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SAMMANFATTNING 

Vi lever i ett mångkulkulturellt samhälle, där olika etniciteter är med och bidrar på 
varierande sätt till samhället. Syftet med denna uppsats är att synliggöra hur individer med 
mellanösternbakgrund upplever sin väg till framgång i det svenska samhället. Det är en 
kvalitativ studie med hermeneutik som metodansats som fokuserar på att fånga individers 
upplevelser och ger en djup förståelse. Det sker genom semistrukturerade intervjuer där 
dialogen har spelat en stor roll. Intervjuerna genomfördes med fem individer med 
mellanösternbakgrund, de består av tre kvinnor och två män som verkar inom olika 
branscher. Den teoretiska och begreppsliga referensramen bygger på Goffmans 
dramaturgiska modell samt Stiers beskrivning av etnocentrism. Resultatet redogör för min 
tolkningsprocess genom en preliminär, fördjupad och en huvudtolkning. Resultatet visar att 
framgång i integrationen hänger på individen själv och acceptansen av den man är leder 
till framgång. Dessa tolkningar tar upp helhetsbilden av vägen till framgång med dess 
möjligheter och hinder. 

Nyckelord: framgång, identitet, kultur, integration, utbildning, bakgrund, vilja, roller, team, 
etnocentrism 
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1 INLEDNING 
Resan hit är en podd som är skapad av Yasmine Sateei Berns. Hon möter individer med 
invandrarbakgrund som har en fascinerande historia som kan inspirera andra. Vi som 
lyssnar får ta del av deras historia, resan hit, där de är idag. Vad som har fått dem att kämpa 
för att uppnå sina mål och drömmar.1  

Yasmine började sin resa som iranskt flyktingbarn via miljonprogram i Gottsunda, KTH 
student på Östermalm och till slut väletablerad civilingenjör på Lidingö. Hon och hennes 
familj flydde från staden Kermanshah i Iran under kriget mellan Iran-Irak på 80-talet till 
Sverige. Hon menar att alla har starka livsberättelser som kan vara tungt ibland men det är 
oftast solskenshistorier. Hon har under hela sin uppväxt reagerat på att det sällan står något 
positivt i media om individer med invandrarbakgrund (Mitt i Stockholm, 14-05-2018).  

Invandring och individer med invandrarbakgrund är ett viktigt ämne och högst aktuellt idag. 
Det debatteras om det på olika ställen både i media och i samhället i stort. Det finns därför 
många åsikter och nyanser av detta ämne. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och min 
tanke likt Yasmines är att försöka uppmärksamma engagemangen, drivkraften och 
målmedvetenheten hos dessa individer med mellanösternbakgrunder. Vad betyder framgång 
för dem? Vilka möjligheter och hinder har de upplevt på vägen? Och hur skulle de kunna 
inspirera andra med att lyckas uppnå sina mål eller drömmar i samhället? Dessa individer 
tillhör olika etniciteter från mellanöstern men jag har valt att fokusera på dem som en social 
grupp. I vårt samhälle kan dessa individer upplevas som en social grupp. Likt olika etniciteter 
i Skandinavien kan de i vissa sammanhang upplevas som en skandinavisk grupp. Ambitionen 
med denna studie är att kunna uppmärksamma de individer med mellanösternbakgrund som 
har ett engagemang, en ambition och en stark vilja till att lyckas med att uppnå sina mål och 
framgång i samhället. De bidrar till att gynna denna sociala grupp genom att de kan inspirera 
och motivera andra individer med mellanösternbakgrund till att kunna integrera sig, bli 
medvetna om möjligheter, eventuella hinder och satsa på en akademisk utbildning som 
sedan kan leda till framgång i samhället. Det är ett sätt att bidra till samhällsutveckling. 
Vidare skulle studien även kunna bidra med mer kunskap och perspektiv gällande den här 
sociala gruppen som finns i samhället. Efter att jag hade upptäckt podden gillade jag idén och 
tyckte att den var väldigt spännande, intressant och viktig. Podden är en plattform för att 
hjälpa och inspirera andra till framgång i samhället. Den här typen av podd upplever jag som 
sällsynt, då den ger ett perspektiv på svenskar med invandrarbakgrund. Lyssnarna får lära 
känna gästerna och ta del av deras unika livsberättelser och resan till där de är idag. Därför 
blev jag inspirerad av denna podd och ville studera fenomenet vägen till framgång. Jag har 

                                                
1 Podden Resan hit hemsida, hämtad den 15-03-2019.  
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intervjuat fem individer med mellanösternbakgrund som verkar inom olika branscher och 
sedan försöker jag att fånga deras upplevelser av vägen till framgång.  

Med framgång menar jag att individerna har lyckats att integrera sig i det svenska samhället 
genom bland annat en akademisk utbildning eller en väletablerad yrkesroll som innebär att 
de kan vara med och bidra till samhället på olika sätt. Framgång kan förstås i linje med 
tidigare sociologisk forskning baserat på Stigendals framgångsalternativ. Stigendal 
(2004:102) menar att det finns ambitioner med utbildning. Skolan ska resultera i en lust att 
lära och väcka en nyfikenhet hos eleverna. Ett mått på framgång är elevernas vilja till att 
fortsätta utbilda sig. Vidare menar Stigendal att invandrare har en betydligt större vilja till 
utbildning än svenskfödda. Deltagarna är både kvinnor och män med bakgrund från 
mellanöstern. De är antingen födda i Sverige, kommit hit som barn eller i tonåren. Utifrån 
mina tidigare erfarenheter har barn och ungdomar lättare att integrera sig i samhället. 
Genom sitt berättande om sina upplevelser av vägen till framgång kan de eventuellt 
inspirera andra som har samma bakgrund som dem om vad vägen till framgång i samhället 
innebär. 

Skillnaden mellan min studie och podden är att jag är begränsad till individer med 
mellanösternbakgrund. Mina deltagare berättar i första hand om deras upplevelser av vägen 
till framgång där jag har definierat vad framgång är. Podden fokuserar istället generellt på 
resan hit, där individerna är idag. Likheten är just vägen/resan som individerna med 
invandrarbakgrund har i samhället där de kämpar mot ett mål eller en dröm.  

2 SYFTE/FRÅGESTÄLLNING  
Syftet med min studie är att försöka nå en djupare förståelse och tolka hur individer med 
mellanösternbakgrund upplever sin väg till framgång och synliggöra detta ämne. Samtliga 
deltagare delar med sig av intressanta livsberättelser. Genom deltagarnas berättande om sina 
upplevelser av vägen till framgång kan de eventuellt inspirera andra som har samma 
bakgrund som dem om vad vägen till framgång i samhället innebär och uppmärksamma vad 
som krävs för att lyckas med integrationen och göra de medvetna om möjligheter och 
eventuella hinder. Det är därför viktigt för mig att uppmärksamma de individer med 
mellanösternbakgrund som har ett engagemang, en ambition och en stark vilja till att uppnå 
en framgång i samhället. Vidare har studien som syfte att bidra med mer kunskap och 
perspektiv gällande denna sociala grupp i vårt samhälle. Studien utgår således från 
frågeställningen: Hur beskriver och upplever individerna sin väg till framgång med dess 
möjligheter och hinder? 
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3 DISPOSITION 
Studien disponeras enligt följande, efter inledningen och syfte redogörs den tidigare 
forskningen och denna studies bidrag. Därefter presenteras metodavsnittet med dess valda 
metodansats och genomförandet av studien. Sedan följer ett teoretiskt avsnitt där jag 
presenterar olika begrepp och teorier från den symboliska interaktionismen som är relevanta 
för studien. Därefter presenteras resultatet som sedan följs av ett diskussionsavsnitt där jag 
diskuterar olika delar av studien i relation till resultatet. Slutligen avslutas studien med min 
förförståelse och framtida forskning. 

4 TIDIGARE FORSKNING 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som är hämtade från databaserna Primo, 
ProQuest och Sociological Abstracts. Jag har använt mig av sökord som immigrant success 
story, immigrant integration, immigrant academic achievement, immigrant career success 
och immigrant pathways to success. Det finns en del tidigare forskning gällande invandring 
generellt runt om i världen med fokus på framgång för invandrarna gällande utbildning, 
integration, kultur och språk samt upplevelserna av dessa. Jag har valt ut artiklar som 
innehåller delar som är passande för min studie även om de inte handlar om just individer 
med mellanösternbakgrund och dess upplevelser av vägen till framgång. Min tidigare 
forskning utgår ifrån teman som Utbildningens inverkan på framgång, Integrationens 
inverkan på framgång samt Kultur och språkets inverkan på framgång. Avsnittet avslutas 
med en sammanfattning samt mitt bidrag till tidigare forskning.  

4.1 Utbildningens inverkan på framgång  
Roubeni, Haene, Keatley, Shah och Rasmussen (2015) har gjort en studie som handlar om 
invandrare från Västafrika i USA. De undersöker bland annat relationen mellan 
erfarenheterna av förluster med invandringen och strävan efter utbildning för deras barn. 
Det är en kvalitativ studie där de har valt att intervjua tolv familjer, tre intervjuer per familj, 
en med båda föräldrarna samt en varsin. De använde kriterieurval där familjerna skulle vara 
födda i Västafrika, vara muslimer, ha barn i skolåldern och varit bosatta i USA i minst tre år. 
Datainsamlingen analyserades genom grundad teori som sedan kodade teman och jämfördes 
med varandra. De kom fram till att föräldrarna la stor vikt på utbildning för barnen. 
Föräldrarna menade bland annat att de hade stora förväntningar på barnen i det nya landet 
och barnen skulle kämpa hårt för att skapa sig en akademisk utbildning. De uppfostrade 
barnen på det viset och lärde dem att de skulle kämpa och göra mer än nödvändigt i skolan 
för att sedan kunna komma in på universitet och utbilda sig. Föräldrarna hade gått miste om 
mycket i hemlandet och ville därför att barnen skulle ta vara på de möjligheterna som fanns i 
USA.  
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Många väljer att fly på grund av bristen på utveckling och strävar efter hopp och framgång i 
det nya landet. Balansubramanian, Brennan, Spencer och Short (2015) undersökte skälen till 
varför tandläkare valde att emigrera till Australien. Deltagarna bestod av 49 individer med 
internationell tandläkarexamen från 22 olika länder. Studien fokuserade bland annat på 
deras livsberättelser, upplevelser från hemlandet och det tidigare livet i hemlandet. Det är en 
kvalitativ studie med både fenomenologi samt hermeneutiskt angreppssätt för att både 
kunna fältanteckna och genomföra fördjupad semistrukturerad intervju som sedan spelades 
in och transkriberades. På så sätt fångade de detaljer och fick en fördjupad förståelse av 
deltagarnas livsberättelser som sedan tolkades och analyserades. Det framkom bland annat 
att de flesta av deltagarna kände en besvikelse gentemot deras hemländer vilket ledde till 
deras emigration. Deras besvikelse berodde på att deras hemländer saknade ett professionellt 
system, hade problem med arbetstillfredsställelse och systematiska brister inom vården samt 
brist på möjligheter och utveckling. Vidare menade deltagarna att det fanns korruption, 
förorenad miljö och dålig infrastruktur som påverkade deras livsstil vilket ledde till att de 
ville fly till ett land som gav hopp och framgång. Det framkom även att deltagarna ville vara 
bra på något. De menade att de hade ambitionen att bli mer framgångsrika som tandläkare i 
Australien därför att Australien erbjöd dem den senaste teknologin samt att de ville uppnå 
toppkvalitet inom tandvård. 

Easley, Jr., Bianco och leech (2012) undersökte invandrare med mexikanskt ursprung samt 
första generationens mexikanska studenter på universitet i USA. De undersökte deras 
motivation till framgång i deras akademiska studier. Det är en kvalitativ studie med 
fenomenologiskt angreppssätt. De fokuserade på en fördjupad förståelse av deltagarnas 
upplevelser av att vara invandrare i USA och strävan efter en akademisk utbildning. 
Deltagarna bestod av 61 studenter som var första generationens mexikanska invandrare samt 
42 mexikanska invandrare varav 47 var män och 56 kvinnor. Datainsamlingen hämtades från 
självbiografier som samtliga studenter skrev på minst 15 sidor med en tydlig mall, intervjuer 
med samtliga och tio fokusgruppsintervjuer med sex föräldrar, två syskon och 33 studenter. 
Sedan analyserades datainsamlingen genom fem faser och det framkom gemensamma 
faktorer som bidrog till motivation och framgång i deras akademiska studier. Till exempel för 
vissa deltagare var föräldrarnas traumatiska och livshotande upplevelser av flykt en källa 
till deras motivation. För andra var det föräldrarnas kamp att överleva i USA som 
motiverade dem och vissa av deltagarna eftersom de kände en skyldighet till sina föräldrars 
uppoffringar för deras barn. Men det som framkom som gemensamt för deltagarnas 
motivation till framgång med akademisk utbildning var bekräftelsen av föräldrarnas kamp 
och uppoffringar, starkt familjevärde och familjehistoria, beundran och respekt för sina 
föräldrar, en önskan att kunna återge och kunna bidra framåt och viljan till att fortsätta 
och kunna hålla ut. Föräldrarnas unika upplevelser och bakgrunder var avgörande för 
barnens motivation till universitetsstudier och att nå framgång.  

4.2 Integrationens inverkan på framgång 
Hakak, Holzinger och Zikic (2010) hade som syfte att undersöka upplevelsen av vägen till 
framgång och dess hinder av latinamerikanska invandrare i Kanadas arbetsmarknad. Studien 
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fokuserar bland annat på den subjektiva dimensionen av vägen till framgång. Det är en 
kvalitativ studie som tar del av individernas berättelser om bland annat vägen till framgång 
genom tillträdet till den kanadensiska arbetsmarknaden. De valde att intervjua 20 individer 
med latinamerikansk bakgrund som hade en Master of Business Administration examen. Det 
framkom hinder för individerna att integrera sig till arbetsplatser men det var samtidigt inte 
omöjligt. De valde snöbollsurval och datainsamlingen genomfördes av semistrukturerade 
intervjuer. De kom fram till exempelvis att nätverk var en utmaning för 45 procent av 
deltagarna. De var inte vana med den kanadensiska kulturen så de kunde inte etablera ett 
integrerat nätverk som var professionellt. Det tog tid och innebar en press på dem som de 
inte var vana vid. Vidare kände 65 procent av deltagarna att språket var en utmaning för dem 
när det kom till arbetsintervjuer och befordran i arbetet. Kulturella skillnader samt 
homogent nätverk innebar att individerna hade svårt att komma in i den kanadensiska 
kulturen och anpassa sig i den. 55 procent upplevde kulturkrockar på arbetsplatsen för att de 
inte var vana med arbetskulturen och nämnde detta som en utmaning. Homogent nätverk 
innebar att det inte fanns tillgänglighet för dem att utveckla sitt nätverk och det upplevde 
hälften av deltagarna. De valde att vända sig till andra latinamerikanska individer istället på 
grund av att det var enklare för dem att etablera det nätverket. Detta ledde sedan till 
framgång genom att de rekommenderades för anställning.  

