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Abstrakt 
 
 
Studien syftar till att undersöka hur mötet med och närvaron av människor från andra kulturer 
upplevs av majoritetsbefolkningen, bakgrunden är att migrationsfrågorna diskuteras både på 
politisk nivå och i vardagslag mellan människor i Sverige. År 2001 öppnades en 
flyktingförläggning på den ort där studien är genomförd, och då platsen är liten blev de 
asylsökande ett märkbart inslag i samhället. Då lokalbefolkningens upplevelse av att leva i ett 
mångkulturellt samhälle undersöktes användes Grundad teori som metod. Fem djupintervjuer 
genomfördes, men även anteckningar från en samling om de asylsökandes situation i 
samhället, samt insändare i lokaltidningen, användes som data. Resultatet blev att en 
kärnkategori har utkristalliserats; en ambivalens mellan ett positivt intresse för och 
misstänksamhet emot de asylsökande har uppdagats. Ambivalensen mellan dessa två poler 
finns, med skiftande balans, inom alla informanterna. Positivt intresse, nyfikenhet, positiva 
erfarenheter, förståelse och respekt för, och en önskan om samhörighet med, de asylsökande, 
medlidande samt en insikt i och tacksamhet för den egna situationen märks bland de positiva 
aspekterna. Till misstänksamheten hör negativa erfarenheter, brist på respekt, ett 
ansvarsöverlämnande, åsikten att det annorlunda är störande samt ett avstånd till de 
nytillkomna. Resultatet visar även att majoritetsbefolkningen blivit van vid att leva nära 
människor från andra kulturer.  
 
Nyckelord 
asylsökande, kulturmöte, ambivalens, positivt intresse, misstänksamhet, Grundad teori 
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1. Inledning 
 
Vi lever i en föränderlig värld där många människor av olika orsaker väljer att lämna sitt 
hemland för att söka sig en ny plats att leva på. Åtskilliga gör en lång resa mot ett mer eller 
mindre okänt mål. De anländer till ett samhälle, en plats där människor fungerar tillsammans 
på sätt som de själva tar för givet, och där samexistensen med de nytillkomna på olika sätt 
påverkar dem. Immigrationen är en ständigt pågående process och varje år kommer nya 
flyktingar till vårt land. År 2007 ansökte, enligt SCB´s hemsida (www.scb.se), 36 207 
personer om asyl i Sverige, och samma år fick 18 414 personer uppehållstillstånd här. Lägger 
man till dem som kom för att studera eller arbeta, kom från ett EU/ESS-land eller hade 
anknytningsskäl uppgår antalet till 86 095 invandrare, vilka ska dela livsutrymme med de 
redan bofasta (www.migrationsverket.se). Detta förhållande debatteras ofta i media både i 
artiklar och på insändarsidorna. Diskussionen handlar bland annat om hur mottagandet av 
immigranterna ska bekostas, vad invandrarna tillför Sverige och om vårt ansvar att hjälpa 
människor i en utsatt situation (se exempelvis Östersundsposten, 2008-11-03). Flera statliga 
utredningar har behandlat spörsmålen kring invandringen och i SOU 2006:87 
(www.sou.gov.se) Arbetskraftsinvandring till Sverige - förslag och konsekvenser diskuteras 
bland annat integrationsfrågorna.  Utredaren pekar på att ordet integration har betydelsen att 
föra samman olika delar till en helhet, och att det i migrationssammanhang handlar om de 
sociala processer som gör att invandrade grupper införlivas och blir delaktiga i det nya 
hemlandets samhälle. Här betonas vikten av kunskap, förståelse och respekt, samt betydelsen 
av att hela samhället involveras i integrationsprocessen, både på individ- och strukturnivå. 
Integrationspolitiken syftar till att invandrarna ska leva i Sverige på samma villkor som de 
svenskfödda, och samhällsgemenskapen ska byggas med mångfalden som grund. Trots 
olikheterna ska dock de grundläggande demokratiska värderingarna vara ledstjärnan för 
envar. 
 
 
1.1 Majoritetsbefolkningens integration 
 
Det talas om att invandrarna ska integreras i det svenska samhället, men vad händer med 
ursprungsbefolkningen i mötet med dem som kommer från andra länder? Hur tänker man om 
sig själv, sina reaktioner och sitt handlande? Hur hanterar individen omvandlingarna som 
följer i den förändrade demografins spår? Kort sagt; hur ser svenskarnas integration ut? 
Frågan är aktuell i ett samhälle som allt mer präglas av mångkultur och där det råder delade 
meningar om detta är positivt eller inte. Jag menar att vi behöver veta mer om hur dessa 
förändringar inverkar på majoritetsbefolkningen, framför allt för att få kunskap om hur vi på 
ett bättre sätt ska kunna hantera främlingsrädslan och fientligheten som ibland kommer till 
uttryck. Den här studien behandlar immigrationen utifrån majoritetsbefolkningens perspektiv, 
och forskningsinsatsen är lokaliserad till en ort där det före 2001 fanns mycket få invånare 
med utomnordiskt ursprung. I november nämnda år öppnade Migrationsverket en förläggning 
för asylsökande och enligt Stefan Wedin, chef för den aktuella enheten, finns där plats för 162 
boende fördelade över 53 lägenheter (personlig kommunikation, 2008-02-12). Då orten är 
liten, cirka 1100 invånare, är förändringen märkbar och den har skapat mycket diskussion, 
men även en del engagemang för de asylsökande.  
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1.2 Begrepp och migrationsregler 
 
För att klargöra vilken grupp individer det rör sig om då invandrare och dess påverkan på 
ursprungsbefolkningen diskuteras i den här uppsatsen vill jag definiera några begrepp och 
utreda reglerna kring invandring till Sverige. Terminologin i migrationsfrågorna kan vara 
snårig men jag avser att använda begreppen så som de beskrivs på Migrationsverkets 
hemsida. Med asylsökande menas en individ som är medborgare i ett annat land och kommit 
till Sverige för att söka skydd mot förföljelse, men som ännu inte fått sin ansökan avgjord av 
Migrationsverket och/eller migrationsdomstol. Flykting är den som sökt asyl och fått tillstånd 
att bosätta sig här som sådan i väntan på vidare besked. För att avgöra vilka som hör till den 
kategorin utgår Sverige från Genève-konventionen, FN:s flyktingkonvention från 1951 
angående flyktingars rättsliga ställning. Enligt denna räknas personer som flyktingar vilka har 
välgrundad rädsla för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk 
uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Svensk lag 
reglerar även detta i 4 kap. 1 § i Utlänningslagen. Den som enligt dessa kriterier räknas som 
flykting har rätt att få sin ansökan om asyl prövad. Svensk lag följer FN´s flyktingkonvention 
som även ger skydd åt andra än dem som räknas som flyktingar. Till dessa skyddsbehövande 
räknas de som känner välgrundad rädsla för att utsättas för dödsstraff, tortyr eller annan 
omänsklig behandling, de som på grund av krig eller liknande konflikt löper stor risk för 
allvarliga övergrepp och de som måste lämna sitt land på grund av miljökatastrof. Det finns 
även synnerligen ömmande omständigheter som kan utgöra en grund för att få stanna i landet, 
det kan röra sig om hälsoskäl, anpassning till Sverige eller situationen i hemlandet. De som 
vistas på anläggningsboende, det som i dagligt tal kallas flyktingförläggning, hör alltså till 
någon av ovanstående kategorier och har fått sin status som asylsökande godkänd. Den som 
inte klarar att försörja sig på egen hand under väntetiden kan ansöka om dagersättning från 
Migrationsverket. En vuxen erhåller 71 kronor/dag (sammanboende 61 kronor/dag) och barn 
får beroende på ålder 37 -50 kronor/dag, vilket halveras från och med tredje barnet. Att få asyl 
innebär att få ett uppehållstillstånd, vilket kan vara tidsbegränsat eller permanent, det 
sistnämnda förlängs automatiskt så länge utlänningen är bosatt i landet. Då den som fått 
uppehållstillstånd befunnit sig fem år i Sverige (fyra år för statslösa och två år för nordbor) 
kan denne ansöka om svenskt medborgarskap. Det krävs även att vederbörande ska kunna 
identifiera sig och ha skött sig under sin tid i Sverige. Som medborgare har man ovillkorlig 
rätt att befinna sig i landet och kan därmed inte utvisas. Värt att nämna är att ett barn som föds 
i Sverige enligt lag får samma medborgarskap som sina föräldrar, härstamningsprincipen, 
vilket kan jämföras med territorialprincipen som innebär att ett barn blir medborgare i det 
land där det föds. Vad gäller begreppet invandrare har det inte, och har aldrig haft, någon 
etablerad definition. I statistiksammanhang räknas endast personer som är folkbokförda i 
Sverige, och befolkningen delas ofta upp i kategorierna född i Sverige och född i utlandet, 
respektive har utländskt eller svenskt medborgarskap. Enligt utlänningslagen räknas den som 
inte är svensk medborgare som utlänning (www.migrationsverket.se). 
 
 
1.3 Historisk överblick 
 
Att människor kommer till Sverige för att bosätta sig är inte någon ny företeelse. Redan under 
medeltiden kom grupper av hansatyskar till vårt land, följda bland annat av finnar på 1500-
talet och valloner på 1600-talet, de sistnämnda lockades hit för att förmedla kunskap om 
järnhanteringen. Under den perioden fick också savolaxfinnarna skattefrihet och befolkade det 
vi nu kallar finnmarkerna. På 1700-talet kom franska konstnärer och intellektuella hit, och 
under det påföljande århundradet anlände italienarna för att försköna våra stenstäder med 
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stuckaturkonsten. Men människor lämnade även Sverige. Under 1800-talet och fram till 1930 
var utvandringen ett stort problem i vårt land. 1,3 miljoner svenskar sökte lyckan i en 
främmande nation på grund av fattigdom, förföljelse för sin tro eller politiska övertygelse, 
eller helt enkelt av äventyrslusta och hopp om ett bättre liv (www.migrationsverket.se). Enligt 
SCB var utvandringen år 1899 dubbelt så stor som invandringen, 16 876 jämfört med 8 196 
personer. Befolkningen bestod då av drygt 5 miljoner människor. Under andra världskriget 
svängde trenden på grund av flyktingströmmarna och sedermera arbetskraftsinvandringen. 
Idag kommer flyktingar från världens alla hörn och det är dubbelt så många som invandrar till 
Sverige jämfört med antalet som utvandrar. År 2007 bestod befolkningen av drygt 9 miljoner 
invånare och medan 45 414 av dessa utvandrade så tillkom 99 485 invandrare (www.scb.se). 
     Under de senaste decennierna har invandringen hanterats på olika sätt. Under 1970-talet 
var myndigheterna mycket restriktiva med arbetskraftsinvandring, men tog emot flyktingar 
bland annat från militärkuppen i Chile. Det följande årtiondet kom bland annat asylsökande 
från Mellanöstern och Eritrea, och så småningom även från Somalia, de forna öststaterna och 
Kosovo. Många fick avslag på sin asylansökan då de inte hade skäl nog för att få 
uppehållstillstånd, orsaken till deras önskan att stanna var hoppet om ett bättre liv. På 1990-
talet skedde etniska rensningar i det forna Jugoslavien och det ledde till att människor befann 
sig på flykt mitt i Europa. Drygt 100 000 av dem kom till vårt land. Idag är det bland annat 
asylsökande från afrikanska länder, forna Sovjetunionen, Irak och före detta Jugoslavien som 
söker sig hit. Sedan Sverige blev medlem i EU 1995 har samarbetet kring asyl- och 
migrationsfrågorna ökat. Våren 2001 kom vår nation med i Schengensamarbetet vilket 
innebär att gränserna mellan de 13 medlemsländerna är öppna och EU-medborgarna kan fritt 
röra sig och arbeta i vilket av länderna de önskar. Regionens gränser kontrolleras däremot 
ytterst strikt. Enligt Dublinförordningen, som även gäller som svensk lag, ska en asylansökan 
prövas i det EU-land som den sökande första ankom eller har anknytning till, och det är 
lagarna i det landet som gäller vid bedömningen. Ett problem idag är att många av dem som 
kommer till Sverige saknar giltiga ID-handlingar. Detta försvårar asylutredningarna och gör 
väntetiderna långa. Målet är dock att det ska ta som längst 6 månader innan beslut fattas 
(www.migrationsverket.se). 
 
 
1.4 Behovet av ytterligare forskning  
 
Den mesta forskning jag funnit om integration av immigranter har skrivits utifrån ett 
samhällsperspektiv. Då mikronivån behandlas så gäller frågan nästan alltid hur invandrarnas 
situation ser ut, såsom hur invandrarnas matvanor har ändrats (Wandel, Raberg, Kumar, & 
Holmboe-Ottesen, 2008) och hur mycket sjukvårdsresurser de använder (Bengtsson & Scott, 
2006). Då majoritetsbefolkningens utsiktspunkt intas handlar det mestadels om vilka attityder 
människor har till folk från andra kulturer (se exempelvis Hjerm, 2005). Ursprungs-
befolkningens upplevelse av livet med sina nya grannar från den övriga världen förbigås i 
tystnad. Med min studie vill jag ge ett bidrag till denna luckas ifyllande och vidga problem-
området till att innefatta mer än endast attityden till invandrare. Omfånget är ringa, det är 
endast en C-uppsats, men kanske kan den ändå öka kunskapen om hur människor upplever 
och hanterar ett mångkulturellt samhälle. 
 
 
1.5 Syfte och frågeställning 
 
Studiens syfte är att ta reda på hur mötet med och närvaron av människor från andra kulturer 
upplevs av dem vi brukar kalla etniska svenskar. Då människor från olika delar av världen 



 7 

möts kan problem uppstå, i synnerhet då de nyanlända ofta kommer från turbulenta 
förhållanden med exempelvis krig eller förföljelse, men möjligheten att vidga vyerna och lära 
sig något nytt uppenbaras också. Att kultur och etnicitet kan se olika ut är en realitet, men hur 
dessa skillnader hanteras skiftar från individ till individ. Det som den ena ser som 
skrämmande är för den andre något spännande.  Mötet med andra människor gör alltid något 
med oss, och förförståelsen påverkar inställningen till den nya situationen. Min frågeställning 
är därför: Hur upplever majoritetsbefolkningen det att bo och leva nära människor från andra 
kulturer? Detta innefattar även en undersökning om hur deras attityder till och erfarenheter av 
de asylsökande är beskaffade. 
 
 

2. Disposition 
 
Studien inleds med avsnittet Tidigare forskning, där jag ger en bakgrund till problemområdet 
och rapporterar om vad andra som arbetat med likartade frågor kommit fram till i sina 
undersökningar. Här finns en tillbakablick på nationalismens framväxt och en redogörelse för 
forskning kring hur den ökade globaliseringen och det multikulturella samhället påverkar 
människor i Europa. Frågan om den svenska identiteten och vilka attityder individerna i 
europeiska nationalstater har till människor från andra kulturer tas också upp. Stycket avslutas 
med en redogörelse för forskning om det multikulturella samhället och attityderna till detta. I 
det efterföljande Metodkapitlet klargör jag hur undersökningen har gått till. Metoden som 
använts är Grundad teori och det redovisas vilken förförståelse jag haft, samt hur urval, 
intervjuprocess och analys har gått till. Här finns även några tankar kring studiens validitet, 
och jag berättar om de forskningsetiska ställningstaganden som gjorts. 
     Därefter följer Resultatdelen, som inleds med en beskrivning av det undersökta samhällets 
situation. Undersökningen visar att förläggningen av asylsökande på orten har resulterat i att 
majoritetsbefolkningen upplever en ambivalens mellan ett positivt intresse och en 
misstänksamhet mot de nytillkomna. Detta är min grundade teoris kärna och under dessa båda 
motsägelsefulla slag av upplevelser presenteras olika teman som belyser hur ambivalensen 
erfars. Många har goda erfarenheter av möten med de nyanlända. Det positiva intresset yttrar 
sig i ett intresse för de asylsökande, nyfikenhet, en vilja till förståelse och respekt för deras 
kultur, samt en önskan om en större samhörighet. Vidare upplever de bofasta medlidande med 
dem som flytt från sitt land och en insikt i och tacksamhet över att de själva har det bra. 
Misstänksamheten beror både på fördomar och på negativa vardagserfarenheter i mötet med 
de nytillkomna. Ansvaret för anpassningen till samhället läggs på flyktingarna, respekten 
brister och man störs av det som betraktas som annorlunda. Ett avstånd mellan de nya och de 
gamla samhällsinvånarna beskrivs, men även hur majoritetsbefolkningen vant sig vid 
närvaron av människor från andra kulturer. 
     Härpå följer ett avsnitt om de Teoretiska referensramar jag valt för att fördjupa förståelsen 
av undersökningens resultat. Först redogörs för Meads teorier om attityder, hur dessa skapas 
och kan förändras, och därefter beskriver jag Taylors tankar om erkännandets politik och den 
konflikt som finns mellan särarts- och likvärdighetspolitiken. Slutligen knyts uppsatsens alla 
trådar samman i Diskussionsavsnittet och jag granskar hur väl frågeställningen har besvarats. 
Här diskuteras även studiens resultat i relation till tidigare forskning, samt till Meads och 
Taylors teorier. Jag reflekterar också över undersökningens samhällsrelevans samt för en 
självkritisk diskussion kring studiens genomförande. Avslutningsvis framläggs några tankar 
kring framtida forskningsförslag. 
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3. Tidigare forskning 
 
I det följande avsnittet kommer jag att redogöra för de forskningsarbeten jag funnit relevanta 
för min studie. Ursprungsbefolkningens upplevelse av invandringen till Sverige är dock något 
som förbigås i litteraturen och i de vetenskapliga artiklarna jag funnit om migration. Då 
mottagarlandets befolkning nämns är det i det närmaste alltid förknippat med negativa 
konsekvenser som xenofobi, det vill säga främlingsrädsla, och rasism. De empiriska studier 
jag funnit består av kvantitativa undersökningar gällande attityder till människor från andra 
kulturer och till multikulturalism. Jag har därför valt att även använda några utredande artiklar 
samt litteratur om hur det mångkulturella samhället påverkar individen. Inom 
socialpsykologin anses kontexten, sammanhanget man befinner sig i, vara viktig och 
människors upplevelser av möten med individer från andra kulturer påverkas av hur den egna 
situationen erfars. Därför är det relevant att som en bakgrund till mina resultat se närmare på 
de förändringar som sker i vår del av världen. Jag inleder med ett avsnitt om nationalism och 
därefter redogörs för vetenskapen kring hur människor upplever den tid vi lever i. Därefter 
övergår jag till att visa på hur olika forskare resonerar om identitetsfrågorna, vilket leder 
vidare till hur attityder till andra formas, samt hur dessa är beskaffade. Avslutningsvis 
behandlar jag vad aktuella undersökningar har att säga om hur människor fungerar 
tillsammans i det multinationella samhället. 
 
