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Abstract 

Uppsatsen avhandlar begreppet integration utifrån flyktingars uppfattning, 

samtidigt lyfter jag fram deras upplevelse av integration i Sverige. Forskningen 

visar att utlänningar i Sverige har sämre levnadsvillkor jämfört med svenskar, blir 

diskriminerade och utsorterade på arbetsmarknaden på grund av sin etniska 

bakgrund. Jag har intervjuat fem flyktingar från två olika länder i Mellanöstern i 

mellersta Sverige för att skapa förståelse för problemområdet.  

 Jag har valt att använda olika vetenskapliga synpunkter kring begreppen 

integration, segregation och diskriminering som utgångspunkt för nämnda 

problemområde. Eftersom Syftet med min forskning är att få en djupare 

förståelse av respondenternas förståelse och upplevelse av integration i det 

svenska samhället, har jag använt mig av en kvalitativ metod med ett 

hermeneutiskt angreppssätt. Det innebär att deltagarnas ord och berättelser spelar 

den största roll i uppsatsens tolkningar.  I resultatet framkommer att integration 

handlar om lika rättigheter och möjligheter, jämlikhet, respekt samt acceptans 

bland olika sociala grupper i samhället. Samtidigt har jag kommit fram till att 

flyktingar upplever diskriminering, utanförskap samt känner att de befinner sig i 

en process av ovilliganpassning i samhället.  

 

Nyckelord: Flyktingars perspektiv på integration, språk, sociala nätverk, arbete, 

självintegration, diskriminering, utanförskap och ovilliganpassning  
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1. Inledning 

I alla tider har människor flyttat gruppvis eller individuellt från ett område till ett annat område 

för att skaffa sig bättre levnadsvillkor. Denna migration har varit interregional, kontinental och 

interkontinental och drivits av ekonomiska, sociala, politiska orsaker och verkningar efter 

naturkatastrofer. I detta sammanhang kan man inte betrakta migrationsrörelserna som något 

nytt i världen. Människor har alltid flyttat för att få nya möjligheter eller undkomma fattigdom, 

konflikter eller naturkatastrofer. (Castles & Miller, 2009, s.2). Migrationen har under de 

senaste decennierna, speciellt efter andra världskriget, lett till en framväxt av kulturell 

mångfald och tillika till ett stort antal etniska grupper i olika länder, speciellt i de 

industrialiserade länderna.    Sverige är ett av de länder som har en lång historia av invandring 

och som numera varje år tar emot ett stort antal invandrare och flyktingar från olika delar av 

världen. I ett historiskt sammanhang kan invandringen till Sverige uppskattas vara nästan lika 

gammal som det svenska riket.  En invandring som varit särskilt intensivt under tre tidsåldrar, 

d.v.s. under senmedeltiden, stormaktstiden och efter andra världskriget. (Svanberg & Tydèn, 

1999,s.11)  

Under medeltiden kom den stora invandringsvågen från Tyskland och bidrog starkt till att 

utveckla svenska städer. Speciellt framväxten av den starka svenska staten vid 1500-talet var i 

hög grad beroende av kompetens från utlandet. Dessutom rekryterade tyskarna grupper av 

människor från andra länder såsom holländare, fransmän, engelsmän och balter. Dessa blev 

rådgivare, administratörer och hantverkare som hjälpte till att höja den svenska 

yrkesskickligheten genom att sprida nya tekniker i Sverige. Under stormaktstiden var antalet 

invandrare i Sverige bara 2 eller 3 procent av den svenska befolkningen, men när det gäller 

eliten inom den ekonomiska, sociala och kulturella ramen var dess inflytande mycket stort. 