Cerdin, Diné och Brewster (2013) undersökte kvalificerade invandrares motivation till 
integrering och utvandring. Det var en kvalitativ studie i Frankrike. De använde sig av 
grundad teori och var ute efter att kunna generera ett teoretiskt ramverk samt efter 
tillräckliga variationer av deltagare för att kunna generera teorier. Därefter jämfördes 
upplevelserna av emigrationen och integreringen. De använde sig av snöbollsurval för att få 
tillgång till deltagarna som hade yrkesroller som doktorer, advokater och forskare med mera. 
De här individerna utgjorde kärnan för datainsamlingen. 43 invandrare med kvalificerade 
yrkesroller blev intervjuade vilket spelades in och transkriberade för att kunna få en djupare 
förståelse av deras upplevelser. Intervjuerna var strukturerade och hade fokus på karriär, 
bakgrund av emigration, sociala livet, religion och kultur. Sedan utvecklades det och det 
skapades ytterligare teman som bidragandet till integrering samt deras vinster och förluster 
som invandrare. De flesta deltagare var ifrån Algeriet, Marocko och Tunisien och de utgjorde 
63 procent av studien. Sedan lades andra deltagare till från andra länder. Deltagarna 
arbetade inom både den privata och offentliga sektorn. Datainsamlingen analyserades och 
organiserades genom att de letade efter mönster som upprepades och skapade teman. De 
jämfördes med varandra i en trestegsprocess som bestod först av 22 koder som kom från 
deltagarna. Det andra steget innebar att koderna analyserades och de identifierade åtta 
teoretiska teman. I sista steget sammansattes dessa kategorier till tre teoretiska dimensioner, 
motivation till emigration, motivation för integrering och integration. Under resultatet 
menade de att till exempel högre lön, befordran och känslan av framgång i utlandet ledde till 
framgång i karriärer som vilket i sin tur ledde till integration. Vidare kom de fram till att 
viljan till att vara delaktig och socialisera med andra i det nya landet, viljan till att lära sig 
språket och kulturen samt viljan till hårt arbete ledde till en nivå av ansträngning för 
integrering. Detta i sin tur ledde till motivering för integrering som framkom av de flesta 
deltagarna som utryckte det tydligt på olika sätt i resultaten.  
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4.3 Kultur och språkets inverkan på framgång 
Givean och Keshet (2016) undersökte den arabiska minoritetens motivation till att studera 
till läkare i Israel samt valet bakom beslutet att studera till läkare. Det var en kvalitativ studie 
med tio deltagare varav nio var män och en var kvinna. Deltagarna var arabiska läkare som 
arbetade på sjukhus i både Haifa och Jerusalem. Det genomfördes fördjupade 
semistrukturerade intervjuer som spelades in och sedan transkriberades. Datainsamlingen 
analyserades och nyckelteman identifierades. Data kodades och sedan skapades kategorier 
som var relaterade till varandra och fick meningar. Det framkom från studien att läkarlinjen 
innebar en yrkestitel som var positiv för den arabiska minoriteten och det ansågs som 
prestigefyllt. Att vara en läkare ansågs också vara ett yrke med framtid både ekonomiskt samt 
i termer av en social status inom det arabiska samhället. Familjerna var involverade i 
valprocessen av karriären. För familjerna innebar att en läkare bland annat gav en högre 
status och ett positivt rykte i det sociala livet. De flesta deltagare nämnde att det fanns en viss 
press från familjen för att familjens önskemål var att någon i familjen skulle bli läkare. 
Föräldrarna var med och påverkade karriären till en viss gräns, för att på så sätt kunna 
upprätthålla den kulturen.  

Kulturella skillnader var något även Hakak et al. (2010) tog upp i deras undersökning som 
menade att individer i Kanada med latinamerikansk bakgrund upplevde att de hade svårt att 
smälta in i den kanadensiska kulturen och mera specifikt arbetskulturen. De hade svårt att 
etablera ett professionellt nätverk därför att de upplevde kulturkrockar och språksvårigheter 
som ett hinder för dem. 

Ahmad (2017) hade som syfte med sin studie att undersöka arab-amerikanska föräldrars 
uppfattningar av svårigheter gällande deras barn i USA. Det fanns både arab-amerikanska 
barn som var födda i USA och barn med arabiska föräldrar som var födda utanför USA. 
Deltagarna bestod av 50 arab-amerikanska familjer från Michigan. Familjerna kom från 
länder som Yemen, Jordanien, Sudan, Libanon, Syrien, Palestina och Egypten. Familjerna 
intervjuades vilket spelades in och sedan transkriberades. På så sätt gav det en insikt och en 
fördjupad förståelse av familjernas upplevelser i USA. Datainsamlingen analyserades således 
till teman som till exempel språksvårigheter vilket var något som de flesta deltagarna hade 
gemensamt. Studien visar att föräldrar med barn som kom direkt från arabländerna hade 
svårt att anpassa sig till skolan. De trivdes inte i skolorna för att de inte kunde det engelska 
språket eller kunde lära sig engelskan av andra klasskamrater. Barnen uttryckte en rädsla för 
att inte förstå vad lärarna sade och för att bli retade av klasskamraterna för att de inte kunde 
det engelska språket flytande. De kände därför ett utanförskap. Det tog tid för barnen att lära 
sig språket och smälta in skolan. Samtidigt upplevde föräldrarna till dessa barn att lärarna 
försökte hjälpa barnen och erbjuda de extrahjälp. Men det framkom också att ingen av 
föräldrarna vars barn var födda i USA upplevde samma typer av svårigheter gällande språket.  

4.4 Sammanfattning av den tidigare forskningen 
Den tidigare forskningen visar att föräldrarna har en stor betydelse i barnens väg till 
framgång. Föräldrarna motiverar sina barn på olika sätt till att börja med akademiska 
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studier. Föräldrarna har gjort stora uppoffringar och kämpat sig igenom tuffa 
omständigheter och upplevelser för barnens framtids skull. På grund av det upplever barnen 
och individer i vuxen ålder en förväntan på dem att lyckas med att nå framgång i deras 
akademiska studier samt att ta vara på de möjligheter som finns i det nya landet. Det här 
framkom bland annat i undersökningar gjorda av Roubeni et. al (2015), Givean och Keshnet 
(2016) samt delvis i Easley Jr., et. al (2012). Givean och Keshnet (2016) visade även att 
kulturen också kan ha betydelse för vägen till framgång. Det rådde en viss kultur i vissa 
etniska grupper där föräldrarna uttryckte sin önskan för barnens karriärsval. Det ansågs att 
vissa yrkespositioner innebar en prestige och status inom deras sociala omgivning, något som 
individerna kan ta ansvar i för att upprätthålla den kulturen genom att söka sig till en viss 
akademisk utbildning. Tidigare forskning visar också att många ensamma vuxna individer 
och familjer valde att emigrera för en ljusare framtid och möjligheten för att nå utveckling 
både personligt samt karriärmässigt. De flesta upplevde att möjligheten till utveckling och en 
ljusare framtid saknades i hemlandet och det var något som framkom i undersökningen 
bland annat av Brennan et al. (2014). Språkets betydelse framkom i blandat annat Ahmad 
(2016) och Hakak et al. (2010) där de visade att språket hade en stor betydelse för 
integrationen och förståelsen av den nya kulturen. Språket var en utmaning för vissa vilket 
kunde innebära ett hinder för dem att integreras i samhället generellt. Språket innebar en 
process som tog tid att lära sig och sedan förstå sig på den nya kulturen och sedan börja 
integreras. Det framkom även att barn till utländska föräldrar som var födda i det nya landet 
hade det enklare att integreras och nå framgång tidigt än barn till utländska föräldrar som 
var födda utomlands. Cerdin et. al (2014) visar att det fanns en motivation till integration av 
individer som hade en positiv och nyfiken inställning. Vidare finns det en vilja och en 
målmedvetenhet hos individerna till att lära sig språket snabbt och komma in i samhället.  

4.5 Mitt bidrag 
Den tidigare forskningen som jag har presenterat visar hur viktigt det är med utbildning, 
integration, kultur och språk för att uppnå framgång. Däremot finns det få studier som har 
fokuserat på individer från mellanöstern och deras upplevelser av sin väg till framgång. Min 
studie bidrar till att försöka visa en helhetsbild av vägen till framgång för individer med 
mellanösternbakgrund bestående av betydelsen av utbildning, integration, kultur och språk. 
Jag fokuserar även på uppväxt, motivation, identitet och framgång för att på sätt försöka få 
en bredare förståelse av individernas upplevelser av hela vägen till sin framgång. Vidare 
skulle även min studie kunna bidra till mer kunskap om just dessa individers upplevelser av 
vägen till framgång i en svensk kontext.  
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5 METOD 
Under detta avsnitt presenteras motiveringen av metodval och därefter redogörs den 
hermeneutiska metoden och dess grundantaganden under Den hermeneutiska metoden. 
Detta följs av begreppet förförståelse samt min förhållning till den. Vidare redogör jag för 
min datainsamling, analys samt mitt urval. Avsnittet avslutas sedan med etiska 
överväganden.  

5.1 Den hermeneutiska metoden 
Hermeneutiken är kopplad till vår existentiella värld och där ingår individer med 
mellanösternbakgrund och deras unika upplevelser, erfarenheter och deras väg till framgång 
som jag kan tolka, förstå och förmedla. Dessa individer har sin existens i vårt samhälle som vi 
kommer i kontakt med på olika sätt. Det är då lämpligt att möta dem och studera deras väg 
till framgång och uppmärksamma deras existentiella upplevelser. Genom dialogen med dessa 
individer kan språket bidra till att tolka och förstå deras upplevelser till framgång. Ödman 
(2017:25–26) nämner Heideggers syn på hermeneutiken som något som är sammankopplat 
med vår existens där vi har förmågan att tolka och förstå saker och är något som vi stöter på 
som finns i vår värld som vi lever i. Vi är i ständig kontakt med vår tolkning av saker som 
talar till oss och uppenbarar sin existentiella innebörd för oss. Vi har vissa förståelser som 
gör att vi uppfattar vissa saker i vår värld. Genom dialogen mellan tolkning och förståelse 
samt språket som är ett sätt att både tolka och förstå innebär det att vi kan få en djupare 
förståelse för saker som vi stöter på. Vår förförståelse är något som är unikt därför att den är 
kopplad till vår bakgrund och tidigare erfarenheter som individer (Ödman, 2017:236). Den 
hermeneutiska metoden är väl lämpad för min frågeställning hur individer med 
mellanösternbakgrund upplever sin väg till framgång därför att jag kan synliggöra deras 
väg till framgång. Det är genom dialog, samtalen och intervjuerna, och i den transkriberade 
texten som jag pendlar mellan och försöker att tolka och förstå deras upplevelser. Individer 
med en unik bakgrund och livsberättelser har sin existens i vår värld, vilket kan vara något 
som anses vara självklart, vardagligt och därmed icke synligt. Men det är inte alltid så 
självklart och därför anser jag att det är viktigt att uppmärksamma deras väg till framgång 
samt att dessa individer kan inspirera andra.  

Enligt Ödman är begreppet tolkning och förståelse något som är centralt inom 
hermeneutiken. Han menar att tolkning innebär att tyda tecken. Vi förmedlar att vi ser något 
som något. Man kan uppfatta saker på olika sätt och man kan dela den uppfattningen med 
andra. Genom intersubjektivitet förstår man gemensamt med andra betydelsen av saker vi 
uppfattar. Vi stöter på olika saker i vår vardag genom en förförståelse och vi behöver inte 
lägga tid på att tolka vissa saker. Sinnesintryck, tolkning, förståelse och språket hjälper oss 
att snabbt känna igen saker. Vi tolkar något som något när vi stöter på något som är 
svårtolkat. När vi inte förstår något då tolkar vi den (Ödman, 2017:57–58). Med förståelse 
menar Ödman att det innebär att ställa något framför sig eller att stå framför. Det innebär 
att när jag ställer något framför mig eller står framför något så kan jag få en klarare bild. När 
jag jämför mellan två olika saker så blir likheter och skillnader tydliga vilket ger en fördjupad 
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förståelse och en insikt. Jag kan på så sätt nå fram till eller betrakta något genom min 
förståelse. Inom hermeneutiken söker man en djupare förståelse och ställer djupa frågor om 
människans existens, dess villkor och möjligheter. Förståelsen är viktiga pusselbitar i livet 
som är en del av en helhet (Ödman, 2017:24–25). 

5.2 Förförståelse 
Förförståelsen innebär att vi inte kan förstå något utan att ha en viss förförståelse, det är 
början på att man vill förstå något. Förförståelsen är betydelsefull och avgörande för studiens 
utveckling och ger den riktning. En forskare ska försöka att inte påverka ämnet hen studerar. 
Förförståelsen är nära kopplat till begreppet intentionalitet, som innebär att forskaren är ute 
efter att ge mening åt individers upplevelser. Det handlar om våra upplevelser och dess 
inriktning på ett objekt. Intentionaliteten är en del av en helhet som är svår att undkomma. 
Den gör sig påmind under undersökningen och påverkar vårt handlande och upplevelser. Det 
sker en dialog mellan förförståelse, förståelse och intentionalitet på så sätt att jag stannar upp 
och reflekterar över min förförståelse under min studie vid olika tillfällen exempelvis under 
datainsamling eller mitt tolkningsarbete. Jag tolkar och omtolkar verkligheten och förstår 
saker på ett nytt sätt och strävar efter förståelsen av en helhet (Ödman, 2017:102–103). 
Förförståelsen kan både vara en tillgång eller negativ påverkan i tolkningsprocessen, därför 
att vi alla bär på fördomar, övertygelser, och förutfattade meningar som forskaren ska 
förhålla sig till genom hela tolkningsprocessen (Fejes & Thornberg, 2015:80). Förförståelsen 
hör till öppenhetsprincipen som innebär att det är rimligt att redovisa sin förförståelse av 
verkligheten i undersökningen. Dels gynnar det forskaren som håller koll på sina 
uppfattningar i tolkningsarbetet och dels får läsarna möjligheten att förstå verkligheten för 
forskaren. Man ska tydligt resonera hur man har tänkt, tolkat och förstått olika delar i 
undersökningen (Ödman, 2017:237–238). 

Utifrån min förförståelse så kan jag på förhand ha en viss kunskap om hur individer med 
mellanösternbakgrund upplever sin väg till framgång. Utifrån mina tidigare möten eller 
vänskap med individer med mellanösternbakgrund och genom att ta del av olika information 
om denna sociala grupp via media har det lett till att jag har en viss förförståelse. Utifrån den 
kunskapen om de gör att jag vet exempelvis vad det innebär att växa upp i Sverige och 
förhålla sig till olika kulturer och identiteter. Utifrån den kunskapen jag har ser jag till att 
inte påverka min studie och ändra riktningen i studien under till exempel intervjuerna och 
tolkningsarbetet. Det är då viktigt att jag har en öppenhet som gör att jag kan 
uppmärksamma deras upplevelser och ger den mening utan att påverka intervjupersonerna, 
analysen och tolkningsarbetet utifrån min förförståelse som kan innebära en risk för 
avvikelse från studiens syfte. Jag ser till att föra en dialog med min förförståelse under min 
studie, där jag kan stanna upp och reflektera över vad jag faktiskt vet redan på förhand. 
Innan intervjuerna antecknade jag allt det som jag visste om för att försöka undvika det 
under intervjun. Det gör att jag kan fokusera på det som jag inte vet och låta deltagarna tala 
fritt för att på så sätt kunna samla unika data som kan besvara min frågeställning. Men min 
förförståelse kan eventuellt vara en tillgång för mig när det gäller vissa upplevelser och 
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känslor som kan vara svåra att beskriva. Om det är något jag känner igen i beskrivningen som 
jag också har upplevt skulle det då kunna hjälpa min förståelse. 

5.3 Urval 
Urvalet för denna studie är ett ändamålsenligt urval vilket ger mycket information om 
fenomenet upplevelsen av vägen till framgång. För att få en djupare förståelse har jag valt 
både kriterieurval och intensitetsurval. Kriterieurvalet innebär att man sätter upp 
förbestämda kriterier som är viktiga och relevanta för en undersökning. Man samlar 
kvalitativa komponenter och hanterar ett informationssystem som visar de förbestämda 
kriterierna som blir identifierbara och viktiga för att göra en djupare analys. På så sätt kan 
jag undersöka ett område mera tydligt (Patton, 2002:238). För att uppnå en så stor variation 
som möjligt trots det begränsade antalet intervjupersoner krävs det förbestämda kriterier på 
deltagarna. Därför var detta urval passande (se tabell 1). De ska vara antingen födda i Sverige 
eller att de har kommit hit som barn eller i tonåren med hänsyn till att de har en enklare väg 
till att integrera sig i samhället till skillnad från de äldre vuxna som emigrerat till Sverige.  
Vidare är det viktigt för mig att ha med båda män och kvinnor med olika etniciteter från 
mellanöstern för att få en större variation på berättelser av vägen till framgång och därmed 
kunna fånga en övertäckande bild från mellanöstern. Med tanke på den begränsade tiden till 
att skriva uppsatsen kunde jag inte intervjua flera individer med olika etniska bakgrunder då 
de hade ett fullt schema. Jag vände mig från början till flera potentiella deltagare med 
bakgrund från flera olika länder i mellanöstern men fick dessvärre inget svar från dem. 
Därför blev min variation inte så stor som jag hade önskat. Mina deltagare har sin bakgrund i 
två länder men med fler än två etniciteter. Vidare fokuserade jag på deltagare med en 
akademisk utbildning eller en väletablerad yrkesroll, något som är grundläggande för 
framgång i min studie. Det fanns en variation på ålder men det var något som inte var viktigt 
för mig att presentera eftersom så länge de hade gått en väg som lett till framgång och att de 
kunde uppfylla mina förbestämda kriterier.  

