procent av den svenska befolkningen (SCB.se).  

2.3 Agenda 2030 

Agenda 2030 för hållbar utveckling1 innehåller både internationella och nationella mål som 
strävar för att minska ojämlikheten och främja hälsan. 

Mål 10, minskad ojämlikhet är ämnad för att resursfördelningen och möjligheten att vara 
delaktig samt påverka samhällsutvecklingen ska vara rättvis inte bara mellan olika länder 
men även inom länderna (Regeringen, 2015).  Idag ökar samhällsklyftor i världen mellan 
individer och grupper, grundat på kön, etnicitet samt ekonomisk och social status. 
Ojämlikhet grundar sig ofta i en orättvis tillgång till resurser och nyttigheter (Regeringen, 
2015). Exempelvis stora skillnader mellan skolorna i olika områden i Sverige. Delmål 10.2 
syftar till att ”till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, 
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan 
ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet” (Regeringen, 2015).  

Mål 3, hälsa och välbefinnande är ämnad för att exempelvis satsa på hälso- och sjukvården 
och förbättra faktorer som påverkar hälsan. Det innebär att genom att investera i människors 
hälsa också kan investera i samhällets utveckling (Regeringen, 2015). Därmed har mål 3 ett 
holistiskt perspektiv och inkluderar bland annat grundläggande rättigheter i frågan. På så 
sätt bidrar mål 3 med att främja människans fulla potential (Regeringen, 2015). 

2.4 Folkhälsomål 1 och 2 

Folkhälsopolitikens syfte är att möjliggöra och tillgodose tillräcklig kunskap så att individen 
själv ska kunna ta rätt beslut som främjar individens hälsa. Folkhälsopolitiken menar att om 
individen har möjligheten att ta eget ansvar över sin hälsa så medför det till stora 
förbättringar av folkhälsan (Prop. 2007/08:110). Ansvaret ligger på ett gemensamt 
ansvarstagande mellan de offentliga, den ideella sektorn och enskilda människan (Prop. 
2007/08:110). 

Folkhälsopolitiken har därmed 11 målområden för att skapa samhälleliga förutsättningar, för 
en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen (Prop. 2007/08:110). 

Målområde 1 ”delaktighet och inflytande i samhället” menar att delaktighet och inflytande i 
samhället har stor betydelse för hälsan. Målområde 1 påpekar även att i ett demokratiskt 
samhälle lyfts alla människors lika värde oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning, 
funktionsnedsättning eller ålder. Det är av stor vikt att alla människor har jämlika 
förutsättningar för att kunna vara delaktiga i samhället (Prop. 2007/08:110). Det läggs fokus 
på att minska utanförskapet i samhället, utanförskap påverkar delaktigheten och individens 

                                                        

1 Agenda 2030 skrevs under av världens länder den 25 september 2015. Agenda 2030 skrevs under 
med målet att tillsammans jobba för att uppnå de globala målen och en långsiktig hållbar utveckling. 
Agenda 2030 består av 17 globala mål, 169 delmål och 230 indikationer (agenda 2030 delegationen). 
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villkor för att kunna påverka sin hälsa (Prop. 2007/08:110). För att kunna motverka 
utanförskapet syftar folkhälsopolitiken på att de offentliga ska samverka med dem ideella och 
privata aktörerna. Det ökar sannolikheten för att synliggöra den enskilde individen och dem 
olika gruppers behov i samhället (Prop. 2007/08:110). 

”Ekonomisk och social trygghet” är folkhälsomål 2. Målsättningen är att minska fattigdom, 
minska boendesegregation och resurser för att hjälpa barn och ungdomar från socialt utsatta 
områden (Prop. 2007/08:110). Här finns en förförståelse för vikten av att människor har en 
sysselsättning för att kunna få möjligheten att försörja sig, då ekonomisk och social trygghet 
är en av de mest grundläggande förutsättningarna för en god hälsa på lika villkor (Prop. 
2007/08:110). Det finns studier som visa på att individens psykiska hälsa försämras, om 
individen inte har möjlighet att försörja sig själv Prop. 2007/08:110). 

2.5 Flyktens påverkan på hälsan 

”Människors levnadsvillkor och möjligheter till hälsa påverkas utifrån vilka förhållanden 
dem är födda, uppväxta, arbetar och åldras i” (World Health Organization [WHO], 2013).  

För människor som flytt från sitt hemland på grund av krig eller annan rädsla att återvända 
till deras ursprungsland och mer eller mindre blir tvingade att migrera till ett annat land, 
påverkas deras fysiska och psykiska hälsa permanent (SoS rapport 2000:3). 

Tidigare studier påvisar att det finns hinder under integrationsprocessen för vuxna 
flyktingar, som leder till att det finns stora skillnader i hälsa mellan invandrargrupper och 
etniskt svenska. (Montgomery, Rousseau & Shermarke, 2001). I en studie gjord av 
Socialstyrelsen, olika villkor- olika hälsa visar att invandrare ofta uppskattas ha sämre hälsa 
än den för etniska svenskar. Exempelvis lider hälften av kvinnor från Chile, Iran och Turkiet 
av långvariga sjukdomar. Den höga andelen kvinnor som lider av långvariga sjukdomar är 
högre än etnisk svenska kvinnor i samma ålder (SoS rapport 2000:3). Dessutom är den 
psykiska hälsan mycket sämre bland flyktinginvandrare. Flyktinginvandrare lider i större 
utsträckning av trauman, stress, sömnsvårigheter, som grundar sig i anledning till flykten 
(SCB, 2002). 

Skillnader som uppstår är till exempel bristen på rutiner vid återkommande förändringar, 
vilket oftast är fallet under flykt vid svåra omständigheter. Författarens kan understryka 
genom egen erfarenhet att man saknar rutiner och en stabil grund i vardagen, framförallt de 
första åren innan man har blivit beviljat uppehållstillstånd. Boyce, Scaefer & Uitti (1985) 
berättar i en studie att barn som har föräldrar med stabilitet och rutiner, sannolikt är friskare 
barn än barn som lever utan en förebild med stabilitet och rutiner.  

2.6 Hur studerar vi integration 

Som tidigare nämnt (se punkt 2.1) finns det olika sätt att se på begreppet integration. 
Dessutom finns det olika syn på vad integration är. Eftersom syftet med studien är att 
studera faktorer som påverkar integration, har tidigare och pågående forskning studerats.  

En undersökning från SCB utvärderade 90-talets integration genom att fokusera på 
välfärdsindikatorer som bland annat påverkar boende, arbetsmiljö, sociala nätverk och hälsa 
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(SCB, 2002). Undersökningen visar att flyktinginvandrare är missgynnade när det kommer 
till arbete och hälsa. Dessutom är trångboddhet vanligt hos invandrare som bott i Sverige 
under 10 år. Boendesegregationen och ojämlikheten inom arbetslivet påverkar det sociala 
nätverket och medför att många flyktinginvandrare inte socialiserar sig med andra än med 
människor med samma ursprung (SCB, 2002). 

Ett projekt på Mälardalens Högskola för att nå mål 10 utifrån agenda 2030 är, ”nyanlända 
barns och ungdomars inkludering och jämställdhetsutveckling”. Utformningen av studien 
från Mälardalens Högskola lyder följande; 

”Syfte är att utforska förutsättningarna för en lyckad inkludering hos nyanlända barn och 
ungdomar. Den kunskap som eftersöks är framgångsfaktorer och hinder för inkludering 
vad det gäller mottagande, livskvalitet, hälsa, välfärd, skolgång, inkludering på 
arbetsmarknaden, bostadsförhållanden och inkludering och jämställdhetsutveckling” 
(Mälardalens Högskola, se). 

Studien strävar efter att få fram faktorer som underlättar men också är ett hinder för 
ensamkommandes barns inkludering i samhället. Studien fokuserar på faktorer som 
mottagande, livskvalitet, hälsa, välfärd, skolgång, inkludering på arbetsmarknaden, 
bostadsförhållanden och inkludering samt jämställdhetsutveckling (Mälardalens Högskola, 
se). 

2.7 Teori 

2.7.1 Empowerment – delaktighet  

Empowerment är en teori som trycker just på vikten av delaktighet och syftar på hjälp till 
självhjälp. Världshälsodeklarationen, (WHO) menar att empowerment avser att hjälpa 
människor att ta kontroll över beslut och händelser som påverkar deras hälsa (WHO, 1998). 

I den här studien kommer teorin Empowerment att utgå från infallsvinkel, empowerment 
som etablering och motmakt”. Det innebär att fokus läggs i sambandet av individens 
livssituation och samhällets strukturella förhållanden (Askheim och Starrin, 2012). Syftet 
med Empowerment är etablering och motmakt att stärka individen och gruppen, för att de 
själva ska få kraften att ta sig ur den svaga och maktlösa position som de befinner sig i 
(Askheim och Starrin, 2012). 