 
3.1 Nationalism  
 
Svanberg och Tydén (1999:9), etnolog respektive historiker, menar att begreppet nation är en 
social konstruktion. De får medhåll av Wigerfelt och Wigerfelt (2001:39), som i sin 
granskning av rasismens yttringar i samhället Klippan tar ett historiskt kliv bakåt och pekar på 
att den svenska nationella identiteten är framsprungen ur 1400-talets statsbyggnadsprocess, 
vilket sedan blev än mer betonat under Gustav Vasas 1500-talsstyre. Den moderna 
nationalismen fick insteg först efter franska revolutionen och i samband med romantiken. Till 
detta bidrog bland annat den ökade politiska centralstyrningen, bättre kommunikationer och 
den förbättrade läskunnigheten. En norm för svenska språket inverkade samlande och genom 
samhörigheten uppstod ett ”vi” som kunde särskiljas från ”dom”. Denna gemenskap var dock 
föreställd, då individerna det gällde aldrig mött varandra, men ändå upplevde sig ha något 
viktigt gemensamt. I detta sammanhang blev det betydelsefullt att markera nationens gränser.  
     Svanberg och Tydén framhåller dock att invandrarna tidigare inte sågs som avvikare utan 
att de snabbt blev inlemmade i den svenska kulturen. Det var de icke bofasta, landsstrykarna, 
som upplevdes som hotfulla, och kulturellt var det den sociala klasstillhörigheten och inte det 
nationella ursprunget som var av vikt. I de högre stånden var mångkultur snarast vardag och 
den europeiska 1600- och 1700-talsadeln var mycket internationell. I slutat av 1800-talet 
blomstrade nationalismen upp och svensken blev verkligen svensk, till skillnad från alla 
övriga som följaktligen blev inflyttade utlänningar (Svanberg & Tydén, 1999:12ff). Under 
andra hälften av förra seklet inleddes en stor inflyttning av arbetskraft, vilken senare ersatts av 
flyktinginvandring. Synen på människor från andra länder förändras kontinuerligt över tid 
genom att olika diskurser möts och ifrågasätts. I nationalismen spår följde konstruktionen av 
”den andre”, någon som inte hör hit. Liksom tidigare århundrades landsstrykare ses nu 
invandrarna ibland som avvikare i behov av disciplinering (Wigerfelt & Wigerfelt, 
2001:44ff). Delanty (2008:677ff), som utreder frågorna kring hur xenofobin påverkat 
solidariteten i Europa, anser att solidaritets- och sociala rättvisefrågor lämnas därhän i det 
gemensamma EU-samarbetet vilket, leder det till en ökad nationalism. Idag uppträder den ofta 
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i form av nationalpopulistisk politik, Delanty ser det som en följd av en genomgripande social 
och kulturell kris i samhället.  
     Synen på nationaliteten och vad den innebär för individen har som synes växlat under 
historiens gång allt beroende av hur världen förändrats och människors livsvillkor varierat. 
 
 
3.2 Upplevelsen av en förändrad värld 
 
Sedan 1970-talet har de västeuropeiska länderna blivit allt mer mångkulturella.  van der Veer 
(2003:170ff) redogör för en enkätundersökning; Y2K, Millennium Youth Survey, där 501 
holländska ungdomar mellan 16 och 25 år under slutet av 1999 besvarade frågor bland annat 
om synen på människor från andra kulturer. Han menar att de ungas tankar om framtiden har 
förändrats. En motsvarande undersökning ungefär trettio år tidigare, 1967, visade att den 
tidens unga funderade mycket på jämlikhet mellan olika kön och klasser, och kolonialismens 
avklingning satte då ljuset på orättvisorna mellan olika länder. Ungdomarna var även rädda 
för att raskrig skulle bryta ut. Sedan den tiden har arbetskraftsinvandringen och därefter 
flyktingströmmarna ökat, vilket även har lett till att negativa attityder baserade på fördomar 
och stereotypa föreställningar skapats. Rädslan finns att de nya förhållandena ska påverka 
ekonomin och arbetsmarknaden på ett negativt sätt. Men van der Veer visar genom 
undersökningen att unga människor idag, trots detta, har en mer positiv, eller åtminstone en 
inte så negativ, syn på det multikulturella samhället jämfört med vad som var fallet för trettio 
år sedan. Han förklarar det med att människor idag växer upp i en miljö där människor från 
olika kulturer möts i vardagen.  
     Delanty (2008:676ff) är inte lika positiv. Han skriver om det Europeiska projektet och om 
att fokuseringen på politisk samordning har skett på bekostnad av frågorna om värderingar 
och social rättvisa. Han menar att ångesten, det vill säga en stark rädsla för en obestämd risk 
vilken har en oklar förankring i det reella, kännetecknar vår tid. Samtalen idag rör sig om 
osäkerhet inför framtiden, välfärdsfrågor, miljö, hälsa och migration, och bilden av en 
skrämmande verklighet konstrueras i diskursen, för att slutligen hamna inom politikens hägn. 
Globaliseringen underminerar nationernas självbestämmande, och inflytandet i de sociala 
frågorna flyttas längre ifrån dem det berör, vilket leder till osäkerhets- och instabilitetskänslor. 
Under dessa förhållanden har extremhögerns inflytande i Europa ökat och rörelserna lever av 
människors ångest inför framtiden. Rädslan för det främmande och oron för arbetslöshet och 
minskad social trygghet leder till att solidariteten med andra minskar. Idag drabbas även 
medelklassen hårt vilket påverkar samhället ansenligt. Ju mer utsatt position individen har på 
den sociala skalan ju större blir dock osäkerheten och därmed risken att negativa attityder 
leder till handling. Delanty ser, liksom van der Veer (2003:171ff), en förändring där 
traditionella klasskonflikter ersatts med konflikter mellan immigranter och ursprungsinvånare.  
     Även Hjerm (2005:294), sociolog vid Umeå universitet som forskat kring frågor om 
nationalitet och främlingsfientlighet, menar att den ökande globaliseringen leder till att 
främlingsfientliga politiska krafter får inflytande. Han frågar sig vart framtiden är på väg, och 
skräms av att människor som har en annan etnicitet och kultur inte anses höra till samhället, 
med följden att de drabbas av negativa attityder och dåligt bemötande. Därmed är vi framme 
vid frågan om identiteten. 
 
 
3.3 Finns den svenska identiteten? 
 
Azar (2001:66ff), docent i idéhistoria vid Göteborgs universitet, har tagit sig an uppgiften att 
undersöka vari svenskheten består och han menar att de abstrakta begreppen kultur, nation 
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och folk åberopas som gränsmarkörer. Han pekar på att den allmänna föreställningen är att 
skilda kulturer är oförenliga, men att det aldrig anges vari de exakta skillnaderna består, eller 
hur invandraren ska bete sig för att kunna passera den osynliga gränsen in i den äkta 
svenskheten. Historiskt sett är det få företeelser som kan räknas som ”äkta svenska”.  
Exempelvis påpekar Svanberg (i Svanberg & Tydén, 1999:100ff) att nästan allt i det svenska 
kosthållet, förutom viltkött och vilda bär, härstammar från andra kulturers matbord. Det är 
inflyttare som kommit både med potatis och kräftor, pepparkakor och kaffe. Vårt tankegods 
och våra värderingar har sitt ursprung i kristendomen, vilken utvecklades i Mellanöstern för 
ett par tusen år sedan. Våra politiska partier har hämtat sitt idéinnehåll, socialism, 
konservatism och liberalism, från Tyskland och England, och vårt kungahus härstammar från 
Frankrike. Vardagliga möten med människor från andra kulturer och en växande 
internationalisering, bland annat genom media, öppnar för en kreoliseringsprocess där 
influenser från skilda håll blandas. Enligt Delanty (2008:685) kan multikulturalism leda till att 
det icke närmare definierade begreppet folkslag och den kollektiva identiteten ifrågasätts. En 
rädsla kan därmed uppstå för att den egna nationella identiteten inte ska kunna stå emot andra 
och starkare etniska identiteter och att den till följd av detta riskerar att utplånas. 
     Azar (2001:68ff) menar att gränserna mot människor från andra kulturer upprätthålls med 
skärpa. Att vara invandrare är en livstidsdom, och för varje försök att bli riktig svensk ändras 
förutsättningarna så att målet förblir ouppnåeligt. Azar frågar sig vilket värde i den ”äkta 
svenskheten” som ligger gömt och inte får försnillas till andra än de egna. Här nämns kampen 
om de knappa resurserna där både politiska och ekonomiska intressen ingår i spelet, och där 
identiteten klassificerar aktörerna och anvisar dem lämpliga platser på rangskalan. Den fördel 
det innebär att inneha en högt värderad symboliskt sanktionerad identitet är alltså betydande. 
Men för att vara någon måste det finnas någon att spegla sig emot, en motsats som man inte 
är, och om denna motsats skulle upphöra finns heller ingen substans i den identitet individen 
så noga värnade om. Eller som Svanberg och Tydén (1999:30) uttrycker det; ”Det utländska 
och icke-svenska blir riktigt främmande först i kontrast mot sekelskiftets svenskhet. Och detta 
är ett tankemönster som ingalunda har försvunnit.” 
     I sitt resonemang drar Azar (2001:70) slutsatsen att den äkta svenskheten endast existerar i 
de processer som möjliggör föreställningen om en unik svensk gemenskap omgiven av idel 
främlingar. Detta trots att det enligt Svanberg (i Svanberg & Tydén, 1999:104) inte finns, och 
heller aldrig har funnits, någon svensk enhetskultur. Geografiska skillnader, religion, social 
bakgrund, köns- och yrkesidentitet med flera faktorer påverkar i hög grad hur vi väljer att leva 
våra liv och vilka värderingar vi har. Dessa omständigheter påverkar även vilka attityder vi 
formar till människor som växt upp i en annan del av världen än vi själva har gjort. 
 
 
3.4 Attityder till människor från andra kulturer 
 
Mediernas inverkan på hur vi uppfattar och förstår omvärlden är, enligt massmedieforskaren 
Brune (i Darvishpour & Westin, 2008:335ff) betydande, även om följdverkningarna måste 
studeras från fall till fall. Hon påpekar att journalister med annan etnisk härkomst än 
majoritetsbefolkningens är underrepresenterade i svensk lokalpress, vilket leder till att den 
kulturella mångfalden osynliggörs. Hon menar vidare att nyhetsmedia skapat begreppet 
invandrare och använder det i ett flertal sammansatta ord, som exempelvis invandrarmat och 
invandrarspråk, utan att definiera vad den gemensamma nämnaren är. Rubriker som föregår 
tidningstexter om invandrare knyter, enligt Brune, gång på gång an till negativa företeelser 
och problem, som ”Invandrare risk i trafiken” (Dagens Nyheter 15/8 2003) och ”Stor 
självmordsrisk bland invandrarkvinnor” (Dagens Nyheter 16/8 2003). Dessa generaliseringar 
skapar en invandrare som endast finns på ett begreppsligt plan. Här beskrivs invandrarkvinnan 
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som förtryckt och okunnig, och invandrarmannen som styrd av irrationella kulturella 
traditioner, vilket påverkar attityderna hos dem som tar del av budskapet.  
     Svanberg och Tydén (1999:9, 25) påpekar att etnicitet och grupptillhörighet är något 
föränderligt. Även de menar att kategorin ”invandrare” befästs i samhället, något som enligt 
dem är anmärkningsvärt då det enda de angivna individerna har gemensamt är att de 
immigrerat. Rydgren (2004:124ff) resonerar kring xenofobins logik och rationalitet, och han 
menar att människor i mötet med individer från andra kulturer ofta gör kognitiva misstag. 
Tveksamma och felaktiga slutsatser dras, dels på grund av tilliten till de stereotypa 
föreställningar personen har om den grupp främlingen anses tillhöra, dels på grund av 
utgångspunkten att en enstaka individ denne mött eller har hört talas om är representativ för 
hela gruppen. Individens känslor och motiv influerar även dennes tanke och handling. De 
nämnda strategierna upplevs som förnuftiga och förenklar komplexa problem, 
generaliseringen bidrar dock till att viktiga faktorer som borde ha påverkat bedömningen 
förbigås. Sociologen Rydgren menar att individen resonerar logiskt, men felaktigt, då denne 
använder en analogism; om A är invandrare och kriminell, och B är invandrare, så är B också 
kriminell. Detta kombinerat med benägenheten att lita på auktoriteter och förtroendeingivande 
personers utsagor, samt vanan att uppmärksamma extremerna leder till att en felaktig bild av 
verkligheten skapas. Människor som bor geografiskt nära varandra har många gånger samma 
informationskälla, ofta varandra, och allt detta sammantaget bidrar till att xenofobin kan 
upplevas som rationell. 
     Brottsförebyggande rådet publicerade 2004 Intoleransrapporten där 10 600 elever 
fördelade på 230 svenska högstadie- och gymnasieskolor utgjorde urvalet. Frågeställningen 
gällde vilka attityder ungdomar har till olika minoritetsgrupper och invandrare generellt, och 
svarsfrekvensen på individnivå var 76,2 procent. Respondenterna fick ange sin inställning till 
olika påståenden och resultatet tyder på att de allra flesta har en positiv syn på 
minoritetsgrupper. Vad gäller invandringsfrågan tar dock 12 procent starkt avstånd från att 
Sverige bör fortsätta ta emot flyktingar och 10 procent håller helt med om att utomeuropeiska 
invandrare ska återvända till sina hemländer. Flickor är mer toleranta än pojkar, i synnerhet de 
som går på studieförberedande gymnasieprogram. Andelen som slagit någon på grund av 
dennes utländska ursprung är 1,5 procent, och de som anger att de någon gång under den 
senaste tolvmånadersperioden retat någon av samma skäl är cirka 8 procent. Riskfaktorer för 
låg tolerans mot andra är enligt undersökningen bland annat låg utbildningsnivå och låg social 
klass hos föräldrarna, dåliga skolprestationer och känslor av samhälleligt utanförskap. 
     Sociologen Hjerm (2005:292ff) hänvisar till en svensk undersökning, genomförd 1999, där 
urvalet bestod av 6000 ungdomar i åldrarna 14-15 år som kom från 150 olika skolor. 
Respondenter med invandrarbakgrund sorterades bort i analysfasen, och resultatet visar att få 
av de svenska eleverna är öppet rasistiska. Sett i proportion till detta är det dock en stor andel 
som anser att människor från andra kulturer är olika oss på ett negativt sätt, och var åttonde 
elev menar att invandrare inte ska ha samma rättigheter som ursprungsbefolkningen har. 
Hjerm fann att kvinnor är mindre främlingsrädda än män, vilket ligger i linje med 
Intoleransrapportens resultat. Wigerfelt och Wigerfelt (2001:185f) hade i sin enkät-
undersökning gällande rasismen i samhället Klippan en öppen fråga om hur förhållandet 
mellan ”svenskar” och ”invandrare” var beskaffat. Flera av gymnasieungdomarna skrev att de 
ansåg att det fanns för många invandrare på orten. En vanlig åsikt var att invandrarna ställde 
till med bekymmer och att man därigenom förstod rasisterna, men att man ändå tog avstånd 
från dem. 
     van der Veer (2003:177f) visar i sin undersökning Millennium Youth Survey att 20 procent 
av de holländska ungdomar som tillfrågats anser att det är svårt komma i kontakt med 
personer av annan etnisk härkomst än den egna. Motivet som informanterna anger är att de 
uppfattar en skillnad mellan egna och andra gruppers normer och värderingar. van der Veer 
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framhåller dock att studien visar att utvecklingen går mot en ökad social integrering där 
skillnaderna får en minskad betydelse. 
     På Europanivå har en rapport, Discriminering in the European Union, publicerats under 
juli månad 2008 och undersökningen täcker alla medlemsstaterna. Enkäterna ifylldes i 
hemmen under våren 2008, respondenterna var över 15 år och frågorna ställdes på det egna 
språket. Då attityder till andra etniska grupper mättes ställdes respondenterna bland annat 
inför påståenden som skulle graderas från 1 till 10. ”Skulle du känna dig komfortabel med att 
ha en person av annat etniskt ursprung som granne?” var en av frågorna, där 10 stod för ”helt 
komfortabel” och 1 för ”mycket okomfortabel”. Det svenska resultatet låg, tillsammans med 
Litauen, Estonia och Polen, på högsta resultat: 9,1. Medelvärdet i EU var 8,1. Österrikarna var 
mest tveksamma och här uppgick undersökningsvärdet endast till 6,3. Sverige låg även högst 
(8,1) vad gäller hur tillfredställande man skulle uppleva det att ha en individ från en annan 
etnisk grupp på landets högsta position. EU-medelvärdet var här 6,1 och Cypern hade lägst 
siffra; 3,9. Av de EU-medborgare som själva definierade sig som tillhörande en minoritets-
grupp angav 23 procent att de upplevt sig ha blivit etniskt diskriminerade, och 14 procent av 
Européerna har bevittnat diskriminering eller trakasserier på grund av etnicitet. 76 procent av 
svenskarna ser den etniska diskrimineringen som utbredd i landet och 24 procent har själva 
bevittnat exempel på det, vilket placerar vårt land på den övre delen av listan. Nederländerna 
har här den högsta placeringen medan Polackerna är de som minst anser att diskrimineringen 
är utbredd.  
     Forskningen visar av allt att döma att immigrationen inte går obemärkt förbi. Detta 
föranleder ett resonemang kring hur samhället ska utformas så alla som vistas där får 
möjlighet till ett gott liv. 
 
 
3.5 Det mångkulturella samhället 
 
Begreppet ”mångkulturell” myntades 1974 av en journalist på Dagens Nyheter, och han såg 
då framför sig ett samhälle där etniska grupper levde sida vid sida. För många är det ett ideal, 
för andra en hotbild. Forskare brukar använda tre olika modeller då de beskriver hur 
samhällets möte med de nya invånarna kan avlöpa. Smältdegelteorin innebär att nytillkomna 
och förutvarande värderingar och kulturella yttringar smälter samman, och att ett nytt folk 
med en ny kultur uppstår. Det pluralistiska samhället är det vi även kallar det mångkulturella, 
vilket nämnts ovan, och slutligen talas det om det assimilatoriska samhället där det krävs att 
de nytillkomna anpassar sig efter majoritetsbefolkningens kultur och låter denna vara 
måttstock för värderingar och vanor. Historiskt sett assimilerades de flesta immigranterna i 
Sverige, detta började dock ifrågasättas under 1950-talet och 1975 inleddes en ny politik då 
”jämlikhet, valfrihet och samverkan” blev ledorden. Det nya var att invandrarna skulle få 
möjligheten att välja i vilken mån de ville överge sin ursprungsidentitet och hur mycket de 
ville ta till sig av den svenska kulturen (Svanberg & Tydén, 1999:78ff).  
     Delanty (2008:685) menar att många nationer idag ifrågasätter multikulturalismen som 
politiskt mål, och att det finns de som menar att den underminerar invandrarnas integration. 
Azar (2001:83) ser dock multikulturalismens väg som farbar och förespråkar att invandraren 
ska få vara både svensk och behålla sin etniska identitet. Han anser att föreställningen om att 
en viss grupp, vare sig den är av svensk- eller annan etnicitet, är radikalt annorlunda än de 
övriga utgör ett hinder både för svensken och för invandraren och måste förbytas i en insikt 
om att det endast finns ett territorium och att alla som är medborgare där är svenskar. 
     I Nederländerna har van de Vijver, Breugelmans och Schalk-Soekar (2008:97ff) undersökt 
vilka attityder befolkningen har till multikulturalism, och en studie bygger på resultatet av sex 
olika datainsamlingar gjorda mellan 1999 och 2007. Trots stora förändringar i landet, bland 
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annat en negativ diskurs om multikulturalism i media, en hårdnande invandrarpolitik och flera 
incidenter med anknytning till invandrare, fann man att inställningen till multikulturalismen är 
stabil. De flesta är svagt positiva till lika rättigheter och samhälleligt deltagande för alla 
grupper. Nästa studie som van de Vijver et.al. behandlar är en attitydundersökning genomförd 
bland 3678 holländare vid tre olika tillfällen; 1998, 2001 och 2004. Här är stödet för 
multikulturalismen något lägre, men liksom i den förra undersökningen är attityderna stabila 
över tid. En kommentar som nämns i studien är att ett samhälle som består av varierande 
kulturella grupper har större möjligheter att hantera nya problem.  
     Mångkulturismen, och därmed de studier som görs om den, handlar således om hur 
människor med olika ursprung försöker leva tillsammans. Trots detta ägnar tidigare forskning 
föga uppmärksamhet åt majoritetsbefolkningens upplevelse av den förändrade samhälls-
situationen. I min studie vill jag därför söka svar på hur de den svenska ursprungs-
befolkningen upplever mötet med de nyanlända, och metoden jag avser att använda är 
Grundad teori. 
 