Jag upptäckte mina deltagare via sociala medier och hemsidor som jag sedan kontaktade via 
Messenger och mail (se bilaga 1). Jag beskrev syftet med min studie och berättade varför jag 
hade valt just dem. Vidare frågade jag ifall de kunde tänka sig att delta i min studie. 
Deltagarna bestod av fem personer som verkar inom olika branscher där samtliga bor och 
verkar i större svenska städer. Deltagarna består av en ingenjör/entreprenör, filmregissör, 
riksdagsledamot, projektledare/byggnadsingenjör och en civilingenjör. Deltagarna nämns i 
studien efter deras yrkestitel. Jag valde olika branscher för att få en bredare förståelse av 
vägen till framgång. Vissa branscher är mansdominerade och andra inte, därmed kunde det 
innebära för kvinnorna att branschen i sig var ett hinder under vägen till framgång. Samtliga 
deltagare har unika livsberättelser och unika upplevelser av vägen till framgång. De har flera 
års erfarenheter inom sina branscher och har bidragit till samhället på olika sätt bland annat 
genom att förmedla budskap via filmer som kan lyfta andra människor, bidra till 
kunskapsgivning, lyfta viktiga samhällsfrågor, en vilja till att göra skillnad i samhället och 
lyfta vikten av kvinnans roll i en mansdominerad arbetsplats etcetera.  
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Intensitetsurval är rikt på information om ett fenomen som man är intresserad av att 
undersöka på ett intensivt sätt utan att vara extrem. Man är ute efter att söka intensiva 
personliga erfarenheter och upplevelser med tillräcklig intensitet för att kunna belysa ämnet 
man undersöker (Patton, 2002:234). Detta urval är väl lämpad för min studie eftersom jag 
har som mål att fånga deltagarnas personliga upplevelser, livsberättelser och erfarenheter 
under vägen till framgång utan att vara extrem och tränga mig på deras privata och känsliga 
sfär, något som jag respekterar och visar förståelse för. Det som var viktigt för mig var att ta 
upp det mest relevanta för min studie och fånga de tillräckliga intensiva upplevelserna för att 
kunna besvara min frågeställning på bästa möjliga sätt. 

 
 
Tabell 1. 

BENÄMNING AV 
INTERVJUPERSONER 

KÖN YRKESTITEL URSPRUNG FÖDELSEORT 
FLYTTADE 
TILL 
SVERIGE 

     Filmregissören Man 
Filmregissör/Egen 

företagare 
Irak Irak Som tonåring 

     Entreprenören Kvinna Ingenjör/Entreprenör Iran Iran Som barn 

     Politikern Kvinna Riksdagsledamot Irak/Iran Sverige  

     Projektledaren Man 
Projektledare/Markna

dskoordinator 
Irak Irak Som barn 

     Civilingenjören Kvinna        Civilingenjör Irak Sverige  

 

5.4 Datainsamling - genomförandet 
Jag har valt att samla in min data genom intervjuer i min studie som sedan spelats in och 
transkriberats för en djupare förståelse. Den är lämplig till min frågeställning därför att 
hermeneutiken fokuserar på dialogen både under intervjun samt till data. Gadamer menar 
att genom frågor och svar som sker fram och tillbaka i dialogen det ger en öppen och genuin 
konversation. Detta ger en bredare förståelse av ämnet jag studerar (Binding & Tapp, 
2008:23). I intervjuerna för jag en dialog där jag deltar och är öppen i konversationen. Jag 
låter deltagarna uttrycka sig fritt utan att avbryta dem. De får ta sin tid att utrycka sig. På så 
sätt försöker jag förstå det som är svårtolkat. Genom att ställa följdfrågor så deltar jag och 
visar genuint intresse i dialogen. Gadamer menar att vi får kunskaper genom dialog. För att 
få en djupare förståelse så krävs det att man är öppen och deltagande i dialogen. Deltagarnas 
upplevelser lyfts ur sitt främlingskap och hamnar i samtalet som genomförs genuint med 
frågor och svar (Ödman, 2017:28). 
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Gadamers fokuserar på språket, som inom hermeneutiken innebär att ord inte är tecken och 
ljudkombinationer som beskriver saker i vår omgivning. Utan i den existentiella världen får 
ordet betydelse när vi konfronterar dem. Språket bidrar till att avslöja och tolka allt det som 
händer i den existentiella världen. Jag förenar mig med textens innehåll genom språket. 
Texten ska inte granskas, observeras eller bemästras utan förstås på djupet. Det jag är 
medveten om utifrån mitt synsätt och erfarenheter förenas med data som också framträder 
med samma erfarenheter och synsätt. Denna förening kallar Gadamer för 
horisontsammansmältning. Öppenheten i tolkningsarbetet öppnar upp en ny värld för oss 
(Ödman, 2017:29–30). När data eller deltagarnas berättelser framträder sker det via språket 
om deras upplevelser av vägen till framgång. Jag kan förstå vissa delar mer ifall jag känner 
igen dem utifrån mitt synssätt eller tidigare erfarenheter som till exempel upplevelser 
gällande bakgrund och uppväxt som kan vara svåra att beskriva. Jag hade inte som avsikt att 
granska eller observera mina deltagare utan jag var mer närvarande under intervjuerna och 
satte mig in i deras situation för att få djupare förståelse om deras existentiella upplevelser. 
När jag sedan gick igenom datamaterialet försökte jag att förstå detaljerna som språket 
avslöjade och kunde placera dem i ett sammanhang och skapa helhet. 

Mina intervjuer utgick ifrån en intervjuguide bestående av olika teman som jag har utvecklat 
med inspiration från podden Resan hit (se bilaga 2). Temana är sammanhängande och 
kommer i en ordning som ger en helhetsbild av vägen till framgång. Temana består 
inledande av uppväxt som följs av integration, kultur, motivation, identitet och framgång. 
Deltagarna har fått utrymme till att uttrycka sig fritt i sina unika upplevelser och 
livsberättelser genom temana. Intervjupersonerna berättade sina livsberättelser i en 
kronologisk ordning. Det fanns en början, mitt och ett slut i deras berättande av sin 
framgång. På så sätt fick jag sedan en helhetsbild av deras väg till framgång som jag sedan 
analyserade, tolkade och försökte nå en djupare förståelse. Samtliga deltagare har själva valt 
miljön för mötet där de har känt sig bekväma. Mötena ägde rum på caféer i en lugnare miljö 
nära deras hem och arbetsplats. Intervjuerna varade mellan 50–92 minuter och spelades in.  
Jag kommer även använda mig av delar av gästernas livsberättelser från podden Resan hit 
som ett sätt att nå en djupare förståelse av vägen till framgång. Podden kommer jag att 
använda mig av under steg två i min analys, där jag gör en fördjupad tolkning av 
datainsamlingen. 

5.5 Analys - genomförandet 
Den hermeneutiska cirkeln börjar med att forskaren står inför en mängd data som ska tolkas 
och förstås. Eftersom det inte finns någon helhetsbild i början så sätter man igång att söka 
efter små delar som tillsammans bildar en helhet. Egenskaperna hos de olika delarna 
framträder. Man försöker att placera delarna och dess egenskaper i ett sammanhang 
(Ödman, 2017:98). Jag började med min preliminära tolkning under analysen med att gå 
igenom mitt datamaterial och läsa de noggrant flera gånger för att sedan kunna organisera 
och kartlägga datainnehållet och upptäcka olika mönster. Eftersom de inte sa så mycket om 
helheten letade jag efter delar som var intressanta för min frågeställning. Delar som 
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upprepade sig som samtliga deltagare hade gemensamt som kunde vara relevanta att 
undersöka mer detaljerat för att skapa olika teman.  

Totalisering tillhör analysen och innebär att jag tolkar en del och sedan utvecklar den till 
nästa nivå efter att den har täckt över större delen av den tidigare delen. Då har den delen 
totaliserats. Det hjälper till med sorteringen av tolkningarna till en större helhet. När ett tema 
totaliserats förlorar den lite av innehållet men bibehåller en viktig del som följer med till 
nästa nivå. Målet är att lyckas fånga ihop det mest relevanta och meningsfulla till en helhet 
(Ödman,2017:66–67). Hermeneutiska cirkeln handlar om att gå från del till helhet och från 
helhet till del. Kontexten är avgörande för vår tolkning och förståelse där jag kontextualiserar 
och de-kontextualiserar och totaliserar och de-totaliserar. Delarna är viktiga för att de ger oss 
uppfattningen av helhetsbilden. Del och helhet är beroende av varandra eftersom forskaren 
pendlar mellan dem. Under processen tolkar man och förstår delar som helhet som man 
sedan efter kreativt arbete omtolkar och förstår mer. Förståelsen och kunskapen skapas i 
dialog mellan del och helhet (Ödman, 2017:98–99). Nästa steg blir en fördjupad tolkning i 
analysen vilket innebär att de teman som jag kommit fram till och som har totaliserats 
försöker jag att förstå ännu mer och ständigt jämför temana, gå från del till helhet och 
tvärtom. Vad innebär dess egenskaper i relation till andra teman? Hur hänger de ihop i ett 
sammanhang? Det krävs ett kreativt öppet tolkningsarbete där jag tydligt försöker att 
resonera, tolka och förstå för att inte låta min förförståelse påverka min tolkning. Genom 
dialogen mellan del och helhet låter jag teman framträda. Det är i det skedet som jag 
inkluderar poddmaterialet där jag försöker att stärka mina teman genom att välja ut citat 
från gästernas upplevelser. Det bidrar till en fördjupad förståelse och ett bredare perspektiv. 
Jag kommer att föra en dialog mellan poddmaterialet och min data för att på så sätt välja ut 
citat som är mest relevant för mina teman och låta de bli allt tydligare. Det gör att jag stegvis 
närmar skapandet av en helhet utifrån teman som passar bäst för att hitta svaret på min 
frågeställning. Den processen leder slutligen till att hitta ett tema som blir en helhet där allt 
hänger ihop tydligt. Det slutgiltiga temat/temana ska passa bäst för att besvara min 
frågeställning. 

Gadamer menar att vi får kunskap genom dialogen. Att söka kunskap och förståelse handlar 
om att vara öppen och deltagande i dialogen. I dialogen låter man det empiriska materialet 
man undersöker ställa frågor som forskaren försöker att besvara. När vi går igenom 
datamaterialet så innebär det inte att det kan förstås med en subjekt-objektrelationen. Vi 
utgår från tidigare erfarenheter när vi betraktar eller möter ett objekt som ska förstås djupare 
vilket ger kunskap. I det mötet upplever vi objektet subjektivt som blir sin egen värld. Det ger 
förståelse av en ny värld genom öppenheten i dialogen med data. Den hermeneutiska 
huvuduppgiften är att texten lyfts ur ett främlingskap och tillbaka till dialogen som består av 
frågor och svar (Ödman, 2017:27–28). Som sista steg i min analys försöker jag nå min 
huvudtolkning vilket innebär i praktiken dialogen med min datainsamling där jag har en 
öppenhet som ger en djupare förståelse i det mötet. Datainsamlingen blir inte bara ett objekt 
därför att jag lever mig in i min data och poddmaterialet och för en dialog med dem. Jag låter 
dem framträda och ställa frågor till mig som jag sedan försöker att besvara. Det är samma 
typer av analysfrågor som i förra steget, Vad säger de olika delarna och temana? Vad är dess 
egenskaper och relationer till varandra? Hur kan jag få de att hänga ihop som en helhet 
passande för min studie? Sedan försöker jag att besvara genom att tolka och förstå deras 
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egenskaper. Genom att arbeta kreativt och på det sättet omvandlas data till subjekt för en 
stund. Stegvis kan jag närma mig skapandet av helhet/huvudtolkning som besvarar min 
frågeställning på bästa möjliga sätt. Ödman menar att en avancerad tolkning innebär 
tillexempel att när vi lyssnar på en berättelse eller läser intervjutexter krävs det ansträngning 
därför att tolkningen är på en högre abstraktionsnivå. Tolkningsmaterialets storlek kan bli 
svårt för forskaren. Det krävs att forskaren håller en dialog med datamaterialet. Det är viktigt 
att reflektera över sin förförståelse för att inte påverka materialet. Själva förståelsen uppnås 
när forskaren medverkar som tolkande, betydelsegivande subjekt. Forskaren går igenom 
datamaterialet och kontrollerar sitt tolkningsarbete för att säkerställa att det inte avviker från 
syftet med undersökningen (Ödman,2017:62–63). När jag går igenom mitt datamaterial 
gäller det att jag anstränger mitt tolkningsarbete för att kunna förstå djupare. Jag hamnar i 
en dialog med datamaterialet och frågor om vad som är mest intressant och dess egenskaper 
och relationer.  Jag låter datamaterialet tala till mig och fortsätter med att jämföra mellan del 
och helhet och samtidigt tar hänsyn till min förförståelse utan att påverka materialet. Det är 
viktigt att jag bemöter datamaterialet med en öppenhet genom hela tolkningsprocessen. 

5.6 Etiska överväganden 
Enligt informationskravet förmedlade jag samtliga deltagarna om studiens syfte och deras 
roll i studien, att det är frivilligt att delta och att de när som helst kan avbryta sin medverkan 
(Vetenskapsrådet, 2002:7). Jag såg även till att deltagarna kände sig självständiga och att de 
själva fick bestämma över sitt deltagande på deras villkor som jag anpassade mig efter. Till 
exempel vart de ville ses och deras tid för intervjun vilket är enligt samtyckeskravet 
(Vetenskapsrådet, 2002:9–10). Vidare förmedlade jag till deltagarna och gjorde dem 
medvetna om konfidentialitetskravet vilket innebär att jag skyddar deras identitet och andra 
känsliga uppgifter som inte kommer att avslöjas. Dessa uppgifter förvaras så att ingen 
kommer åt dem utom jag. I studien har jag därför nämnt deltagarna efter deras yrkestitel 
samt att jag inte avslöjar deras ålder och etnicitet för att minimera risken för att avslöja deras 
identitet. Det kan förekomma deltagare som är få till antalet inom sina branscher, därför har 
jag försökt att inte att inte beskriva dem mer (Vetenskapsrådet, 2002:12). Jag talade om för 
mina deltagare och gjorde dem medvetna om att alla insamlade uppgifter om dem enbart 
används för studiens syfte vilket är enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:14).  

Samtliga etiska riktlinjer presenterade jag för deltagarna både via mail och som inledning 
under intervjuerna. Jag hade en öppen inställning som lät deltagarna utrycka sig fritt utan att 
avbryta dem och när jag fick tillfällen ställde jag följdfrågor. Jag visade ett stort intresse och 
engagemang och respekterade deras åsikter, känslor, upplevelser och livsberättelser. Jag 
hade tänkt ut och minskat chanserna för etiska problem genom att förhålla mig till de etiska 
riktlinjerna och tänkt ut en intervjumanual där innehållet inte kränkte deltagarna. Vidare var 
det viktigt för mig att inte utsätta de för risker och faror och därför fick samtliga deltagare 
bestämma själva den miljö de kände sig bekväma och trygga i. Jag hade detta i åtanke och 
därför minskade jag riskerna för etiska problem. 
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6 TEORETISK OCH BEGREPPSLIG REFERENSRAM 
I följande avsnitt redogörs kort för den symboliska interaktionismen och dess relevans för 
studien. Utifrån Ervin Goffmans och Jonas Stiers begrepp och teorier analyserar jag och 
förstår mer av mina intervjupersoners berättade upplevelser. Teorierna kan bidra till att tolka 
och förstå fenomenet upplevelsen av vägen till framgång, där det handlar mycket om 
människors interaktion, samspel och kulturmöten i det sociala livet. Jag redogör den 
dramaturgiska modellen med begrepp som främre regioner, bakre regioner, roller, publik, 
fasad och team samt etnocentrism.    

6.1 Symbolisk interaktionism 
Symbolisk interaktionism fokuserar på interaktionen mellan individer på en mikronivå där 
meningar skapas och överförs. Insikten om att människor använder symboler som ord, gester 
och objekt i sin kommunikation är grunden för den symboliska interaktionismen. Detta 
synsätt undersöker social interaktion med fokus på språk och symboler. George H Mead 
anses ha lagt grunden för detta sociologiska synsättet men det var Herbert Blumer som 
myntade begreppet symbolisk interaktionism. Blumer menade att allt prat om sociala 
strukturer eller sociala system saknade grund och att det var endast individer och våra 
interaktioner som existerade på riktigt. Detta synsätt hade sitt centrum under 30 år ända 
fram till 50-talet i Chicago under det som kallades för Chicagoskolan. Ervin Goffman var en 
av de framgångsrika namnen inom Chicagoskolan där han genom bland annat sin teori om 
den dramaturgiska modellen hade ett stort inflytande på sociologistudenter över hela 
världen (Giddens, 2014:62–63). 