Bracht, Kingsbury och Rissle (1999) visar på att Empowerment är indelat i två perspektiv, ett 
subjektivt och ett kollektivt. Subjektiva perspektivet är psykologisk Empowerment, det 
innebär en subjektiv känsla av ökad kontroll över sitt liv. Det kollektiva perspektivet innebär 
en ökad kontroll och delaktighet som nås tillsammans i en grupp i samhället. 

Delaktighet leder till ”Community Empowerment” som innebär att främja hälsan bland 
flyktinginvandrare samt invandrare. Bracht et al (1999) visar på att det krävs att man 
inkludera flyktinginvandrare samt invandrare i samtal för att främja hälsan. 

2.7.2 Känslan av sammanhang (KASAM) 

Antonovsky (1987) pekar på tre komponenter som tillsammans bidrar till en god hälsa och 
välbefinnande. Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  



 

 6 

Begriplighet är hur pass begripbar och förutsägbar både yttre och inre faktorer är hos en 
individ, det vill säga hur pass mycket förståelse det finns kring händelserna som förekommer. 
En individ med hög begriplighet har förmåga att utveckla tron på exempelvis att svåra 
situationer kommer sluta så bra det möjligen går (Antonovsky, 1987).  

Hanterbarhet står för hur hög egen makt individen har över situationerna som sker i olika 
livssammanhang. Hög hanterbarhet innebär att individen inte känner sig som ett offer vid 
svåra situationer i livet (Antonovsky, 1987).  

Meningsfullhet i livet innebär att individen är delaktig i besluten som påverkar ens tillvaro. 
Vilket i sin tur leder till motivation hos individ. En individ med meningsfullhet är oftast 
engagerad i det som betyder mycket, både jobbmässigt och känslomässigt (Antonovsky, 
1987). 

Individer men hög KASAM tar sig an utmaningar, eftersträvar logiska lösningar och har 
högre självförtroende. KASAM resulterar till en positiv och hoppfull syn på livet (Veronese & 
Pepe, 2014; Westlund & Sjöberg, 2010).  

2.7.3 Maslows behovstrappa  

Maslows behovstrappa är en femstegsmodell som förklarar hur mänskliga behov prioriteras. 
Första steget är fysiologi, som till exempel innebär mat, vatten, luft och sex. Efter att första 
steget är tillgodosett är människan i behov av andra steget som är trygghet, vilket är säkerhet 
och stabilitet. Sedan kommer tredje steget Gemenskap som kärlek och vänskap. Fjärde steget 
i behovstrappan är självkänsla, som innebär makt och uppskattning. Sista steget är 
Självförverkligande, femte steget menar Abraham Maslows är när en människa når sin fulla 
potential. Sista steget är därför inte ett behov som de första fyra stegen. Utan är ett behov 
som ständigt förändras (Maslow, 1943). 

2.8 Problemformulering 

Under 90-talet kom en stor andel flyktingar till Sverige. Vi vet sedan tidigare att skillnaderna 
i hälsa mellan flyktinginvandrare och etniska svenskar är stora. Flyktinginvandrare tenderar 
att ha sämre hälsa, mycket kopplat till en misslyckad integrationsprocess (SCB, 2000).  

Eftersom vi idag möts utav en ytterligare stor utmaning med en stor flyktingvåg 2015 
(Migrationsverket, 2018). Bör vi därför med hjälp utav hur integrationsprocessen såg ut och 
upplevdes hos flyktinginvandrarna på 90-talet, lära av deras upplevelser och skapa de bästa 
förutsättningarna för dagens flyktinginvandrare och på så sätt minska risken för att 
skillnaderna i ohälsa fortsätter att öka relaterat till misslyckad integrering.   

Författaren ämnar därmed undersöka följande forskningsfråga: Vilka faktorer upplevs 
påverka integrationsprocessen både positivt och negativt.  

3 SYFTE 
Syftet med denna studie är att studera vilka faktorer flyktinginvandrare i Sverige under 90-
talet upplevde som positiva respektive negativa under integrationsprocessen.  
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4 METOD 
Föreliggande studie är en kvalitativ intervjustudie där sex flyktinginvandrare har intervjuats 
individuellt om sina upplevelser av integrationsprocessen i Sverige. Insamlad information 
har transkriberats och innehållsanalyserats.  

4.1 Metodval 

För att besvara studiens syfte om vilka positiva respektive negativa upplevelser 
flyktinginvandrare har från integrationsprocessen under 90-talet i Sverige har en kvalitativ 
metod använts i denna studie. Bryman (2011) beskriver att en kvalitativ forskningsinsats har 
som fokus att förstå de berördas upplevelser, erfarenheter, tankar och känslor.   

Författaren valde att genomföra semistrukturerade intervjuer. På så sätt tar deltagarnas egna 
ord fram informationen som författaren söker, det finns inget rätt eller fel svar vid 
semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011). Informanternas svar leder till ett subjektivt 
resultat, då intervjupersonerna svarar utifrån deras tolkningar och perspektiv. Svaren kan 
således variera samt att ny information kan förekomma (Augustinsson, 2012). 

4.2 Urval 

För att kunna få fram svaret på vilka upplevelser flyktinginvandrare har från 
integrationsprocessen i Sverige från 90-talet har målinriktat urval använts i denna studie. 
Målinriktad urvalsstrategi hjälper forskaren att hitta personer som är relevanta för att 
besvara forskningsfrågorna (Byrman, 2011).  

Författaren har valt att studera flyktinginvandrares upplevelser av integrationsprocessen i 
Sverige, då människor som flyr från sitt hemland har sämre hälsa samt svårare att integreras 
än arbetskraftsinvandrare (SCB, 2002). För att få kontakt med studiens målinriktade urval 
vände sig författaren till pastorn på en svensk- och latinamerikansk kyrka i Stockholm som 
författaren själv har varit deltagande i vid ung ålder, vilket innebär att författaren är bekant 
med fyra av de sex intervjupersoner som deltagit i studien. Efter ett samtal med pastorn 
bestämdes att snöbollsurval var passande till denna studie. Snöbollsurval innebär att 
forskaren använder sig av en eller flera kontaktpersoner, i denna studie var det pastorn som 
spred informationen till medlemmarna i kyrkan som kunde tänkas vara delaktiga i studien 
(Bryman, 2011).  

Författaren mailade ett informationsbrev med information till pastorn i kyrkan om studien 
syfte samt en kort presentation om författaren (Bilaga A). Pastorn spred ordet om intervjun 
och tillfrågade medlemmar i kyrkan som passade in enligt författarens målinriktade urval.  

Pastorn skickade namn och telefonnummer till författaren varje gång en medlem var 
intresserad att delta i studien. På så sätt kunde författaren kontakta varje person på en gång 
och påbörja intervjuerna. Ett missivbrev mailades också för ytterligare information om 
studiens syfte, urval samt information om att studien är frivillig till intervjupersonerna 
(Bilaga B). 
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Deltagarna i studien bestod av totalt sex personer från kyrkan, två män och fyra kvinnor. 
Deltagarna har ett åldersspann mellan 22 och 56 år. Det breda åldersspannet innebär att 
studien fångat olika åldersgruppers upplevelser av integrationsprocessen samt även deltagare 
som under 90-talet fick uppleva integrationen som barn i Sverige. Deltagarna anlände i 
Sverige mellan år 1990 och år 1997 från Colombia, Peru och Iran på grund av politiska och 
religiösa skäl. 

Författaren bestämde tillsammans med intervjupersonerna om vart det skulle intervjuas. För 
att minska bortfall såg författaren till att åka och träffa intervjupersonerna under deras 
lunchrast eller på ett fik nära deras arbetsplats efter jobbet. En intervju skedde även innan 
församlingen började, i ett avskilt rum. 

4.3 Datainsamling 

Till studiens intervjuer användes semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer 
är en kvalitativ intervjuform som redan har genomtänkta frågor, dock lämnar den utrymme 
för nya frågor vid behov (Bryman, 2011). Författaren utformade en intervjuguide i linje med 
studiens syfte. Utformningen av intervjuguiden är även inspirerad i tema 1 av SCB 
utvärdering samt projektet från Mälardalens högskola som beskrevs i punkt 2.6 (Bilaga C). 

Intervjuguiden består av tre teman som är: 1) vad som gjorde det enklare att integreras och 
vad som försvårade integrationen, 2) upplevelse av integrering och delaktighet idag och 3) 
förslag på hur integreringen kan komma att bli bättre i framtiden. Intervjuguiden började 
med tre bakgrundsfrågor: Hur gammal var du när du kom till Sverige? Vilket år kom du till 
Sverige? Kom du ensam eller med din familj? Syfte med att inleda intervjun med enklare 
frågor är att få intervjupersonerna att slappna av och medföra en känsla av trygghet (Dalen, 
2015). Med den anledningen valde författaren att välja bort den första tänkta inledande 
frågan Berätta om din första tid i Sverige. Författaren ansåg att den var för bred och 
vilseledande. 