 

4. Metod 
 
I studiet av majoritetsbefolkningens upplevelse av att bo och leva nära människor från andra 
kulturer ville jag komma så nära verkligheten som möjligt. Metoden skulle även vara öppen 
för det oväntade. Jag vill i det kommande avsnittet visa på vilket sätt Grundad teori uppfyller 
de anspråk jag ställde vid valet av undersökningsmetod. 
 
 
4.1 Grundad teori 
 
Hartman (2001:36f) beskriver Grundad teori som ett sätt att systematiskt och förutsättnings-
löst söka efter sanningen, där en teori förankrad i verkligheten slutligen växer fram. Denna 
metod passade således mitt syfte. Den beskrivs även av Guvå och Hylander som ett 
arbetsredskap på vägen att nå ytterligare kunskap och den utgår från ett aktörsperspektiv 
baserat på tanken att verkligheten förändras där människor möts (Guvå & Hylander, 2003:11, 
93). Grundad teori försöker både förstå vilka fenomen som är viktiga för aktörerna och 
förklara hur dessa fenomen hänger samman (Hartman 2001:80f). Metoden, som är kvalitativ, 
härstammar från pragmatismens vetenskapsfilosofiska helhetssyn och från den symboliska 
interaktionismen (Guvå & Hylander, 2003:6, 26). Upphovsmän var Anselm Strauss och 
Barney Glaser som tillsammans 1967 gav ut The Discovery of Grounded Theory. De gick 
sedermera skilda vägar och utvecklade teserna på olika sätt, men Hartman (2001:11, 43) 
menar att Glasers teorier ligger närmast ursprunget. Det var också dennes metoder jag följde i 
arbetet med min uppsats. 
     Min utgångspunkt var att jag inte på förhand kunde veta vad som var betydelsefullt för 
dem som hör till undersökningsgruppen och Hartman (2001:61f) hänvisar till Glaser, i vars 
arbetsmetoder forskningsområdet och forskningsproblemet åtskiljs. Med forskningsområde 
avses här den grupp individer som undersöks, men vad dessa har för problem, det vill säga 
vilka fenomen som är aktuella, kan man enligt Glaser inte sia om i förväg. Jag valde att inte 
utgå från någon färdig teori, då det enligt Guvå och Hylander (2003:75f) motverkar tanken att 
låta data, och endast data, leda undersökaren mot resultatet. Då forskaren samlar in data från 
forskningsområdet kommer problembilden att träda fram, och kunskapen växa om vad som är 
betydelsefullt för informanterna. Jag ville med min undersökning försöka skapa en grundad 
teori som besvarade frågorna kring den företeelse jag studerade. Hartman menar att Grundad 
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teori genererar teorier på mellannivån, de ger inte allomfattande förklaringar på 
samhällsfenomen, men går längre än de arbetshypoteser som endast visar på enkla samband 
(Hartman, 2001:46). Mitt mål var att skapa en teori som klarlägger hur den studerade gruppen 
upplever sin situation på den plats där undersökningen genomförts. 
 
 
4.2 Förförståelse 
 
Den egna förförståelsen uppmärksammas inte så mycket inom Grundad teori. Guvå och 
Hylander (2003:15, 76) nämner dock att även den forskare som försöker arbeta förutsättnings-
löst styrs av sina egna ontologiska och epistemologiska utgångspunkter. De anser att egna 
erfarenheter kan användas som data på samma sätt som annat insamlat material, något som 
jag valde att inte göra. Min mening är att detta skulle ha varit alltför riskfullt då de egna 
tankarna lätt kunde vägt över. Däremot vill jag här redovisa vilken förförståelse jag bar med 
mig in i studiet av undersökningsgruppen. Mitt antagande var att många av de boende på 
orten, där jag själv inte är bosatt, har en negativ syn på de asylsökandes närvaro, vilket har lett 
till att de påverkats att fokusera på sådant som inte fungerar trots att det motsatta lika gärna 
kunde ha varit fallet. Jag förmodade att det uppstått problem då det anlänt ett stort antal 
individer, vilka varit med om svåra omvälvande upplevelser och som inte kan uttrycka sig på 
det nya landets språk. Vidare fanns tankarna att de bofasta i samhället känt sig felbehandlade 
då de inte fått medverka i beslutet att låta de asylsökande uppehålla sig där. Jag trodde mig 
dock även kunna finna dem som upplevt mötet med flyktingarna på ett positivt sätt. Att 
nedteckna den egna förförståelsen, som jag nu valt att göra, är inget krav inom Grundad teori 
men jag håller före att det hjälper forskaren att tydliggöra för sig själv vilken bild denne utgått 
ifrån. 
 
 
4.3 Urval 
 
Den plats jag valde att utföra min studie på valdes med tanke på att befolkningen innan de 
asylsökande började anlända 2001 var tämligen etniskt homogen. Då informanterna kunde 
jämföra sina upplevelser av livet med andra kulturer vid den egna dörren med hur tillvaron 
var innan flyktingarna kom blev bilden tydligare. Samhällets litenhet gör även att de 
nyanlända märks och syns på ett helt annat sätt än de skulle ha gjort i en stor stad där 
människor lever mer anonymt.  
     Inom Grundad teori kan metoden för datainsamling varieras obegränsat och allt kan 
betraktas som data, Hartman pekar på att Glaser, som ju var en av grundarna, ofta uttryckte att 
”All is data”.  Utgångspunkten är en grupp människor vars tillvaro ska undersökas. Vilka 
personer som ska ingå i undersökningen är inledningsvis öppet. Teoretiskt sett kunde jag 
alltså valt att göra en enkät och sedan använda materialet som data (Hartman, 2001:63f, 78). 
Nu avsåg jag dock att nå på djupet och då var det lämpligare att intervjua utvalda individer. 
För att bredda datainsamlandet och få med så många indikatorer som möjligt har jag även sökt 
efter data på andra sätt. Informanterna har fått berätta anekdoter de hört om de asylsökande 
och artiklar ur lokaltidningen har fått utgöra kompletterande data. Jag deltog även i en 
samling på den aktuella orten, vilken anordnades av ett lokalt politiskt parti. Mötets tema var 
villkoren för de asylsökande och hur närvaron av de dessa fungerar i samhället, och 
uppfattningar som framkom där har ävenledes utgjort bidrag till datainsamlingen. Enligt 
Hartman är det viktiga inte varifrån data kommer utan att den behandlas systematiskt, samt att 
man har i åtanke att data gäller företeelser och inte personer. De sekundära källorna måste 
även stämmas av med det egna insamlade datamaterialet, vilket väger tyngst. Glaser och 
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Strauss framställer två kriterier för hur data ska vara beskaffad; den ska kunna förmedla 
information om kategorier, dess egenskaper och relationer sinsemellan, detta är kriteriet 
ändamål, vidare ska urvalet ha relevans. Det sistnämnda innebär att kategoribegreppen och 
relationerna mellan dem ska ha betydelse för det som undersöks (Hartman, 2001:63ff).  Med 
kategori menar Hartman (2001:21,80) följande; ord och fraser som beskriver ett fenomen, det 
vill säga en företeelse som har mening, eftersöks i datatexten. Dessa betydelsebärande ord och 
fraser indikerar vilka fenomen som hör samman, och de jämförs med varandra beträffande 
vad som förenar och vad som skiljer dem åt, för att slutligen sättas samman i större enheter 
vilka bildar kategorier. 
     Hartman (2001:37) påpekar att man inte kan förfara hur som helst om man vill använda 
Grundad teori som forskningsmetod, utan att det finns väl utarbetade regler att förhålla sig till. 
I metoden görs urvalet i tre steg, och i det första, öppna, urvalet ska personerna ifråga vara av 
så vitt skilda slag som möjligt trots att forskaren egentligen inte vet vilka indikatorer denne 
söker efter. Skillnaderna inom undersökningsgruppen maximeras, allt för att så många 
aspekter och egenskaper som möjligt ska kunna framträda (Hartman, 2001:74). Detta var 
problematiskt och motsägande. Hur skulle jag kunna veta att personerna i fråga var olika när 
jag inte visste på vilka punkter de ska skilja sig åt från varandra? Valet skedde således 
tämligen slumpartat, men jag bestämde mig för att sprida ålders- och könsfördelningen. Jag 
använde ett strategiskt bekvämlighetsurval och kontaktade bekantas bekanta, detta för att 
undvika risken att informanterna skulle svara ”politiskt korrekt”, en fara som kunde ha ökat 
om dessa hade haft en personlig relation till mig. Jag visste heller inte på förhand vilken 
inställning informanterna hade till de asylsökande, mitt enda kriterium var att informanterna 
skulle ha vistats på orten under ett flertal år. I det första urvalet intervjuades två kvinnor, en 
arbetslös nittonåring och en pensionär, samt en yrkesverksam man i övre medelåldern. I min 
undersökning har jag valt att kalla dem Emmy, Stina och Peter. I andra halvan av intervjun 
med Peter anslöt sig även hans fru, Lisbet. Något hände i intervjusituationen då frun kom med 
i samtalet, Peter blev frispråkigare och mer kritisk mot invandrarna och migrationsverket. 
Kände de en ändrad maktbalans, att de var två mot en, och därmed vågade uttrycka mer av 
vad de kände?  
     På grund av att undersökningen var så liten kom de två sista urvalen att omfattas av en 
person vardera. I det andra urvalet, det selektiva, sökte jag efter den informant som bäst kunde 
svara på frågor om de kategorier som framkommit under datainsamlingen och dess 
bearbetning. En medelålders kvinna, som i sitt dagliga arbete i en butik möter både de 
asylsökande och dem som bott länge på orten, intervjuades. Hon benämns här som Ingela. 
Slutligen gjordes ett tredje urval, det teoretiska, som syftade till att införskaffa information om 
hur relationerna mellan kategorierna såg ut. En man, här kallad Mats, som även han i sitt yrke 
möter många av invånarna, i synnerhet de yngre, blev min informant. Min önskan var att jag 
skulle ha funnit en yngre manlig person att intervjua, men detta gick inte att infria. Det ringa 
omfånget ledde till att den mättnad som Hartman (2001:72) förespråkar inte kunde uppnås. 
Att komma till den punkt där ingen ny information tillkommer från forskningsfältet är 
omöjligt med bara fem intervjuer, i synnerhet som mättnad ska uppstå inom varje urval. 
Informanterna var dock tämligen samstämmiga, vilket kan tyda på att jag åtminstone var på 
väg mot en mättnad, även om det naturligtvis är omöjligt att veta vad jag missade på grund av 
de endast var ett fåtal. 
 
 
4.4 Intervjuprocessen 
 
Under förberedelsearbetet uppstod problemet att finna rätt frågor att ställa. Här krävdes 
mycket möda för att kunna fånga något mer än bara attityden till de asylsökande. Inom 
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Grundad teori nämns inget om hur en intervjuguide ska utformas, men öppenheten för att 
verkligheten kan vara annorlunda än vi föreställer oss står i centrum. Det betonas att det är 
undersökningsgruppens problem som ska vara i fokus och inte forskarens teorier om vad som 
kan vara viktigt (Hartman, 2001:62). För att få råd vände jag mig till fenomenologin som även 
den vill finna de fenomen som är betydelsefulla för den som intervjuas. Moustakas 
(1994:116) menar bland annat att informanten kan uppmanas att berätta om incidenter och 
personer som sätts i samband med upplevelsen av den aktuella situationen, hur detta påverkat 
henne/honom och vilka förändringar som sätts i samband med företeelsen. Vidare kan 
samtalet röra sig om hur personer i omgivningen har påverkats, om hur den som intervjuas 
tänker kring ett visst fenomen, samt om vilka känslor som då väcks. Dessa ledstjärnor är 
tänkta att få igång ett öppet samtal och formuläret ska inte följas slaviskt. I min undersökning 
fungerade intervjuguiden som ett stöd då samtalet riskerade att ebba ut, och som en hjälp för 
att få informanterna att fundera vidare kring sina upplevelser av de asylsökandes närvaro i 
samhället. För att värna öppenheten lät jag samtalet bölja utan att vara så noga med att alla 
frågorna ställdes och besvarades enlig intervjuguiden. 
     Ett missivbrev, utformat med ledning av Ryens (2004:76f) skrift om kvalitativa intervjuer, 
delades ut till informanterna före intervjutillfället, så att de i lugn och ro kunde sätta sig in i 
undersökningens syfte. Vid intervjuerna använde jag bandinspelning trots att Glaser inte 
rekommenderar det (Hartman, 2001:64). Att hinna avgöra vad som är viktigt i en 
intervjusituation är mycket svårt och att anteckna allt som sägs under ett helt möte med en 
informant överstiger min förmåga. Visserligen motiverar Hartman frånvaron av bandspelare 
med att det inte är betydelsefullt att allt datamaterial är exakt korrekt, men då jag är ovan som 
forskare är det svårt att avgöra var gräsen går. Jag valde därför att ta det säkra före det osäkra 
och lade hellre ned tid på att transkribera de inspelade intervjuerna. Varje intervju tog cirka en 
timme att genomföra och de utfördes i samtliga fall i informanternas hem.  
     Ryen (2004:102) beskriver den interaktion som äger rum vid ett intervjutillfälle, och hon 
menar att vi genom det samtal som förs är med om att skapa en verklighet. Detta 
uppmärksammade jag vid ett flertal tillfällen under intervjuerna, då informanten först svarade 
att denne inte tänkt på företeelsen, för att sedan en stund senare ge ett svar på frågan. Detta 
tolkar jag som att en tankeprocess igångsattes där samtalsämnet bearbetades. Jag menar dock 
att detta inte minskar tillförlitligheten utan snarare visar på att en kvalitativ intervju når på 
djupet. Jag valde att även låta informanterna berätta om situationer och erfarenheter av de 
asylsökande som de hört att andra varit med om, detta för att försöka fånga de tankar som rör 
sig bland lokalbefolkningen i samhället. Enligt Grundad teori kan berättelser och anekdoter 
användas som data (Hartman 2001:68). Då samtalet om de asylsökandes närvaro stundtals 
varit brännande på orten var jag rädd för att informanterna skulle hålla inne med sina tankar. 
Att fråga om andras upplevelser, för att sedan be om deras personliga uppfattning om det som 
de berättat var därför även ett sätt att få igång samtalet kring det som kunde uppfattas vara 
känsligt.  
 
 
4.5 Analys 
 
Inom Grundad teori görs analysen i tre etapper, baserat på det öppna, det selektiva och det 
teoretiska urvalet. Då de tre första intervjuerna var inspelade transkriberades de, och ett 
inledande kodningsarbetet gjordes. I denna öppna fas var målet att finna så många olika 
faktiska koder, det vill säga egenskaper och kategorier, som möjligt. Ord och fraser fungerade 
som betydelsebärande indikatorer, och de urskiljdes och sorterades. Här fick jag även nytta av 
de minnesanteckningar, memos, som förts under arbetets gång. Hartman menar att de idéer 
som väcks där blir en grundläggande hjälp i analysarbetet. Under denna fas framträdde en 
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kärnkategori. Denna ska enligt Hartman ha en central roll och förekomma frekvent i 
datamaterialet. Den ska även ge uttryck åt en huvudproblematik och ha relationer till de 
övriga kategorierna, samt förklara en huvuddel av det beteende som studien rör (Hartman, 
2001:79ff). 
     Kommen så långt i mitt arbete var det dags att göra ett nytt urval. Den data som insamlades 
i det selektiva urvalet prövades mot och jämfördes med de kategorier som framkommit i den 
första analysen. Detta deduktiva moment säkerställde att den begynnande teorin höll måttet 
(Hartman, 2001:69). Guvå och Hylander (2003:80) varnar för risken att ett cirkulärt 
resonemang kan uppstå där man letar efter data som passar teorin. I min undersökning var det 
dock tydligt att det andra urvalet bekräftade det som dittills framkommit och min teori kunde 
således behållas. I detta skede skulle de kategorier som inte var relaterade till kärnkategorin 
sorteras ut. I mitt material fanns ett par sådana, vilka togs bort. Slutligen inträdde den 
teoretiska fasen, som utgick från det tredje urvalet. Enligt Grundad teori ska här relationerna 
mellan kategorierna och kärnkategorin klargöras (Hartman, 2001:83), men detta var svårt att 
fånga i intervjusituationen. Istället fick det sista urvalet karaktären av en fördjupning, som 
även berörde det som tidigare framkommit i intervjuerna. Därmed bidrog samtalet ändå 
indirekt till att förklara hur kategorierna var relaterade till varandra, även om den mesta 
kartläggningen gjordes av mig i analysen av hela materialet. 
     De teorier som framarbetas i Grundad teori kan, enligt Hartman (2001:79) vara antingen 
faktiska eller formella. De förstnämnda har något att säga om den undersökta gruppen, medan 
de formella teorierna fokuserar på relationen mellan fenomenen och säger något generellt om 
företeelsen. För att kunna skapa en faktisk teori räcker det med att koda 10-15 kategorier, i 
mitt arbete framkom en kärnkategori vilken var relaterad till 14 underkategorier. Att komma 
längre än till en faktisk teori vore förmätet att tro, då min undersökning är gjord på en specifik 
plats där specifika omständigheter råder. Möjligtvis kan det förmodas att studien har något att 
säga om orter med liknande förhållanden. Hartman understryker att de antaganden forskaren 
gör i sin teori måste vara förankrade i den data som insamlats, något som även ska framgå i 
skrivningen av resultatet (Hartman, 2001:106). Detta har jag varit noga med att följa. 
     I analysarbetet integrerades även den övriga data som insamlats; tidningsartiklar skrivna i 
lokaltidningen tidsmässigt i nära anslutning till undersökningen, och meningar uttryckta på 
mötet som gällde de asylsökandes villkor i samhället. De indikatorer jag fann sorterades och 
behandlades som annan data, även om jag lät informanternas bidrag till undersökningen väga 
tyngst. Således var jag mer sparsam i urvalet av citat från det sekundära materialet. Genom 
hela analysarbetet fick de minnesanteckningar som förts tjäna till inspiration och vägledning. 
Den kärnkategori som visade sig i den första analysen utgjorde navet i den teori som växte 
fram under arbetets gång. Genom kreativt arbete, något som Hartman förespråkar (2001:83), 
sorterades de betydelsebärande citaten i olika kategorier, och ett mönster kunde så småningom 
framträda. Då materialet var uttömt och en mättnad av idéflödet inträdde avslutade jag 
analysarbetet i hopp om att den teoretiska fullständighet som Hartman (2001:91) talar om 
uppnåtts. Jag avslutade analysarbetet med att rita en skiss över hur relationerna mellan 
kärnkategorin och underkategorierna ser ut. Hartman (2001:9) menar att då teorin är väl 
grundad i data kan man förlita sig på resultatet och någon ytterligare verifiering behövs inte. 
Jag valde slutligen att följa Guvå och Hylanders (2003:85) råd att i efterhand jämföra mitt 
resultat med ett par befintliga teorier och med tidigare forskning inom området. 
     Det bör nämnas att de asylsökande i resultatdelen genomgående benämns som en enhetlig 
grupp, trots att det enda de har gemensamt är att de anlänt till samma ort. Mitt ordval beror 
dels på att undersökningen handlar om hur de bofasta upplever närvaron av människor från 
andra länder oavsett varifrån dessa kommer, dels på att de som placerats på orten oftast 
uppfattas som en grupp av ortsbefolkningen. Jag har därför valt att följa ortens språkbruk och 
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omnämna de nyanlända som ”de asylsökande” eller ”flyktingarna”, trots att det egentligen bär 
mig emot. 
 