6.2 Den dramaturgiska modell och dess begrepp 
Utifrån den dramaturgiska modellen betraktar Goffman det sociala livet i metaforiska 
termer där olika aktörer interagerar på en teaterscen eller scener. Goffman har forskat om 
det sociala livet där han har lånat begrepp från teatern för att analysera det sociala samspelet. 
Begreppet social roll är ett exempel på det. Roller är något som är socialt definierade 
förväntningar som innebär vad en individ med en viss status eller i en viss position får göra 
och inte göra. Individen handlar och beter sig på ett visst sätt utifrån sin roll i en viss 
situation (Giddens, 2003:101). Goffman menar att i interaktionen framträder individer för 
att påverka andra på ett eller annat sätt i en specifik situation. Individernas i förväg 
fastställda handlingsmönster som uppvisas eller som kan läggas fram under ett framträdande 
kallas för roller. Det finns ett socialt samband med roller för att individer kan spela en och 
samma roll inför samma publik vid olika tillfällen. Goffman menar att sociala roller innebär 
rättigheter och skyldigheter som är kopplade till en given status. En lärare exempelvis har 
rättigheter och skyldigheter i sin sociala roll, där hen beter sig och handlar på ett visst sätt 
utifrån sin roll i ett specifikt sammanhang som till exempel under föreläsningar för sina 
studenter. Lärarroll kan även framträda vid olika tillfällen som när hen till exempel träffar 
någon av sina studenter ute på stan och i det mötet kommer studenten att förhålla sig till sin 
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roll som just student och läraren i sin lärarroll. Eftersom de inte känner varandra privat 
framträder de under sina sociala roller och förhåller sig till dem vid det tillfället. Det kan 
involveras en eller flera roller som individen visar och agerar utifrån vid olika tillfällen inför 
andra människor som kan ses som en publik (Goffman, 1998:19). När en individ spelar en 
roll vill den framstå och ge intrycket av att de vill bli tagna på allvar. Goffman menar att det 
är genom våra roller som vi känner igen varandra och oss själva. Vi spelar en roll medvetet 
och omedvetet alltid och överallt. Rollen kan ge en bild om vem man är och hur vi vill bli 
uppfattade av andra. Vi strävar efter att leva upp till den sanna masken om vårt jag som vi 
vill vara. Goffman menar att ordet person ursprungligen betyder mask (Goffman, 1998:25–
27).  

Fasad är ett begrepp som hör till framträdandet, Goffman menar att fasad innebär att under 
framträdandet fungerar den på ett allmänt och fastställt sätt för att kunna definiera 
situationen vi befinner oss i där andra individer observerar vårt framträdande. Individen 
använder och skapar sin fasad uttrycksfullt både medvetet och omedvetet under sitt 
framträdande. Fasaden delas upp i den personliga och inramningens fasad. Inramningen är 
platsbunden och innefattar platsens möbler, dekor och platsens fysiska utformning. Det är 
just på den platsen och i den miljön som sceniska inslag där det sociala samspelet sker där 
individen kan framträda och spela en roll och använda en speciell inramning i 
framträdandet. Personlig fasad innebär de uttrycksfulla detaljerna som vi identifierar oss 
med och förhåller oss till i olika situationer som vi befinner oss i. Detaljer som ingår i 
personlig fasad är bland annat kroppsspråk, kön, utseende, ålder och talmönster. Det är 
dessa detaljer som bildar person fasaden i uppträdandet (Goffman, 1998:28–30). Goffman 
menar att man kan använda samma fasad för olika roller men han påpekar också att en given 
social fasad tenderar att bli institutionaliserad och därmed skapar stereotypiserade 
förväntningar. Till exempel en individ med mellanösternbakgrund kan ha en viss fasad sett 
till ett visst utseende, beteende eller talmönster vilket kan uppfattas som en viss social roll för 
en viss publik i en specifik situation. Samtidigt kan individer med samma fasad upplevas av 
en annan publik med en annan social roll i en annan specifik situation, där individen 
exempelvis beter sig eller klär sig på ett sätt som majoriteten känner igen sig i och därmed 
blir deras sociala roller annorlunda och önskvärda. Men det kan även finnas fördomar mot 
vissa fasader, tillexempel att vissa individer med en specifik bakgrund eller klädstil kan 
förväntas vara på ett visst sätt av andra i specifika situationer, fast det är inte säkert alla 
gånger att individer med en viss fasad lever upp till de fördomarna. Fasaden tillges mening 
oberoende av vad som tillfälligt råkas göras i dess namn. Fasaden blir då en kollektiv 
representation och en verklighet. När en individ intar en etablerad social roll så finns det i de 
flesta fall en fasad att agera ifrån. Fasaden är något som individerna väljer och inte skapar. 
Det kan uppstå svårigheter när individer ska utföra en given uppgift och som tvingas att välja 
mellan olika fasadalternativ och hitta den mest lämpliga. Det kan vara så att man inte har det 
som krävs för att upprätthålla fasadens egenskaper (Goffman, 1998:33). 

Goffman menar att begreppet team innebär en samling individer som samarbetar i 
framställningen av en roll. Individerna är därför beroende av varandra och de ska kunna lita 
på varandra. Team och teamframträdanden kan vara betydelsefulla därför att de samarbetar 
och sedan framträder tillsammans som ett team inför en publik. Teamet kan samarbeta och 
visa en viss bild utåt till andra. Tillsammans bidrar de till att upprätthålla teamets normer 
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och värderingar. En teammedlem kan göra ett normbrott och sabotera framställningen av 
teamets bild utåt genom bland annat icke önskvärt uppträdande. De är därför förenade med 
varandra genom ömsesidigt beroende (Goffman, 1998:75–77). I stora sociala inrättningar 
förenas individer från en viss statusnivå därför att de blir tvungna till att samarbeta för att 
bevara den givna definitionen av situationen mot de som befinner sig ovanför och nedanför i 
statusskalan. Även om individerna kan vara olika i anseenden kan de förenas i ett och samma 
agerande (Goffman, 1998:79). Ett team skulle exempelvis vara individer med 
mellanösternbakgrund som skulle kunna samarbeta och tillsammans kunna framträda inför 
en publik i samhället. Teamet strävar efter att upprätthålla sina värderingar och framträda 
utifrån det på ett visst sett utåt. Individerna i teamet bidrar även till att kunna upprätthålla 
en viss kultur eller identitet genom att handla och uttrycka sig på ett visst sätt i interaktionen 
med andra. Men det kan även finnas individer med en annan kulturell och etnisk bakgrund 
som kan förenas med dem genom att dela samma mål, värderingar eller normer inom 
teamet.  

Regioner kan definieras som vilket ställe som helst som har vissa avgränsade 
perceptionsbarriärer. Regionerna varierar beroende på kommunikationen där 
perceptionsbarriärerna uppträder. Regioner äger rum på olika ställen i samhället. Den 
främre regionen (front stage) är där framträdandet äger rum. Framträdandet i den främre 
regionen kan uppfattas som ett försök att upprätthålla och förkroppsliga vissa normer. Dessa 
normer delas in i två grupper. Den ena handlar om sättet hur individer agerar och talar inför 
en publik och den andra normen handlar om anständighet, hur individen uppför sig när de 
befinner sig under syn-hörhåll för publiken. Det finns krav på anständighetsnormer som 
individen ska förhålla sig till inom regionen, moraliska och instrumentella krav. De 
moraliska kraven innebär att förhålla sig ofta till regler om att inte ofreda andra, visa respekt 
för andra eller att inte blanda sig i andras angelägenheter. Det instrumentella kravet 
refereras till skyldigheter som tillexempel en arbetsgivare kan kräva av sina anställda, 
uppfylla arbetsnormer, aktsamhet om egendom (Goffman, 1998:97–98). Vidare menar 
Goffman att den främre regionen sker i sociala situationer eller möten där individerna agerar 
i roller som på en scen. Här tänker individen på hur de uttrycker sig, beter sig, agerar och att 
det kan kräva samarbete. De håller sina känslor inom sig och döljer sina verkliga åsikter och 
ser till att upprätthålla sin roll för andra eller i offentligheten (Giddens, 2003:101).  

Den bakre regionen (back stage) är ett ställe i anknytning till ett visst framträdande, där kan 
man bestrida det intryck som var en del av framträdandet. I den miljön är det fullt öppet att 
uttrycka sig, skapa intryck och illusioner. Miljön är avskild från publiken där man kan förvara 
sina fasaddetaljer, slappna av och ta av sig sin fasad och kliva ut ur sin rollgestalt. Där kan 
även ett team förbereda sig och träna inför ett framträdande. Främre och bakre regioner 
gränsar till varandra och det innebär att individer som framträder i den främre regionen kan 
få hjälp av sitt team samtidigt från den bakre regionen. Därför går det att bryta 
framträdandet i den främre regionen då och då för att kunna återhämta sig och sedan 
fortsätta framträdandet senare i den främre regionen (Goffman, 1998:102–103). Det finns 
informella beteendespråk i den bakre regionen och ett annat språk än i den främre regionen 
där en offentlig framträdande presenteras. Språket i den bakre regionen kan bestå av 
svordomar, att tala fullt öppet om sexuella saker, klaga hejdlöst, röka, vara slarvig, använda 
sig av dialekt eller slang etcetera. (Goffman, 1998:114). Vidare innebär bakre regionen att 



18 

individerna förbereder sig för samspelet där de ska gå in i sina formella roller. Det liknar det 
som sker bakom kulisserna på en teater. Här kan individerna vara avspända, ge utlopp för 
sina känslor och bete sig på ett sätt som inte går att göra när de står på scenen, det vill säga i 
den främre regionen, där de håller de sina känslor i schack. Individerna får här vara sig 
själva, bete sig, agera och utrycka sig hur de vill, sådant de aldrig skulle göra i offentliga 
sammanhang (Giddens, 2003:101). 

6.3 Etnocentrism 
Etnocentrism innebär att människor tenderar att identifiera sig med de som är likasinnade, 
samtidigt som de motidentifierar sig med de som anses vara avvikande, främmande eller 
främlingar. Individen särskiljer sig själv från andra och ”vi-gruppen” från olika ”de-grupper”. 
Etnocentrismen kan beskrivas som en kulturell skevhet som gäller för etniska och kulturella 
grupper. Människor är benägna att identifiera sig med sin kultur och etnicitet och utifrån det 
utvärdera andra grupper. Det leder till att det uppstår en skevhet i bilden av det egna och 
andra gruppers identitet och värde. Genom etnocentrismen betraktar individen sin egen 
identitet samt gruppen som den tillhör som naturlig där individen tänker och handlar utifrån 
gruppen på ett naturligt, bättre och korrekt sätt. Det innebär att individen känner en 
tillhörighet till sin kultur och identitet som något som upplevs som mer civiliserad och bättre 
än andra kulturer och identiteter (Stier, 2009:131). Etnocentrismen påverkar hur individen 
tolkar, förklarar och värderar människor, kulturer eller beteenden. Individen skapar sig 
därför en bild av andra människor och kulturer, men dessa tanketendenser är inte medvetna 
utan är konsekvenser av vår socialisation och genom till exempel föräldrar, media, böcker 
eller skolan överförs etnocentriska synsätt. I kulturmöten är det inte lätt att frigöra sig helt 
från den egna etnocentrismen utan individen är fången i sin egen kultur (Stier, 2009:132–
133). Ett exempel på etnocentrism är om en individ som har en viss etnisk bakgrund men 
växer upp bland andra människor som har en annan etnisk bakgrund det kan då innebära 
någon form av en identitetskris där individen inte kan helt och hållet känna en tillhörighet 
varken till sin bakgrund eller till nya gruppen. Individen hamnar i ett mellanläge och har 
svårt att accepteras från båda håll därför att individen kan upplevas av andra genom 
etnocentrism som en avvikande person i form av beteenden, sättet att tänka och handla. 
Andra människor får en skev bild av individen och får svårt att acceptera hen. Det resulterar i 
att hen får svårt att kunna placera sig i samhället och hitta en egen identitet.  

Samtliga begrepp som har presenterats finns med under mitt analysarbete av resultatet där 
jag försöker att förstå mitt resultat ännu mer utifrån begreppen främre och bakre regioner, 
roller, fasad, team, publik och etnocentrism. 
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7 RESULTAT 
Nedan presenteras studiens resultat i tre steg och består av preliminär tolkning, fördjupad 
tolkning och huvudtolkning. Under den preliminära tolkningen fokuserar jag på att 
organisera min datainsamling där jag går igenom allt datamaterial flera gånger för att hitta 
mönster, betydelsefulla delar och helheter för min frågeställning. Sedan fortsätter analysen 
med en fördjupad tolkning och för att förstå datainsamlingen på ett djupare plan försöker jag 
att hitta olika teman, dess egenskaper och relationer till varandra (se bilaga 3). Det materialet 
tas vidare till nästa nivå vilket är huvudtolkningen som innebär en mera avancerad 
abstraktionstolkning där jag försöker komma fram till några få teman som kan ses som 
huvudteman/huvudtolkning som hänger ihop med helheten av vägen till framgång. Mina 
intervjupersoner benämns som jag har nämnt tidigare efter deras yrkestitel.  

7.1 Preliminär tolkning 
I den första delen av analysen presenterar jag början på mitt tolkningsarbete där jag läste 
igenom datamaterialet noggrant flera gånger och lät data framträda för att sedan kunna 
sortera dem. Jag markerade och antecknade viktiga delar och helheter från samtliga 
intervjutexter och försökte sedan att jämföra de med varandra. Mina anteckningar 
utvecklades sedan till olika kategorier som kom från samtliga intervjutexter. Dessa kategorier 
delas upp i nio preliminära teman som belyser olika aspekter av datamaterialet och 
presenterar helhetsbilden av resultatet. 

I mitt första tolkningsarbete fick jag fram teman som består av identitet, kultur, uppväxt, 
utbildning, vilja och drivkraft, motgångar, målmedvetenhet, språket och arbetets betydelse 
och människors inverkan på framgång. Dessa teman har varit utgångspunkten för vidare 
analys där jag utvecklar dem genom ett avancerat tolkningsarbete som är på en högre 
abstraktionsnivå. Dessa teman kommer att utvecklas vidare och förändras i takt med nya 
tolkningar av empirin. 

7.2 Fördjupad tolkning 
Temana i den preliminära tolkningen ligger till grund för detta steg som är fördjupad 
tolkning vilket innebär en djupgående analys. De teman som analyseras fram under den 
preliminära tolkningen har förändrats i takt med nya tolkningar som är på en högre 
abstraktionsnivå. De tidigare temana har fördjupats genom totalisering och bilda nya teman. 
Temana kommer att illustreras med citat både från studiens deltagare samt från vissa gäster 
från podden Resan hit. Jag har valt att citera fem gäster som har fyra olika etniska 
bakgrunder från mellanöstern. De består av både kvinnor och män och uppfyller mina 
förbestämda krav som jag hade för mina deltagare. 
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7.2.1 Upplevelsen av en delad kultur och identitet 
Detta tema är en totalisering av den preliminära tolkningens teman identitet och kultur. 
Samtliga deltagare uttryckte sina upplevelser av en delad kultur och identitet. De kände en 
lojalitet både till den svenska kulturen och identiteten samt till sina respektive etniska 
kulturer och identiteter. Det var beroende av vilken situation de befann sig i som de kunde 
känna en tillhörighet till den ena eller andra identiteten och kulturen. Men att hitta någon 
sorts balans i det avseendet har varit en utmaning för dem och att navigera sig i samhället 
utifrån sin bakgrund. Det har fått dem att utforska sin identitet och reflektera över vilka de 
faktiskt var och samtliga deltagare beskrev att de hade testat att flytta runt till olika områden, 
städer och länder för att sedan kunna landa i sin unika identitet. Det framkommer bland 
annat att identiteten kunde vara psykiskt påfrestande i vissa situationer där de blev 
ifrågasatta av andra när det gällde vad de känner sig som. De tvingades att hamna i 
obekväma situationer där de blev tvungna att förklara sig oftast för främmande människor. 
Det fanns en förväntning på dem att de måste framträda på ett visst sätt för att de skulle 
kunna accepteras eller upplevas som goda. Det är just under dessa situationer som de blev 
påverkade både emotionellt och på en privat plan. Nedan är en del av entreprenörens 
upplevelser av sin identitet och kultur när hon flyttade tillbaka till Iran under en period och 
jämförde den tiden med när hon lever i Sverige: 

 Jag ville ju inte att någon skulle fatta att jag inte är därifrån, för man blir ju också betraktad 
som borta, lite så här turist. Jag ville inte uppträda turist. Jag bodde ju där nu, och att från dag 
ett till sista dagen hela tiden ”ah du är inte härifrån” (Suckar) […] ”Du har ju bott flera år där 
än här så du är svensk, du råkar bara vara född här” […] och bara sätta sig i taxin å åka till 
jobbet på morgonen, blir ifrågasatt redan på morgonen av taxichauffören. Ah!..det var 
jättejobbigt. För jag hade upplevt hela min uppväxt i Sverige som…”Men du är inte svensk, var 
är du ifrån?” å så fick man frågan fast åt andra hållet. Men herregud vad är jag då!? […] Där 
bestämde jag mig att nej! Det är ingen annan som bestämmer vem jag är, jag bestämmer vem 
jag är. Jag är xxxx, jag har blandade värderingar förmodligen, jag klär mig som en svensk tjej 
eller nu vad de e vi ska…Jag har värderingar som e blandat. Jag är mer svensk i språket, de 
svenska språket är ju mig närmast. […] Jag är båda och, å ibland kanske är jag mer av det här å 
ibland är jag mer av det där. […] Jag tror att om man som tonåring säger identitetskris, så tror 
jag att man får dubbla om inte trippla, som någon som oss, som har växt upp med dubbla 
kulturer. 