För att säkerställa att frågorna i intervjuguiden var tillräckligt tydliga genomfördes tre 
pilotintervjuer. Enligt Bryman, 2011 är pilotundersökningar ett tillvägagångsätt att 
säkerställa att frågorna fungerar, är tydliga och besvarar syfte och frågeställningarna. 
Pilotintervjun utfördes på författarens föräldrar och storasyster. Författaren valde att testa 
intervjuguiden på familjemedlemmar då alla tre passar in i studiens målinriktade urval, 
vilket är flyktinginvandrare från 90-talet.  

Efter att ha pilottestat intervjuguiden två gånger insåg författaren att några ändringar 
behövde göras. Författaren valde att sätta ihop vad som gjorde det enklare att integreras och 
vad som försvårade integrationen till ett tema med två huvudfrågor, istället för två separata. 
Beslutet togs eftersom båda teman har samma intervjufrågor. Det vill säga, intervjufrågorna 
kan vara faktorer som upplevs både positiva och negativa. Dessa två huvudfrågor blev tema 1 
i intervjuguiden (Bilaga A). 

Under intervjuerna försökte författaren så gott som möjligt följa Kvale, 1996 tio krav och 
kriterier för en framgångsrik intervju. Kraven och kriterierna är: Insatt, strukturerad, tydlig, 
visar hänsyn, sensitiv, öppen, styrande, kritisk, kommer ihåg och tolkar. Författaren har 
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följt kriterierna insatt och styrande eftersom författaren själv utformat intervjuguiden vilket 
medför att författaren är insatt i ämnet och vet vad som är syftet med intervjun (Kvale, 1996). 
Kriterierna strukturerad, tydlig, kritisk och tolkar följdes genom att författaren beskrev 
syftet med intervjun och var tillgänglig för frågor innan, under och efter intervjun. 
Författaren ställde tydliga och enkla frågor, när intervjupersonen inte förstod frågan 
omformulerade författaren frågan så att intervjupersonen förstod. Under intervjun 
ifrågasatte författaren om missförstånd uppstod och bad intervjupersonen upprepa sig. 
Författaren klargjorde och sammanfattade även vad intervjupersonen sa för att försäkra att 
inga felaktiga tolkningar uppstod (Kvale, 1996). Visar hänsyn, sensitiv, öppen och kommer 
ihåg följdes under intervjuernas gång genom att låta intervjupersonen tala till punkt samt 
inte påskynda svaren. Författaren lyssnade, reagerade och kom ihåg vad intervjupersonen 
hade sagt, även om det som sas inte alltid var relevant för studiens syfte (Kvale, 1996).  

Alla intervjuer spelades in med en mobiltelefon som sedan överfördes till en dator. 
Inspelningarna på mobiltelefonen raderades efter varje inspelning så fort inspelningarna 
fanns på datorn. intervjuerna tog mellan 20–45 minuter. 

4.4 Databearbetning och analys 

En kvalitativ innehållsanalys har valts som analysmetod till denna studie. Efter varje intervju 
transkriberades materialet från ljudfil till skrift, enligt Olsson och Sörensen (2011) bör 
materialet transkriberas så snart som möjligt för en noggrann transkribering. Varje ord 
skrevs ner, och ord som ”öh” och ”eh” skrevs också ner för att inte tappa kontexten. Sedan 
analyserades transkriberingen med fokus på det manifesta, vilket innebär att författaren har 
fokuserat på det uppenbara och synliga i transkriberingen (Bryman, 2011).  

Alla sex transkriberingar lästes flera gånger för att få en klar bild, om vilka faktorer som 
besvarade syftet och forskningsfrågan. Efter att ha fått en helhetsbild plockades 
meningsbärande enheter ut, vilket är meningar och fraser som liknar varandra (Graneheim 
och Lundman, 2004). samman i ett annat Word-dokumentet där materialet kondenserades. 
Kondensering innebär att meningarna förkortas (Graneheim och Lundman, 2004). Därefter 
kodades kondenseringen, vilket betyder att kondenseringen förkortades ytterligare 
(Graneheim och Lundman, 2004). Sedan byggdes kategorier och underkategorier ifrån 
kodningen. Som enligt Graneheim och Lundman (2004) är resultatet av det uppenbara.  

Kategorierna och underkategorierna skapades genom att läsa kodningen flera gånger och 
markera relevanta meningsenheter med olika färger. Meningsenheterna som markerades 
med olika färger blev underkategorierna. När underkategorierna var sammanställda 
skapades därefter kategorierna, kategorierna är underkategoriernas gemensamma faktor. Det 
var sju kategorier som skapades utifrån transkriberingen som fick namnen ”Särskillnad”, 
”Skola”, ”Språket”, ”Sysselsättning”, ”Socialt nätverk”, ”Psykisk ohälsa” och ”Tillhörighet”.  
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Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

jag känner att jag är delaktig 
och integrerad, jag är liksom… 
jag tycker att jag är som en 
vanlig medborgare liksom. Jag 
jobbar, jag har mina barn i en 
vanlig svensk skola, det är 
liksom vanligt för oss. (Ip6) 

Jag är integrerad 
och delaktig 
eftersom jag är en 
vanlig medborgare 
som lever ett 
vanligt liv.  

Svensk 
medborgare  

Identifiering med 
hur andra 
medborgare lever 

Tillhörighet 

jag tycker i alla fall att det är 
båda för att mitt hjärta är i (…) 
och mitt hjärta är i Sverige. 
Det märks till exempel bara 
när Sverige spelar fotboll mot 
(…) … Jag började leta efter en 
t-shirt som är halva (…) och 
halva Sverige. Sådana grejer, 
jag älskar jättemycket Sverige 
och självklart mitt land. Nä jag 
tycker att mitt hjärta är delad 
på två nu. (Ip4) 

Jag är delad, 
älskar mitt 
ursprungsland och 
Sverige. Därav ser 
jag mig själv som 
halv svensk.  

Känsla av 
samhörighet 

Identifiering med 
landet 

Tabell 1: Ett exempel som visar hur innehållsanalysen utfördes.  
 

4.5 Kvalitetskriterier 
Trovärdigheten, överförbarheten, pålitligheten och möjlighet att styrka och konfirmera är 
fyra delkriterier som påvisar kvalitén och tillförlitligheten i en kvalitativ forskningsmetod 
(Holloway & Wheeler, 2010).  

Trovärdigheten handlar om att påvisa en social verklighet i resultatet som stämmer överens 
med intervjupersonens sociala verklighet (Bryman, 2011). Under alla sex intervjuer ställdes 
följdfrågor samt att författaren sammanfattade vad intervjupersonen sa för att försäkra att 
inga felaktiga tolkningar uppstod. 

Överförbarhet följs genom att tydligt redogöra genomförandet av studien. Det är av stor vikt 
att redogörelsen är så pass tydlig att studien ska kunna genomföras av någon annan samt att 
andra ska kunna bedöma hur pass överförbart resultatet är till andra studier (Bryman, 2011). 
I studien har genomförandet beskrivits tydligt och i ordningsföljd. Författaren har under hela 
studien haft fokus på att andra ska kunna genomföra liknande studier. Dock med försiktighet 
för att inte avslöja för mycket om deltagarna i studien. 

Pålitlighet i en studie bevisas genom att dokumentera hela forskningsprocessen samt att 
studien granskas av till exempel kollegor efter eller under forskningsprocessen (Bryman, 
2011). Pålitlighet följs genom att författaren noggrant redogör för hur studien genomförts i 
metod delen samt att en handledare följt hela processen. 
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Möjlighet att styrka och konfirmera följs genom att författaren förhåller sig neutral under 
hela studien. Dock är det viktigt att forskaren påvisar att studien inte har påverkats av 
personliga värderingar på ett uppenbart sätt (Bryman, 2011). Författaren har inte medvetet 
styrt resultatet. Både positiva respektive negativa upplevelser av integrationsprocessen har 
lyfts i resultatet. Författaren har även refererat till andra källor för att stärka intervjuernas 
resultat.  

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är fyra 
forskningsetiska principer som bör följas för att värna om deltagarna i studien (Bryman, 
2011). 

Informationskravet följdes genom att först skicka ett informationsbrev (Bilaga A) till 
pastorerna om studiens syfte, intervjuprocessen samt deltagarnas rätt att avbryta intervjun 
när de själva önskar. Därefter skickades ett missivbrev (Bilaga B) till intervjupersonerna med 
ytligare information om studiens syfte, att deras deltagande är frivilligt och kan avbrytas 
närsomhelst. Information om intervjuns tillvägagångsätt till kom också (Bryman, 2011). 

Samtyckeskravet fullföljdes genom att intervjupersonerna läst missivbrevet (Bilaga B) och 
därefter tackat ja, till att vara med i studien. Alla deltagare är även över 18 år (Bryman, 2011). 

Konfidentialitetskravet realiserades genom att behandla personuppgifter konfidentiellt. I 
transkriberingen och i studien ändrades deltagarnas namn mot Ip1 till Ip6. Kodning 
användes för att inte avslöja deltagarnas identitet (Bryman, 2011). 