 
4.6 Validitet 
 
Guvå och Hylanders (2003:87ff) menar att eftersom forskaren i Grundad teori använder sig 
själv som redskap blir det extra betydelsefullt för tillförlitligheten att denne redogör för 
tillvägagångssättet samt beskriver hur väl metoden följts, något som jag försökt göra i detta 
avsnitt. Hartman (2001:53f) betonar att den framväxande teorin måste grundas i insamlad data 
och teorin får inte användas på andra områden än inom det där den tillkom. Vidare föreskrivs 
tre kriterier på en tillförlitlig Grundad teori: Först nämns kravet på relevans vilket innebär att 
teorin måste beskriva det som den är tänkt att beskriva, och att den visar på det som är 
viktigast för de individer som teorin gäller. Hartman menar att detta uppnås om forskaren låter 
data generera problemställningen och styra analysen, även de kategoribegrepp som skapas ska 
framspringa ur arbetet med data. Det andra kriteriet är att teorin måste fungera och vara 
användbar i verkligheten. Den ska kunna förklara det beskrivna skeendet och tolka vad som 
händer inom undersökningsområdet. Modifierbarhet är det tredje kriteriet och det innebär att 
teorin ska kunna förändras om ny data insamlas som visar att verkligheten har blivit 
annorlunda. Dessa kriterier har jag haft som målsättning i arbetet med min studie, i synnerhet 
har jag lagt ned möda på att informanterna ska känna igen sig i den verklighet som beskrivs 
och att respekten för deras person ska upprätthållas.  
 
 
4.7 Forskningsetiska ställningstaganden 
 
Under arbetet med undersökningen har jag så långt jag har kunnat följt de forskningsetiska 
principer som förespråkas av Vetenskapsrådet (www.vr.se). Detta innebar att jag dels 
muntligt och dels i missivbrevet upplyste om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och 
vad som avsågs med deras deltagande i undersökningen (informationskravet). Vidare innebar 
samtyckeskravet att informanterna gav sitt godkännande till att medverka och att de 
meddelades att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Konfidentialitetskravet 
upprätthölls genom att informanterna avidentifierades och att uppgifter som kan tyda på vem 
den enskilde individen är ändrades. Då yrke angivits har informanten lämnat sitt samtycke till 
detta. Materialet förvaras oåtkomligt för utomstående och endast resultatet lämnas ut till andra 
än forskaren själv. Vad gäller nyttjandekravet kommer det insamlade materialet endast att 
används till forskningsändamål. Resultatet är däremot offentligt, och Gustavsson, Hermerén 
och Petersson (Vetenskapsrådets rapport, 2005:39) menar att det allmänt anses att forskaren 
har en skyldighet att offentliggöra resultatet, detta för att samhället ska kunna dra nytta av det 
som framkommit och för att andra forskare ska kunna vidareutveckla detsamma. 
     Med detta sagt vill jag övergå till att presentera den genomförda undersökningens resultat. 
Det kommer att göras genom att informanternas citat presenteras och kommenteras, vart och 
ett i den kategori där de hör hemma. 
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5. Resultat 
 
I det här avsnittet vill jag redogöra för de resultat som framkom i undersökningen. Jag inleder 
med att skildra de specifika förhållanden som råder i samhället, och fortsätter sedan med att 
beskriva den kärnkategori jag fann; ’ambivalens mellan positivt intresse och misstänksamhet’. 
Därefter redovisar jag de underkategorier som framträdde i analysen av materialet. Det 
positiva intresset följdes av nyfikenhet, positiva erfarenheter, önskan om samhörighet, respekt 
och förståelse, medlidande, samt tacksamhet och insikt om hur bra man själv har det. De 
negativa aspekterna bestod av misstänksamhet och negativa erfarenheter, fördomar, brist på 
respekt, uppfattningen att ”dom andra” bär ansvaret, en upplevelse av att det som är 
annorlunda stör ordningen, samt att de bofasta erfor ett avstånd till de asylsökande. Ytterligare 
en kategori, relaterad till båda områdena, var att befolkningen blivit van vid ’de andra’. 
Slutligen sammanfattas studiens resultat. 
     Undersökningen är gjord på en liten ort där de flesta människorna känner, eller åtminstone 
vet om, varandra. Då befolkningen mycket hastigt utökades med femton procent gick det inte 
obemärkt förbi. Många rykten gick om vilka som kommit och farhågor fanns om hur det hela 
skulle avlöpa. Det uppstod en rädsla att den lugna lunken i samhället skulle brytas och att de 
nytillkomna skulle ställa till med bråk då de antogs vara vana vid sådant på grund av sina 
problemfyllda bakgrunder. Att antalet asylsökande var så stort i förhållande till befolknings-
mängden var också ett ansenligt bekymmer för invånarna.  
     Med tiden framträdde en annan försvårande omständighet; de asylsökande stannar endast 
en kort tid. I samlingen om flyktingarnas villkor redogjorde Migrationsverkets representant 
för tidsaspekten, hon berättade att det kan ta mellan två månader och fem år för en 
asylsökande att få ett slutgiltigt besked. Då det tar lång tid beror det oftast på att det är svårt 
att få fram uppgifter och att dessa ändras under tidens gång. Detta leder till att många av de 
bofasta inte anser det lönt att bygga upp personliga kontakter med de nyanlända. Man hinner 
heller inte se människan bakom språket och hudfärgen, flyktingarna blir utbytbara, några som 
en kort tid fyller en plats i en lägenhet. 
     Så ser situationen på orten ut, och detta har påverkat hur de boende har upplevt 
omställningen till och livet i ett mångkulturellt samhälle. 
 
 
5.1 Kärnkategori: Ambivalens  
 
Resultatet av undersökningen visar att majoritetsbefolkningen upplever en ambivalens mellan 
ett positivt intresse av och en misstänksamhet mot de nyanlända. Denna kluvenhet finns inte 
mellan de olika människorna utan inom den enskilda individen, och samtliga informanter, 
oavsett inställning till de asylsökande, uppvisar den här ambivalensen, om än i olika hög grad. 
Ett exempel på det var Ingelas kommentar:  

 
Jaa, jag vet inte, jag tycker att det är (tankepaus) det är synd om många för dom 
behöver kanske komma hit också, samtidigt så tycker jag att det verkar som att det 
kommer hit många som, ja, ett dåligt klientel på folk. 

 
Oftast uppenbarades dock ambivalensen genom att informanten uttryckte tankar av 
motstående karaktär och i varje samtal framkom både ett positivt intresse och en 
misstänksamhet, även om balansen däremellan skiftade. Kärnkategorin består således av en 
ambivalens mellan positiva och negativa tankar om, och upplevelser av möten med, de 
asylsökande. I resultatet har de betydelsebärande meningar som yttrats sorterats i kategorier 
under respektive sida av ambivalensen, och nedanstående skiss visar hur de olika 



 20 

underkategorierna är relaterade till kärnkategorin. Kategorin Vana vid ”de andra” relaterar 
både till det positiva intresset och till misstänksamheten.  
 
 

Kategoriernas inbördes relationer 
 

 
 
 
5.2 Positivt intresse 
 
Positivt intresse  
 
Ett positivt intresse väcktes då flyktingarna, som enligt Migrationsverkets representant kom 
från bland annat Irak, Somalia och före detta Sovjet, anlände till samhället. Peter berättade om 
hur människor i samhället engagerade sig då de första asylsökande kom. Man planerade att 
inbjuda de nyanlända till ett café och många sa att Åh, då vill vi hjälpa till! I intervjuerna 
märks även ett intresse för det som upplevs som nytt. Bland annat fascinerar kulturen, maten, 
religionen och kläderna. Emmy menade att det var spännande med de nytillkomna 
samhällsinvånarna. Nya utsikter hade öppnats då världen kom till henne, hon var märkbart 
glad när hon berättade att hon nu såg möjligheten till personlig utveckling: 
 

På sätt och vis tycker jag att det är ganska roligt för dom kanske kan lära en lite 
nytt. Det tycker jag är lite intressant att…. Dom kommer ju från andra ställen och 
dom vet andra saker som dom kan lära mig, lite andra saker som man kanske inte 
får lära sig här. 

 
Stina kommenterade att hon var positiv till att världen hade kommit närmare, och 
undersökningen visar således att intresset för de asylsökande är stort. 
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Nyfikenhet 
 
Nya människor med ett annat sätt att leva har kittlat nyfikenheten, och informanterna 
funderade ofta på vilka dessa är, varifrån de kommer och vad de varit med om. Stinas tankar 
gick ofta i de banorna: 
 

Det kan ta långa stunder då man står och funderar när man ser det där, när man 
har kommit nån gång när dom har kommit och lastat in. (…) det är nog det att 
man är nyfiken och funderar på vart dom kommer ifrån. Och sen är det det, 
undrar och tänker man; vad har ni för historia bakom? Det funderar man. 

 
Även Emmys nyfikenhet har väckts. Då hon möter de asylsökande funderar hon på hur 
människor har det i andra länder. Flyktingarnas närvaro i samhället har således lett till att en 
nyfikenhet på människor från andra kulturer uppkommit. 
 
 
Positiva erfarenheter 
 
Stina har lärt känna en av de asylsökande, något som hon upplevt som mycket positivt: 
 

Det har ju varit väldigt intressant! Det tycker jag. Vi hade ju Kobina. Vilken 
underbar människa! Och hennes pojkar! Oj, vilken människa!!! (…) och jag 
frågade ju henne rent ut; hur kunde du komma hit? 

 
Stina ansåg att människorna i samhället går miste om något värdefullt då de lever uppdelade i 
två grupper. ”För det kan finnas många Kobina. Väldigt många!”. Även Lisbet kände till 
goda exempel på lyckat umgänge: 

 
Dom här grannarna, Anna och dom, tyckte det var rätt roligt med flykting-
familjerna mitt emot, dom fick ju kontakt, dom bodde ju grannar, och dom hjälpte 
dom här gamla och så, det finns många som har fått bra kontakt. 

 
Mats berättade om ungdomar som glatt och frivilligt ställde upp som faddrar då en nyanländ 
elev skulle börja skolan. Dessa såg till att hon inte behövde vara ensam och hjälptes åt enligt 
ett rullande schema. Peter och Lisbet hade blivit hembjudna till någon av de asylsökande och 
såg det som en berikande erfarenhet. De hade även bjudit tillbaka med kräftor på menyn, ett 
kulturutbyte som utföll till belåtenhet för båda parter. Det finns alltså exempel på positiva 
erfarenheter från möten med de asylsökande. 
 
 
Önskan om samhörighet 
 
Mestadels lever de asylsökande och svenskarna åtskilda, Emmy bar dock på en dröm om ett 
mångkulturellt samhälle. Hon beklagade att de asylsökande och svenskarna umgås var för sig 
och menade att samhället skulle må bra av lite blandning: 
 

Jag tycker ju att det borde vara mer så där samhörighet, att alla hänger ihop, att 
det inte är såna där konflikter med dom och så där. Utan att dom mer smälter in i 
mängden, typ. (…) det är väl liksom att folk måste försöka acceptera varann helt 
enkelt. För man kan ju inte ändra folk utan man kan ju bara ändra sig själv, vad 
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man tycker och tänker och gör. Man kan ju inte ändra nån annan, nån annans 
åsikter eller nåt sånt där. Det är helt enkelt det att man måste acceptera hur 
samhället är. 

 
I samtalet med Mats framkom att han gärna ville att flyktingarna integrerades mer i samhället, 
men han menade att det skulle ha varit lättare om de stannat längre på orten: 
 

För det är ju det här liksom att få en acceptans då, eller för att man ska gilla 
läget, så tror jag att man ska se människan bakom språket eller hudfärgen, och 
det är jättesvårt om dom bara stannar ett och ett halvt år. Så kommer det nån 
annan och tar dess plats och lägenhet.  

 
Han menar vidare att om de varit bofasta; 
 

…då har man ju lättare kunnat utskilja agnarna från vetet och säga definitivt att 
det där är en dålig människa, okey, han pratar dålig svenska, han har konstig 
hudfärg, men dessutom är han kriminell, honom tycker vi inte om, men hans 
granne han är en trevlig man och han jobbar och sliter och så där. Fast å andra 
sidan, även kriminella är människor. Men det är ju accepterat att tycka illa om 
dom så vi får väl göra det då, om det är så. 

 
Undersökningen visar alltså att det finns en vilja till ökad samhörighet och kontakt med de 
asylsökande, men pekar också på det faktum att de flesta av dessa endast stannar en kort tid 
vilket kan göra det svårt att nå målet. 
 
 
Respekt  
 
Majoritetsbefolkningen uppvisade en förståelse för att människor från olika kulturer lever på 
olika sätt och de ansåg att man bör respektera detta. Informanterna menade att de asylsökande 
skulle få fortsätta att utöva sina kulturella vanor. Ingela uttryckte det så här: 
 

Det tycker jag är fånigt när dom kommer, att dom får inte ha sjalar på jobbet 
eller i skolan eller vad det nu är för nånting. Är det deras kultur så måste dom väl 
få ha de tycker jag. För det kan ju inte vara störande på nåt vis…  

 
Mats ansåg att det var problemfritt egna gudstjänstlokaler och religiösa matvanor. Då vi 
samtalade om hur de nyanlända förändrat invånarnas sätt att se på andra människor sa Stina: 
 

Man ska inte ta allting för givet att det är som en annan har rätt, va. Utan det kan 
ju vara lika rätt som dom har, fast det är annorlunda. (…) En människa är ju en 
människa, men man kan ha så mycket olika för sig, och leva på så olika sätt, och 
det är samma människa i alla fall invändigt. 
 

Här syns en respekt för de nyanlända som personer och för den kultur de representerar. 
Debattsidan i lokaltidningen visade att de nyanlända även öppnat ögonen för att det finns 
olikheter också inom Sveriges gränser, och att vi därför inte har någon anledning att begränsa 
människors strävan att leva på ett visst sätt. En replik mot Sverigedemokraterna den 3/10 -08 
visade på detta:  
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Sverigedemokraterna vill ha en kultur och en religion med motiveringen att ett 
mångkulturellt samhälle inte fungerar. Men det finns inga enkulturella samhällen, 
så påståendet faller liksom av sig självt. 

 
 
Förståelse 
 
Ibland gjordes aktiva ansträngningar för att försöka förstå hur de nyanlända hade det innan de 
kom till Sverige. Mats berättade att han brukar samtala med de unga han möter i sitt arbete:  
 

Ja, det gör man ju och då kommer man ju ofta, ja att man pratar med dem, 
försöker förstå hur dom levde och… de jag tänker på nu, deras pappa var ju, ja i 
princip fåraherde i Syrien, han hade väl mellan 50 och 100 får.(…) och dom hade 
gått väldigt sporadiskt i skolan. Dom bodde uppe i bergen. Så vilket steg! Ta 
familjen och tre barn och komma hit då.  

  
Förståelsen var stor för att krig och andra oroligheter kan tvinga människor på flykt, och Mats 
menade att Sverige är ett rikt land som har råd att vara generöst. Uppehället för de 
asylsökande och bidragsfrågan var dock något som engagerade invånarna i samhället. Jag ger 
Ingela ordet: 
 

Man vet inte så jättemycket om det, men alltså, många som man hör prata ”ja, 
men dom har ju allting betalt och dom har ju så bra och så här”. Det tror jag inte 
alls att dom har. Dom har väl en möblerad lägenhet och sen får väl dom leva på 
existensminimum, som alla andra.  
 

Således finns en förståelse för att det inte är enkelt att bryta upp och försöka skapa sig ett liv 
på en ny plats, men även en insikt i de svårigheter som möter de nyanlända både i form av 
förtal och låg ekonomisk standard. 
 
 
Medlidande 
 
Det positiva intresset ledde också till att det har väckts ett medlidande med de nyankomna i 
samhället. Även Ingela, som varit med om erfarenheter som gjort henne mindre positiv till de 
asylsökande, reagerar då någon av hennes kunder ser ut att ha det jobbigt. 

 
Det finns ju vissa människor utav dom här som man ser och som mår väldigt 
dåligt. Jag vet speciellt en som jag tänker på just nu, en tjej som brukar komma in 
och handla, och ibland så ser hon ju så jättesjuk ut. Man funderar vad som har 
hänt och förmodligen så har hon fått lämna allt för att kunna komma hit.  
 

Ingela tänkte sig in i hur det hade varit om man fått lämna sitt land och sina vänner, och Stina 
funderade kring hur det känns att bli ”avstjälpt” någonstans där man inte kan språket. Hur 
skulle jag själv ha gjort? frågade sig Mats och led med de föräldrar som fått ge sig iväg med 
små barn. Han reflekterade även över barnens situation: 
 

För oavsett vad deras föräldrar gör, om dom är kriminella eller om dom är bara 
fattiga eller arbetslösa eller förföljda, så är det synd om barnen. Dom har ju 
släpats runt halva jorden kanske och helt plötsligt så sitter dom här. 
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Han påpekade även att de ungdomar som beter sig dåligt ofta är de som behöver mest kärlek 
och hjälp, något som kan vara svårt att ha i åtanke då besvärliga situationer uppstår.  
 

Dom har varit med om så hemska saker så att man tror inte att det är sant, om 
dom kommer från krigsområden och (suck) deras föräldrar kanske har blivit 
dödade eller allt möjligt. Och hade det varit svenska barn som varit med om detta 
då hade det satts in resurser! Dessa stackars traumatiserade, men det är ju svårt 
att tycka om en som slåss och stjäl, även om dom behöver all hjälp i världen. 

 
Det finns som synes ett medlidande med de asylsökande som kommit till orten. Detta leder 
även till att en tacksamhet föds inför hur bra vi egentligen har det, vilket visas här nedan. 
 