(Wigerfelt & Wigerfelt, 2001, s.37). Under perioden 1850-talet till 1929-talet skedde en 

betydande utvandring från Sverige till andra delar av världen speciellt till Amerika. Från 1850- 

talet fram till första världskriget utvandrade cirka en miljon människor från Sverige till andra 

länder. Det beräknas att Sverige då förlorade nästan 20 till 25 procent av sin befolkning. Men 

situationen förändrades och framåt 1930-talet blev Sverige åter ett invandringsland. (Corman 

2008, s. 175,176).  

Framtill andra världskriget, invandrade ett mindre antal personer till Sverige men efter andra 

världskriget fick invandringen till Sverige en annan karaktär med ökad kraft. Orsaken till detta 

kan vara den svenska neutralitetspolitiken under kriget. För i motsats till andra europiska 

länder som var inblandade i kriget, befann sig Sverige utanför kriget. Därför blev landet ett mål 

för massor av flyktingar från andra länder. Några stannade kvar i Sverige och blev svenska 

medborgare, medan andra återvände hem eller fortsatte vidare till andra områden speciellt 

USA. ( Allwood & Franzen, 2000, s.17). Sveriges långa fred och dess neutralitet under kriget 

gagnade ekonomin. I detta sammanhang utvecklades den svenska industrin betydligt vilket 

ledde till en stor efterfrågan på arbetskraft som inrikes födda invånarna inte kunde täcka. Detta 

ledde till att man rekryterade arbetare från andra länder som Italien, Österrike, Ungern, 

dåvarande Västtyskland, Nederländerna, Grekland och Jugoslavien. Perioden efter kriget 

framtill mitten av 1970-talet dominerar arbetskraftsinvandringen i Sverige. (Corman. 2008, s. 

177).  

Efter 1970-talet ändrade invandringen sin karaktär kraftigt, vilket innebär att arbetskraft- 

invandringen minskade och istället ökade flykting- och nära anhöriginvandringen och den 

dominerade under 1980-talet. Enlig forskningen är antalet flyktingar i ett land dels beroende av 
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allvarliga kriser i olika områden i världen och dels beroende av den utmärkande 

flyktingpolitiken hos mottagarlandet. (ibid, s. 178). 

Invandringen har förändrat Sverige till ett mångkulturellt samhälle. Enligt forskningen hade 

Sverige vid början av 2000-talet, mer än en miljon invånare med utländsk bakgrund, men om 

man räknar med personer som har minst en utlandsfödd förälder, stiger antalet till nästan 1,6 

miljoner människor. (Allwood & Franzen, 2000, s. 20). En senare forskning, som Corman har 

hämtat från SCB, visar att Sveriges befolkning bestod av 9 047 752 personer år 2005, av dessa 

hade 1 463 358 personer utländsk bakgrund. (Corman. 2008,s.179). Detta är onekligen en 

bekräftelse på att Sverige är ett mångkulturellt samhälle, där alla förväntas ha samma 

möjligheter för att kunna fylla en funktion i samhället. Denna mångkulturalism har under de 

senaste decennierna lett till att integrationsdebatten blivit en alltmer aktuell företeelse inom den 

svenska politiken.   

Allt detta och min bakgrund som en flykting, utgör grunden för mitt intresse att fördjupa mig i 

flyktingars upplevelse av integration i Sverige, och för att få en bredare förståelse för deras syn 

på integration i samhället. Under invandringen möter man ett antal nya saker som man inte har 

upplevt tidigare, d.v.s. man möter en ny kultur och ett nytt levnadssätt som skiljer sig drastiskt 

från den kultur och det levnadssätt som man har upplevt i sitt hemland. Att lära sig ett nytt 

språk, ny kultur, nya normer och nya värderingar handlar om en lång process av anpassning i 

det nya landet. Enligt forskning möter man människor med exempelvis andra färdigheter, en 

annan livssyn och en annan förståelse av omvärlden. (Allwood. 2000, s. 39). Under historiens 

gång har Sverige reformerat utlänningslagen för att underlätta invandrares integration i 

samhället och på arbetsmarknaden. Ett ökat behov av arbetskraft anses vara den största orsaken 

för dessa förändringar inom den svenska invandrarpolitiken. (Wigerfelt & Wigerfelt 

2001,s.45). Fortfarande visar dagens verklighet att integrationsfrågan, kan vara en aktuell 

politisk fråga i den svenska samhällspolitiken, när det gäller diskriminering, segregation, 

utanförskap och graden av arbetslöshet bland grupper med utländsk bakgrund. 