Nyttjandekravet uppfylls genom att all insamlad material enbart kommer att användas för 
studiens ändamål (Bryman, 2011). Vilket innebär att efter godkänd granskning av 
examinatorn kommer all insamlad material att raderas. 
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5 RESULTAT 

Nedan presenteras resultatet från de sex intervjuerna. Analysen resulterade i sju kategorier 
med underkategorier, se tabell nedan. För att styrka resultatet kommer citat från 
intervjuerna att framgå. Intervjupersonerna kommer att framgå som Ip1 till Ip6.   

Vilka faktorer upplevs påverka integrationsprocessen (både positivt och negativt)? 

Huvudkategori Underkategorier 

Särskillnad Orättvis behandling 

Prioritering som leder till främlingsfientlighet  

Skolan Stärkande självförtroende 

Segregation 

Mobbning  

Språket Leder till jobb 

Bredare socialt nätverk 

Utanförskap 

Sysselsättning Ekonomisk stabilitet  

Ojämlikhet inom arbetslivet 

Socialt nätverk Svenska vänner  

Familj och vänner 

Psykisk ohälsa Asylboendet 

Väntan på PUT 

Tillhörighet  Identifiering med landet 

Permanent uppehållstillstånd 

Samhällsavvisning  

Tabell 2: Framför dem kategorierna som har varit grunden för intervjuerna. 
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5.1 Särskillnaden 

5.1.1 Orättvis behandling 

Invandrarbakgrunden beskrivs som grunden för olika orättvisa behandlingar. 
Intervjupersonerna menar att de upplever att etniska svenskar har andra förutsättningar än 
invandrare i Sverige. Skillnaderna visar sig i olika situationer som till exempel inom 
arbetslivet och skolan. De orättvisa behandlingarna påverkar känslan av ”vi och dem” men 
även karriär och utbildningsmöjligheter. Särskillnaden som ibland uppstår medvetet och- 
eller omedvetet är en stor faktor som påverkar integreringen och känslan av tillhörighet till 
Sverige. 

Alla med utländskbakgrund skulle gå på svenska som andra språk. Oavsett om man var 
bra på svenska eller inte. Så jag blev ju påverkad, det har påverkat mig än idag. Vi fick 
inte lära oss lika mycket som dem andra som gick på vanliga svenska lektioner… utan vi 
fick göra andra saker mest leka och så, medan de andra fick lära sig viktiga saker. Så det 
har ju påverkat mig till idag. (Ip2) 

5.1.2 Prioritering som leder till främlingsfientlighet 

Särskillnad åt det motsatta hållet anses också vara ett problem. Att prioritera om resurser så 
att enbart nyanlända får fördelar av dem kan leda till främlingsfientlighet från svenskar. Med 
det menas att all hjälp som nyanlända får kan vara en otjänst i längden. Då rivalitet och en 
känsla av orättvisa kan uppstå, menar särskilt en av intervjupersonerna. Intervjupersonerna 
vill dock markera att hjälpa nyanlända alltid ska vara en självklarhet eftersom de inte har 
samma förutsättningar från start.  

En situation som uppstod till exempel är att i en by här nära så har dem bestämt att alla 
familjer som kommer via anknytning är de enda i den byn som får lägenheter. Vilket 
gjorde att alla som stod i kön tidigare… deras kötid togs bort. Och så gör man inte, för 
det skapar... det blir bara hat mot invandrare. Det är såna saker som man borde tänka 
på.  Att man vill prioritera men det blir fel. (Ip2) 

Därmed poängteras att all orättvis behandling kan leda till en förstärkt känsla av 
främlingsfientlighet, som i sin tur skapar olika grupperingar i samhället.  

5.2 Skolan 

5.2.1 Stärkande självförtroende 

Skolan ansågs vara en stor bidragande faktor till att komma in i samhället av majoriteten. 
Skola bidrar till utbildning och språkkunskap, men också till ett bredare socialt nätverk.  

Då det blir mycket enklare att den här gruppen ska komma in i samhället genom 
språket och utbildning. Då känner man, jag har chans! (Ip5) 

Resultaten visar att skolan i sin tur leder till ökat självförtroende, som bidrar till en snabbare 
integrering. Då intervjupersonerna menar att skolan hjälpt dem att hitta en plats och en 
identitet i Sverige. 
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5.2.2 Segregation 

Segregation bland olika kommunerna ansågs vara, och är än idag, ett stort hinder. 
Segregation leder inte minst till utanförskap men även stora skillnader i skolorna. Nivån på 
utbildningarna skiljer sig markant. Ojämlikheten är ett stort hinder för barn att utvecklas 
samt att lära sig språket korrekt. Även här påpekas känslan av att etniska svenskar har andra 
förutsättningar än invandrare i Sverige. I analysen framgår att majoriteten anser att en skola 
med fler etniska svenskar är bättre, än en skola med fler invandrarbarn. Anseendet grundar 
sig i att etnisk svenska barn får bättre utbildning samt att svenska språket håller en högre 
nivå. 

Vi flyttade från Charlottenberg till en förort i Stockholm, skolorna var inte alls lika bra 
där. Bara efter 3 månader började mina föräldrar undra vad som hände med min 
svenska! Så vi flyttade till ett mindre segregerat område och fick byta skola igen. Där 
blev min svenska bättre igen. (Ip6)  

5.2.3 Mobbning 

Skolan beskrevs av två av tre intervjupersoner som migrerat till Sverige som barn, som en 
plats där de kände sig utpekade på grund av deras invandrarbakgrund. En plats där de var 
utsatta för mobbning. 

När jag började skolan så kände jag mig utanför, jag kände mig som att jag var en 
svartfläck om jag ska utrycka det så. (Ip3).  

Alltså man är ju ingen konstig varelse för att man kommer från ett annat land. (Ip2) 

Mobbningen i skolorna och känslan av att det inte är välkomna, är något som påverkar dem 
än idag. Det har påverkat känslan av att det inte tillhör det svenska samhället.  

Om jag skulle få frågan ”skulle du gå tillbaka till den skolan” då skulle jag säga nej, för 
jag tycker att det var den jobbigaste tiden i mitt liv. Och då menar jag från 4an till 7an, 
efter det bytte jag skola och hade lärt mig svenska. (Ip3) 

5.3 Språket 

5.3.1 Leder till jobb 

Förmågan att kommunicera med andra och våga ge sig ut i samhället kom med språket för 
alla sex intervjupersoner. Även fast det tog tid för de som var äldre när de kom till Sverige att 
lära sig språket och än idag känner att det bryter på svenska. Så upplevde de att språket 
öppnade nya dörrar för jobb möjligheter.   

En enkel grej, för att kunna städa behöver du kunna språket. (Ip1) 

Samtliga intervjupersoner som var äldre när de migrerat, berättar att svenska språket 
medförde inte enbart ett jobb, även känslan av att vara självständig igen.  
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5.3.2 Bredare socialt nätverk  

Med språket kom även en bredare bekantskap. Svenska språket gav möjlighet till ett socialt 
liv med vänner som inte enbart talade samma modersmål som dem själva. 

Självklart var det inte perfekt men man försökte prata och då började man prata med 
alla, och det kändes bra. För att det inte var stopp längre för att prata. (Ip4). 

Genom vänner kom även möjligheten att börja leva ett liv som innan flykten till Sverige. 

Men det var nånting som vi kände att vi måste fixa, vi måste ha vänner för att försöka 
leva normalt tills vi får nåt beslut. (Ip5) 

5.3.3 Utanförskap 

Ingen av de sex personerna som intervjuades migrerade till Sverige med svenska 
språkkunskaper. Vilket samtliga beskriver som svårt och påfrestande. De berättar även att 
det upplevde det svårt att få kontakt med andra människor, vilket resulterade i att de många 
gånger kände sig ensamma. 

Förut det var lite grann att jag inte kunde prata, så jag går inte ut för vem ska jag 
prata med? Eller man kanske letade bara efter folk som pratade spanska, inte 
svenska. (Ip4). 

Att inte kunna svenska språket medförde även en känsla av diskriminering ifrån svenskar och 
skapade en rädsla att säga fel. Känslan upphörde dock efter några år i Sverige, då säkerheten 
att prata det svenska språket växte. 

För mig var det ju svårt att ställa mi framför klassen och prata, för många ord kunde 
man inte eller uttala på fel sätt. (Ip3) 

Dock berättar de tre intervjupersonerna som var äldre när de migrerade till Sverige att de än 
idag känner av en känsla av olik behandling från visa på grund av deras brytning. 

5.4 Sysselsättning 

5.4.1 Ekonomisk stabilitet 

Att ha möjligheten att jobba, försörja sin familj, vara ekonomiskt oberoende och betala skatt i 
Sverige bidrar till en stark känsla av delaktighet enligt samtliga intervjupersoner. De berättar 
att starkaste kopplingen av känsla av att det idag är integrerade och delaktiga, är just att det 
jobbar och betalar skatt. 

ja, jag är ju en del av samhället eftersom jag jobbar, jag betalar skatt jag gör allt som alla 
andra som bor i Sverige gör, som svenskar gör. (Ip1) 
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5.4.2 Ojämlikhet inom arbetslivet 

Ojämlikhet inom arbetslivet upplevdes som ett stort hinder för att känna sig som en del av 
samhället av fyra av sex intervjupersoner. Diskriminering på grund av deras bakgrund 
oavsett utbildning och språkkunskaper påverkade deras känsla av att de inte behandlas som 
etniska svenskar.  