 
Tacksamhet och insikt att man själv har det bra 
 
Då de egna besvärligheterna sattes i relation till de asylsökandes upplevelser uppstod en 
tacksamhet. Stina beskrev hur hon suckat och pustat under trädgårdsarbetet, men omvärderat 
sin situation då hon betraktade de förbipasserande flyktingarna: 
 

Men så tänker man, nej, men vad bra jag har det, jag gör det ju åt mig själv. När 
det går förbi sådana där som inte har något att göra. (…) man tänker ju ”undrar 
vad du hade där? Undrar om du har lämnat nånting sånt här eller om du bodde i 
nåt annat, nån jordkula.” 

 
Hon har även sett de asylsökande anlända till samhället med alla sina tillhörigheter i några 
plastpåsar, något som väckt starka känslor: 
 

Ja, tack gode Gud att jag bor där jag bor! För man kan ju i alla fall föreställa sig 
vad dom har varit med om, för annars var dom ju inte här. Nånting är det, mer 
eller mindre. Och det är ju vi alldeles förskonade… Vi har ju bara urväder, vi. 

 
Även Mats funderade kring hur bra vi har det och vilken tur han haft som föddes just här. Han 
kommenterade att vi levt skyddade i Sverige ända sedan 1809, förutom några svältår under 
första världskriget. Även Peter tänkte i liknade banor och han utbrast: 
 

Man känner väl som så att man är lyckligt lottad, när man hör många utav dom. 
Faktiskt. 

 
Tacksamhet och insikt i de egna förhållandenas fördel jämfört med dem som är mindre 
lyckligt lottade var ett framträdande drag i undersökningen. Det positiva intresset har således 
lett till att man inte bara förstår andra utan även sig själv och sitt eget liv på ett nytt sätt. 
 
 
5.3. Misstänksamhet 
 
Misstänksamhet 
 
En anekdot berättad på samlingen om de asylsökandes villkor får här tjäna som inledande 
illustration. En av ortens företagare har många invandrade arbetstagare och en dag ringde en 
upprörd ortsbo upp honom: 
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”Det står en invandrare på er parkering och slangar bensin ur en bil!” 
Företagaren ser ut genom fönstret och svarar lugnt: ”Ja, han fick i uppdrag av 
mig att göra rent en motor, men han blev inte nöjd med resultatet så han gick ut 
och slangade lite bensin från sin egen bil för att använda den i rengöringen.” 

 
Föreställningen att de invandrade har en större benägenhet att begå brottsliga handlingar än de 
infödda märktes även i andra sammanhang. I november 2006 uppstod en brand i ett av de 
hyreshus där flyktingar var förlagda och en gravid kvinna dog. Det fastslogs av brandtekniker 
att eldsvådan var anlagd, och åsikterna i samhället om hur detta gått till varierade. Emmy 
kommenterar:  
 

Ja, det har ju vart snack om att en invandrare tände eld där, och så är det en sån 
där självmordsbrand, hon dog väl i branden också, men jag vet inte, hon var ju 
gravid och så där, så jag har inte en aning. Men jag tycker att det låter lite 
konstigt ändå att hon skulle ha gjort det.  

 
Ingela menade att det förmodligen var någon av invandrarna som stått och rökt i källaren där 
branden uppstod. Alternativet var att några utav flyktingbarnen tänt eld: 
 

Och sen har dom väl barn som dom inte har så jättebra koll på, tycker jag det 
verkar, så att det är nåt sånt, lek med tändstickor eller nånting sånt där. Jag hade 
inga tankar om att det skulle kunna vara nåt rasistiskt eller nåt sånt, det fanns inte 
i mitt huvud.  

 
Detta höll dock inte Mats med om. Han hade hört rykten bland de tonåringar han jobbar med 
och enligt dessa var det ett par av ortens ungdomar som var skyldiga. Peter uttalade sig inte i 
skuldfrågan men påpekade att de asylsökande inte tagit hänsyn till brandzonerna på rätt sätt, 
och både han och Stina menade att det uppstod en tystnad runt händelsen. Misstänksamheten 
märktes även i Emmys berättelse om en stöld ur en brevlåda där de drabbade ifråga valt att 
misstro flyktingarna, trots att det lika gärna kunnat vara någon annan som var skyldig. Ett 
annat tema som återkom under intervjuerna var att en andel av de asylsökande var lycksökare 
och därmed inte berättigade att komma hit. Peter yttrade sig om detta: 
 

Sen är det ju så att man funderar ju väldigt många gånger varför personen har 
kommit hit. Det är ju en väldig blandning kan man ju säga. Vissa har ju väldiga 
skäl för att komma, de ska ju få komma och stanna också, medan andra kan man 
verkligen fundera på varför, det är lycksökare som kommer. Dom bör väl ganska 
snart sållas bort tycker man. 

 
Stina menade att det nog är ”fifty-fifty”  som är lycksökare, och särskiljde dessa från de 
”riktiga flyktingarna” , och Peter menade att dessa lycksökare slåss och bråkar med varandra. 
Här uppdagas en stor misstänksamhet emot de asylsökande, både vad gäller deras agerande i 
samhället och deras rätt att komma hit.  
 
 
Negativa erfarenheter  
 
Ingela hade negativa erfarenheter av flyktingar hon mött på sin arbetsplats. Hon såg de 
ensamkommande ungkarlarna som det största problemet och hon berättade om sina 
upplevelser: 
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Men ju mer konstiga saker man träffar på så blir man ju mer och mer 
misstänksam. (…) Många stjäl. (…) Ja, det var strul med dom där, så fort dom 
kom in så kände man att man fick taggarna utåt. 

 
Ingela upplevde även att de asylsökande var omständliga och tidskrävande vilket hindrade det 
dagliga arbetet: 
 

När det är utbetalningsdag på deras, ja, vad ska man kalla det, löningar, då är 
dom jättejobbiga. För då kommer dom in och ska kolla saldot på kortet och så ska 
dom handla och det är liksom flera procedurer. Man upplever som att det stör, 
liksom, det vanliga kassaflödet. Så då är det lite jobbigt.  

 
Både Ingela, Lisbeth och Stina talade om problem som uppstått i hyreshusens tvättstugor, hur 
bekanta som bor där fått tvätt stulen och att flyktingarna tvättat på tid som andra bokat. 
Lokalbefolkningen har alltså på olika sätt upplevt att mötet med de asylsökande gett dem 
negativa erfarenheter. 
 
 
Fördomar 
 
Mats hade mött många fördomar om flyktingarna, och han var ledsen över de ungas attityder: 
 

Ja, tyvärr är det mest negativt, alltså på mitt jobb, när det gäller ungdomarna. 
Väldigt många har en negativ inställning som man hör att dom har med sig 
hemifrån. (…) jag blir ofta väldigt ledsen när man hör vilka otroliga fördomar en 
del har. 

 
Han gav exempel på hur en tonåring provocerande pekat ut genom fönstret mot en av de 
asylsökande och sagt ”Det kommer en apa och går där borta.”, en kommentar som inte fick 
stå oemotsagd. Mats gissade att mellan fem och tio procent av de unga uttrycker sin avoghet 
högt, något som han menade är en väldigt hög siffra. De vuxna är försiktigare i sina 
uttalanden, men Mats berättade att han ibland hör åsikter om att invandrarna kommer hit och 
tar jobben ifrån oss och lever på socialbidrag. Peter menade att: 

 
Det är ju inte att dom kommer hit i första hand för att arbeta. Dom här 
flyktingarna som kommer, jag tror att det är relativt liten procentsiffra som sen 
kommer i arbete på något sätt.  

 
Emmy hänvisade till en diskussion i samhället om invandrare som gifter sig och skaffar barn 
med svenskar bara för att få de ska få stanna i landet. Det finns alltså fördomar av olika slag 
emot de asylsökande. 
 
 
Brist på respekt 
 
Den respekt som finns för de asylsökandes kultur har tydliga gränser för vad som anses 
accepterat. Informanterna gör förbehåll i sitt resonemang kring invandrarnas rätt att leva ut 
sina seder, meningarna går dock isär om vad som ska godtas. Ingelas resonemang om att 
kvinnorna som kommer hit bör få bära slöja fortsätter:  
 



 27 

…Men när dom börjar bygga kyrkor, eller börjar bygga synagogor, eller moskéer 
och såna saker då tycker jag att det går för långt. Det slutar med ett inbördeskrig 
i Sverige också. 

 
Mats ogillade däremot huvudbonader, både slöjor och turbaner. Slöjmotståndet motiverades 
med att det var kvinnoförtryckande vare sig det förekom i Sverige eller i Iran. Stina blev lite 
förskräckt vid tanken på att barnen ska vara utan mat hela dagen då familjen fastar och Ingela 
sade bestämt att: 
 

När vi kommer till deras länder så tror inte jag att dom bryr sig så mycket om vad 
våra traditioner är. Faktiskt. Så det tycker jag; kommer dom hit då får dom ta 
våra seder och bruk som finns, men dom får väl ha sin kultur i alla fall. Men det 
får dom ha för sig själv.  

 
Det framkommer i studien att frågorna om vad i de främmande kulturerna som ska 
respekteras och accepteras aktualiserades då flyktingarna ankom till samhället och att 
lokalbefolkningen aktivt bearbetar problemet. 
 
 
”De andra” bär ansvaret 
 
Alla informanterna var överens om att invandrarna måste anpassa sig efter vårt sätt att leva. 
Peter uttryckte det så här: 
 

För fortfarande tycker jag ändå som så, att är man invandrare till ett land så ska 
man ta till sig dom normer som finns i det landet när man kommer dit, även om 
man kan ha delar av sin kultur med sig, men att man ändå har grundnormer och 
grundsynen dit man kommer.  

 
Både Ingela och Emmy påpekade att invandrarna måste acceptera att vi har en annan kultur 
här och att de måste anpassa sig efter det. Mats hade i sina mörka stunder ett radikalt förslag: 
 

Ja, när man då är riktigt less då brukar jag tänka; varför kan dom inte ta ett A4 
och så här gäller det, vill ni in i Sverige, jättebra, det här, så här är det, nu får ni 
bestämma er, ska ni komma hit eller?  

 
Peter hade själv gjort vissa försök att lära känna de nyanlända, men han ansåg att ansvaret för 
att börja skapa kontakt mellan den bofasta befolkningen och de asylsökande låg på de 
sistnämnda: 
 

… det finns vissa man kan få mer kontakt med beroende på hur dom är, hur dom 
vill ta kontakt med oss, det är liksom ingen större vits att försöka sig på att 
komma in sig i deras kontaktyta eller sådana saker, det är ingen större vits tycker 
jag. Men däremot är det några som öppnat sig och försöker ta kontakt utåt, då 
naturligtvis, då kan det vara intressant att haka på den möjligheten. 

 
Ansvaret för anpassningen till det nya landet, och för att en kontakt mellan folkgrupperna 
etableras, uppfattas således vara invandrarnas.  
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Det annorlunda stör 
 
Informanterna hade även funderingar kring vad som skiljer de asylsökande från majoritets-
befolkningen. Stina hade lagt märke till att flyktingarna agerade annorlunda än vad hon var 
van vid: 
 

Ja, dom är lite, dom tar lite, jag vet inte hur jag ska säga, en del, kan ta stor plats, 
i mun, dom är högljudda och man är inte van vid det.  

 
Hon påpekade att tjejer och killar inte får bada och ha gymnastik ihop, en sed som hon 
ogillade, och Ingela var kritisk till det hon såg som en rangordning mellan könen. Även Lisbet 
hade tankar kring vad som skiljer grupperna åt: 
 

Jag tror att det är mycket det här att dom har helt andra tider än vad vi svenskar 
har. För dom kommer ju ut på kvällarna och låter barnen vara ute och leka i 
lekparken tio- elva på kvällarna, det gör vi inte med våra barn. 

 
Peter hade observerat att de asylsökande ofta har fönstren öppna mitt i vintern, Stina menade 
att de inte är så noga med att ha körkort vid bilkörning, och Ingela erfor att flyktingarna inte 
var vana vid att vänta på sin tur i kassan. Även kulturella uttryck för vänlighet kunde kännas 
främmande; när Ingelas son fick en kindpuss av en manlig asylsökande upplevde hon och 
hennes man det som mycket obehagligt. Det annorlunda upplevs sålunda som störande. 
 
 
Avstånd 
 
Trots att de asylsökande lever i samhället, menade Peter det finns ett avstånd mellan dem och 
majoritetsbefolkningen: 
 

Man smälter inte in i samhället på det sättet, utan man finns i samma samhälle. 
Det är ju inte en fråga om integration inte, utan det är det absolut inte, utan det 
är en fråga om segregation fortfarande här, att dom lever i sina hus och sen så 
lever vi svenskar i våra hus. Och det är ett fåtal, ett antal där det blandas och det 
är där som det är lite problem då emellanåt. Annars så lever dom sitt eget liv. 

 
Ingela kommenterade flyktingarnas närvaro med att ”Dom bara finns här”, och ett par av 
informanterna uppgav att de inte hade ork eller intresse av att engagera sig i människor 
utanför den egna familjen. Avståndet kan även variera. Det finns de som gör åtskillnad på 
invandrare i allmänhet och invandrare man är personligt bekant med. Jag citerar Mats:  
 

Jag vet jag hade nån diskussion med nån om det här som jag pratade med i 
somras och han var ju bekant med dom här på pizzerian, så jag sa; dom är väl 
också invandrare, ”ja, men dom är ju trevliga, dom, och dom jobbar ju här”.  
 

Flera av informanterna hävdar att de vill minska avståndet mellan ortsbefolkningen och de 
asylsökande. Samtidigt medverkar de själva till att skapa avstånd då de irriteras av det som 
uppfattas som annorlunda och då de lägger ansvaret för anpassning och kontakt på de 
nyanlända. En del önskar även behålla det avstånd som finns mellan invandrarna och den 
ursprungliga befolkningen. En sympatisör med Sverigedemokraterna skrev i lokaltidningen 
den 24/11 -08: 
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Det råder en begreppsförvirring som medvetet har skapats för att uppnå vissa 
politiska syften. Några exempel på begrepp som används i detta syfte är ”allas 
lika värde” och ”vi får inte ställa grupp mot grupp”. Detta är typiska exempel på 
floskler som systematiskt används i den psykologiska krigsföringen mot det 
svenska folket, syftande till att bana vägen för upprättandet av ett utopiskt 
samhälle baserat på den etniska och kulturella mångfalden. 

 
 
Vana vid ”de andra”  
 
Denna kategori relaterar både till det positiva intresset och till den negativa sidan av 
ambivalensen. Befolkningen har med tiden blivit van både vid det de uppfattar som negativa 
och positiva följder av flyktingarnas närvaro i samhället, och de verkar i viss mån ha funnit 
sig tillrätta med situationen. Emmy menade att folk har blivit vana och insett att de 
asylsökande är ”helt vanliga”.  Trots de farhågor som fanns då flyktingarna kom 2001 menade 
flera av informanterna att det skulle bli tomt om förläggningen av de asylsökande upphörde 
att finnas i samhället. Stina underströk detta med ett ”Absolut, det tycker jag, det är nåt visst i 
alla fall”,  och Emmy menade att det skulle fattas något om de försvann. De nya invånarna 
vistas ute mer än svenskarna och det blir liv och rörelse i samhället då de promenerar 
omkring, något som uppskattades av flera av dem jag talat med. Även Stina ansåg att de 
asylsökande blivit ett vardagligt inslag i samhällsbilden: 
 

Nu bryr man sig inte ett dugg! Jag tror inte att folk överhuvudtaget gör det i 
hyreshusen heller. Dom bara ser att det kommer nytt folk, det är bara så. Så låter 
det; dom där har inte jag sett förut, dom har nog kommit nu. 

 
Det som inledningsvis sågs som nytt och oroväckande har alltså övergått till att vara något 
som man inte längre ägnar lika mycket uppmärksamhet åt. Jag låter Mats avsluta med sina 
tankar kring de asylsökandes närvaro: 
 

Vad ska man säga? Om man kan hålla tillbaks den värsta extremismen, alltså 
Sverigedemokraterna, så att dom inte får ett ordentligt fäste då, så att det inte blir 
nån grund eller nåt samlat, utan det är det här vanliga, då kommer det att blåsa 
över precis som allting annat. Snart får dom annat att bekymra sig för. 

 
 
5.4 Sammanfattning av resultatet 
 
Det undersökta samhället är litet och de asylsökande utgör en förhållandevis stor andel av 
befolkningen. Då de stannar en kort tid på orten är det svårt att skapa varaktiga relationer, 
något som försvårat integrationsarbetet. Min frågeställning om hur majoritetsbefolkningen 
upplever det att bo och leva nära människor från andra kulturer har fått sitt svar genom den 
teori som framträtt som resultat av undersökningen. Den grundade teorin är att det råder en 
ambivalens mellan ett positivt intresse och en misstänksamhet inom de undersökta 
individerna. Vare sig de har en positiv eller negativ grundinställning till de nyanlända finns 
denna kluvenhet. Alla kategorier är inte representerade hos alla informanter, men samtliga har 
inslag från båda sidorna, den positiva och den misstänksamma. Det positiva intresset, som 
även gett namn åt en underkategori, visar sig i en önskan att hjälpa till då en mötesplats 
skapas, men även i en insikt att de nytillkomna har andra erfarenheter och kan sådant som är 
okänt för svenskarna. Nyfikenheten relaterar till kärnkategorin då den yttrar sig i en vilja att 
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veta mer om vad flyktingarna har varit med om, ett positivt intresse således. Hit hör även de 
positiva erfarenheter som befolkningen har av mötet med de asylsökande, dessa skapar ett 
ökat intresse för att lära känna och få större samhörighet med de nyanlända. Denna önskan om 
samhörighet är dock villkorad, det ska vara ”bra” människor och kontakten ska ske på de 
bofastas premisser. Detta märks särskilt i citaten i kategorierna Det annorlunda stör, där 
företeelser som man är ovan vid blir problem som försvårar kontakten, och ”De andra” bär 
ansvaret, där önskan om samhörighet inte verkar vara tillräckligt stark för att egna initiativ 
ska tas. 
     Till det positiva intresset hör även förståelsen för flyktingarnas villkor och respekten för 
deras person och kultur. Det sistnämnda har dock en baksida, det finns tydliga gränser för vad 
som respekteras, även om meningarna om vad som bör tillåtas går isär. Alla verkar dock eniga 
om att det är de asylsökande som ska anpassa sig efter majoritetsbefolkningen, ingenstans 
finns något som tyder på att de bofasta är beredda att förändra sitt liv eller sina vanor för att 
underlätta integrationen av de nyanlända. Kategorin Medlidande är sorterad under Positivt 
intresse, då informanterna verkar genuint intresserade av vad de asylsökande gått igenom. Det 
medlidande som uttrycks är dock distanserat, det är inget med-lidande och ingen av 
informanterna berättar om något försök att lindra lidandet. Under rubriken Positivt intresse 
märks även tacksamheten och insikten om hur bra man själv har det. Detta relaterar till 
kärnkategorin genom att dessa upplevelser kommer som en följd av att det egna livet fått 
belysas av andras livsvillkor. Här får intresset för andra följden att individen upptäcker sig 
själv på ett nytt sätt då medlidande och ökad kunskap, som inhämtats i mötet med 
flyktingarna, öppnat nya dimensioner.  
     Ambivalensens negativa sida benämns Misstänksamhet, och undersökningen visar att 
mycket av det som försvårar mötet med de nyanlända har sin grund i misstänksamhet och 
fördomar. Här finns även de negativa erfarenheterna, vilka ger upphov till än mer 
misstänksamhet. Bristen på respekt, och diskussionen om vad som förtjänar respekt, skapar 
distans till de asylsökande och en misstänksamhet riktas då mot flyktingarnas kultur och vad 
den representerar. Men misstänksamheten leds även mot medlemmar av den egna 
befolkningen då man är oense i fråga om vad som ska respekteras, något som kan splittra dem 
som vill arbeta för ökad integration. Till den negativa sidan av ambivalensen hör även att 
ansvaret för den uteblivna kontakten mellan olika folkgrupper läggs på de asylsökande. Detta 
relaterar till kärnkategorin Misstänksamhet då det underförstått är flyktingarnas fel att 
gemenskapen uteblir, då det är de som ska initiera ett närmande. Kanske misstänker man att 
de nyanlända inte är intresserade av kontakt, eller är resonemanget ett sätt att försvara sin 
egen inaktivitet? Då man samtidigt irriterar sig på det som upplevs som annorlunda skapas ett 
avstånd till flyktingarna. Trots en uttalad önskan om gemenskap handlar man på ett sätt som 
skapar distans, därför hör kategorin Avstånd till den negativa polen av ambivalensen. 
     Det positiva intresset som så tydligt kommer till uttryck i studien går således hand i hand 
med en stor misstänksamhet mot det nya och främmande, och en ovilja att själv bidra till den 
förändring som skulle kunna leda till ökad integration. Det konstateras även att invånarna 
blivit vana vid att leva nära människor från andra kulturer, något som kan kopplas både till 
det positiva intresset och till misstänksamheten. Man har således blivit van både vid det man 
uppfattar som positivt och det som upplevs som negativt. De asylsökande har blivit ett 
vardagligt inslag i samhället, de finns där i marginalen medan livet följer de invanda stråken. 
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6. Teoretisk referensram 
 
I det följande avsnittet kommer några teorier att presenteras som är till hjälp för att bättre 
förstå undersökningens resultat. Först introducerar jag Meads tankar kring hur en persons 
attityder till omgivningen skapas och hur ett gemensamt samhälle uppstår, något som jag 
menar vara betydelsefullt att ha kunskap om då interaktionen mellan de asylsökande och 
majoritetsbefolkningen studeras. Därefter tar jag upp Taylors teorier om erkännandets politik 
och de frågor som rör minoritetskulturernas rätt till respekt för sitt värde, teorier som jag anser 
vara viktiga bidrag till förståelsen för de problem som kan uppstå då olika folkgrupper ska 
försöka leva tillsammans. 
 