  1.1 Svensk integrationspolitik         

Den svenska integrationspolitiken handlar om allas lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. En annan del av denna politik är behovet att 

etablera nyanlända invandrare på arbetsmarknaden, ersätta kommunerna för flykting- 

mottagande, urban utveckling och medborgarskap. 

 Därför grundar sig svensk integrationspolitik på de nedanstående övergripande målen:  

 Snabbare etablering för nyanlända invandrare på arbetsmarknaden Fler arbeten och 

fler företagare 

 Bättre resultat och större likvärdighet i skolan 

 Bättre språkkunskaper och större möjligheter till utbildning för vuxna 

 Effektiv bekämpning av diskriminering 

 En positiv utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap 

 En gemensam värdegrund i ett samhälle som präglas av ökande mångfald 
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Dessa mål eftersträvas genom insatser inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken samt 

genom arbete mot diskriminering. I detta samband menar man att politikens huvuduppgift är att 

genom olika åtgärder minska utanförskapet i samhället. (www.regeringen.se).  

 

1.2  Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse av respondenternas förståelse och 

upplevelse av integration i det svenska samhället. Målet är att lyfta upp hur 

integrationsprocessen fungerar i Sverige när det gäller personer med utländsk bakgrund, och 

samtidigt peka på de aspekter som försvårar integrationsprocessen i landet. Följande frågor 

kommer att besvaras i uppsatsen:  

 Hur uppfattar utvalda respondenterna begreppet integration?  

 Vilka förväntningar har respondenterna på det svenska samhället? 

 Anser de sig delaktiga och integrerade i samhället?  

 Upplever respondenterna att de har lika möjligheter som svenskar på arbetsmarknaden? 

 

1.3 Disposition 

I det första avsnittet presenterar jag en inledning till uppsatsens problemområde. Där 

presenterar jag också syftet med uppsatsen och frågeställningarna. Jag ger också en kort 

beskrivning av den svenska integrationspolitiken och en definition på olika relevanta begrepp. I 

det andra avsnittet presenteras tidigare vetenskaplig forskning och därefter ges en allmän 

sammanfattning av de olika artiklarna och undersökningarna.  I det tredje avsnittet presenteras 

teoretiska synpunkter om integration, segregation och diskriminering. Sedan beskrivs en 

allmän sammanfattning av teorierna. I det fjärde avsnittet presenteras metoden ur ett 

hermeneutiskt perspektiv. I det femte avsnittet presenteras uppsatsens resultat, som tolkas i två 

olika steg. Därefter ges en sammanfattning av resultatet.  I sjätte avsnittet presenteras en 

allmän analys och diskussion om uppsatsens resultat med koppling till tidigare forskning och 

teorier. Sedan ger en slutdiskussion på uppsatsens resultat i det sjunde avsnittet samt ger ett 

förslag till en framtid forskning kring flyktingars deltagande i det beslutfattande områden.   

1.4 Definition av begrepp 

Uppsatsens syfte är att fördjupa begreppet integration och belysa flyktingars upplevelse av 

integration i det svenska samhället. Under denna rubrik kommer jag att presentera definitionen 

på olika begrepp där invandrare kategoriseras såsom: Invandrare, flyktingar, kvotflyktingar och 

invandrare med familjeanknytning. Dessa begrepp är viktiga för att förstå personens situation 

och orsaken till hans/ hennes flytt till Sverige. ( Allwood, 2000, s. 28).      
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1.4.1 Invandrare/ immigranter 

Begreppet invandrare handlar om inflyttning, vilket betyder att människor utvandrar från sitt 

hemland och bosätter sig i ett annat land. Invandrare är ett brett, oklart och kontroversiellt 

begrepp. Begreppet kan användas för både arbetskraftsinvandrare, som kommit av ekonomiska 

skäl, och flyktingar som blivit tvungna att lämna sitt hemland på grund av hot mot livet eller 

tortyr i sitt land. (Allwood, 2000, s. 26). 