Jag hade sökt hur mycket jobb som helst och alltid var det att ”du har ingen erfarenhet” 
”du är så ung, och du har pluggat så mycket? “Det var en kompis som sa byt ut namnet, 
så ska du se att om du byter ut ditt namn till exempel till Anna Karlsson kommer det gå 
mycket bättre. Vilket jag gjorde för att testa, och jag fick så himla mycket samtal… och 
jag blev så himla knäckt, jag blev så knäckt... jag tog ju inte intervjuerna men jag blev 
bara så knäckt. Så efter det gav jag lite upp och började jobba som dagisfröken. (Ip6)  

En känsla av hopplöshet beskrivs, de menar att de behöver kämpa mycket mer enbart på 
grund av deras namn, utseende och i visa fall brytning. Att kraven ibland är mycket högre för 
invandrare än för etniska svenskar, menar de fyra intervjupersonerna är ytligare ett hinder 
de får gå igenom som invandrare i Sverige. 

5.5 Socialt nätverk 

5.5.1 Svenska vänner 

Tre av de sex personerna som intervjuades, vilket i det här fallet var det de tre som migrerade 
till Sverige som äldre. Anser att det är jätteviktigt att ha svenska vänner. De tre menar att 
människor som är från Sverige och- eller identifierar sig som svenskar. Kan hjälpa en att 
integreras i samhället, genom att ta del av deras livsstil, kultur och traditioner.  

Du vet det här mänskliga faktorn, när man har relation med folk som man vet att dem 
är etnisk härifrån- då kommer en speciell känsla för landet. jag har upplevt det här i 
Sverige. (Ip6) 

Dock har de tre funnit det väldigt svårt att få svenska vänner. De berättar att de har försökt 
och att det idag har så få svenska vänner att det enbart räcker med en hand för att räkna dem. 
De tror att det beror på kulturkrocken mellan länderna. De anser att människorna i deras 
ursprungsländer är mycket mer öppna för nya människor och välkomnade.  

5.5.2 Familj & vänner 

Att ha sina närstående nära under den jobbigaste tiden, som anses vara de första åren. Visar 
resultatet är jätteviktigt för att kunna känna sig trygg i ett främmande land. Majoriteten 
berättar att de förmodligen inte skulle ha klarat av alla påfrestningar utan sin familj. 
Dessutom ger vetskapen att de inte enbart kämpar för de själva, utan för de personer som de 
älskar styrka. Styrka att våga, kämpa och mod. 

Men det som gjorde det lätt att komma till ett nytt land, det var ju att ha min familj, att 
ha mamma och mina systrar det var liksom min trygghet. (Ip3) 
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5.6 Psykisk hälsa 

5.6.1 Asylboendet 

För tre av sex personer som fick bo på ett asylboende mellan ett till två år. Är minnena 
därifrån en tid av oro, ångest och instabilitet. De upplevde även utanförskap och svårt att 
finna etnisk svenska vänner under den tiden, då alla på asylboendet har en annan etnisk 
bakgrund. På ett asylboende bor det blandade människor från olika plaster på jorden, 
blandningen av människor medförde kulturkrock och ibland osäkerhet. 

Det var en väldigt hård period just för att vi inte hade den här tryggheten. Det var inte 
så här ”det här är hemma” riktigt. Utan här är vi tillfälligt och här finns det människor 
som ändå utnyttjar situationer. (Ip3) 

Asylboendet beskrevs även av en av intervjupersonerna som en väldigt osäker plats för 
ensamma kvinnor och barn. Risken för att bli utsatt som kvinna i ett boende med flera män 
beskrevs som hög. 

Och då ville dem liksom… jag kommer ihåg starkt en situation när en man försökte 
utnyttja henne och ville vara ihop med henne och jag som äldst av tre tjejerna så var det 
så att man fick ta mycket stryk i det området. Alltså jag försökte alltid skydda mamma. 
Jag försökte gå knacka dörrar hos grannarna och försöka liksom hjälpa henne. Det var 
en väldigt hård period just för att vi inte hade den här tryggheten. (Ip3). 

5.6.2 Väntan på permanent uppehållstillstånd 

Väntan på att få permanent uppehållstillstånd beskrevs av alla sex personer som en stor 
osäkerhet och oro konstant. Oron tog väldigt mycket på det psykiska välmående. De sex som 
intervjuades fick permanent uppehållstillstånd efter ett år till fem års väntan. Utan 
permanent uppehållstillstånd innebor det även osäkert boende, det var flera som var tvungna 
att flytta runt landet en hel del innan permanent uppehållstillstånd. Vilket enligt dem 
medförde instabilitet och osäkerhet. I väntan på permanent uppehållstillstånd, berättar 
samtliga intervjupersoner att de inte vågade drömma om ett liv i Sverige. Vilket förlängde 
integrationsprocessen för dem.  

Det var först jätte, jätterörigt. Vi var jättenervösa, ville inte komma tillbaka till våra 
länder då kändes det att vi har våran dotter, för vi kom med barn. Och då kändes det att 
åh nej vi var jätteoroliga. Varje dag kanske man inte kunde somna för att man tänkte på 
ska jag få tillstånd eller inte, ska jag stanna? Hur ska jag göra om det är så att vi inte får 
uppehållstillstånd? Såna grejer var jättejobbiga faktiskt. (Ip4).  

Under väntan beskrivs även fall där personer som fått utvisning, tänder eld på sig själva, 
hänger sig och väljer att hoppa för att ta sitt liv. Väntan på permanent uppehålstillstånd och 
ett negativt besked berättas som väldigt påfrestande och svår att hantera. 
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5.7 Tillhörighet 

5.7.1 Identifiering med landet 

Samtliga deltagare upplevde att det var integrerade och delaktiga i samhället idag. Flera 
nämner att det är integrerade och delaktiga på grund av att det gått på en svensk skola, 
jobbar, betalar skatt, har barn som är födda i Sverige och röstar.  Fyra deltagare identifierar 
sig som både svenskar och från deras ursprungsland. De konstaterar att åren de bott i Sverige 
har format och ändrat dem. De menar att det bär kvar kulturen och kärleken till deras 
födelseland samtidigt som kärleken, tacksamheten och tillhörigheten till Sverige vuxit. 

jag tycker i alla fall att det är båda för att mitt hjärta är i (…) och mitt hjärta är i Sverige. 
Det märks till exempel bara när Sverige spelar fotboll mot (…)… Jag började leta efter 
en t-shirt som är halva (…) och halva Sverige. Sådana grejer, jag älskar jättemycket 
Sverige och självklart mitt land. Nä jag tycker att mitt hjärta är delad på två nu. (Ip4) 

Två av tre deltagare som anlände till Sverige som barn identifierar sig inte som svenskar utan 
enbart från deras ursprungsland. De menar att det är delaktiga och integrerade men ändå 
inte känner tillhörigheten till landet för att kunna identifiera sig som svensk.  

5.7.2 Samhällsavvisning  

De två deltagarna som inte identifierade sig som svenskar, utrycker även att det inte kan vara 
svenskar på grund av deras utseende. De menar att det måste ha ett etnisk svensk utseende 
för att det själva och samhället ska identifiera dem som svenskar. 

Det skulle krävas att jag var blond och blåögd. (Ip3) 

Intervjupersonerna menar att all diskriminering, mobbning, orättvis behandling och 
ojämlikhet i arbetslivet på grund av deras etniska bakgrund har påverkat dem, och fått dem 
att förstå hur samhället aldrig kommer att acceptera dem som svenskar. Därav anledning till 
varför de inte väljer att identifiera sig som svenskar. 

Jag identifierar som (…). Fast jag bott här nästan hela mitt liv. För jag kommer aldrig 
att ses som en svensk av samhället oavsett, så då känner jag… ja därför identifierar jag 
mig inte som svensk för jag kommer aldrig att ses som en svensk. (Ip2) 

5.7.3 Permanent uppehållstillstånd 

Permanent uppehållstillstånd är alla flyktinginvandrares dröm och mål att få när det 
anländer i Sverige. När de äntligen får permanent uppehållstillstånd anser de att nya 
möjligheter dyker upp. Uppehållstillståndet innebär att de äntligen kan börja drömma om en 
framtid i Sverige, de kan äntligen börja ha mål igen.  

Mamma såg ju mycket lugnare ut, det var som att hon kunde pusta ut och sen öppnas 
mycket dörrar, man kan jobba på ett annat sätt. Det här för henne var ju början av att 
nu kommer mina barn få ett bättre liv. (Ip3)  

Permanent uppehållstillstånd ansågs vara början av deras integreringsprocess i Sverige. De 
menar att processen inte kan börja på riktigt förens de själva känner sig säkra på att de får 
stanna i Sverige. 
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6 DISKUSSION 
6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Faktorer som påverkar integrationsprocessen positivt 

Resultatet visar att faktorer som jobb, skola, språk, permanent uppehållstillstånd och ett 
blandad socialt nätverk är faktorer som underlättar integrationsprocessen. Dessa faktorer är 
grundläggande för att individen ska nå en känsla av självförverkligande och i sin tur känna 
tillhörighet och delaktighet i det nya landet.  