 
6.1 Meads tankar om attityder och dessas förändring 
 
George H Mead föreläste under det tidiga 1900-talet i Socialpsykologi vid Chicagos 
universitet och betraktas som den symboliska interaktionismens fader. Mead var mycket 
intresserad av den sociala gruppens påverkan på den enskilda individens erfarenheter och 
beteende, och han ansåg att medvetande och jag skapas i den sociala interaktionen (Mead, 
1962/1976:7ff). 
     Kommunikationen mellan de olika individerna består av gester, det vill säga tecken och 
symboler som tjänar som språk mellan människorna. Gesterna kan bestå av både ord och 
handlingar, och vi tolkar dem oavsett om de individer vi läser av är medvetna om det eller 
inte. Ett enda ögonkast eller en kroppshållning kan säga mycket. Mead menar att dessa gester 
har en bakomliggande attityd, en föreställning och idé om hur det vi betraktar är beskaffat. 
Han exemplifierar med hur vi närmar oss en häst, den som vet vad en häst är närmar sig inte 
den på samma sätt som om den vore en stol. Hela tanken på hästen innefattar att det är ett 
djur, att den ska ha mat, att den går att rida på, och så vidare, och tanken på hästen väcker en 
beredskap till de handlingar som är förknippade med just det djuret (Mead, 1962/1976:33f).  
     Vi har alla olika erfarenheter, men vi delar också en gemensam värld. Här pekar Mead på 
det universella och dess sociala dimension. Då vi tänker på ordet spade, tänker vi inte på 
någon speciell spade utan på en spade i allmänhet. Hur kan det vara möjligt då spadar faktiskt 
kan se väldigt olika ut? Mead tänker sig att meningen med spaden, den generella egenskap en 
spade har, uppstått genom att vi tänker i ett socialt sammanhang. Erfarenheten vi delar av att 
gräva med en spade skapar bilden och betydelsen av ordet spade, och detta blir så gemensamt 
accepterat att alla vet vad en spade är, även de som inte själva grävt. Vi skapar alltså en 
gemensam begreppsvärld av delade erfarenheter (Mead, 1962/1976:79f). 
     Då ett barn leker intar denne en roll, hon är till exempel brevbärare eller doktor, och i 
rollen är hon någon annan än sig själv en stund. Då barnet mognar övergår hon till att delta i 
organiserade spel där det krävs att deltagarna är överens om reglerna. Man intar således 
samma attityd, samma sätt att se, och deltagarna måste kunna inta alla roller som hör till 
spelet för att kunna delta. Denna rollorganisation är betydelsefull för det framväxande 
självmedvetandet, då vi speglar oss i andra och ser oss själva med deras ögon. Då en spelare 
exempelvis deltar i en basebollmatch bestäms de egna handlingarna av hur denne tror att de 
andra ska agera. Spelaren ser således verkligheten både med sina egna och med andras ögon 
samtidigt, något som Mead kallar för att ta den andres roll.  Denna organisation av attityder 
finns i samhället, Mead kallar den för den generaliserande andre och därigenom skapas 
gemensamma attityder till olika sociala företeelser och aktiviteter. Den enskilda individens 
beteende påverkas, och den gemensamma attityden influerar varje samhällsmedborgares 
tänkande både om sig själv och om andra (Mead, 1962/1976:68,118ff).  
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     I denna process skapas personligheten och den egna grunduppfattningen om hur tillvaron 
är konstruerad. Mead exemplifierar genom att visa att yttrandet ”Det här äger jag” förutsätter 
en mängd gemensamma attityder vilka måste delas av alla i samhället för att det sagda ska bli 
meningsfullt. Den gemensamma responsen i vårt samhälle på yttrandet är respekt för 
personens uppfattning att denne har rätt att kontrollera det den äger, och ägaren förväntar sig 
även den responsen. Självet byggs upp på den gemensamma strukturen och därför sitter vår 
attityd till hur samhället ska fungera inte ytligt, utan i djupet av det som är vårt sociala jags 
grundstomme, i självmedvetandet. Även om individerna inte är lika på alla områden så är 
denna gemensamma struktur det som gör oss till samhällsmedborgare och personligheter. 
Samhället finns inte utan denna struktur och individen blir också till i densamma. På det sättet 
förutsätter vi varandras existens och ingen skarp linje kan dras mellan vårt och andras jag 
(Mead, 1962/1976:125f). Vi lever ständigt i gemenskap med andra, fysiskt, men även då vi är 
ensamma delar vi andras verklighet. Vi läser andras tankar i böcker och tidningar, vi funderar 
på det andra sagt eller hur andra har det. Allt vi är och gör sker i relation till andra. Vår moral 
härstammar från det sociala sammanhang där vi hör hemma, och då vi handlar enligt denna 
inre måttstock reproducerar vi samhället och dess värderingar (Mead, 1962/1976:264). 
     Men Mead menar även att vi kan välja att gå emot det inlärda. Vi kan, likt teckningsläraren 
som låter de högerhänta barnen rita med vänster hand för att nå nya spännande resultat, 
bestämma oss för att handla rationellt. Individen kan välja vilket stimuli som ska få ge 
respons, och välja bort det denne inte vill låta påverka handlandet. Det går att kombinera olika 
stimuli på ett nytt sätt så en ny respons uppstår, och det är detta en person gör då denne lär sig 
nya sätt att hantera verkligheten. Då vi lär ut något nytt till en annan individ gör vi alltså det 
genom att visa på nya sidor av ett objekt och genom att peka på tidigare förbisedda faktorer. 
På det sättet kontrollerar vi även hur vi själva ska reagera på den aktuella företeelsen (Mead, 
1962/1976:83). 
     Att förändra den grundläggande attityden i ett samhälle är svårt och det sker alltid sakta 
steg för steg. Individens samtalar med sig själv om vad denne gillar eller ogillar, och hur 
denne skulle vilja förändra vissa situationer i sin miljö, och detta samtal speglas sedan mot 
samhällets attityd. Då en person uttrycker sina tankar inför sig själv och andra framkallar 
denne en respons hos sig själv – hon gör det hon säger åt andra att göra - och detta leder till 
handling och därmed förändring i smått och stort. Med tiden kan till och med hela 
världsbilden bli annorlunda, så var fallet då människan övergav tanken att jorden är 
universums centrum, det skedde för att enskilda individer reagerade i den speciella situation 
de befann sig i. Först långt efteråt syns resultatet av den enskilda handlingen och ibland 
händer det att den lett till något annat än det förväntade (Mead, 1962/1976:136ff).  För att 
förändra världen måste man, enligt Mead (1962/1976:216), således förändra sig själv, det 
krävs att individen modifierar och rekonstruerar sitt eget jag och sin egen personlighet. Då 
utvecklas samhället och individen. 
 
 
6.2 Taylor om erkännandets politik 
 
Charles Taylor är professor i filosofi och statsvetenskap vid McGill University i Montreal i 
Kanada, och han har tidigare arbetat bland annat i Oxford. I sin installationsföreläsning vid 
Princeton University i New Jersey, USA, delade han med sig av sitt perspektiv på 
”Erkännandets politik" (Taylor, 1999:19, 154). 
     Det moderna identitetsbegreppet innebär, enligt Taylor, att vår identitet formas av andras 
bekräftelse eller brist på sådan, vilket har gett upphov till en särartspolitik där den enskilda 
individen eller gruppen förväntar sig ett erkännande för just sin unika identitet. Detta är något 
annat än likvärdighetspolitiken där man föreställer sig en uppsättning fri- och rättigheter som 



 33 

är lika för alla.  Om alla följer majoritetskulturens ideal så förnekas minoriteten sin möjlighet 
att vara autentisk, och i förlängningen går jämlikheten förlorad. Valet står alltså mellan att 
erkänna vissa universella rättigheter eller särskilda identiteter. Ska vi behandla alla lika 
oavsett identitet och kultur, och därmed tvinga in alla i samma form, eller ska vi uppmuntra 
utövandet av det särskilda med risk för att särbehandlandet leder till diskriminering? Taylor 
funderar även kring varför det endast är minoritetskulturerna som ska anpassa sig till det som 
majoriteten uppfattar som allmänna principer (Taylor, 1999:37ff).   
     Taylor påpekar att det är en liberal angloamerikansk tanke att de individuella rättigheterna 
alltid måste väga tyngre än kollektiva mål, att människans värde består i att hon är 
självständig och att individen ensam kan avgöra vad som är bäst för henne. Samhället ska, 
enligt denna uppfattning, inte ha någon åsikt om vad som är ett gott liv. Taylor resonerar 
kring att ett samhälle kan ha regler som gynnar det gemensamma bästa och ändå förbli 
liberalt, det vill säga ge individen rätten att själv bestämma över sitt liv, förutsatt att 
mångfalden respekteras och att de grundläggande rättigheterna (rätten till liv, yttrande- och 
religionsfrihet etcetera) tryggas. Han menar att dessa dubbla mål visserligen kan skapa 
spänningar i samhället, men att problemen är överkomliga (Taylor, 1999:60ff).   
     Liberalismen är, enligt Taylor, inte kulturneutral, den är ett sätt bland många att se på 
världen, därför är den inte en självklar grund för olika kulturers samexistens. Vilken rätt har vi 
att anse oss stå högre och veta mer än andra? Han ifrågasätter därför det kloka i att säga ”så 
brukar vi göra här” till nya samhällsmedborgare, och ser en utmaning i att både känna med 
dem som upplever sig marginaliserade och samtidigt behålla våra egna grundläggande 
värderingar. Taylor säger att vissa saker inte går att lösa genom kompromiss, mord är 
exempelvis antingen tillåtet eller förbjudet, men sättet att förmedla den gällande regeln på kan 
variera. Sker det uppifrån eller med respekt för den tilltalades syn på saken? Menar vi att 
andra kulturer har ett värde, även om de har andra uppfattningar om det goda än vi har? Så 
återkommer frågan om erkännandet. Taylor menar att vi är skyldiga varje etnisk grupp ett 
antagande om att just deras kultur har ett värde att bidra med. Här talar Taylor om 
sammansmältningen av horisonter och menar att om vi vidgar våra vyer kan insikten väckas 
att det vi tar för givet endast är en av alla möjliga bakgrunder till åsikter och värderingar. Om 
riktiga värdeomdömen kring kulturella yttringar ska kunna fällas måste något mer än endast 
de egna normerna ligga som grund för utlåtandet. Vi måste inte ta till oss allt i alla kulturer, 
men Taylor förespråkar en inställning där vi ödmjukt närmar oss andra kulturer för att se om 
där finns några guldkorn (Taylor 1999:64ff).  
     Meads tankar anknyter till min frågeställning genom att tillhandahålla en teori om hur 
individer och grupper av människor skapar attityder och förhållningssätt till varandra, samt 
hur en förändring kan ske av de vanor som formats. Taylors teorier behandlar frågorna kring 
en majoritetsbefolknings sätt att hantera närvaron av människor från andra kulturer, något 
som är ett centralt tema i min undersökning. I det kommande avsnittet ska jag diskutera dessa 
teorier, studiens resultat och den tidigare forskning som har kopplingar till forskningsområdet. 
 
 

7. Diskussion 
 
Så har vi nått fram till den del av rapporten där det som framkommit i undersökningen ska 
diskuteras. Först återvänder jag till syfte och frågeställning för att se om dessa blivit 
besvarade, därefter följer en diskussion med fördjupning i studiens resultat där jag sätter detta 
i relation till tidigare forskning. Kommen så långt övergår jag till att låta de teorier jag tidigare 
presenterat belysa studiens resultat, för att sedan ta upp några tankar kring den samhälls-
relevans som jag inledningsvis gjorde anspråk på att undersökningen har. Jag kommer även 
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att självkritiskt granska tillvägagångssättet för mitt arbete och diskutera några framtida 
forskningsförslag. Innan jag sätter punkt vill jag runda av min rapport med några avslutande 
ord. 
 
 
7.1 Är frågeställningen besvarad? 
 
Studiens syfte var att ta reda på hur mötet med och närvaron av människor från andra kulturer 
upplevs av dem vi kallar etniska svenskar. Den fråga jag därvid ställde mig var: Hur upplever 
majoritetsbefolkningen det att bo och leva nära de asylsökande som befinner sig på orten? 
Vilka erfarenheter har de fått av mötet och vilka attityder har de till de nyanlända? Resultatet 
visar att jag har fått svar på mina frågor. Den grundade teori som växt fram under arbetets 
gång pekar på att det föreligger en ambivalent inställning till, och upplevelse av, de 
asylsökande. Både ett positivt intresse och en misstänksamhet kan märkas. Nyfikenhet, 
förståelse, respekt och en önskan om samhörighet med de asylsökande iakttogs, vidare fanns 
positiva erfarenheter av möten med flyktingarna, samt medlidande med de nyanlända och 
tacksamhet över den egna situationen. Samtidigt finns en misstänksamhet som bland annat har 
sitt ursprung i de negativa erfarenheter som kommer till uttryck i resultatet. Fördomar och 
brist på respekt för människorna och deras kultur observeras också. De bofasta lägger 
ansvaret för anpassning och kontakt på de asylsökande och betraktar dem som annorlunda, 
vilket leder till att ett avstånd uppstår mellan flyktingarna och majoritetsbefolkningen. Trots 
detta verkar invånarna i samhället ha vant sig vid att leva nära människor från andra kulturer. 
Det intressanta är att både de som har en positiv grundinställning och de som är negativa bär 
den beskrivna kluvenheten inom sig.  
     Min förförståelse kom delvis på skam, jag förutsatte att informanterna skulle vara mer 
svartvita i sin inställning till de asylsökande, istället fann jag komplexa individer med 
förmåga att se både för- och nackdelar, och som kan känna medlidande mitt i irritationen över 
att de nyanlända inte beter sig som förväntat. Jag befarade att problem hade uppstått då de 
olika kulturerna möttes, och så var också fallet, men i mindre omfattning än jag hade föreställt 
mig. Det framskymtade att lokalbefolkningen känt sig förbigångna då beslutet att välkomna 
flyktingarna fattades, men frågan var inte så stor som jag hade antagit. I stället verkar 
majoritetsbefolkningen ha funnit sig till rätta med situationen, de uppskattar det positiva och 
har, åtminstone i viss mån, förlikat sig med det som de upplever som negativt.  
 
 
7.2 Resultatdiskussion i relation till tidigare forskning 
 
Samhällssituationen 
 
Jag vill inleda min resultatdiskussion med några funderingar kring samhällets situation. Av 
intervjuerna framgår att de farhågor befolkningen hade innan de asylsökande anlände delvis 
kom på skam, men att situationen inte är problemfri. Sverigedemokraternas insändare visar att 
Delanty, som forskat kring xenofobi, har rätt i att extremhögern har inflytande och att de 
spelar på människors rädsla. Citatet i studiens resultat insinuerar till och med att svenskarna 
skulle vara utsatta för psykologisk krigföring. Låg månne diskussionen i media till grund för 
den oro som, enligt resultatet, fanns då de asylsökande skulle komma till samhället? Kanske 
hade ortsbornas möte med de nyanlända gått smidigare om Migrationsverket än mer 
involverat de bofasta i mottagandet av flyktingarna? Kontakter har knutits mellan enskilda 
människor, men om fler hade fått hjälp att finna mötesplatser kanske missförstånd kunnat 
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redas ut och en ömsesidigt större förståelse för olika kulturella vanor kunnat skapas. Det stora 
antalet flyktingar har även försvårat situationen, det är lätt att se de nyanlända som en enhetlig 
grupp då de är många. Även Wigerfelt och Wigerfelt visar i sin undersökning i samhället 
Klippan att antalet invandrare på en ort påverkar synen på de nyanlända. Det framgår i min 
undersöknings resultat att då möten skett med enskilda individer har dessa upplevts som unika 
människor med en spännande historia, informanten Stinas fascination av Kobina, kvinnan hon 
lärt känna, är ett belysande exempel.  
     Mats får i rapporten ge ord åt det problem som verkar lägga störst hinder i vägen för en 
fungerande gemenskap över gränserna; den korta tidsrymd de asylsökande stannar. Han talar 
om att se människan bakom språket och hudfärgen, och om hur svårt det är då individerna 
ständigt avlöser varandra. Han menar vidare att det yttre som skiljer oss åt inte är det viktiga, 
utan hur vi är som människor. Jag tolkar Mats yttrande om att skilja agnarna från vetet som att 
tiden ger människorna chansen att se vem som är att lita på. Då orten är liten känner de 
bofasta varandra med respektive brister och goda egenskaper, om de asylsökande stannar kvar 
får även de möjligheten att bemötas efter förtjänst och inte efter yttre kännetecken. Ortens 
problem är, som jag förstår det, alltså inte i första hand att det finns asylsökande där utan att 
de stannar så kort tid att de aldrig hinner rota sig och bli en del av gemenskapen. Mats citat 
från samtalet som gällde personalen på pizzerian visar att de som invandrat och blivit bofasta 
uppfattas på ett annat sätt än de som bara stannar kortvarigt. Idéhistorikern Azars antagande 
att den som en gång kommit som invandrare alltid förblir invandrare kan här diskuteras, då 
den bofaste nysvensken här behandlas som en individuell personlighet utan koppling till något 
specifikt ursprung, han är ”pizzabagaren i byn”. 
 