 Ordet invandrare ersatte det mer negativt laddade ordet utlänning vid slutet av 1960-talet, 

vilket då uppfattades ha en starkare innebörd av utanförskap i det samhället där personen vid 

det aktuella tillfället befann sig i. Under senare år har begreppet invandrare dock blivit föremål 

för en kritisk omvärdering. Enligt rapporten, ”I Sverige har begreppet kommit att få en folklig 

betydelse av icke-svensk, denna innebörd har blivit en negering av allt det som det svenska står 

för, och har inte nödvändigtvis någon relation till invandring som sådan… personer som är 

födda i Sverige och har levt i Sverige hela sitt liv, kan knappats betraktas som invandrare. 

(Hermanson & Friberg, 2000, s. 31). 

 

1.4.2 Flyktingar 

Begreppet flykting definieras som en person som på grund av olika orsaker har blivit tvungen 

att lämna sina hemtrakter och som har fått eller söker en fristad i något annat land. Det vill säga 

en flykting är inte en person som frivilligt väljer att flytta från sitt hemland till ett annat land. 

Flykten är påtvingad på grund av brist på säkerhet, socialt skyddsnätt i personens eget land 

eller förföljelse på grund av ras, religion eller politiskt oliktänkande, nationalitet o.s.v. Enligt 

forskningen är flykting en person som har behov av skydd. ( Corman, 2008, s. 178).  Detta 

innebär att en flykting är en människa som utan skydd i ett annat land, saknar möjligheter till 

överlevnad.  

1.4.3 Kvotflyktingar 

Begreppet handlar om personer som är speciellt utsatta och drabbade av olika typer av förtryck, 

krigsskadad eller som har varit offer för tortyr och som inte kan fly på egen hand exempelvis 

till Sverige. Denna grupp av flyktingar, beviljas vanligtvis innan resan till Sverige 

uppehållstillstånd inom flyktingkvoten. Sverige och en del andra länder tar emot ett antal 

flyktingar genom ett samarbete med UNHCR/FN:s flyktingkommissarie varje år.  Det är 

riksdagen som varje år fastställer kvoten som uträknas med hänsynstagande till Sveriges 

folkmängd. Enligt forskningen fick kvotflyktingarna 14 % av de uppehållstillstånd som 

beviljades under 1998. (Allwood, 2000, s.27).  

1.4.4 Familjeanknytningsfall 

Detta är en annan kategori personer med utländsk bakgrund som invandrat till Sverige och som 

beviljats uppehållstillstånd. Dessa personer har en nära släktrelation till en flykting som redan 

har fått uppehållstillstånd i Sverige. Den viktigaste orsaken för dessa personer är att de vill 
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komma till Sverige och vara med sin familj eller delar av den. Detta handlar om exempelvis 

barn, fru, föräldrar eller äktenskap med en man eller en kvinna från ett annat land, o.s.v. Men 

denna möjlighet har under senare tid blivit mer restriktiv i samband med den svenska statens 

hållning till hur nära släkt man måste vara för att betraktas som anknytningsfall. Författarna 

Allwood och Franzen antyder att cirka hälften de av personer som fick uppehållstillstånd i 

Sverige under de sista åren på 1990-talet var anknytningsfall. (Allwood, 2000, s. 27, 28).  