Författaren menar att de faktorer som påverkar integrationsprocessen positivt går att koppla 
till Maslows behovstrappa. Enligt Maslow (1943) finns det fem steg som beskriver 
människans psykiska och fysiska behov. Permanent uppehållstillstånd ger individen en 
känsla av trygghet och stabilitet. Blandad socialt nätverk tillgodoser människans känsla av 
gemenskap. Precis som intervjupersonerna påpekade är vänner ett måste för att kunna börja 
ett så kallat normalt liv i det nya landet. Familjen är i denna punkt även av stor vikt för att få 
känslan av trygghet och kärlek tillgodosedda. Resultatet visar att självkänslan kom med att 
lära sig språket, klara av skolan och få ett jobb. Med självkänslan uppkom även en känsla av 
delaktighet och identifikation till Sverige. 

Intervjupersonerna använde inte ordet egenmakt och empowerment men talade om vikten av 
att vara delaktig i samhället genom att blanda sig med människor med olika etniska 
bakgrunder, skaffa ett jobb samt att vara med i olika tillställningar som jobbet håller i för att 
komma in i samhället samt få ett bredare socialnätverk. Delaktigheten bidrar till att 
individerna själva påverkar sin vardag och situation, vilket knyter an delaktighet med 
empowerment (Folkhälsomyndigheten, 2014).  

En annan studie gjord av Davidson, et al. (2008) visar att flyktinginvandrare som väljer att 
vara aktiva och delaktiga i samhället samt ta del av de resurser som det nya samhället 
erbjuder, som till exempel gratis utbildning och andra tjänster. Integreras bättre än 
flyktinginvandrare som är passiva och inte utnyttjar samhällsresurserna.  

Begreppet stödjande miljöer är där människor bor, lever, arbetar, leker, lär och älskar. 
Stödjande miljöer medför skydd mot hot mot hälsan och ska möjliggöra för individer att 
främja deras hälsa (World Health Organization, 1991). Då skolan är en plats där människor 
lär och leker anses skolan vara en stödjande miljö, som stärker individers välbefinnande och 
medför med ny kunskap. Enligt Kostenius & Lindqvist (2006) är ny kunskap ett verktyg som 
medför till individens egenmakt och självtillit. Intervjupersonerna var positiva till ny 
kunskap och styrkte Kostenius & Lindqvist (2006) studie om att den nya kunskapen 
medförde en känsla av självförtroende och tron på sig själva. 

Resultatet visar att faktorn som påverkar känslan av delaktighet och integrationsprocessen 
positivt i landet allra mest, är det faktum jobb och vetskapen att bidra till samhället genom 
att betala skatt. Vikten av att leva ett liv som resterande svenskar i Sverige visar sig vara 
viktig. Författaren tror att det beror på igenkänningsfaktorn. Igenkänningsfaktorn är enligt 
Bernstein (2000) kopplat till maktrelationer i samhället. Igenkänningsfaktorn beskriver 
etnisk svenskarna som ett mål, alltså vad som krävs för att bli svensk och vad som förväntas 
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av en. Därav försöker invandrare efterlikna etniska svenskar och känner en känsla av 
delaktighet när de uppfyller liknelserna. Dock får de flyktinginvandrare som arbetar en 
känsla av delaktighet enligt Wallin och Ahlström (2006) och en hög känsla av välmående, 
både fysiskt och psykiskt.  

6.1.2 Faktorer som påverkar integrationsprocessen negativt  

Faktorer som påverkar integrationen negativt kan i visa fall anses som positiva beroende på 
individens känsla av sammanhang, KASAM. Individer men hög KASAM tar sig an 
utmaningar, eftersträvar logiska lösningar och har högre självförtroende. (Veronese & Pepe, 
2014; Westlund & Sjöberg, 2010). Hur pass hög KASAM en individ har påverkar även i vilken 
takt individen integreras. Då en person med lågt KASAM finner det svårt att förstå vikten 
med att till exempel lära sig språket för att få en större känsla av delaktighet samt bredare 
socialt nätverk. En studie gjord av Ying et. al (1997) påvisar att flyktinginvandrare med låg 
KASAM i större utsträckning har en högre grad av depression, ångest och psykisk ohälsa. Då 
sociala nätverk är en förutsättning för sammanhang och gemenskap utifrån KASAM och 
Maslows behovstrappa. Även Wallin och Ahlströms (2006) understryker vikten med sociala 
relationer, då individer utan ett socialt nätverk oftast känner sig ensamma och deprimerade.  

Intervjupersonerna påpekar att de funnit det svårt att få vänner med andra ursprung. De 
finner än idag svårt att få etniskt svenska vänner, dels på grund av kulturskillnaden men 
också språkbarriären. Språket är en faktor som har upplevts som en förutsättning när de väl 
lärt sig svenska språket dock är det också ett hinder för att komma in i samhället innan de lär 
sig språket. Intervjupersonerna berättar att inte kunna språket medförde en känsla av 
utanförskap och ensamhet, men även en känsla av diskriminering från svensktalande. Enligt 
Wallin och Ahlströms (2006) och en studie utav Alcántara., Chen., Alegria,M. (2014) beskrivs 
det att individens psykiska men också fysiska välmående påverkas när en individ har svårt att 
vara delaktig och ingå i ett socialt sammanhang och hindras i vardagen på grund av 
språksvårigheter.  

Asylboendet har för de intervjupersonerna som bodde på sådana anläggningar beskrivits som 
en tuff och jobbig miljö. Även fast boendemiljön på migrationsverkets mottagningsboende, 
också refererat som asylboende i denna studie, ska vara en säker och trygg plats och inte 
medföra risker och skador för asylsökande samt att de asylsökandes privatliv ska skyddas och 
respekterar (SIS, 2011), har inte resultatet visat detta. Asylboendet ansågs vara en stor 
påverkade faktor för känslan av otrygghet och utanförskap. Intervjupersonerna berättar om 
upplevelsen av en enorm känsla av utsatthet och otrygghet, speciellt för kvinnor och barn. 
Känslan av utanförskapet är kopplad bland annat med språksvårigheter som gör att de 
asylsökande finner det svårt att träffa andra människor utanför asylboendet, vilket medför att 
de asylsökande enbart skapar ett socialt nätverk med individer som talar samma språk.  

Barnkonventionens riktlinjer står för att inget barn ska diskrimineras (Utrikesdepartementet, 
2006). Intervjupersonerna som gått i grundskolan i Sverige berättar att skolan var en väldigt 
jobbig tid då mobbning var en pågående faktor på grund av deras etniska bakgrund. 
Intervjupersonerna berättar även att mobbningen har präglat deras känsla av välkomnande i 
det svenska samhället än idag. Barnkonventionen menar även att varje barn har rätt till 
utveckling (Utrikesdepartementet, 2006). Samma intervjupersoner som gått grundskolan i 
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Sverige kände känsla av att bli utpekande av lärarna på grund av deras etniska bakgrund. 
Intervjupersonerna berättar att alla barn med en annan etnisk bakgrund än svensk fick gå på 
svenska som andra språk, istället för de vanliga svenska lektionerna. Svenska som andra 
språklektionerna berättas inte alls hålla samma utbildningsnivå som lektionerna som de 
etniska svenskarna fick, utan lektionerna innehöll istället lekar. Författaren menar att en 
sådan behandling i skolan inte enbart är diskriminering bara på grund av deras etniska 
bakgrund, men även ett hinder för barnens utveckling. Författaren vill även påpeka att 
sådana orättvisa behandlingar leder till ”vi och dem”.  

År 1999 var det 20 % av den svenska arbetsmarknaden som hade en annan etnisk bakgrund 
än svensk. Inom den privata sektorn, kommuner och landsting var enbart 9 % av alla 
anställda invandrare år 1995 (Näringsdepartementet, 2000). Intervjupersonerna lyfter 
frågan om ojämlikhet inom arbetslivet och upplever diskriminering enbart på grund av deras 
bakgrund. Upplevelsen är att oavsett utbildning och språkkunskaper påverkas dem inom 
arbetslivet. De menar att de kan ha samma utbildning och inte bryta på svenska, men trots 
det så diskrimineras dem. Rapporten från Näringsdepartementet, 2000 visar att det finns 
diskriminering mot invandrare på grund av deras etniska bakgrund. Samma rapport visar att 
andra generations invandrare även påverkas av samma diskriminering, trots att personen är 
född i Sverige. Författaren ser ett stort problem i att den svenska arbetsmarknaden är så 
ojämlik. Att diskriminera visa grupper är inte enbart farligt men skapar även ännu mera 
samhällsklyftor, när alla i ett samhälle inte får samma chanser. Dessutom förlängs 
integreringsprocessen då denna studie även visar att arbete är en nyckelfaktor till 
empowerment och delaktighet i samhället, menar författaren. 