 
Positivt intresse 
 
Den positiva sidan av kärnkategorin Ambivalens består av ett Positivt intresse till vilken flera 
underkategorier kan kopplas. Alla informanterna är mer eller mindre intresserade av de 
asylsökande. Emmy, som är yngst, är mest entusiastisk och insikten hon förmedlar om att vi 
har något att lära av varandra är hoppfull. Varje gång hon återkommer till hur spännande det 
är med de nya invånarna skiner hon upp. Jag funderar på om det beror på att hon blir glad vid 
tanken, om hon tror att hon gläder mig med just de åsikterna, eller om det helt enkelt är 
roligare att prata om det som är positivt. Men glädjen verkar komma inifrån och vara äkta. 
Kanske vågar de unga se möjligheter som de äldre inte förmår? Beror hennes positiva 
inställning på åldern, eller är ett nytt synsätt i antågande? Resultatet ligger i linje med van der 
Veers enkätundersökning som visar att de unga har en alltmer positiv inställning till det 
mångkulturella samhället. Är förklaringen i Emmys fall den som van der Veer anger, en 
uppväxt där människor från andra länder finns representerade i närmiljön? Etnologen 
Svanberg nämner även att en växande internationalisering i exempelvis media öppnar för att 
kulturer blandas. Det framgår att Emmy saknar den förening av människor från olika kulturer 
som skulle kunna möjliggöra drömmen om att lära sig något nytt och spännande. Kanske 
handlar integration om att skapa mötesplatser? Men hur får man stressade svenskar att avsätta 
tid för att träffa nya bekantskaper när de uppger att de knappt hinner med sin egen familj? De 
som ändå kommit någon av de asylsökande nära har dock goda erfarenheter av detta, 
informanterna Peter och Lisbet ser det ömsesidiga hembjudandet som en berikande och 
trevlig erfarenhet. Men också de flesta av dem som betraktar flyktingarna på avstånd uppger 
att de skulle sakna dem om de försvann. Detta överensstämmer med resultatet från 
Brottsförebyggande rådets Intolerans-rapport där 10 procent av ungdomarna anser att de 
utomeuropeiska invandrarna ska lämna Sverige, vilket ju torde innebära att 90 procent vill att 
dessa ska stanna kvar i landet. Min studie visar att befolkningen så smått börjat uppskatta 
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mångfalden på orten. Invånarna har vant sig vid att det är lite mer liv och rörelse ute, de gläds 
åt att betrakta de färgglada kläderna och de uppskattar kontakterna som knutits. Därför 
uppfattar jag det som att de asylsökande idag fyller en funktion i samhället, även om varken 
de själva eller de bofasta är medvetna om det.  
 
 
Förståelse och respekt – för vad? 
 
Förståelsen för att flykt och flytt är påfrestande är märkbart stor i undersökningen.  Men 
meningarna går isär då diskussionen gäller vad i den främmande kulturen som ska få utövas i 
Sverige. Här kan det vara värt att påminna om massmedieforskaren Brunes inlägg gällande 
medias inverkan på vår förståelse av andra kulturformer. Den kultur vi tycker oss bedöma, är 
den en realitet eller endast en generaliserad skenbild skapad av journalister tillhörande 
majoritetsbefolkningen? Studiens resultat visar att ortsborna funderar mycket kring olika 
kulturella yttringar. Det tål att diskuteras varför en del är så rädda för kyrkobyggnader, medan 
andra inte har några problem alls med dem. Är det den främmande religionen med regler för 
livsföringen som skrämmer, eller är det en ovana vid att religionen har så stor betydelse för 
vardagslivet att det behövs en plats där den kan utövas? Den sekulära inställningen att tro och 
liv ska hållas åtskilda är ju okänd för det stora flertalet i världen. 
     Detta leder tanken till svårigheten att se andras sätt att leva som lika bra och rätt som det 
egna, och studien visar att dessa frågor bearbetas i mötet med människor från andra kulturer. 
Informanten Stinas uttalande att invandrarna är högljudda och den kindpuss som upprörde 
Ingela kan tjäna som exempel på detta. Etnologen Svanberg påminner om att någon svensk 
enhetskultur aldrig har existerat, och att olika omständigheter och förutsättningar gör att 
värderingar och livssituationer kan gestalta sig på skilda sätt. Stina påpekar i vårt samtal att 
det vi uppfattar som annorlunda kan vara lika rätt, och att vi alla är samma människor på 
insidan, trots våra olika vanor och värderingar.  
     Förståelsen för det kulturrelativistiska synsättet, där insikten att det som är sant i en kultur 
inte med nödvändighet är det i en annan, varierar i undersökningen. Spännvidden finns mellan 
ett obetänksamt avvisande av kulturella behov, som de tidigare nämnda kyrkobyggnaderna, 
till en mer problematiserande inställning; hur hanterar vi exempelvis olika sätt att se på 
jämlikhet mellan könen? Detta spörsmål aktualiserades då slöjornas vara eller inte vara 
diskuterades. Trots att frågorna är svåra och vägen till en lösning lång menar jag att det 
respektfulla samtalet är värdefullt i sig. Diskussionen kan då handla om hur människor bäst 
fungerar tillsammans; vad är att vinna på ett mindre hierarkiskt familjemönster, och vad har vi 
i vår strävan efter jämlikhet tappat på vägen? Hinner vi med varandra och hur visar vi bäst 
omsorg om barn och gamla? Marken blir lätt brännande, men först då vi vågar se våra egna 
brister kan perspektivet mot ett samhälle för alla öppnas. Av fördömande väcks ingen längtan 
till förändring. Forskarna van der Veer och Delanty uppmärksammar, liksom min studie, 
människors oro inför de frågor som de nya förhållandena för med sig. 
 
 
Samhörighet, avstånd och ansvar  
 
Av den önskan om samhörighet som kommer till uttryck i studien märks ett litet reellt 
resultat. Hälften av informanterna har personligen lärt känna någon enstaka av de 
asylsökande, och de flesta nämner att det är svårt att etablera kontakter. Detta kan jämföras 
med det van der Veer fann i sin holländska undersökning, där 20 procent av de unga menar att 
det är svårt att skapa kontakt med personer med annan kulturell bakgrund. Acceptansen av 
flyktingarnas närvaro i samhället är dock tydlig, informanten Stina påpekar att folk inte 
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reagerar över de asylsökandes närvaro längre och Ingela kommenterar ”Dom bara finns här”. 
Detta får mig att tänka på Astrid Lindgrens berättelse om när Emil i Lönneberga räknar upp 
vilka personer som är betydelsefulla för honom. Då han kommer till pigan Lina utbrister han 
förbryllat: Hon får gå här ungefär som katta! Utan att ges så mycket uppmärksamhet eller 
omsorg, men med rätt att finnas om den inte ställer till besvär. Är det en beskrivning på de 
asylsökandes situation? Wigerfelt och Wigerfelt, som forskat om rasism i samhället Klippan, 
påpekar att nationalismen gör att människor från andra länder betraktas som avvikare som inte 
hör hit, men att synen på främlingen förändras över tid genom det pågående samtalet.  
     Flyktingarna finns i samhället, och det märks ett avstånd som verkar vara svårt att 
överbrygga, de betraktas som genom en glasruta. Peter kommenterar i min studie att han 
gärna ”hakar på möjligheten” om någon vill ta kontakt med honom, vilket öppnar för en 
diskussion om vem som har ansvaret för att gemenskapen ska kunna börja byggas. Hur 
inleder man en bekantskap med nya människor? Var finns den plats där det ges möjlighet att 
mötas? I undersökningen påpekar informanterna att de upplever att det finns ett avstånd 
mellan de bofasta och flyktingarna, är detta ett resultat av att ansvaret för kontakten läggs på 
de nytillkomna?  Först då frågorna ställs kan vi se behoven och fundera på hur målet, 
samhörigheten, ska uppnås. Stinas utrop om att ”det kan finnas många Kobina” visar på vad 
vi riskerar att missa om vi endast låter saken bero. Den unga informanten Emmys insiktsfulla 
tanke att man aldrig kan ändra på någon annan, bara på sig själv, kan här visa vägen framåt. 
Informanternas önskan om samhörighet harmonierar med resultatet i Europarapporten, 
(Discriminering in the European Union, 2008). En fråga där gällde om man skulle uppleva det 
komfortabelt att ha en person av annat etniskt ursprung som granne, och det svenska resultatet 
uppgick till 9,1 på en skala där 10 stod för helt komfortabelt. Viljan till en god sämja i 
trapphuset kan vara första steget mot en djupare gemenskap. 
 
 
Nya perspektiv och insikter 
 
Resultatet visar även att medvetenheten väckts om att vi lever under olika villkor. 
Medkänslan med de asylsökande är stor och funderingarna kring vad flyktingarna genomgått 
är många. Tacksamheten över hur bra vi har det är tydlig och jag uppfattar det som att de 
asylsökandes närvaro satt igång en process där de egna livsvillkoren bearbetas. Man 
upptäcker en spegelbild av vad man själv har och omvärderar det egna livet. Detta blir särskilt 
tydligt då Stina berättar hur hon med möda gräver i sitt land, men får perspektiv på den egna 
situationen då blicken faller på dem som fått lämna allt. Då väcks en glädje över att vara 
lyckligt lottad mitt i den grå vardagen. De asylsökandes närvaro har således gjort att de 
bofasta lärt känna sig själva på ett bättre sätt. Av detta kan man dra slutsatsen att i 
sammanträffandet med andra lär man inte bara känna en främling utan får även möta sig själv 
på nytt och utvecklas som människa. Denna aspekt borde i högre grad uppmärksammas i 
samtalet om invandringen till Sverige.  
 
 
Misstänksamhet och negativa erfarenheter 
 
Den negativa sidan av Ambivalensen är relaterad bland annat till misstänksamhet och negativa 
erfarenheter av möten med de asylsökande. Den enskilda händelse som diskuterades mest i 
samtalet med informanterna var hyreshusbranden, där en ung, gravid flyktingkvinna avled.  
Trots brandteknikernas konstaterande att branden var anlagd har ortsborna svårt att tänka sig 
att så skulle vara fallet. Sociologen Rydgren konstaterar att viktiga faktorer kan ignoreras då 
antaganden som bygger på generaliseringar görs, samt att känslor och egna drivkrafter kan 
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påverka bedömningen. Rydgrens påpekande att människor i lokala sammanhang ofta har 
varandra som informationskälla är även värt att notera. Detta sammantaget gör att resonemang 
som i andra sammanhang skulle förkastas kan upplevas som logiska. Ryktet går i samhället 
om självmodsbrand, lek med tändstickor och misstag vid rökning. Det uppstår även en tystnad 
kring det skedda. Är tanken att någon av de egna skulle ha utfört dådet, om än utan avsikt att 
döda, för svår att ens tänka? Ingela betonar att hon inte på något vis sammankopplar branden 
med rasism. Mats är den enda av informanterna som vågar fundera på om främlingsfientlighet 
kan ligga bakom händelsen, han har hört illavarslande rykten bland de unga. Det kan 
diskuteras hur skuldfrågan upplevs av ortsborna, om någon av de bofasta ungdomarna är 
skyldig drabbar då skulden hela samhället? Varför är det annars så viktigt för informanterna 
att påpeka att det var någon i gruppen ”invandrare” som på ett eller annat sätt orsakade att det 
började brinna? Det verkar som att leden sluts och gränsen mellan vi och dom blir särskilt 
tydlig då det som inte får hända, ändå händer. Sociologen Hjerm påpekar att människor som 
har en annan etnicitet och kultur inte anses höra till det egna samhället, och att de därför möts 
av negativa attityder. Följderna av branden blir här en illustration av hans teser. 
    Svårigheter uppstår även då de asylsökandes närvaro på olika sätt gör det dagliga livet mer 
tungrott. Ingela upplever situationen på sin arbetsplats som besvärande; de asylsökande gör att 
hon får anstränga sig mer och irritation uppstår då de upptar mer tid än andra kunder. För 
detta kan man ha förståelse, men jag kan ändå inte låta bli att fundera över vad som gör att de 
egna behoven så helt får överskugga förståelsen för hur det kan vara att komma till ett nytt 
sammanhang där man är okunnig om reglerna och inte kan språket nog bra för att kunna göra 
sig förstådd. Vad gör att empatin får ge vika för egoismen? Är det stressen över allt som ska 
hinnas med, rädslan över vad de ”svenska kunderna” ska tycka om att vänta, eller enbart 
tanklöshet som är orsaken? Arbetstiden är ju densamma oavsett hur många kunder som hinner 
expedieras. En annan möjlig orsak är att de asylsökande bedöms på ett annat sätt än 
majoritetsbefolkningen, och att tålamodet därför inte är lika stort med dem.  Forskarna 
Wigerfelt och Wigerfelts tes om att invandrare ses som avvikare i behov av disciplinering blir 
här bekräftad, så även Delantys tankar om att rädslan för det främmande och oron över den 
egna situationen gör att solidariteten med andra minskar. Informanten Mats berättelse om hur 
en ung människa kallar en asylsökande för ”apa” visar på en stor brist på respekt för de 
nyanlända. Här väcks frågan om uttalandet är ett eko av vuxenvärldens inställning till 
flyktingarna, en medvetet provocerande vägran att vilja se människan, eller endast en ung 
människas sätt att väcka uppmärksamhet. Man kan även fundera på hur talet om att många är 
” lycksökare” påverkar de unga och hur det inverkar på behandlingen av dem som kommer.  
Då ansvaret för branden läggs på flyktingarna, då de beskylls för att stjäla vår dyrbara tid och 
vara lycksökare skapas en bild av de asylsökande som påverkar det bemötande de får i 
samhället. Här finns en grund till den misstänksamhet som märks i undersökningen, och som 
är en del av kärnkategorins ambivalens. 
 
 
Andra sätt att leva  
 
Att människor i andra delar av världen lever annorlunda än vi gör har i samhället har tagit 
konkreta uttryck på gott och ont. Forskaren van der Veer menar att stora flyktingströmmar gör 
att fördomar och negativa attityder som baseras på fördomar skapas. Det är intressant att 
notera att de negativa kommentarer som fälls i intervjuerna i min undersökning gäller 
företeelser vid tillfällen där kommunikationen uteblivit. Man ser barn leka sent ute, fönster stå 
öppna mitt i vintern och kindpussar utdelas till stort förtret utan att en diskussion förs kring 
beteendets orsak. Kanske beror det på språksvårigheter, de asylsökande har oftast inte hunnit 
så långt att de kan föra ett samtal ens på stapplande svenska, men jag är ändå av den 
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meningen att det är möjligt att förstå varandra på något sätt bara viljan finns. Den gamla 
historien om hur en man från ett annat land beskriver vårt svenska midsommarfirande med 
alla dess, i hans ögon, absurda traditioner, som exempelvis dansandet till de ”små grodornas” 
ära, borde stämma till eftertanke. Först då vi samtalar om våra värderingar och vanor kan en 
ömsesidig förståelse och sann respekt för olikheterna uppstå. Informanten Stinas påpekande 
att man inte ska ta för givet att man själv har rätt, visar på möjligheten att få syn på sina egna 
vanor i ljuset av andras, vilket kan leda till ett närmande mot de nyanlända och det som först 
verkar främmande. Idéhistorikern Azar menar att den allmänna inställningen är att skilda 
kulturer är oförenliga, men i min studie märks här en öppning emot nya möjligheter. Att möta 
människor med en annan bakgrund än den egna och därmed omvärdera sitt liv leder till 
personlig utveckling, något som Stina tycks ha varit med om. Hon beskriver upplevelsen då 
de egna vedermödorna i trädgården byttes mot insikten att hon var lyckligt lottad som fick 
arbeta i det egna grönsakslandet. Detta visar på möjligheten se sina problem och livsvillkor på 
ett nytt sätt.  
     Alla informanterna är överens om att det är invandrarna som måste anpassa sig till vårt sätt 
att leva, ingen av dem verkar ha övervägt möjligheten att ändra på sitt eget beteende för att 
underlätta omställningen för de nyanlända. Här förespråkas alltså den assimilatoriska modell 
som Svanberg och Tydén, etnolog respektive historiker, omnämner, där de nytillkomna rättar 
in sig helt efter de förhållanden som råder på platsen. Att anlända till ett nytt sammanhang 
ställer naturligtvis krav på att man lär sig att följa de regler som gäller där, men om hela 
förändringsansvaret läggs på de nytillkomna missar majoritetsbefolkningen chansen att lära 
sig nya sätt att hantera tillvaron.  Detta leder tankarna till uttalandet i Vijver, Breugelmans och 
Schalk-Soekars undersökning där det nämns i en kommentar att ett samhälle med flera olika 
kulturella grupper och synsätt har lättare att finna nya lösningar på problem som uppstår. 
Utveckling förutsätter ju att influenserna till densamma kommer någonstans ifrån.  
     Samtal öppnar ögonen för nya sätt att se på livet och människan förändras i mötet med 
andra. Detta leder till att vissa av egna och andras värderingar kommer att kvarstår som 
oförenliga, medan andra smälter samman. Måhända får vi i framtiden se en blandning av 
smältdegelteorin och det pluralistiska, mångkulturella samhället? Kanske kan det som nu 
upplevs som skrämmande vändas i något nytt och spännande? Nya perspektiv och möjligheter 
öppnar sig då vi vågar oss in i det okända. Om människan säger Tomas Tranströmer i den 
tänkvärda dikten Romanska bågar (1989): ”Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.” 
 
 
7.3 Resultatet i ljuset av två teorier 
 
Under arbetets gång uppkom tanken på hur värderingar och attityder skapas, och varför det är 
så svårt att ändra på dessa. Hur går det till då förändring sker i sättet att betrakta världen? 
Dessa frågor, som Mead behandlar, är centrala då problematiken kring olika kulturers 
samlevnad ska bearbetas. Även Taylors tankar kring erkännandet av olikheter är intressanta 
att sätta i relation till studiens resultat, då informanterna ständigt återkommer till frågor som 
rör olika kulturella yttringar. 
 