 

2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring integrationsprocessen i Sverige. All 

forskning är vetenskapligt genomförd och redogör för skillnaderna mellan inrikesfödda och 

utrikesfödda på sitt sätt. Eftersom min undersökning syftar till att studera en grupp av 

flyktingar och deras upplevelse av integration i det svenska samhället, har jag valt 

nedanstående studier från statistiska centralbyråns (SCB) hemsida och uppsatser.se som 

tidigare forskning. Dessa har genomfört inom integrations område och är relevanta för min 

studies syfte. Denna forskning studerar en grupp av flyktingar med politisk bakgrund, men 

begreppet invandrare kommer att upprepas då det används vanligtvist om alla personer med 

utländsk bakgrund.  

2.1 Invandring och integration till Svensk välfärd.  

Hjerm. M (2002) har medverkat i SCB:s undersökning kring integration till svensk välfärd, och 

där - i kapitel 2 - pekar han på olika faktorer som försvårar invandrarnas integration i Sverige. 

Forskningen syftar till att generalisera effekten av att vara invandrare genom att jämföra 

utrikesföddas levnadsförhållanden med inrikesföddas utifrån kön, ålder, familjesituation och 

utbildning. Undersökningen använder sig av en logistisk regressionsanalys och eftersträvar 

följande fyra mål: a) att avhandla och lokalisera övriga variationer som kan klassificera 

invandrarskapet, b) att identifiera stora välfärdsbrister hos olika invandrargrupper, c) att få 

förståelse för hur dessa brister har förändrats under senaste 20 åren, d) att studera hur snabbt 

olika invandrargrupper integreras till den normala välfärdsnivån i Sverige.  

Hjerm skiljer i sin undersökning mellan en policyorienterad välfärdsstat och en 

marknadsorienterad välfärdsstat. Enligt honom har Sverige en policyorienterad välfärdsstat där 

det finns en högre grad av reglering på arbetsmarknaden. Studien antyder att det finns mindre 

risk för invandrare att hamna i en ekonomisk depravation, när de får ett arbete, men däremot 

finns risker för att invandrare får svårt att få tillträde till arbetsmarknaden.  Enligt Hjerm har 

flyktingar en sämre situation än andra grupper när det gäller tillträde till arbetsmarknaden. 

Orsaken till detta kopplar Hjerm till flyktingmottagningen som ofta tvingar flyktingar till 

ofrivillig passivitet på grund av långa handläggningstider, eller på grund av att det tar tid för 

flyktingen att bli godkänd i det svenska språket. När det gäller delaktighet i den politiska 

sfären, hävdar studien att invandrare deltar i den demokratiska processen i mindre utsträckning 

än svenskar, exempelvis vid val. Studien hävdar också att ett mindre antal av invandrare (39 

%) har lyckats att få ett arbete utifrån sin utbildningsnivå, då däremot andelen för svenskar 

ligger på 85 procent. Samtidigt visar undersökningen att personer blir diskriminerade i olika 

sammanhang på grund av sin etniska tillhörighet, exempelvis när det gäller tillträdde till 

arbetsmarknaden, löneutveckling eller möjlighet att låna pengar.  Den ökande 

främlingsfientligheten i samhället är enligt Hjerm ett annat problem som försvårar 



6 

 

integrationsprocessen i Sverige. Studien menar att trots att det finns ett mindre antal personer 

med ett öppet främlingsfientligt tänkande i samhället, finns det många som är kritiska mot den 

liberala integrationspolitiken som regeringen bedriver. Allt detta betraktas i studien som 

faktum för ett misslyckande av välfärdsstaten när det gäller lika möjligheter för personer 

bosatta i Sverige. (SCB, (2002), välfärdens etniska delning, s. 29-33).  

2.2 Inkomstskillnader och fattigdom bland invandrare jämfört med infödda 

svenskar. 