Upplevelserna tyder på att individen har rätten att kunna få bestämma själv hur denna vill 
identifiera sig utan att bli ifrågasatt. Det är en personlig trygghet att hitta en balans mellan 
två olika identiteter och kulturer. Bara för att individen framträder med en viss klädstil eller 
hur den uttrycker sig i språket behöver det inte betyda att tillhörigheten till en viss kultur 
eller identitet upphör att gälla utan det är helt och hållet upp till individen själv att bestämma 
hur de vill definiera sin identitet och kultur i interaktionen med andra. Projektledaren gick 
också igenom samma fas i livet och flyttade tillbaka till hemlandet och sedan en vända till en 
storstad i Europa för att sedan flytta tillbaka till Sverige för att kunna hitta tryggheten i vem 
man är eller hitta sin plats mellan två olika identiteter och kulturer. Han beskrev sina 
upplevelser så här: 
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Men det är en sak som är intressant här som kanske inte framgår. Men jag var i den åldern, 
där man utforskar sig själv förstår du…det är ju det, det handlar om. Det var därför jag trivdes 
varken här eller där, jag visste inte vad jag ville göra och så vidare. […] Men sen väl tillbaka här 
då kände jag, då börjar man reflektera lite mer över sig själv, över vem man är så det tog en 
stund. […] nu plockar jag det bästa av båda. Gemenskapen från oss till exempel, det existerar 
inte i en svensk kultur. Samma sak som…det finns väldigt mycket kan man säga, inte artighet, 
hos oss är man också artig. Men försiktigheten å hänsyn till andra som finns i svensk kultur 
kanske inte finns i samma uppfattning hos oss. Tålamodet framförallt, sån är ju lite värre hos 
oss. Så det har jag ju…jag kombinerar båda på ett jävligt bra sätt känner jag. […] En 
påfrestande grej är att ha hela tiden ett ansvar ut i samhället. Vi känner ett ansvar, inte har ett 
ansvar, att ständigt visa oss som goda. Det må låta naivt eller man får sätta vilket ord man vill 
på det här. Men det är faktum, det är så. Jag har inte tänkt på det så mycket förräns på senare 
år. 

Projektledaren menar att i denna fas i livet reflekterar man över vem man är och att det 
resulterar i att man delar på kulturerna men att identiteten kan vara en påfrestning. I vissa 
sammanhang så finns det en förväntning på hur man ska vara, likt entreprenören, där i vissa 
sammanhang om man inte framträder på ett visst sätt kan andra påpeka att just ens identitet 
uppfyller de förväntningarna man bemöter. En gäst från podden beskriver sina upplevelser 
gällande kultur och identitet så här: 

Jag har faktiskt haft, vad ska man säga, privilegiet om man ska nu kalla det eller jag har haft 
fördelen att växa upp i två orter som är helt motsatt varandra. […] när vi först kom till X-stad 
så, min pappa ville att vi skulle bosätta oss i dom svenska områdena för att komma in i språket 
å de här fortare. Så vi flyttade först till en väldigt svensk ort å det kanske var tre invandrare på 
hela skolan inklusive städerskan och vaktmästaren då (skrattar) […] Efter ungefär sex år så 
bestämde vi för å flytta till andra sidan X-stad, som var den mest invandrartäta…där var det 
bara tre svenskar på hela skolan inklusive mig då i det här fallet (skrattar) Jag hade kämpat 
med å bli svensk väldigt, väldigt fort å väldigt mycket. Men där passade jag inte heller in 
hundra procent, för att jag var inte ortenkillen, jag var inte den här ”Yoyo! Vad händer len, 
brorsan hit å dit” utan jag var enligt dom då, för svensk så. […] i och med att det var tonåren, 
så tog det på mig hårdare, därför att jag fick en enorm identitetskris var det verkligen under 
högstadiet. Liksom Vem är jag? Vem vill jag va? Vad vill jag göra av mitt liv? Å så. 

Här bekräftar gästen att i en viss fas i livet genomgår man en självutforskning, där man kan 
känna en förvirring och har svårt att kunna placera sig bland två olika kulturer och 
identiteter. Men samtidigt finns det fördelar med att kunna uppleva båda världarna. 
Anledningen till flytten framkom senare under poddintervjun att pappan fick ett nytt jobb 
där. 

 

7.2.2 Familjens betydelse och historia 
Detta tema är en omtolkning av temat uppväxt från den preliminära tolkningen. Samtliga 
deltagare uttryckte på olika sätt familjens betydelse och historia, något som tidigt satte prägel 
på dem under uppväxten. Samtliga har lärt sig något unikt utifrån sin unika bakgrund. Det 
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har påverkat dem som personer och utvidgat deras perspektiv, något som de sedan haft nytta 
utav under deras väg till framgång. De är medvetna om sin bakgrund, de är målmedvetna och 
vet vart de ska. De har fått ta del av föräldrarnas tidigare upplevelser och historier vilket har 
motiverat dem till att kämpa och arbeta hårt för att uppnå sina mål. Politikern beskrev sina 
upplevelser kring föräldrarnas betydelse under uppväxten som lärde henne att det krävs ett 
hårt arbete för att kunna åstadkomma sina mål. På frågan om det har funnits någon som 
pushat henne till framgång under uppväxten svarar hon: 

Om man tänker så...mina föräldrar har jag alltid sett som två väldigt hårt arbetande personer. 
Det finns liksom kulturen i familjen, att man jobbar väldigt, väldigt hårt. […] så under mina 
första 13 år så har jag bara sett mamma å pappa jobba, jobba, jobba. Å det blir ju så, det 
påverkar en människa jättemycket, både att man vet att man kanske inte har alla ekonomiska 
förutsättningar, asså mina föräldrar jobbade väldigt, väldigt mycket mer än andra 
runtomkring. […] Men...det tror jag har alltid gjort att jag och min syster har haft en väldigt 
hög arbetskapacitet. Vi har genom hur dom har arbetat alltid fått lära oss att ingenting 
kommer av sig själv, man måste jobba hårt, å det tror jag också är skälet till varför jag är där 
jag är idag. Man jobbar väldigt hårt när man är riksdagsledamot och gruppledare, men det är 
så inrutad i mitt liv, att ingenting kommer av sig själv, ingenting kommer gratis, det måste 
man jobba hårt för. Men sen det politiska, det kommer rakt av från mamma och pappa, dom är 
politiska flyktingar.  

Politikern växte upp i en familj där hennes föräldrar har en historia som politiska flyktingar 
som har fått arbeta väldigt hårt för att kunna åstadkomma framgång. Det har sedan satt sina 
spår i barnen som tidigt har fått lära sig att det krävs hårt arbete får att nå sina mål. Det har 
varit en viktig del under hennes väg till framgång. Hon har också fått upp ett politiskt 
intresse under uppväxten från sina föräldrars politiska bakgrund. Filmregissören har också 
blivit påverkad av familjens historier tidigt under uppväxten som han beskriver så här: 

I vår familj har historia återberättats hela tiden. […] Då blev dom här historierna återberättade 
från en person till andra. Så man satt i någons, hos en familj då kunde dom återberätta. Ja 
men det här var ju intressant! eller vuxna tyckte det var intressant, då tyckte vi barn att det var 
intressant. Eftersom om man var hos nån annan så blev det som en kultur att man berättade 
historier och återberättade dom. […] Jag gillade själva idén att kunna återberätta historier. 
Men det var ju så nära, det var saker som jag inte visste om så mycket, vad jag ville eller varför 
jag ville, tills jag blev…tills många år senare när jag gjorde dokumentärer, så tänkte jag ganska 
mycket på just det här ”Åh Gud!” hela min barndom har ju handlat om att berätta historier och 
återberätta dom. Och det har ju förstärkt i en känsla i mig att hur viktigt det är och berätta 
historier som måste berättas. 

Filmregissören fick ett intresse som barn för olika historier, något som senare resulterade i 
att han arbetade som dokumentärfilmare. Grunden till den idén kom tidigt från hans familj 
där de återberättade andras historier. En gäst från podden berättar om sin familjs betydelse 
och historia och han berättar om sina upplevelser så här: 

När kriget bröt ut så bestämde dom sig för att dom skulle skicka iväg alla barnen utomlands, 
men mina föräldrar blev kvar. Å till saken hör, för att göra det här krångligare, att min pappa 
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gick bort egentligen väldigt tidigt i mitt liv. Jag var sex år när min pappa dog i också kampen 
om man säger. Å jag tror att på nått sätt så har ju dom här, dom här händelserna, dels att min 
förlust av min pappa när jag var sex år och sen när jag va nio år, som jag separerades jag från 
min mamma. Det har nog präglat mig å mitt liv väldigt, väldigt mycket. Och det är väl det jag 
försöker åka runtomkring och informera andra människor kring vad är det för mekanismer 
som sker när unga barn kommer hit, å som ensamkommande flyktingbarn. Hur kan vi förstå 
ungdomar å hur kan vi förstå barnen, å den trauma som dom har varit med om. 

Gästen menar att familjens historia som har inneburit krig, flykt och att leva utan föräldrar 
har präglat honom och hans liv. De upplevelser han har varit med om försöker han dela med 
sig till andra för att öka förståelsen gällande ensamkommande flyktingbarn och barnens 
upplevelser. 

7.2.3 Utbildning är en självklarhet i familjen 
Detta tema är omarbetat och omtolkat från temat utbildning från den preliminära 
tolkningen. Det framkom att samtliga deltagare har haft någon form av utbildningskultur 
inom familjen där antingen föräldrarna, syskonen eller släktingarna hade en akademisk 
utbildning. Föräldrarna motiverade barnen till att satsa på en akademisk utbildning och bli 
framgångsrika. Deltagarna är uppvuxna i den kulturen och de har varit medvetna om att en 
akademisk utbildning var en självklarhet, det fanns inget att diskutera. De flesta föräldrarna 
var noga med att de skulle satsa på akademiska studier, helst till läkare eller ingenjör, och 
därför upplevde deltagarna att det fanns ett krav på dem som de sedan försökte att förhålla 
sig till för att nå framgång i karriären. Civilingenjören beskriver utbildningskulturen så här: 

Det är nånting som alltid funnits där i min familj å i min släkt. Nästan alla är liksom 
akademiker. Det är liksom en självklarhet för hela familjen. […] Min bror är apotekare, min 
mamma är tandläkare och min pappa är överläkare. […] så å jag har, halva min släkt är läkare, 
å det är det liksom, jag har alltid tänkt att jag ska bli läkare så…Men just utbildning e 
liksom…det finns inget och diskutera. […] önskemålen är en akademisk utbildning på minst 5 
år, så det var inte så mycket och välja emellan (skrattar).  

Civilingenjören har vuxit upp i den miljön och känt att det också fanns ett intresse hos henne 
att också studera till läkare men det framkom senare under intervjun att hennes intresse fick 
en vändning och hon valde studera till civilingenjör som också uppfyllde sina föräldrars 
önskemål om fem års akademiska studier. Men hon påpekar att valmöjligheterna kan vara 
begränsade och menar lite skämtsamt att kravet på fem år ändå kan landa i läkarlinjen. 
Entreprenören delar sina upplevelser kring utbildningskulturen samt ger en förklaring 
gällande denna begränsning: 

Jag upplevde det så här, det var inga frågor kring att utbilda sig utan vi skulle utbilda oss. Å 
det var ganska specifikt vad, det var så här (skrattar) du vet så här, läkare! Jag har skojat om 
det flera gånger men jag tror också att de e…det handlar om att mina föräldrar å många andra 
familjer i den tiden, det är yrken som e statusyrken i Iran. Det är liksom inte flummigt, man 
vet att de e framgångsrikt, blir man läkare så e man framgångsrik, i Iran funkar det så i alla 
fall. […] om jag ska försvara dom lite, så var det inte att dom ville begränsa oss utan dom ville 
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bara leda oss in i sånt som dom visste är faktiskt framgång. Så att vi skulle plugga vidare, det 
var liksom ingen tveksamhet. 

Här framkommer det att valet av läkaryrket är lika attraktivt i Iran som i civilingenjörens 
familj som har sin bakgrund i Irak. Entreprenören menar att föräldrarna ville egentligen inte 
begränsa valmöjligheterna utan motivera sina barn till att välja en karriär som de visste på 
förhand innebar en garanterad framgång i karriären. Därför kunde läkaryrket upplevas som 
ett attraktivt val med en viss status. Även en gäst från podden berättar om utbildning som en 
självklarhet i familjen och föräldrarnas önskemål: 

Min syster är advokat, min ena brorsa e, han jobbar på bank och jobbar nu på Almi 
företagspartner, å sen den andra brorsan är då chefscontroller å konsult, min lilla syster är på 
väg å bli professor i logistik. Jag har ju ändå gått i Dramatiska Institutet. Jag tog en 
konstnärlig högskola istället. Dramatiska Institutets radio och producentlinje kom jag in på 
vilket e väldigt svårt. […] Det var väldigt viktigt med nån diplom herregud! Asså. Jag skulle bli 
läkare i familjen, för jag hade dom högsta betygen, och besvikelsen i deras ögon sen när jag sa 
att jag fixar inte se blod. Jag orkar inte, jag vill inte. 

Gästen menar att utbildning var något självklart i hans familj och att föräldrarna ville helst 
att han skulle studera till läkare. Något som är återkommande i familjerna är just att det är 
ett attraktiv val att bli läkare. Men gästens föräldrar blev besvikna att deras barn inte blev 
läkare trots betyget. Det framkom senare i podden att föräldrarna accepterade hans val i 
slutändan.   

  

7.2.4 Språk, relationer och arbete leder till integrering 
Detta tema är en totalisering av den preliminära tolkningens teman språkets och arbetets 
betydelse och människors inverkan på framgång. Samtliga deltagare nämner betydelsen av 
det svenska språket, arbetet och att relationer i form av vänner och kollegor har en stor 
betydelse för integrationen. Språket har varit någon form av hinder tidigt för vissa deltagare 
men alla talar om att språket är ett viktigt verktyg för att komma in i samhället. Det har även 
varit viktigt att knyta nya kontakter och skapa vänskap med andra svenskar på arbetet och på 
fritiden. Det resulterar i mängder av kunskaper som kan vara till hjälp för dem att kunna 
förstå samhället och hitta sin plats i det. Alla deltagarna har varit medvetna om dessa 
faktorer och uttrycker sina upplevelser på olika sätt kring dem. Filmregissören beskrev sina 
upplevelser så här: 

Det här var första gången jag hade en svensk kompis, jag hade asså folk som jag sa hej å hejdå. 
Men inte en kompis jag kunde ringa å säga ”ska vi fika? Kan vi göra nånting?” […] eftersom jag 
hade en annan kultur, ett annat beteende, jag kunde inte bra svenska, jag kunde inte dom här 
skämten som folk hade, jag kunde inte delta i längre diskussioner. Så hela tiden jag upplevde 
en spärr, de här var en spärr för mig att integreras i samhället. När dom skojade om nånting så 
försökte jag bara hänga med å skratta, men förstog inte skämten överhuvudtaget. Men jag 
förstog dom långt senare tack vare jobben som jag hade både som fotograf och redigerare. 
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Flyttade runt ganska mycket, olika produktionsbolag. Då kunde jag taktiken, hur man skulle 
göra. Man träffa folk. […] Han betyder mycket, fortfarande betyder han mycket. Det som jag 
tyckte var så fint med den här svenska kompisen, det är det att han var sig själv när han var 
med mig. Jag kände inte att andra var det under den här perioden. […] Sen efter det så 
kommer man på sig själv vart man ska trycka på och nu har jag väldigt många svenska 
kompisar, som är lika fina som den första kompisen. Det är för att man kommer in i samhället, 
man är där och jobbar hela tiden.  

Filmregissören nämner betydelsen av att ha en etnisk svensk vän som med tiden bidrog till 
att ta bort spärren och på så sätt kunde filmregissören ta sig in i samhället. Det resulterade i 
att han lärde sig den svenska kulturen, utvecklade det svenska språket och lärde sig hur han 
kan navigera sig i samhället. Politikern nämner just vikten av att kunna navigera sig i 
samhället speciellt med hjälp av språket. Hon beskrev det så här: 

Har du inte språket med dig, kan du inte navigera i samhället, då har du förlorat din 
medborgerliga makt, som var och en av oss har. Så självklart tycker jag att, så här, en del av 
integrationen är också att vi ställer krav och erbjuder möjligheter att få lära sig det svenska 
språket. Att få navigera i samhället, att verkligen vara en del av den. 