 
Attitydernas följder och förändring 
 
Kommunikationen mellan människorna i samhället belyses av Meads teorier. De gester som 
Mead talar om kan missförstås och det blir tydligt i min undersökning att språket inte enbart 
består av ord. Den kindpuss som utdelades till Ingelas son och påpekandet av en annan 
informant att de asylsökande har en annan ljudnivå i samtalen visar på hur mycket som kan 



 40 

inrymmas i begreppet språk. Då gesterna feltolkas kan missförstånd uppstå och leda till en låg 
tolerans för det främmande. Den bakomliggande attityd som Mead beskriver tas i 
undersökningen för given. Ett exempel hämtat från min studie är hur man anser att en kö i 
affären ska hanteras, något som inte är en självklarhet då det sociala sammanhang individen 
vuxit upp i haft andra förhållningssätt. Den gemensamma erfarenhet som gör en företeelse 
universell är lokalt och socialt förankrad, vilket blir tydligt i konfliktsituationer där olika 
kulturer tar sina vanor för givna. Den gemensamma begreppsvärld som Mead talar om som en 
grund för samhället förutsätter alltså att individerna delar samma erfarenheter. Då personer 
med andra erfarenheter anländer uppstår svårigheter. Mead visar hur djupt våra attityder till 
omvärlden, och hur den ska fungera, ligger genom att beskriva hur värderingarna uppkommer. 
Barndomens roll-lekar och sedermera deltagandet i spel lär oss vilka regler som gäller i 
samexistensen med andra, och än djupare, det är när vi lär oss att se på oss själva och 
samhället med den generaliserande andres ögon som vi blir människor med ett 
självmedvetande. Allt tänkande om den egna personen, om andra och om det gemensamma 
samhället influeras av den gemensamma attityden, och allt beteende bedöms efter denna 
måttstock. I ljuset av detta kan de starka reaktioner som uppstått av till synes obetydliga 
felsteg förstås. Vi gör rätt, alltså är vi rätt. De gör fel, alltså är det fel på dem. I 
undersökningen nämns exempelvis att de asylsökande har fönstren öppna under vintertid. Ett 
ifrågasättande av vad som är ett lämpligt beteende, är då inte endast en anklagelse mot vad 
den skyldige gör, utan även mot vad den personen innerst inne är. Att utmana de förgivet 
tagna samhälls- och umgängesreglerna är alltså en allvarlig sak, samhällets existens är, enligt 
Mead, individens existens, då denne skapas i gemenskapen. Att bryta mot reglerna är att 
hindra reproduktionen av det samhälle vi känner som vårt. Fönstret som lämnades öppet mitt i 
vintern blir då ett hot mot vår tillvaro. 
     Ändå talar Mead om att förändring kan ske, och i undersökningen märks även att så varit 
fallet. Människor har vant sig vid de nya samhällsinvånarna, och reagerar inte längre lika 
mycket på det som är annorlunda. Hur går detta till? Här pekar Mead på individens möjlighet 
att gå emot det inlärda, tänka rationellt och välja vilket stimuli som ska få styra responsen, 
något som kan ge spännande resultat. Ambivalensen mellan ett positivt intresse och 
misstänksamhet kan här ge möjlighet till ett vägval. Ett beslut att börja fästa upp-
märksamheten på det som förenar istället för på det som skiljer människor åt, kan leda till att 
den av informanterna önskade samhörigheten utvecklas. En följd av detta kan även bli att 
majoritetsbefolkningen lär sig nya sätt att hantera verkligheten, då skilda sociala sammanhang 
tar hänsyn till och sätter värde på olika faktorer. Är exempelvis gemenskap med varandra och 
vuxna eller tidig sänggång viktigast för barn på sommarkvällarna? Inga svar är självklara och 
många faktorer kan spela in, men då olika kulturers synsätt får brytas mot varandra i en öppen 
atmosfär kan livet förändras. Informanten Emmys uttalande att man bara kan ändra på sig 
själv, inte på andra, stämmer väl med Meads teorier. Det inre samtalet leder till en anmodan 
att andra ska agera, men då individen sätter ord på tankarna börjar denne att själv följa sina 
uppmaningar. Mead påpekar att förändringen kan bli långt större än den enskilda individen 
från början avsett eller trott kunna vara möjligt, och att resultatet därtill kan bli oväntat. Denna 
samhällsutveckling skymtar i undersökningens kulisser då intresset för de nya 
samhällsinvånarna lett till nya och spännande erfarenheter och egen inre utveckling. Ett val av 
en annan väg kan istället leda mot det som Ingela beskriver som ett inbördeskrig, en kamp om 
vilka som ska få ta plats i samhället. Vår förmåga att ta den andres roll, att kunna se 
verkligheten med andras ögon, kan här vara en avgörande faktor. Meads teorier är således ett 
viktigt bidrag i förståelsen av vad som händer i ett samhälle där människor med olika kulturell 
bakgrund möts.  
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Erkännandets politik 
 
Taylors tankar kring erkännandets politiks betydelse kan fördjupa förståelsen för de problem 
som informanterna i min studie brottas med. Situationen blir tydligare då vi ser de olika 
ståndpunkterna som uttryck för antingen en likvärdighets- eller en särartspolitik. Den tydligt 
uttryckta åsikten att invandrarna måste anpassa sig efter vårt sätt att leva, med informanten 
Peters ord; anta grundnormerna och grundsynen, faller inom ramen för en likvärdighetspolitik. 
Ingen av informanterna funderar dock på hur den form där alla förväntas passa in ser ut eller 
vilket berättigande idealen har. Samtidigt som likvärdighetspolitiken är ett mål, så följer 
informanterna liberalismens ideal om att utgå ifrån individen istället för från kollektivet, 
exempelvis vad gäller kvinnornas ”tvång” att bära sjal. Här blir alltså en särartspolitik synlig. 
     Taylor påpekar att den västerländska liberalismen inte är kulturneutral, att den endast är en 
av många måttstockar då det ska avgöras vad som är betydelsefullt. Den liberala åsikten att 
det ytterst är individen som bestämmer vad som är ett gott liv delas inte av alla. Taylor är 
överens med mina informanter om att gemensamma regler behövs i ett samhälle, men han 
påminner samtidigt om vikten av att ifrågasätta föreskrifternas relevans; med vilken rätt anser 
vi oss stå högre och veta mer än andra?  Ibland kan kollektiva mål kollidera med individuella 
önskningar, med svår problematik som följd. I min studie nämns frågan om kvinnoförtyck, 
något som svenskarna betraktar utifrån ett individualistiskt synsätt, medan andra kulturer kan 
se till kollektivets, familjens, bästa. Min tanke är att då det omgivande samhället visar på 
möjliga fri- och rättigheter kommer de individer som förmenas detta i kläm. Om de levt i ett 
samhälle där alla förnekats rätten att låta individen gå före kollektivet skulle de inte ha 
upplevt detta som något besvärande. De nya förhållandena ställer de nyanlända inför 
utmanande svårigheter. 
     Särartspolitiken innebär ett uppmuntrande av särskilda kulturella yttringar, men Taylor 
påminner om att de som förespråkar likabehandling ser en risk med att alla ska ha rätt att 
särbehandlas. Detta illustreras av Ingela som i min studie funderar kring byggandet av olika 
kyrkobyggnader, hon antyder att om en får rätt att bygga sin variant av gudstjänstlokal så vill 
alla göra det, vilket kan sluta i ”krig” då ingen vill bli diskriminerad. Men särarten 
uppmärksammas även på ett positivt sätt i undersökningen. Då Emmy menar att de 
nytillkomna kan lära ut något nytt innebär det ett erkännande av att andra kulturer kan ha ett 
värde att tillföra samhället. Taylor anser att varje kultur är värd ett antagande om att just de 
kan bidra med något som tillför det nya sammanhanget något gott. Sammansmältningen av 
horisonter ger en djupare förankring av våra värderingar då vi vågar låta dem belysas av 
andras synsätt, och modifieras av nya tankegångar. För att nå dit krävs en större ödmjukhet 
och mer eftertänksamhet än vad som kommer till uttryck hos de flesta av informanterna i min 
undersökning. 
     Ska då ett samhälle understödja det särskilda eller det gemensamma i första hand? Taylor 
förespråkar den svåra vägen med dubbla mål, och samtidigt som mångfalden respekteras bör 
samhället värna de grundläggande rättigheterna, exempelvis rätten till liv, yttrande- och 
religionsfrihet. Den spänning i frågeställningarna som märks i min undersökning, då det 
gemensamma bryts mot särarten, kvarstår i strävan mot de dubbla målen, men Taylor menar 
ändå att detta är en framkomlig väg. På lokal nivå måste då frågorna kring vilka regler som är 
viktiga att ha gemensamt, och på vilka punkter vi kan skilja oss åt, bearbetas. De normer som 
krävs för att samhället ska fungera på ett tillfredställande sätt bör även, enligt Taylor, 
förmedlas på ett respektfullt sätt utan att det ovanifrån-perspektiv som kan skönjas i min 
undersökning antas. 
     Taylors teorier om betydelsen av erkännandet har således gett min undersökning nya 
perspektiv, och nya tankar att vidare bearbeta. 
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7.4 Reflektioner kring samhällsrelevansen  
 
Inledningsvis skildras hur människor från olika delar av världen söker sig till Sverige, och 
diskussionen om hur de nyanlända och majoritetsbefolkningen ska leva tillsammans i 
samhället får inte avstanna. Jag menar att det är viktigt att fundera över hur vi påverkar 
varandra på olika sätt, och vi måste tillåtas och våga möta även de svåra frågorna. De problem 
som beskrivs i studien ska tas på allvar, men vi får heller inte låta bli att peka på de positiva 
följder som kommer av att människor från olika hörn av världen möts. Min undersökning har 
såtillvida stor samhällsrelevans. Den visar på hur en liten ort påverkas, på gott och ont, av att 
ett större antal asylsökande är förlagda på orten, och hur de nya samhällsinvånarna fått de 
bofasta att tänka på ett nytt sätt. Den tidigare forskning som gjorts om invandring och 
integration har mestadels fokuserat på de problem som kan uppstå, här har jag försökt att visa 
upp en mer mångfasetterad bild av verkligheten. Undersökningen är således, trots sin ringa 
omfattning, ett bidrag till debatten om det mångkulturella samhället. 
 
 
7.5 Självkritisk diskussion 
 
Under arbetet med undersökningen stod jag ofta inför vägskäl och de val jag gjort har 
påverkat studiens resultat. En reflektion är hur mitt förhållande till den undersökta orten 
influerat mitt sätt att arbeta. Jag är bosatt en knapp mil från samhället och det är där jag 
uträttar mina vardagliga ärenden, orten är dock inte ”hemma” för mig. Ändå går det att 
fundera över om jag kunnat vara mer öppen för det oväntade om jag utfört studien på en helt 
okänd ort. En annan fråga gäller urvalet, endast en av informanterna är ung och kategorin 20-
40 år saknar representation vilket kan ha påverkat resultatet. Jag funderade även mycket på 
informanternas grundinställning till de asylsökande. Jag visste inte innan intervjuerna vad de 
tillfrågade ansåg om invandring, men det visade sig att de flesta menade sig vara positiva. Är 
detta representativt för samhällets invånare? Å andra sidan bekräftade även den informant 
som var mest negativt inställd min tes om individens ambivalens.  
     I intervjusituationen väcktes frågan om informanterna svarade ärligt eller försökte vara 
politiskt korrekta. I vissa svar kunde en tendens till korrekthet skönjas, men då de även villigt 
gav luft åt mindre bekväma åsikter tror jag att den verklighet som enligt Grundad teori kan 
beskrivas här åskådliggörs. Den öppna syn på vad som inom Grundad teori kan användas som 
data har lett till att även andrahandsuppgifter, anekdoter och uppgifter hämtade från media 
och en samling om flyktingmottagandet har använts. Jag har följt metoden, arbetat 
systematiskt och varit noga med att ange vem som bidragit med vad, ändå kan det naturligtvis 
diskuteras om arbetssättet med ett vidgat data- insamlande är bra eller dåligt. Risken för 
missuppfattningar ökar, men uppgifter som annars inte framkommit har bidragit till att bredda 
undersökningen.  
     Under analysarbetet har frågeställningen gällt hur de betydelsebärande orden och fraserna 
ska kategoriseras och etiketteras. Det finns alltid möjlighet att sortera på ett annat sätt och det 
kan tänkas att åsikterna om vad som hör till den positiva respektive negativa sidan inte delas 
av mina informanter. Jag har dock bemödat mig om att visa respekt för deras intentioner, och 
att noga förankra allt i data. 
 
 
7.6 Framtida forskningsförslag 
 
I mitt arbete med undersökningen fann jag ingen forskning som behandlar hur majoritets-
befolkningen upplever en samhällssituation där invandring och mångkulturism har blivit en 
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del av vardagslivet. Min studie är ett försök att, om än i väldigt liten omfattning, hjälpa till att 
fylla denna lucka. Det vore därför intressant om fler kvalitativa undersökningar gjordes med 
ett större urval och med en jämförelse mellan mindre och större orter. En fråga jag ställde mig 
under arbetets gång var nämligen om det är lättare att anlända som främling till en ort där 
varje nytt ansikte registreras, eller om det är svårare att komma in i gemenskapen där då 
samhörigheten mellan de redan bofasta är stor. Det vore även intressant att fördjupa 
kunskapen kring den personliga utveckling som följt av mötet med de asylsökande. Jag ser 
också ett behov av vidare forskning kring hur de nyanlända och majoritetsbefolkningen 
hanterar de kulturella skillnader som påverkar livet tillsammans i samhället. 
 
 
7.7 Avslutande kommentar 
 
Då människor från världens alla hörn möts och ska dela livsutrymme kan svåra problem 
uppstå. Det vore förmätet att tro mig ha några lösningar, ändå har studien gett mig några 
tankar som jag avslutningsvis vill dela med mig av. Undersökningen har fått mig att inse 
vikten av att det ges utrymme för konstruktiva samtal om de problem och möjligheter som 
uppstår där människor med olika bakgrund möts, och att detta måste få ske utan risk för att 
någon stämplas vare sig som rasist eller fanatiskt naiv invandringsförespråkare. Det verkar 
finnas ett behov av mötesplatser där personer från olika kulturer kan träffas och knyta 
kontakter, där den enskilda människan blir synlig och där fördomar från båda hållen kan 
brytas. Platser där det skrämmande kan övergå till att vara något spännande. Jag vill därför 
avsluta med några tänkvärda ord av Mead: Allt som är värt något är delade erfarenheter.  
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Bilaga 1 



Intervjuguide 
 
Frågeställning 
Hur upplever majoritetsbefolkningen det att bo och leva nära människor från andra kulturer?  

 
• Kort presentation av mig själva och forskningens syfte. 

Forskningsetiska principer.  
 

• Biografiska data; (namn, ålder, yrke, tid i samhället) 
 

• Öppet samtal kring informantens upplevelse av att bo och leva nära människor 
från andra kulturer och om hur de asylsökandes närvaro har påverkat dennes 
vardagsliv. 
 

Tänkbara frågor om hur den nuvarande situationen uppfattas 

Berätta om något du hört om de asylsökande! Vad tänkte du då? Hur kändes det? Vad tror du? 

Beskriv någon situation där någon av de asylsökande varit inblandad.  

Hur tänker du när du ser flyktingarna? Nämn något positivt, något negativt, något du lärt dig. 

Vilka känslor väcks? 

Har du någon gång själv haft kontakt med någon av de asylsökande?  

Känner du någon invandrare närmare? 

Hur skulle du önska att flyktingfrågan hanterades på orten? Vad kunde ha gjorts bättre? 

Om du fick välja fritt, skulle du då vilja att de asylsökande fortsatte att komma till samhället? 

Hur ser ditt drömsamhälle ut? 

 

Tänkbara frågor om hur de asylsökandes närvaro har påverkat invånarna 

Hur var det i samhället innan de asylsökande kom? 

Har något förändrats i samhället sedan de asylsökande kom? Till det bättre? Till det sämre? 

Hur reagerar andra människor i samhället på förändringarna? Hur tänker du kring detta? 

Hur har detta påverkat dig? Dina tankar om framtiden här? 

 
 

• Avslutning. Öppna för ev. vidare komplettering. Tack för intervjun. 

Bilaga 2 



Analys 1 
 
 
Tolkningstankar 
 
En inledande analys av tre genomförda intervjuer. Här märks en tydlig ambivalens; man är 
både positivt nyfiken/intresserad och misstänksam. Kan Meads teorier om den tidiga 
socialisationen, signifikanta andra, vara till hjälp? Individerna socialiseras till att se tillvaron 
på ett visst sätt och har sedan svårt att ändra det synsättet. Detta blir det för givet tagna enda 
rätta sättet att leva, men man är ändå nyfiken på det främmande. 

 

 
Kategoriförslag 
 

• Positivt intresse av ”de andra” 
• Misstänksamhet mot ”de andra” (inkl. att de ej har rätt skäl att komma) 
• Blivit vana vid ”de andra” 
• Medlidande med ”de andra” 
• Ett avstånd till ”de andra”  
• Uppväckt känslan av tacksamhet och insikten att man själv har det bra. 
• En ansvarsförskjutning; ”de andra” ska ta kontakt, förändra sig, sköta sig, osv 
• Önskan om samhörighet 
• En känsla av duktighet 
• Längtan efter att allt ska vara som förr. 
• ”De andra” är annorlunda mot vad vi är vana vid. 
• Förståelse och respekt för andra. 
 

 
Förslag på kärnkategori 
 
Då jag genom alla tre intervjuerna märkt en pendling mellan att informanterna genom de 
asylsökandes närvaro blivit mycket positivt intresserade av de nytillkomna och samtidigt 
mycket misstänksamma mot dem, funderar jag på om kärnkategorin skulle kunna vara: 
Majoritetsbefolkningen upplever en ambivalens. I sig själv är den kategorin ”tom” men den 
innehåller två ungefär lika stora, välfyllda kategorier.  
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Analys 2 
 
 
Tolkningstankar 
 
Intervju nummer fyra bekräftar min teori om att majoritetsbefolkningen upplever en 
ambivalens mellan å ena sidan ett positivt intresse å andra sidan en misstänksamhet. Trots att 
informant nummer fyra har avsevärt fler negativa erfarenheter av, och tankar om, de 
asylsökande så finns även här funderingar kring exempelvis hur flyktingarna mår och vad de 
varit med om. Först gjorde jag en egen kategori benämnd ”negativa erfarenheter”, men vid 
samtolkningen med analys 1 beslöt jag mig för att sammanföra denna med kategorin 
”misstänksamhet mot de andra”, då de övriga informanternas negativa erfarenheter 
klassificerats som ”misstänksamhet”. Orsaken är att det i samtalet med informanterna visat sig 
att de negativa erfarenheterna leder till en misstro mot de asylsökande.  

 
Jag får inte missa tankegångarna om att samhället är litet och att antalet flyktingar är stort. 
Inte heller aspekten att de asylsökande är här endast en kort period. Allt detta framkommer i 
citat under rubriken ”Övrigt”. 
 
 
Analysen nedan är baserad på 4 intervjuer (1 urval återstår ännu). 
 

  
Antal 
citat  

  Positivt intresse 30 

Positivt intresse  Förståelse och respekt 6 

av Medlidande 7 

"de andra" Tacksamhet och insikt att man själv har det bra. 4 

  Önskan om samhörighet 13 

  Blivit vana vid ”de andra” 12 

                                                             Summa       72 

   

  Misstänksamhet och negativa erfarenheter 44 

Misstänksamhet Ansvarsförskjutning 9 

mot ”De andra” är annorlunda  13 

"de andra" Avstånd 5 

  Längtan efter att allt ska vara som förr. 1 

                                                             Summa           72 
   

Övrigt Positiv självspegling  2 

  Övriga citat   9 
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