6.2 Metoddiskussion 
Nedan diskuteras metodvalen som studien grundas på. 

6.2.1 Diskussion om metodval 

En kvalitativ forskningsansats valdes för att få fram intervjupersonernas upplevelser 
(Holloway & Wheeler, 2010). En kvalitativ metod är även ett verktyg för att lyckas fördjupa 
sig i studien (Olsson och Sörensen, 2011). Eftersom studiens att studera vilka faktorer 
flyktinginvandrare i Sverige under 90-talet upplevde som positiva respektive negativa under 
integrationsprocessen. , ansågs kvalitativa metoden lämpligare än den kvantitativa metoden. 
Då en kvantitativ forskningsansats bland annat har sin fokus på att fastställa kvantiteten av 
det som undersöks (Bryman, 2011).  

Det finns en del kritik mot kvalitativ forskning, bland annat att kvalitativ forskning är alldeles 
för subjektivt. Kritiken riktas främst mot författarens subjektiva intressen om vad som är 
viktigt och betydelsefullt (Bryman, 2011). Författaren har haft kritiken i åtanke, dock menar 
författaren att författarens ställningstagande till att vara neutral och inte objektiv styrker 
studien. Med det menas att författarens bakgrund, egna upplevelser av integrationen under 
90-talet och spanska språkkunskap bidrar till en förförståelse, och kan därför skattas som ett 
instrument till studiens fördel. Författaren har dessutom under hela studiens gång fokuserat 
på resultat som besvarar studiens syfte för att undvika få med personliga åsikter i studien. En 
annan kritik mot kvalitativ forskning är bristen på transparens. Kritiken menar att det inte 
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framgår tydligt hur olika personer har valts ut för att delta i intervjun. Tydlighet om hur 
författaren gick till väga vid analysen och slutsatsen är också frånvarande vid en kvalitativ 
metod (Bryman, 2011). För att lyckas vara så transparant som möjligt har författaren varit 
tydlig vid redogörelsen av urvalet i metodavsnittet 4,2 med hänsyn till etiska principer. 
Författaren har även bifogat med en bilaga som ger exempel på meningskondenseringen för 
att förtydliga hur resultatet uppstått. 

6.2.2 Urvalsdiskussioner 

Urvalet var först tänkt att bestå av personer som invandrat till Sverige från Bosnien och 
Latinamerika. Meningen med deltagare från olika platser från världen var för att studien 
skulle få ett bredare perspektiv på hur olika människor upplevde integrationsprocessen från 
90-talet. Varför författaren just valt Bosnien och Latinamerika, är för den enkla anledningen 
att det under tidigt 90-tal invandrade flest bosnier till Sverige. Latinamerikaner valde 
författaren eftersom författaren själv har ursprung från ett land i Latinamerika och trodde att 
det skulle vara till en fördel när det kom till att hitta personer som ville delta i studien. Samt 
underlätta vid språkbarriärer. Dessvärre fanns det inget intresse från den Bosniska 
föreningen att delta i studien. Vilket begränsade det breda perspektivet som först var tänkt. 
Även fast författarens första tänkta urval inte lyckades, är författaren nöjd med de olika 
bakgrunder som deltagarna har. Eftersom upplevelsen från integrationen sträcker sig till tre 
olika länder.  

För att verkligen hitta intervjupersoner som passade in till studiens målinriktade urval. Valde 
författaren att skriva med i informationsbrevet som skickades till pastorn att både män och 
kvinnor i olika åldrar önskades delta i studien (Bilaga A). Författaren ansåg det vara av stor 
vikt att få med flera perspektiv på integrationsprocessen från olika åldrar. Det som kan vara 
en nackdel är att den yngsta intervjupersonen enbart var två år gammal när hen flydde till 
Sverige. Vilket gjorde att vissa frågor inte gick att besvara på grund av att intervjupersonen 
inte mindes. Den unga åldern påverkade även längden på intervjun, som enbart blev 20 
minuter. Dock anser författaren att ett bredare perspektiv för att besvara syftet är av högre 
vikt. 

Bekantskapen som författaren haft med deltagarna sedan innan intervjuerna kan absolut 
påverka resultatet, då det alltid finns en risk att intervjupersonen svarar som hen tror att 
författaren önskar (Bryman, 2011). Eftersom författaren inte har varit aktiv i kyrkan på cirka 
10 år valde författaren att intervjua deltagarna från kyrkan ändå.  

Författarens egen flyktingbakgrund är till studiens fördel. Författaren menar att 
integrationsfrågor kan vara känsliga och inte minst frågor om huruvida känslan av 
identifiering med landet är. Vilket författarens bakgrund kan ha fått intervjupersonerna att 
svara ärligt och känt sig bekväma med att svara på frågorna, då känslan av att författaren var 
förstående i ämnet kan ha uppkommit.  

6.2.3 Datainsamlingsdiskussion 

Semisstrukturerade intervjuer valdes som kvalitativ intervjuform för att besvara studiens 
syfte. Semistrukturerade intervjuer gav författaren struktur då en intervjuguide med utvalda 
teman förbestämdes. Intervjuformen gav dock utrymme för följdfrågor och frågorna 
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behövdes inte ställas i ordning vilket gav författaren större frihet (Bryman, 2011). Nackdelen 
med semistrukturerade intervjuer kan dock vara att visa frågor missas att ställas samt att 
författaren upplevde att följdfrågorna blev fler och bättre under de sista intervjuerna. Att 
följdfrågorna upplevdes som bättre beror på att författaren blev varmare i kläderna efter att 
ha intervjuat ett par gånger.  

För att säkerställa att frågorna var välformulerade och förstods av studiens målinriktade 
urval, genomfördes pilotintervjuer. Enligt Bryman (2011) är pilotundersökningar ett 
tillvägagångsätt för att säkerställa att frågorna fungerar, är tydliga och besvarar syfte. 
Pilotintervjuerna utfördes därför på författarens föräldrar och stora syster, då alla tre passar 
in i studiens målinriktade urval. Dock var det vissa meningar som författaren omformulerade 
under intervjuerna, så att intervjupersonen förstod frågan. Även fast studiens målinriktade 
urval är en grupp som har olika svenska språkkunskaper, uppfattade författaren inte det som 
ett hinder som påverkat resultatet.  

På grund av att författaren talar spanska, vilket också är modersmålet för fem av sex 
intervjupersoner, har vissa ord förklarats på spanska i några enstaka fall, både av 
intervjupersonerna och författaren. Detta kan i viss mån ha påverkat innebörden av orden. 
Författaren tror dock att det underlättade för intervjupersonerna att tala fritt utan att behöva 
tänka på hur de uttalar orden.  

6.2.4 Analysdiskussion 

Varje intervju transkriberades från ljudinspelat material till skriftligt, varje intervju 
transkriberades samma dag för att få en noggrann transkribering (Olsson & Sörensen, 2011). 
Varje ord skrevs ner bokstavligt för att få en tydlig transkribering för att stärka studiens 
trovärdighet (Bryman, 2011). En kvalitativ innehållsanalys med fokus på det manifesta valdes 
för att analysera studiens datainsamling. Enligt Bryman (2011) ger det manifesta uttryck för 
det synliga och uppenbara i texten. En latent innehållsanalys är dessutom enligt Granheim 
och Lundman (2003) en bra innehållsanalys för de oerfarna forskarna. Resultatet styrktes 
med citat för att bland annat styrka studiens resultat, men även för att ge läsarna en närmre 
inblick av intervjupersonernas upplevelser. Bryman (2011) menar att studiens objektivitet 
förstärks genom analysprocessen. Analysprocessen beskrivs därmed utförligt i studiens 
metod del. 

6.2.5 Diskussion om kvalitetskriterier 

För att påvisa studiens kvalité och tillförlitlighet har studien tagit hänsyn till trovärdigheten, 
överförbarheten, pålitligheten och möjlighet att styrka och konfirmera (Holloway & Wheeler, 
2010).  De fyra delkriterierna har därmed redogjords noggrant hur de tillämpats under 
forskningsprocessen i metod delen vilket enligt Bryman (2011) ökar studiens pålitlighet 

En aspekt som kan försvaga studiens trovärdighet är att på grund av tidsbrist, fick inte 
intervjupersonerna läsa det transkriberade materialet och godkänna att det stämde överens 
med deras subjektiva sanning (Bryman, 2011).  Tidsbristen var dock något som författaren 
var medveten om innan intervjuerna påbörjades, därmed sammanfattade författaren och 
ställde följdfrågor för att försäkra att inga missförstånd uppstod.  Författaren är medveten 
om att ingen studie kan vara hundra procent fri från författarens subjektivitet (Bryman, 
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2011). För att styrka objektivitet i studien har författaren valt att skapa en tabell med 
meningsenheter som bygger på huvudkategorier och underkategorier för att ge läsarna 
förståelse på hur författaren tänkt kring resultatet, tabell 1.  