Även hon poängterar betydelsen av det svenska språket som en väg in i samhället, och väl i 
samhället kunna etablera nya kontakter med andra människor. För att vara en del av 
samhället krävs det då att individer tar vara på de möjligheter som erbjuds för att lära sig 
språket som sedan gör det enklare för dem att navigera sig i samhället och få sin 
medborgerliga makt som var och en av oss har. Entreprenören beskriver sina upplevelser av 
betydelsen av att etablera nya kontakter med andra och hur det kan påverka framgången: 

Jag tror att det har med relationer å människor att göra, så jag har ju stött på människor under 
min uppväxt som har på nått sätt utan att dom kanske visste om det själva, gjort att jag 
har…ah jag ska inte säga integrerad men jag har hamnat där jag har hamnat, å då har det varit 
kanske ett svenskt företag. […] så småningom så fick jag jobb där, å det tror jag var så här 
första…får jag säga svenska jobbet eller svenskt företag. Jag jobbade helger å kvällar i 
gymnasiet. Jag blev ganska snabbt, först blev jag också välbekant med, hur ah men hur man 
beter sig i arbetslivet, igen jag var inte vuxen egentligen, men bete sig som vuxen, låtsats vara 
vuxen (skrattar) i alla fall. […] jag tror att han gjorde nånting som han kanske inte själv visste 
om vad det innebär sen i mitt liv. Å jag har lite såna får jag säga figurer eller såna människor i 
livet, som jag kan nästan peka ut, som gjort att mitt liv tagit en vändning åt nått håll. 

Entreprenören menar att hon kom i kontakt med en person som ordnade ett jobb åt henne på 
ett företag där många svenskar jobbade. Den personen kom att betyda jättemycket för hennes 
väg in i samhället för att det var genom det jobbet som hon växte som människa och fick lära 
sig mer av den svenska kulturen samt få nya erfarenheter i arbetslivet. Den personen menar 
hon att han kanske inte vet idag hur mycket han betydde för just hennes integration. En gäst 
från podden förklarade sin syn om betydelsen av språket och arbete som en stor del i 
integrationen så här: 
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Stor del av integrationen är ju ekonomin såklart, å absolut, jag menar när 
grundförutsättningarna är satta, där vi pratar ändå om boende å liksom kanske skola för barn 
och så vidare, så är ju nästa steg arbete. Arbete leder till att du får pengar och det är där du får 
makten över ditt liv. […] jag påpekar just att oavsett vad du har för inkomst så kan du, eller 
nästan i alla fall oavsett, så kan du alltid bygga upp dom här förutsättningarna. Tänker du på 
ett korrekt sätt, spenderar du på ett korrekt sätt, sparar du på ett korrekt sätt så får du den här 
handpenningen som faktiskt tar dig ut till bostadsmarknaden. För återigen en del i 
integrationen är språket, de e å ta sig i arbetslivet, å sen vidare till bostadsmarknaden. 

Gästen menar att en stor del i integrationen är att kunna språket som leder till att man 
kommer in i arbetslivet och vidare innebär det en självständighet i form av att det ger en 
inkomst. Om individen tänker ekonomiskt och har som mål att spara till en handpenning kan 
det leda till att hen hamnar på bostadsmarknaden och då förbättrar individen sina 
förutsättningar att komma in på bostadsmarknaden. För att individen ska lyckas med sin 
integrering krävs det en process som börjar med att lära sig språket som sedan leder till 
arbetslivet och som slutligen leder till bostadsmarknaden.  

7.2.5 Att vara mån om sin utveckling 
Detta tema är en totalisering av temana vilja och drivkraft och målmedvetenhet från den 
preliminära tolkningen. Samtliga deltagare utrycker en vilja och en målmedvetenhet till att 
kunna utvecklas under vägen till framgång. De delar med sig av upplevelser som tyder på att 
de vill mer och de tar vara på sina förmågor och skapar sig nya möjligheter för att kunna 
utvecklas ännu mer. Det har varit en resa där samtliga har haft olika typer svårigheter men de 
har inte låtit det påverka deras utveckling utan de har kämpat vidare och ser ljust på sina 
framtidsplaner. Politikern beskriver sin vilja till utvecklingen så här: 

Jag själv känner nog faktiskt att min kapacitet är väldigt stor, jag upplever det själv, att jag vill 
verkligen utvecklas, vill verkligen ta för mig. Jag har inflytande, jag trivs med att kunna få säga 
mitt (skrattar) Jag tror inte att min riksdagsledamot rollen är mitt slutdestination. Någon gång 
vill jag faktiskt bli advokat å jobba som jurist. Jag tror jag kommer ha svårt att ha en 
arbetsgivare. Jag tror jag att kommer vilja leda en egen grupp själv, å jag skulle vilja testa mig 
det.  

Hon menar att genom åren har hon samlat erfarenheter vilket utökar hennes kapacitet och 
därmed viljan till att kunna utvecklas ännu mer. Hennes ledarskapserfarenheter vill hon ta 
vidare i karriären där hon har målet att driva eget och där hon är sin egen chef. 
Projektledaren beskriver också en stark vilja. Han uttrycker sig på följande sätt:  

Jag har en jävla inställning till allting asså, för mig är det jävlar anamma förstår du…jag skulle 
kunna grotta ner mig i att jag har haft det dåligt å jag har upplevt krig å jag är uppväxt utan 
föräldrar å sen göra allt dåligt i det här stadiet i livet. Eller så kan jag bara ta det som en 
lärdom å göra nånting bra av det idag. […] Ah! Asså samma mentalitet det hade jag, men det 
som…jag var mån om min utveckling. Det var viktigt för mig. Jag ska utvecklas! Jag vill det 
här! Jag vet vad jag vill å allt att de här. 
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Projektledaren berättar först att han har en inställning i livet som gör att han tar lärdom av 
det han har gått igenom och gör något positivt av det. Det är samma inställning och 
mentalitet som han tog med till arbetsplatsen där hans fokus var att komma in och utvecklas. 
Denna vilja har vidare inneburit för honom att sätta upp högre mål. Projektledaren fortsätter 
att berätta: 

Å en intressant grej, å det här ska du ta med dig på riktigt. En intressant grej är att alla grejer, 
jag har inte haft osannolika mål i livet eller visioner. Men alla dom mål och visioner jag har 
haft om mig själv har inträffat. Så nu funderar jag på varför sätter jag inte upp lite högre mål. 
[…] Jag håller på att starta eget snart sånt där också, och det är en del av det och det ska bli 
framgångsrikt. Det ser jag framför mig, och ha 50 anställda snart. 

Projektledaren menar att han har lyckats åstadkomma sina mål som inte har varit 
osannolika. Vidare under intervjun menade han att han har lyckats att utbilda sig, få bra 
jobb, äga hus och skaffa familj. Därför har han nu satt upp högre mål och håller på att starta 
eget och siktar på att ha många anställda. Likaså en gäst från podden som talar om hur hon 
är mån om sin utveckling, genom att stå upp för sina värderingar och den man är i livet 
generellt: 

Så länge man gör allting med en övertygelse och utstrålar den övertygelsen, och utstrålar att 
man står för vad man gör här i livet, och gör det med en självsäkerhet, en bra självkänsla, 
självförtroende, och bara står rakryggad för sina värderingar. Då är det inte många människor 
som vågar ge sig på dig. 

Hon beskriver att hon är mån om sin utveckling i form av sin inställning i livet. Om det är 
något som hon tror på och som står för hennes värderingar då ser hon till att kunna övertyga 
det i mötet med andra och utstråla den övertygelsen. Samtidigt är det viktigt poängterar hon 
att ha bland annat bra självförtroende och stå upp för den man är och sina mål under vägen 
till framgång. 

 

7.2.6 Med hinder kommer eget ansvar 
Detta tema är omtolkat och omarbetat från temat motgångar från den preliminära 
tolkningen. Samtliga deltagare berättade att de hade stött på olika typer av hinder under 
vägen till framgång. Det kunde exempelvis vara språket som upplevdes som ett hinder för de 
som kom till Sverige som barn. Men även för en svenskfödd kunde språket innebära ett 
hinder i en akademisk utbildning. Det upplevdes som ett hinder eftersom det akademiska 
språket inte fanns hemma att kunna luta sig tillbaka till. Det framkom även att ett hinder 
kunde vara att hur man blev bemött och behandlad av andra vilket kunde leda till att de inte 
kände sig dugliga trots hårda ansträngningar för att lyckas nå framgång. Men den 
gemensamma nämnaren för samtliga var att de kände ett ansvar, ett ansvar att kunna 
bemöta hindret och finna olika lösningar för att kunna ta sig vidare i vägen till framgång: 
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Språkbegräsningen, det är ett helt annat akademiskt språk som du kommer in i. 
Vardagssvenska eller plugga svenska på gymnasiet å grundskola är en sak, men halva 
juristprogrammet handlar om språk. Vi ska sitta å tolka orden, det är liksom det vi gör. Så att 
jag har fått plugga 4,5 år av total akademisk svenska, också en väldigt, väldigt formell svenska, 
som ska användas för att skriva domar. Det kräver jättemycket. Då är det så att har man inget 
akademiskt språk hemifrån så…asså vissa föreläsningar satt jag bara så här ”Vad säger han!?” 
jag fattar inte vad han säger, läsa i litteraturen, jag bara…å så hela första halvåret på 
juristprogrammet var, asså nånting där man förstog att jag kommer behöva plugga 30 gånger 
mer än alla andra. […] Men det svenska språket jag har idag, som jag bottnar i, är ett 
akademiskt språk. Det har krävt skitmycket faktiskt. Det hindret har jag verkligen känt.  

Politikern menar att det svenska språket från grundskolan, gymnasiet och vardagssvenska 
skiljer sig avsevärt från det formella akademiska språket. Något som hon upplevde som ett 
hinder. Hon hade inte möjligheten att få hjälp med det hemifrån som vissa andra. Efter att ha 
varit medveten om det så har det inneburit ett visst ansvar att anstränga sig ännu mer för att 
nå framgång. Entreprenören upplevde ett ansvar när hon upplevde ett hinder under sina 
universitetsstudier:  

På universitetet när jag skrev mitt ex-jobb så hade jag, han som skulle liksom signera det 
slutgiltiga, att man är klar med sitt, inte opponent, inte handläggare utan någon som 
egentligen är lite på avstånd men godkänner slutgiltiga. Han gjorde det ganska jobbigt för mig. 
Så en dag så fråga ”Men varför får jag bara inte godkänt? Vad är det för fel?” nu har jag ändrat 
allt du ville att jag ska ändra. Då säger han till mig väldigt tydligt (Suckar) ”Du har tagit en 5 
årig utbildning på 3,5 år, du kommer studsande” jag kommer ihåg att han använde just det 
ordet. ”Studsande, glatt glider du in å glider ut, å tror att allting är så lätt, tror du att jag ska ge 
dig godkänt? Så du ska bara få gå härifrån? Nähä du! Livet är inte så enkelt å det ska jag bevisa 
för dig!” Tillslut fick han ju faktiskt godkänna mig, han hade inget…vad ska man säga…ändra 
på. […] just då kände jag mig väldigt liten och hjälplös å maktlös. […] Jag har lärt mig att min 
idé och för min del, är det ingen idé och gå in i den konflikten och försöka ändra på den 
uppfattningen, det kanske är bättre och gå vidare själv.  

Entreprenören menar att hon fick kämpa och göra klart sina studier på 3,5 år, något som inte 
bemöttes väl av den personen som skulle betygsätta hennes examinationsarbete. Det 
bemötandet innebar ett hinder för hennes utveckling i form av att hon inte blev accepterad 
för den hon var eller inte fick beröm för sitt arbete. Sådana möten med vissa personer har 
påverkat henne negativt under vägen till framgång. Det har krävt att ständigt behöva förklara 
sig för att påverka andras uppfattningar men med det kommer en lärdom och ett ansvar över 
den man är och vad man vill för att kunna gå vidare. Ett sådant ansvarstagande beskrivs även 
av en gäst från podden som blev orättvist behandlad av andra under vissa möten med dem 
redan tidigt i åldern. Genom lärdom och ett ansvarstagande hanterades hindret: 

[…] det ledde till att jag, när jag var fjorton år så blev jag engagerad istället. För det var en 
lärare på gymnasiet som sa så här ”Har man några problem med någonting, då räknas inte ditt 
gnäll om du inte agerar” och det var det bästa, bästa som nånsin sa. […] å då börja jag 
engagera mig i skolrådet, i elevorganisationen, elevskyddsombud, skoltidningen, All in. Jag är 
heller inte lagom, å då blev det liksom det livet, föreningslivet, å det va liksom 



29 

ungdomsambassadörer å FN, Alla lika alla olika, ungdom mot rasism å allt. Så jag har jobbat 
aktivt ideellt sen jag var fjorton. 

Hon menade att redan i tidig ålder tog hon ett ansvar när hon upplevde orättvisor och saker 
som inte kändes rätt. Genom inspirationen från en lärare satte det fart på hennes karriär i 
föreningslivet. Redan som fjortonåring tog hon det ansvaret och engagerade sig i olika 
organisationer och föreningar för att stå emot vissa värderingar, något som hon arbetar med 
än idag. 

  

7.3 Huvudtolkning  
Från min preliminära tolkning och den fördjupade tolkningen landar jag här i det sista steget 
i mitt tolkningsarbete, vilket är min huvudtolkning och jag har lyft min tolkning till en ännu 
högre abstraktionsnivå. Under denna tolkning har teman från föregående avsnitt ytterligare 
fördjupats och omarbetats. Min huvudtolkning består av två teman som knyter an alla 
tidigare tolkningar och teman som sedan kopplats till min teoretiska och begreppsliga 
referensram som förklarar och förtydligar helhetsbilden av studiens resultat.  

7.3.1 Framgång i integration hänger på individen själv 
Det centrala i min studie var att fånga upplevelserna av mina intervjupersoners väg till 
framgång. Nedan ger jag en övergripande redogörelse för de olika upplevelser jag har fått 
fram från mina deltagare. Denna huvudtolkning är av temana utbildning är en självklarhet i 
familjen, språk, relationer och arbete leder till integrering och att vara mån om sin 
utveckling från den fördjupade tolkningen. 

Huvudtolkningen av temat utbildning är en självklarhet i familjen från den fördjupade 
tolkningen ser ut på så sätt att i familjerna finns det ett fokus på att utbilda sig. Samtliga 
deltagare strävade efter att nå framgångar i sina utbildningar, något som sedan gynnar deras 
karriärer och uppnår en framgång i integreringen i form av bland annat det svenska språket i 
samhället. Det har varit upp till individen själv att inse betydelsen av utbildning i samhället 
och att det har varit deras val att kunna fortsätta med det. Föräldrarna har oftast velat 
motivera sina barn utifrån utbildningskulturen. Deltagarna har själva lyckats hitta sitt 
intresse av utbildning men samtidigt kunnat förhålla sig inom ramen för föräldrarnas krav på 
utbildningar. Därför innebar framgången i integrationen något som deltagarna själva styrde 
över i en viss mån och deras val att slutligen inneha en akademisk examen. Jag tolkade att 
det fanns ett samarbete i familjen som är kopplad till det Goffman (1998) kallar för team, 
roller och publik därför att föräldrarna har ett samarbete sinsemellan när det gäller 
utbildningsuppforstran, vidare finns det ett samarbete mellan föräldrarna och barnen som 
resulterar i samma värderingar och mål. Familjen fungerar som ett team, där föräldrarna har 
ansvaret att socialisera in barnet till att dela samma mål och värderingar. Utifrån teamet 
framträder barnen senare i roller med en viss status som exempelvis en läkare eller ingenjör 



30 

inför en viss publik det vill säga andra människor i en viss situation i det sociala livet. Ett 
exempel på det är från den fördjupade tolkningen där entreprenören berättade: 

[…] det var inga frågor kring att utbilda sig utan vi skulle utbilda oss. Å det var ganska specifikt 
vad, det var så här (skrattar) du vet så här, läkare! […] det är yrken som e statusyrken i Iran. 
Det är liksom inte flummigt, man vet att de e framgångsrikt, blir man läkare så e man 
framgångsrik, i Iran funkar det så i alla fall. 

Familjen fungerade som team där föräldrarna hade ett tydligt mål för barnet, att utbildning 
är en självklarhet med fokus på att bli läkare. Utifrån teamet fanns det förväntningar på att 
barnet skulle upprätthålla läkarroll inom teamet något som var tydlig, framgångsrik och 
innebar en viss status inför publiken i Iran. Men denna roll kan även saboteras av en 
teammedlem genom att begå ett normbrott i uppträdandet som är icke önskvärt i teamet. Ett 
sådant normbrott kommer från en gäst från podden: 

Jag skulle bli läkare i familjen, för jag hade dom högsta betygen, och besvikelsen i deras ögon 
sen när jag sa att jag fixar inte se blod. Jag orkar inte, jag vill inte. 