Joachim Vogel (2002) har i sin forskning fokuserat på de årliga disponibla inkomsterna bland 

olika grupper av människor i Sverige och därigenom visar han skillnaderna mellan grupperna i 

olika sammanhang. Forskningen använder sig av multivariata analyser och jämför 

invandrargrupper från olika länder och regioner med infödda svenskar inom en logistisk 

regressionsanalys med hänsyn till familjesituation, kön, ålder och utbildning. Syftet med denna 

forskning har varit att generalisera effekten av att vara invandrare från olika delar av världen 

genom att justera strukturskillnaderna mellan grupperna.  

Forskningen har fokuserats på strukturella skillnader mellan utrikesfödda och inrikes födda. 

Studien visar från sena 1980-talet till slutet av 1990-talet, att antalet socialbidragsberoende 

personer bland infödda svenskar har ökat till 7 %.  Andelen socialbidragsberoende invandrare 

från centrala Europa ligger på ungefär samma nivå som de inföddas eller lite högre, medan 

andelen invandrare från Jugoslavien, Mellanöstern och Afrika ligger på det tredubbla. 

Dessutom har andragenerationens invandrare också något högre andel av fattigdom än infödda 

svenskar. Forskningen hävdar att invandrarkvinnor är fattigare än invandrarmän, men båda 

tillsammans skapar en högre grad av fattigdom än infödda svenskar. Studien visar att andelen 

fattiga bland invandrargrupper i åldrarna mellan 20 och 74 år är dubbelt högre än bland 

motsvarande grupper infödda. Vogel antyder att andelen fattiga bland utlandsfödda med 

eftergymnasial utbildning är 2,5 gånger högre än för motsvarande infödda svenskar. Han 

hävdar att högre utbildning från hemlandet oftast skapar hinder för integrationen på grund av 

att utbildningen inte kommer till användning i Sverige.  Samtidigt har invandrare med 

förgymnasialutbildning från andra delar av världen och 90-talets krigszoner 2,5 till 4,5 gånger 

större risk att drabbas av fattigdom än infödda svenska. Studien menar att det inte finns någon 

skillnad mellan svenskar och invandrare från Norden och centrala Europa. Enligt Vogel har 

vistelsetiden stor betydelse för invandrarnas levnadsförhållande, vilket innebär att har man bott 

i Sverige länge, så har man hunnit integrera sig och förbättra sina levnadsvillkor. 

Undersökningen visar att en högre andel av invandrare från länder med lägre ekonomisk 

utveckling har upplevt betalningsproblem och ekonomisk kris. Det innebär att de har blivit 

tvungna att låna pengar av omgivningen eller begära socialhjälp för att betala mat eller hyra i 

tid. När det gäller likviditet hävdrar forskningen att skillnaderna mellan invandrare och infödda 

svenskar blir mycket större. Andelen utan kontantmarginal bland nordiska och centraleuropiska 

invandrare är någon högre än bland infödda, medan andelen blir väldigt hög bland invandrare 

från andra delar av världen, eftersom de har mindre möjligheter att komma in på 

arbetsmarknaden. All dessa skillnader betraktar Vogel som diskriminering på 

arbetsmarknaden. ( SCB,(2002), välfärdens etniska delning, s. 35 – 44).  

2.3 Den svenska arbetsmarknaden och ungdomar med invandrarbakgrund 

Bjurgård och Tärnell (2009), har undersökt en grupp av ungdomar med invandrarbakgrund, för 

att påvisa deras möjligheter respektive hinder på den svenska arbetsmarknaden. Syftet med 

deras uppsats var att lyfta fram vilka erfarenheter som ungdomar med invandrarbakgrund har 