6.2.6 Etikdiskussion 

De etiska principerna genomsyras under hela processen. Ett exempel är att ingen personlig 
information som kan avslöja vilka informanterna är har framgått, istället har 
intervjupersonerna döpts om mot Ip1 till Ip6. Vilket styrker konfidentialitetskravet (Bryman, 
2011).  Ljudfilerna som spelades in med hjälp av författarens personliga mobil som används i 
dagligbruk, överfördes till datorn. För att hantera intervjupersonernas integritet på bästa 
möjliga sätt. Dessutom kommer allt inspelat material samt transkribering att raderas när 
studien blivit godkänd (Bryman, 2011).  

Under studiens gång uppstod inga etiska dilemman, trots att frågor om delaktighet, känsla av 
integrering samhörighet till Sverige kan uppfattas som väldigt personliga. Alla sex 
intervjupersoner informerades om de etiska principerna, trots detta valde ingen att avbryta 
intervjun. Författaren tolkade enbart en gång att en intervjuperson påverkades av frågan, 
författaren valde då att inte ställa fler följdfrågor om ämnet och gick vidare till nästa fråga. 
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7 SLUTSATS 
Resultatet visar att faktorer som upplevts som positiva och underlättat integrationsprocessen 
är språk, arbete och sociala nätverk.  

• Språk har visat sig vara nyckeln för att integrationsprocessen ska fungera, språket ger 
individerna möjligheten att socialisera, studera, arbeta, delta i sociala sammanhang 
samt hitta en plats i det nya landet.  

• Arbete bidrar inte enbart till en stabil ekonomisk situation, utan även känslan av att 
tillföra gott till samhället. Med arbete kommer även en känsla av egen makt och ökad 
självkänsla.  

• Sociala nätverk är en faktor som är viktig för individerna får att öka känslan av 
sammanhang. Sociala nätverk bidrar även till att integrationsprocessen accelereras 
genom att individen blir introducerad till landets kultur samt myndighetsstruktur.   

Resultatet visar även att det finns faktorer som upplevts som negativa och försvårar 
integrationsprocessen. Faktorerna är ojämlikhet inom arbetslivet, ojämlikhet inom skolan 
och språket  

• Ojämlikhet inom arbetslivet förlänger integreringsprocessen och medför en känsla av 
att invandrare inte har samma förutsättningar som etniska svenska i samhället, 
enbart på grund av deras etniska bakgrund.  

• Diskrimineringen ifrån lärare i skolorna påverkar inte enbart individernas 
kunskapsförutsättningar men också deras psykiska välmående. Mobbningen i 
skolorna på grund av deras etniska bakgrund genererar till isolering och försvårar 
integrationsprocessen samt upplevelse av tillhörighet med landet.  

• Brist på språkkunskap upplevs vara ett hinder för att integrationsprocessen ska 
fungera. Avsaknad av språket leder till isolering, segregation och skadar 
socialiseringen. 

7.1 Implementeringsmöjligheter och framtida forskning 

Ämnet i studien är väldigt aktuellt i dagens samhälle. Resultatet av studien kan användas av 
kommunerna i Sverige som arbetar med integrationsfrågor. Förslag till framtida forskning, är 
att utföra en kvantitativ studie för att fånga fler flyktinginvandrares tankar kring 
integrationsprocessen. Vidare förslag är att göra en studie om dagens flyktinginvandrare för 
att få med deras upplevelser av integrationen i Sverige. Intressant skulle även vara att 
genomföra en studie gjord på experters erfarenheter om skillnaderna av 
integrationsprocessen från 90-talets flyktingvåg med dagens flyktingvåg. På så sätt skulle 
flera perspektiv om ämnet fångas.  
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BILAGA A – INTERVJUGUIDE  
Bakgrund: 

• Hur gammal var du när du kom till Sverige?  
• Vilket år kom du dig till Sverige?  
• Kom du ensam eller med din familj?  

Tema 1,  

-Kan du berätta vad som gjorde det enklare för dig att integreras i ett nytt land 
(Sverige)?  

-Kan du berätta vad som gjorde det svårare för dig att integreras i ett nytt land 
(Sverige)? 

• Mottagandet- hur upplevdes mottagandet? 
• Blev ni bemötta med respekt?  
• Skolgång- språk och utbildning. 
• Information om skyldigheter och rättigheter?   
•  Jobb-Har det varit svårt/enkelt att få ett jobb? 
• Bostad- Hur fick du/ ni bo de första 2 åren?  
• Sociala nätverk- familj? nya vänner? samspråkiga?  
• Hälsan- minns du hur du mådde? Både mentalt och fysiskt?  
• Permanentuppehållstillstånd- efter hur många år efter att du sökt asyl i Sverige 

fick du permanentuppehållstillstånd? 
• Livskvalité- Upplevde du att du mådde bättre i Sverige än ditt hemland? 

Tema 2, Berätta om hur du känner att du är integrerad och delaktig i samhället 
idag?  

• Identifierar du dig som svensk eller från det landet du är född i? Båda?  
• Vad krävs/krävdes för att du ska identifiera dig som svensk?  
• Brukar du rösta i riksdagsvalet? Varför?  
• Hur mår du idag? Både mentalt och fysiskt.  

 

Tema 3, har du några förslag på hur integrationen i framtiden kan bli bättre? 
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BILAGA B – MISSIVBREV 
Hej!   
 
Jag heter Andrea Estefania Varón och läser just nu min sista termin på folkhälsoprogrammet 
vid Mälardalens högskola i Västerås. Jag ska nu skriva mitt examensarbete om centrala 
faktorer som påverkar integration ur ett folkhälsoperspektiv.  
 
Syftet med studien är att undersöka flyktinginvandrares positiva och negativa upplevelser 
från integrationen.  
Du tillfrågas här med om deltagande i en intervju där du delar med dig om dina upplevelser 
från att ha invandrat till Sverige under 90-talet. 
Du tillfrågas eftersom du har värdefull kunskap om hur integration upplevdes under 90-talet 
i Sverige och kan bidra med viktig information. Ditt deltagande är frivilligt och du kan 
när som helst avbryta ditt deltagande utan motivering till varför.   
 
Jag planerar att genomföra intervjuer under mars och april månad. Intervjun förväntas ta 
runt 30-45 minuter. Intervjuerna kommer att vara individuella och kommer att ske på en 
plats som bestäms gemensamt med intervjuperson och intervjuaren.   
 
Vårt samtal kommer att spelas in och skrivas ut. Dina svar kommer behandlas 
konfidentiellt och personuppgifter kommer att kodas. Både inspelningar och utskrifter 
kommer att förvaras oåtkomligt för utomstående och när uppsatsen är godkänd kommer 
allt material att raderas. Insamlad information kommer endas användas till studiens syfte.   
 
När uppsatsen är examinerad kommer den publiceras på högskolans databas DIVA. Du får 
självklart ta del av uppsatsen när den är klar.   
 
Jag uppskattar verkligen ditt deltagande, om du är intresserad av att delta önskar jag att du 
kontaktar mig så snart som möjligt. Se kontaktuppgifter nedan.   
 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare.   
  
Med vänliga hälsningar  
  
Andrea Estefania Varón   

Tel: 076-629 97 31  

Mail: Niavaron@hotmail.se  

  

Handledare: Anna Johansson, universitetslektor.  

Tel: 021-10 73 37  

Mail: Anna.johansson@mdh.se   
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BILAGA C – INFORMATIONSBREV 
Hej! 
 
Tack för ett trevligt samtal! 
 
Här kommer en kort introduktion om mig och syftet med examensarbetet. 
 
Jag läser just nu min sista termin på folkhälsoprogrammet vid Mälardalens högskola i 
Västerås och skriver just nu mitt examensarbete. 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka positiva och negativa upplevelser 
flyktinginvandrare har från integrationen. Studien görs för att få fram centrala faktorer som 
påverkar integrationen ur ett folkhälsoperspektiv. 
 
Jag behöver därmed intervjua 3 personer under mars och april månad som flytt till Sverige 
under 90-talet som vill dela med sig av sina upplevelser samt tankar kring integration. 
 
Intervjuerna kommer att ta mellan 20-45 minuter vardera. Jag ser gärna att både män och 
kvinnor i olika åldrar ställer upp på intervjun. 
 
Namnen på intervjupersonerna kommer att bytas ut till koder i resultatet för att behandla 
deras personuppgifter konfidentiellt. 
 
Intervjupersonerna får avbryta deltagandet närsomhelst och insamlat material kommer då 
att raderas. 
 
Om intresset finns i din förening ber jag dig att återkomma med deras mobilnummer eller 
mailadress. På så sätt kan jag komma överens om plats och tid med intervjupersonen. 
 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Andrea Estefania Varón 

Tel: 076-629 97 31 

Mail: Niavaron@hotmail.se 

 

Handledare: Anna Johansson, universitetslektor. 

Tel: 021-10 73 37 

Mail: Anna.johansson@mdh.se 
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