Gästen kunde inte upprätthålla läkarrollen på grund av blodfobi. Det resulterade i ett icke 
önskvärt uppträdande och resulterade i föräldrarnas besvikelse över barnet därför att deras 
barn där och då gick emot teamets mål och värderingar.  

Huvudtolkningen av temat språk, relationer och arbete leder till integrering från den 
fördjupade tolkningen tyder också på att en framgång i integrationen är upp till individen 
själv. Samtliga deltagare nämnde betydelsen av det svenska språket, arbetslivet och att knyta 
kontakter med andra människor och speciellt med svenskar. Det var något som de ansvarade 
för, det vill säga att ta eget initiativ till att lära sig språket för att kunna anpassa sig i grupper 
och i samhället. Vidare innebar det att genom språket kunde de ta sig in i arbetslivet. Det var 
också något som hängde på dem själva, att anstränga sig och söka arbete och se till och 
hamna i arbetslivet. Väl inne i arbetslivet innebar det att kunna ta eget ansvar över att lära 
känna sina kollegor och chefer och sträva efter att kunna bli en i gänget. Lika viktigt var det 
utanför arbetet, på fritiden, att kunna knyta nya kontakter med andra och skapa en vänskap. 
Alla dessa faktorer hängde på individen själv och som sedan resulterade i en framgång i 
integrationen. Goffmans (1998) teoretiserande om team och roller kunde även urskiljas i 
deras berättande om hur de kämpade för att bli integrerade i arbetslivet såväl privat. Till 
exempel entreprenören lärde känna en person som erbjöd henne arbete och det innebar att 
hon fick nya kunskaper och erfarenheter i arbetslivet och hur hon skulle bete sig på 
arbetsplatsen och förhålla sig till den svenska kulturen etcetera. Det resulterade i att hon tog 
eget ansvar och gick in i en medarbetarroll och blev en del av teamet på sin arbetsplats där 
hon utifrån från sin roll framträdde inför andra på arbetsplatsen och även ute i samhället på 
ett önskvärt sätt därför att hennes team på arbetsplatsen delade samma värderingar, normer 
och kultur som majoriteten i samhället. På så sätt nådde hon framgång i integrationen.  

Huvudtolkningen av temat att vara mån om sin utveckling från den fördjupade tolkningen 
ser ut på sätt att det är en fortsättning från föregående tema. Samtliga deltagare har uttryckt 
en stark vilja, att vara målmedvetna och mån om deras utveckling under vägen till framgång. 
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Deras inställning till dessa aspekter är något som hänger på dem själva när de upplever olika 
typer av svårigheter och motgångar, de har inte låtit det påverka deras utveckling. De är 
medvetna om deras kapacitet, kunskaper och erfarenheter och väljer att utnyttja det genom 
att sätta upp högre mål i livet och i karriären. I takt med den utvecklingen, utvecklas deras 
integrering i samhället och deras roll i den. De siktar på att ständigt kunna utveckla sina 
kunskaper och erfarenheter i form av exempelvis att driva egna företag och vara sin egen 
chef. I takt med deras utveckling under vägen till framgång utvecklas även deras bidragande 
till samhället på ett varierat sätt genom att till exempel skapa nya arbeten. 

7.3.2 Acceptansen av den man är leder till framgång 
Denna huvudtolkning är av teman som familjens betydelse och historia, upplevelsen av en 
delad kultur och identitet och med hinder kommer eget ansvar från den fördjupade 
tolkningen. Samtliga deltagare har återkommande talat om kultur och identitet, det har varit 
någonting centralt för dem. Min andra och sista huvudtolkning är att samtliga deltagares 
upplevelser av kultur, identitet och bakgrund är något som har påverkat dem och format dem 
redan tidigt under vägen till framgång. Det resulterar sedan i att de blir unika och strävar 
efter att kunna bli väl bemötta och accepterade i samhället för just den de vill vara.  

Huvudtolkningen av temat familjens betydelse och historia från den fördjupade tolkningen 
visar att samtliga deltagare tidigt under uppväxten blev medvetna om sin bakgrund och 
familjens historia, något som de har lärt sig något utav och burit med sig i livet. Där har 
föräldrarna en stor betydelse, dels på grund av att deras barn formas efter föräldrarnas sätt 
att tänka, deras värderingar och livsstil eller att växa upp utan föräldrar. Deltagarnas 
upplevelser av vilka de är bygger mycket på den miljön de växer upp i och alla har unika 
livsberättelser som har format dem. Deltagarna kan inte komma ifrån det faktum att de har 
en unik bakgrund. Det är något som har präglat dem och deras liv på både gott och ont. En 
poddgäst uttryckte sina upplevelser enligt följande: 

Jag var sex år när min pappa dog i också kampen om man säger. Å jag tror att på nått sätt så 
har ju dom här, dom här händelserna, dels att min förlust av min pappa när jag var sex år och 
sen när jag va nio år, som jag separerades jag från min mamma. Det har nog präglat mig å mitt 
liv väldigt, väldigt mycket 

Poddgästen likt samtliga deltagare har blivit påverkade av sina föräldrar och sin bakgrund. 
Dessa upplevelser från barndomen har inneburit en lärdom om hur det är att vara 
ensamkommande barn och överleva krig. Något som han idag föreläser om och delar sina 
upplevelser med andra. För att hjälpa till i förståelsen av ensamkommande barn. Det är dessa 
upplevelser som präglar de och deras liv. Det är utifrån detta tema som deltagarna upplever 
en delad kultur och identitet, med tanke på de inte kan komma från sina unika bakgrunder.     

Huvudtolkningen av temat upplevelsen av en delad kultur och identitet från den fördjupade 
tolkningen tyder på att samtliga deltagare har utforskat sig själva och sin bakgrund för att 
sedan kunna hitta en plats i samhället och bli accepterade för dem de är. Det skulle i sin tur 
leda till framgång, genom att känna en tillhörighet i en gemenskap samt bli sedd och 
accepterad för den de är. Samtliga deltagare upplever en delad kultur och identitet både till 
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det svenska och sina respektive bakgrunder men att hitta en balans mellan dessa har varit en 
utmaning för dem. Samtidigt önskar de att det fanns en acceptans från andra för att slippa att 
ständigt anstränga sig för att kunna framträda på ett visst sätt där andra upplever dem som 
önskvärda och goda. Exempelvis kan man förstå en poddgästs upplevelser kring olika 
kulturer och identiteter utifrån begreppet etnocentrism (Stier, 2009). Gästen tenderade att 
identifiera sig med dem som var likasinnade och i hans fall var det svenskar som han växte 
upp med i ett område där majoriteten var svenskar. Men sedan de flyttade till ett annat 
område som var mer invandrartätt så motidentifierade han sig med dem. Det var svårt för 
honom att kunna placera sig rätt och fick därmed uppleva en identitetskris. Människor i det 
här fallet från båda områdena hade en skevhet i bilden av hur de uppfattar andra. Det 
skapades en vi och dem känsla som gjorde gästen mer förvirrad gällande sin identitet därför 
att människorna påverkades av etnocentrismen och deras sätt att tänka och bemöta andra 
har blivit en konsekvens av socialisationen som har bidragit till att människor har delats in i 
vi mot dem. På det sättet utesluter de varandra eftersom det inte finns någon 
igenkänningsfaktor. För att uppnå en framgång i integrationen generellt så krävs det en 
acceptans från andra människor för den man är och bli mer inkluderande.  

Vidare går det att förstå entreprenörens upplevelser gällande identiteten och kulturen genom 
(Goffman, 1998) fasad. När entreprenören flyttade tillbaka till hemlandet under en period 
ville hon inte att andra skulle se henne uppträda som en turist eftersom hon ursprungligen 
var därifrån, men hon upplevde ändå att hon hade en avvikande identitet likaså när hon var i 
Sverige. I hemlandet visade hon en fasad som krockade med de andra i form av hennes språk, 
klädstil och hennes värderingar som gjorde att andra kunde observera hennes framträdanden 
som avvikande från deras identitet. Hennes personliga fasad uttryckte vissa detaljer som 
kön, talmönster och utseende som resulterade i en bild som hon sedan framträdde utifrån. 
Medvetet eller omedvetet så innebar fasaden en viss roll och den rollen krockade med andra 
där och då.  

Det går att analysera projektledarens upplevelser av en delad kultur med målet att kunna 
accepteras av andra i vissa sammanhang genom Goffmans (1998) främre regioner och bakre 
regioner. Projektledaren utforskade sig själv under ett visst stadium i livet och menade att 
han hade svårt att placera sig mellan två olika kulturer. När han återvände hem till Sverige 
tolkar jag hans hem som den bakre regioner eftersom i sitt hem var han mera avslappnad 
och tog sin tid och behövde inte vara på ett visst sätt. Han hade då inga förväntningar på sig 
att vara på ett visst sätt av andra i sitt eget hem: 

[…] Men sen väl tillbaka här då kände jag, då börjar man reflektera lite mer över sig själv, över 
vem man är så det tog en stund. […] nu plockar jag det bästa av båda. 

Han berättade att hemma började han reflektera över sig själv och vem han var i förhållande 
till två olika kulturer. Det tog en stund menade han för att sedan kunna komma fram till att 
han plockar det bästa av båda sidorna. Den främre regionen skulle kunna vara mötet med 
andra svenskar i en specifik plats och en specifik situation i det sociala livet. Där han 
medvetet plockar fram sin tillhörighet till den svenska kultur och framträder utifrån den.  
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[…] Men försiktigheten å hänsyn till andra som finns i svensk kultur kanske inte finns i samma 
uppfattning hos oss. Tålamodet framförallt. 

Han menade att den svenska kulturen innebär att man är mera försiktig av sig, tar hänsyn till 
andra och har mera tålamod. Jag tolkar dessa egenskaper som något han medvetet plockar 
fram i mötet med andra svenskar i vissa situationer och miljöer som omvandlas till en främre 
region. Vidare menade han att upplevde att det ständigt fanns en förväntan i sådana möten 
att uppträda på ett visst sätt för att han skulle uppfattas av andra som god. Det är just det 
framträdandet som Goffman (1998) menar sker i det främre regionen, där man uppträder på 
ett visst sätt utifrån sin roll. Det finns förväntningar från andra som innebär vad man får och 
inte får göra. Genom sin roll uppträder han för att på ett eller annat sätt påverka andra i en 
specifik situation. Han har i förväg bestämda beteende- och handlingsmönster som gör att 
andra kan uppfatta honom som god eller på ett visst sätt som är mer önskvärda i den svenska 
kulturen i samhället och därmed kan det leda till att han känner en viss tillhörighet i den 
kulturen.  

Huvudtolkningen av temat med hinder kommer eget ansvar från den fördjupade tolkningen 
visar att samtliga deltagare upplever att om det fanns en acceptans för den de ville vara och 
blev mer inkluderande i samhället det skulle underlätta för de att nå framgång. Att få känna 
en tillhörighet i olika grupper i samhället var väldigt viktigt för de och skulle även stärka 
deras självförtroende och bidrag till samhället. Deltagarna menar att mycket handlar om 
bemötandet i interaktionen med andra, där kan de uppleva ett utanförskap i vissa 
situationer. Ett sådant exempel på att inte kunna känna en tillhörighet i grupp genom 
interaktionen med andra kommer från entreprenören upplevelser: 

[…] ”…tror du att jag ska ge dig godkänt? Så du ska bara få gå härifrån? Nähä du! Livet är inte 
så enkelt å det ska jag bevisa för dig!” […] just då kände jag mig väldigt liten och hjälplös å 
maktlös. 

Entreprenören kände inte en tillhörighet till resten i hennes program på universitet som hade 
fått godkänt. I den interaktionen blev hon inte bemött och behandlad som de andra vilket 
innebar att hon blev utstött och kände sig förminskat och maktlös. Hade hon blivit bemött på 
ett annorlunda sätt och fick beröm, skulle det påverka hennes självförtroende på ett bättre 
sätt. Som där med även bidra till att inkludera henne bland de andra i programmet som fick 
godkänt. 

7.3.3 Sammanfattning av resultat 
För att sammanfatta resultatet redogörs en helhet av de samtliga teman från analysen (se 
bilaga 3). Resultatet började med den preliminära tolkningen och innebar min första analys. 
Där framkom nio preliminära teman som ger den första helhetssynen av hur individer med 
mellanösternbakgrund upplever sin väg till framgång. I den fortsatta analysen innebar en 
fördjupad tolkning där datamaterialet analyserades på en högre abstraktionsnivå. Där 
framkom nya tolkningar, totalisering och omarbetning av temana från den preliminära 
tolkningen. Den fördjupade tolkningen består av sex teman som är: upplevelsen av en delad 
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kultur och identitet, familjens betydelse och historia, utbildning är en självklarhet i 
familjen, språk, relationer och arbete leder till integrering, att vara mån om sin utveckling 
och med hinder kommer eget ansvar. Dessa teman redogör för intervjupersonernas 
upplevelser av vägen till framgång utifrån föräldrarnas betydelse, kultur, identitet och 
integration. Efter den fördjupade tolkningen följde min huvudtolkning som innefattar 
helheten av resultatet och knyter an tidigare teman och tolkningar till teman som hänger 
ihop med alla delar från datamaterialet. Huvudtolkningen består av två teman som åter är 
omtolkat och omarbetad från föregående analys för att uppnå en ännu högre 
abstraktionsnivå. Första huvudtolkningen är framgång i integrationen hänger på individen 
själv där intervjupersonerna berättar om deras upplevelser av framgång i integrationen i 
form av språket, utbildning, arbetsliv och vänner som något de har åstadkommit själva. 
Goffmans (1998) begrepp som lyft under detta tema är team, roller och publik. Team kopplas 
med familjen där det sker ett samarbete mot en viss utbildning och yrkesroll. Föräldrarna har 
ett ansvar i socialiseringen av barnet att kunna framträda senare i livet med vissa yrkesroller 
som har en viss status i vissa sociala sammanhang. Det finns en förväntan på barnen att 
inneha en akademisk utbildning och därmed bli exempelvis en läkare eller ingenjör som 
innebär en viss social roll och status. Den andra huvudtolkningen är acceptansen av den 
man är leder till framgång som redogör för hur intervjupersonerna upplever balansen 
mellan två olika kulturer och identiteter som kan innebära en motgång under vägen till 
framgång. Bemötandet i interaktionen med andra har en stor betydelse för att känna en 
tillhörighet. Att kunna få beröm och att bli accepterad för den man är underlättar det att nå 
framgång i samhället. Vidare analyserar jag en poddgästs upplevelser utifrån begreppet 
etnocentrism gällande balansen mellan två olika kulturer och försöka hitta en sin plats i den. 
Jag analyserar även olika kulturer och identiteter utifrån begrepp som fasad, främre och 
bakre regioner. Fasaden kopplas till entreprenörens upplevelser mellan två kulturer och 
identiteter där framträdandet sker genom en fasad som observeras av andra. Den fasaden 
upplevs som främmande genom att ha avvikande klädstil, talmönster etcetera. Den främre 
och bakre regioner kopplas till projektledarens upplevelser mellan två olika kulturer där den 
bakre regionen motsvarar hans hem. Det var i hemmet som han reflekterade över de olika 
kulturerna för att sedan ute i det sociala livet agera i främre regioner och uppträda på ett visst 
sätt för att anpassa sig till en viss kultur i en viss situation. För att på så sätt nå en framgång i 
navigeringen mellan två olika kulturer.  

8 DISKUSSION 
Under detta avsnitt kopplas resultatet till studiens olika delar och det förs ett resonemang 
kring dessa avsnitt. Resultatet presenteras i relation till syfte och frågeställning, tidigare 
forskning, teoretisk och begreppslig referensram, metodologiska reflektioner och slutligen 
egna reflektioner, min förförståelse och framtida forskning.  
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8.1 Syfte och frågeställning 
Studiens syfte handlar om att fånga upplevelserna hos individer med mellanösternbakgrund 
under vägen till framgång. Hur beskriver och upplever individerna sin väg till framgång med 
dess möjligheter och hinder? Jag anser att jag har besvarat min frågeställning genom mina 
intervjuer och analys. Jag har haft en öppenhet under alla intervjuer och analys utan att låta 
min förförståelse påverka intervjuerna eller mitt tolkningsarbete. Det ledde till jag höll mig 
till studiens syfte utan att ändra riktning på den. Därför har jag uppnått mitt syfte genom att 
få fram en nyanserad bild av de individuella upplevelserna av vägen till framgång och kunnat 
kartlägga mönster och relationer av dessa. Genom dialogen med intervjupersonerna, 
datamaterialet och poddmaterialet, har jag försökt att hitta möjligheter och hinder under 
vägen till framgång. Resultatet visar att framgång i integrationen hänger på individen själv 
och acceptansen av den man är leder till framgång. Det framkommer att 
intervjupersonerna har ett eget driv till framgång i samhället. De deltagarna som kom till 
Sverige som barn och tonåring upplevde språket som ett hinder. De kände ett ansvar och tog 
initiativ till att lära sig det svenska språket tidigt för att snabbt komma in i samhället. Men 
det framkommer även för en svenskfödd att språket kunde vara ett hinder under vägen till 
framgång eftersom det saknas ett akademiskt språk hemifrån. Men dessa hinder har de själva 
löst genom att anstränga sig ännu mer än andra. En stor möjlighet under vägen till framgång 
har varit utbildning. Samtliga beskriver utbildning som en viktig del för att kunna komma in i 
arbetslivet och integrera sig. Det är via kontakter i samhället som har möjliggjort till 
ytterligare språkutveckling och kunna lära sig den svenska kulturen vilket har öppnat upp för 
vägen in i arbetslivet. Vidare har samtliga intervjupersoner upplevt en delad kultur och 
identitet vilket har varit en utmaning att kunna hitta balans mellan de och navigera i 
samhället. Känslan av tillhörigheten till dessa aspekter har varit någon form av en motgång 
för samtliga deltagare under vägen till framgång. Den naturliga reaktionen för de har varit att 
kunna känna sig accepterad för den de är i vissa sociala sammanhang, något som skulle 
underlätta för de att uppnå en framgång i samhället. 

8.2 Tidigare forskning 
Det fanns en del tidigare forskning gällande invandring generellt runt om i världen med 
fokus på utbildning, integration, kultur och språk. Artiklarna innehöll vissa delar som var 
passande för min studie. Vissa artiklar innehöll en viss del med individer från mellanöstern 
och deras upplevelser av utbildning, kultur och språk. Roubeni et al. (2015) undersökte 
invandrare från Västafrika i USA. Studien visar att föräldrarna strävar efter att deras barn ska 
utbilda sig. Föräldrarna la stor vikt på utbildning för barnen, de hade stora förväntningar på 
de. Barnen skulle ta vara på möjligheterna att bli framgångsrika i det nya landet. Detta mål 
och de förväntningarna som dessa föräldrar hade på sina barn hör ihop med studien från 
Givean och Keshet (2016). De studerade den arabiska minoritetens motivation till att studera 
till läkare i Israel. Även i dessa studier, har föräldrarna stora förväntningar på sina barn när 
det gäller utbildning och att det finns ett mål med det. Givean och Keshets (2016) studie visar 
att läkarlinjen innebär en yrkestitel som är prestigefylld inom det arabiska samhället. Att 
vara läkare ansågs vara ett yrke med en framtid, med ekonomiska fördelar samt en social 
status i deras samhälle. Föräldrarna var involverade i valprocessen av karriären för barnen. 
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De flesta upplevde en press att någon skulle bli läkare i familjen. När det gäller föräldrarnas 
önskemål och förväntningar på sina barn och valet av utbildning är något som återkommer 
även i min studie. Temat utbildning är en självklarhet i familjen från den fördjupade 
tolkningen tyder just på detta som tas upp från artiklarna ovan. Det framkommer även i mitt 
resultat att föräldrarna har stora förväntningar på sina barn, att de önskar en viss utbildning 
som att bli läkare eller ingenjör, något som innebär en viss status. Det finns en kultur inom 
familjen att de önskar att någon i familjen ska bli läkare. Likaså mina deltagare har upplevt 
att utbildning är ett måste inom familjen. Mitt resultat visar att denna kultur finns även inom 
andra familjer också, som tillhör andra etniciteter från andra länder i mellanöstern.  

Hakak et al. (2010) kom fram till i sin studie att latinamerikanerna i Kanada hade svårt att 
komma in i kulturen på arbetsplatsen. Det berodde på bland annat språket och kulturella 
skillnader som hindrade de att anpassa sig. Likaså i Ahmads (2017) studie som undersökte 
föräldrar med arabisk bakgrund och nämner i sin studie att de flesta av deras barn upplevde 
språksvårigheter. Men för de barnen som var födda i det nya landet hade inte samma typ av 
språksvårigheter. Även om deltagarna från dessa artiklar kanske inte har samma etniska 
bakgrund som mina deltagare, men de tar upp språksvårigheter och kulturella skillnader som 
ett hinder. Språket och kulturen är något som också framkommer i min studie, det har varit 
något central som samtliga deltagare har upprepade gånger nämnt det. Under temat språk, 
relationer och arbete leder till integrering från den fördjupade tolkningen framkommer det 
bland annat att språket har varit ett hinder för de som kom till Sverige som barn eller i 
tonåren medans de andra som var födda i Sverige hade inte den typen av svårigheter som 
barn. Filmregissören upplevde det svenska språket som en spärr för hans integrering i 
arbetslivet samt i samhället. Han hade svårt med språket och upplevde kulturkrockar. Men 
samtidigt hade han en stark vilja till att integrera sig, med hjälp av en svensk vän till honom 
och hans egen vilja till utveckling lyckades han förbättra språket och komma in i samhället. 
En stark vilja till integrering framkommer även i Cerdin et al. (2013) som visar att det finns 
en vilja att vara delaktig och socialisera sig, att lära sig språket, kulturen och arbete som leder 
till integrering.  

8.3 Teoretisk och begreppslig referensram 
Den dramaturgiska modellen och begrepp som roll, publik, team, fasad, främre regioner och 
bakre regioner har varit värdefulla för att förstå intervjupersonernas berättelser, sociala liv 
och samspelet med andra människor under vägen till framgång. Jag har försökt att 
synliggöra min empiri utifrån dessa begrepp. I min huvudtolkning framgång i integrationen 
hänger på individen själv där jag redogör för den dramaturgiska modellen i relation till 
deltagarnas roller utifrån en yrkesroll, där det finns förväntningar på hur de ska framträda i 
vissa situationer. Deltagarna i familjen fungerar som ett team där de samarbetar mot 
gemensamma mål och delar samma värderingar och normer. I det här fallet innebär normen 
att utbildning är en självklarhet, det finns även önskemål om vad deltagarna ska bli. 
Deltagarna har känt av de kraven och strävar efter att upprätthålla den rollen som förväntas 
av de fram föräldrarna. I vissa sociala sammanhang innebär det att de då skulle kunna 
framträda i en viss roll som exempelvis en läkare eller ingenjör inför en publik. Dessa roller 
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har individerna själva utvecklat senare på egen hand det vill säga att de har blivit integrerade 
och nått en framgång utifrån en yrkesroll.  

Under andra huvudtolkningen som är acceptansen av den man är leder till framgång här är 
individen i grunden delad mellan två olika identiteter och kulturer. De upplever att det är en 
utmaning att kunna hitta en balans mellan två kulturer och identiteter. I mötet med andra 
från dessa kulturer saknas känslan av tillhörighet eftersom de inte känner sig accepterade. 
Men det är just acceptansen från andra som kan inkludera de in i samhället vilket underlättar 
vägen till framgång. Denna delning mellan olika kulturer där deltagarna försökt att hitta en 
balans i kan synliggöras utifrån begreppet etnocentrism (Stier, 2009). Det innebär att 
deltagarna identifierar sig med de som är likasinnade i en miljö som känns naturligt för de 
men samtidigt motidentifierar sig med de som inte delar samma bild. Det skapas en skev bild 
av vem individen faktiskt är. Det resulterar i svårigheter med att kunna navigera sig i 
samhället utifrån det. Deltagarna uttrycker en stolthet över att kunna tillhöra båda kulturer 
och identifierar sig som båda. Det är något som kan uppfattas av andra de möter genom 
deras det som Goffman (1998) kallar för fasad. Det vill säga sättet de beter sig, hur de 
uttrycker sig och vad de har för klädstil, dessa faktorer kan avgöra deras tillhörighet till en 
viss kultur. Deltagarna har en kännedom om i vilka sammanhang det är lämpligt att 
framträda på ett visst sätt utifrån dessa två kulturer. Det framträdandet sker i vissa miljöer 
och tillfällen där de i förväg har bestämda beteende- och handlingsmönster som sker i det 
som Goffman (1998) kallar främre regioner och den bakre regioner innebar i hemmet där de 
är mer avslappnade och behöver inte tänka på hur de ska vara, för att förväntningarna på de 
från andra existerar inte i hemmet när de är själva. 

8.4 Metodologiska reflektioner 
Jag anser att hermeneutiken var en självklar metod får att nå en djupare förståelse av 
fenomenet vägen till framgång för att sedan kunna tolka och synliggöra de utifrån de teorier 
som jag har valt. Det som jag har upplevt som mest utmanande och spännande samtidigt var 
analysprocessen. Genom att dyka djupt i datamaterialet och reflektera över studiens syfte och 
min förförståelse utan att påverka den. Det har krävt mycket tid att och ansträngning att låta 
stora mängder data att framträda och strukturera dem. Men genom denna metod blir 
helhetsbilden av datamaterialet tydligare genom varje tolkningssteg vilket gör det väldigt 
spännande på vägen till de sista helhetsbilderna som knyter an hela datamaterialet. Jag har 
haft en öppenhet genom hela studien framförallt under intervjuerna och tolkningsarbetet. 
Jag har varit närvarande under dialogen med mina intervjupersoner och visat genuint 
intresse och låtit de tala fritt och ställt följdfrågor vid rätt tillfälle. Vidare visade jag en 
öppenhet och förståelse för deras känslor och upplevelser i dialogen. Det framkom vid ett 
tillfälle där en intervjuperson visade känslor och fällde en tår som ett resultat av en 
barndomsupplevelse. Jag tog hänsyn och visade förståelse för intervjupersonens känslor, 
stämde av och kom överens om att fortsatte sedan dialogen. I dialogen mötte jag mina 
intervjupersoner i gemensamma förståelser, det är något som kännetecknar 
horisontsammansmältning.  
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8.5 Min förförståelse och framtida forskning 
Innan jag började med min studie, hade jag en viss uppfattning om individer med 
mellanösternbakgrund. Utifrån min förförståelse av dessa individer hade jag till exempel en 
bild av att ingenjörsutbildningen var oftast vanligt förekommande bland männen, något som 
kvinnorna inte hade stort intresse för. Men det har jag fått motbevisat då två av mina 
deltagare är både kvinnor och ingenjörer, något som de har ett genuint intresse för. I 
dialogen med mitt datamaterial blev min förförståelse till en fördel när det gällde att förstå 
upplevelsen av en delad kultur och identitet, den upplevelsen kanske någon annan inte 
förstår på samma sätt med tanke på att jag själv har varit i den situationen. Podden resan hit 
har även bidragit till min förförståelse och gett mig vissa kunskaper om individer med 
mellanösternbakgrund och deras framgång. Jag har haft en öppenhet genom hela studien, 
min förförståelse har inte påverkat studien och ändrat den. Jag var väldigt bestämt på att 
vara neutral och utan att påverka intervjupersonerna i dialogen och vidare i analysprocessen 
utom när jag kunde relatera till den delade upplevelsen av identiteten och kulturen. Det har 
inte dykt upp något som har påverkat studien på ett negativt sätt och försvårat den.   

När det gällde tidigare forskning var det svårt för mig att hitta något som fokuserade på just 
upplevelsen av framgång för individer med mellanösternbakgrund. I vårt samhälle har de sin 
existens, som en växande social grupp där de flesta har unika kunskaper, erfarenheter och 
livsberättelser. Något som skulle kunna bidra till samhället på olika sätt och det finns en 
stark vilja och driv bland dem. Därför anser jag att det vore mer intressant att kunna fortsätta 
forska kring denna sociala grupp och deras engagemang i samhället. Det skulle kunna ge 
ännu mer perspektiv på dem. 
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BILAGA 1 – INFORMATIONSBREV 
Jag hade inget generellt informationsbrev som jag skickade till mina deltagare eftersom jag 
hörde av mig spontant till potentiella deltagare tidigt i början på mitt uppsatsarbete, där jag 
presenterade ett personligt brev och ett informationsbrev. Jag beskrev då bland annat varför 
jag hade valt just dem etcetera. Därför blev det ett varierat brev via både mail och Messenger. 
Mitt informationsbrev såg ut exempelvis på följande sätt: 
 
Hej! 
Mitt namn är Twana Amin och studerar till beteendevetare på Mälardalens Högskola. Jag är 
inne i näst sista terminen och har börjat med min C-uppsats.  
Min studie handlar om: Hur individer med mellanösternbakgrund upplever sin väg till 
framgång  
 
Med framgång så menar jag att individerna har lyckats att integrera sig i det svenska 
samhället genom bland annat en akademisk utbildning eller en väletablerad yrkesroll som 
kan bidra till samhället på olika sätt. 
 
Syftet med min studie är att försöka lyfta dessa individer med mellanösternbakgrund som 
har ett engagemang och mål i samhället, och som har lyckats att nå framgång. Studien skulle 
kunna inspirera andra, speciellt de med samma bakgrund om vad det innebär på vägen till 
framgång och hur de har lyckats med det. Studien kan också bidra till att läsaren får mer 
kunskap om just dessa individer och deras livsberättelser. 
 
Jag är intresserad av att försöka fånga upplevelserna av vägen till framgång genom olika 
teman. Teman som uppväxt, integration, kultur, motivation, identitet och framgång. Jag 
har tänkt att mina frågor ska utgå från dessa teman och försöka få en helhetsbild.  
 
Det är självklart frivilligt att delta och du bestämmer själv över ditt deltagande, din identitet 
och andra känsliga uppgifter kommer jag att inte avslöja i studien. De insamlade uppgifterna 
kommer att enbart användas för studiens syfte. 
 
Personligt brev: Här berättar jag för deltagarna varför jag har valt just de, uppmärksammar 
deras framgång och berättar just deras betydelse för min studie.  
 
Skulle du kunna tänka dig att ställa upp för en intervju och delta i min studie? 
 
Jag ser framemot att höra från dig. 
 
 
Vänligen, 
Twana 
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE 
Etik 

Informationskravet: Det är frivilligt att delta, kan närsomhelst avbryta, studiens syfte och 
deltagarens betydelse.  

Samtyckeskravet: Deltagarna har rätt att bestämma själva, deltar på deras villkor. 

Konfidentialitetskravet: Skydda identitet och andra känsliga uppgifter, kommer ej att 
avslöja, det förvaras, ingen kommer åt dem utom jag. 

Nyttjandekravet: Alla samlade uppgifter om de används enbart för studiens syfte, de kan ta 
del av studiens resultat senare.  

Uppväxt 

Var och när föddes du?  

Var de är uppvuxna? 

När kom de till Sverige? 

Fanns det faktorer under uppväxten som bidrog till motivation och framgång? 

Integration 

Hur lyckades de att integrera sig? 

Hur upplevde de integrationen och resultatet av det? 

Finns det samband mellan deras integrering och vägen till framgång? 

Hur upplevde de relationen till det svenska samhället och deras engagemang i det? 

Kultur 

Hur förhåller de sig till både svenska och mellanösternkulturen? 

Hur upplever de dessa kulturer? 

På vilket sätt har det påverkat deras väg till framgång? 

Motivation 

Vad, vem eller vilka kan ha bidragit till deras motivation i vägen till framgång?  

Har de förebilder? Hur har de påverkat vägen till framgång för dem? 

Har de stött på motgångar under vägen till framgång? Vad är orsakerna och upplevelserna 
kring dem? 
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Identitet 

Hur ser de på sin identitet? 

Hur har de byggt den? 

Hur upplever de sin identitet? 

Vad har det inneburit för de under vägen till framgång? 

Har den förändrats efter att de nått framgång?  

Framgång 

Vad är framgång för de?  

Hur ser de på det och vad betyder det för de? 

Har de lyckats åstadkomma det de ville?  

Vad har de för framtidsplaner? 
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BILAGA 3 – TABELL ÖVER TOLKNINGSPROCESSEN 
Den preliminära 
tolkningen 

Den fördjupade 
tolkningen 

Huvudtolkning 

1. Identitet 

2. Kultur 

1. Upplevelsen av en delad 
kultur och identitet 

 

3. Uppväxt 2. Familjens betydelse och 
historia 

Acceptansen av den 
man är leder till 
framgång 

4. Motgångar 3. Med hinder kommer eget 
ansvar  

 

5. Språkets och arbetets 
betydelse 

6. Människors inverkan på 
framgång 

4. Språk, relationer och 
arbete leder till 
integrering 

 

7. Vilja och drivkraft 

8. Målmedvetenhet 

5. Att vara mån om sin 
utveckling 

Framgång i 
integrationen hänger 
på individen själv 

9. Utbildning 6. Utbildning en självklarhet 
i familjen 
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