7 

 

för att de ska lyckas få ett arbete. Studien fokuserar på de möjligheter som erbjuds från 

arbetsmarknaden samt ungdomarnas perspektiv på de hinder som kan förekomma. Studien har 

genomförts med en kvalitativ metod och besvarar tre olika frågeställningar kring ungdomarnas 

upplevelse av att vara arbetssökande med invandrarbakgrund, betydelsen av föräldrarnas 

integration i samhället samt betydelsen av ett socialt nätverk för att man ska få ett arbete. Här 

har författarna valt åtta utlandsfödda ungdomar med olika nationalitet mellan 18 och 24 år med 

olika kön och olika utbildningsnivå. Studiens resultat visar att respondenterna gemensamt ser 

språk, integration, socialt nätverk och betydelsen av arbete som viktiga faktorer för att få ett 

arbete. Samtidigt visar studien att ett utländskt namn, kulturkrockar, tidigare 

arbetslivserfarenheter och diskriminerande bemötande är faktorer som hindrar ungdomarna att 

komma in på arbetsmarknaden.( Bjurgård och Tärnell,(2009), s.31,32). 

Enligt studien har deltagarna nästan ingen kontakt med infödda svenskar på fritiden. Med detta 

menas att ungdomar med invandrarbakgrund har mindre möjlighet än infödda svenskar att 

skapa sällskap på fritiden beroende på skilda kulturer och värderingar. Enligt studien förlorar 

många invandrarungdomar kontakt med sina svenska vänner när de går ut skolan. Studien visar 

att familjens status och dess sociala nätverk samt föräldrarnas integration, påverkar 

ungdomarnas integration betydligt på arbetsmarknaden. I detta samband hävdar studien att det 

svenska samhället erbjuder utbildning och andra relevanta sysselsättningar för att öka 

möjligheten för ungdomar att få ett arbete, men det har inte hjälp tillräckligt mycket. Enligt 

forskningen sker rekryteringar till arbete via kontakter genom ett utvidgat socialt nätverk. I 

detta samband avses att om föräldrarna har arbete eller är integrerade i samhället, skapar det en 

stor möjlighet för ungdomarna att få arbete. Ytterligare visar forskningen att det finns olika 

aspekter som skapar svårigheter för ungdomar när det gäller arbete eller arbetssökande. 

Undersökningen anser att kulturen är en av de faktorer som hindrar ungdomarnas integration. 

Enligt studien försöker invandrarungdomar anpassa sig i det svenska samhället för att bli 

accepterade, vilket förhindras av att deras föräldrar anser att de skall bevara hemlandets kultur 

och traditioner. Forskningen hävdar att ungdomar med invandrarbakgrund diskrimineras i stor 

utsträckning på den svenska arbetsmarknaden, på grund av sin bakgrund. I detta samband 

hävdar studien att ett utländskt namn är ett hinder för att få ett arbete, vilket har förhindrat 

många ungdomar med utländsk bakgrund från att få arbetslivserfarenhet. Allt detta leder till att 

ungdomarna saknar möjligheter att visa sina personliga kunskaper och kvalifikationer på den 

svenska arbetsmarknaden. I detta sammanhang visar studien att de flesta deltagarna har 

erfarenhet av diskriminering på grund av sin bakgrund. Allt detta har lett till att många 

ungdomar har negativa förhoppningar inför framtiden. Denna känsla är speciellt starkt hos de 

som har en lägre utbildningsnivå.(ibid, s. 37-39).  

2.4 Malmö som delad stad, en studie kring integrationsprocessen och dess 

betydelse i Malmös mest segregerade områden 

Albulena Heta och Milaim Hasanaj (2010) har genomfört en undersökning inom området 

integrationsprocessen och dess definition i de mest segregerade områden i Malmö som i själva 

verket är den mest segregerade stad i Sverige. Studien syftar till att ge exempel på vad 

integrationen innebär för människor ur olika perspektiv, d.v.s. människor som samarbetar kring 

integrationsåtgärder eller utgör målgruppen för åtgärderna. Studien har fokus på några 

integrationsprojekt som använts i de mest segregerade stadsdelarna i Malmö såsom Rosengård, 

Fosie och Södra innerstaden. Målet med studien i dessa områden, har varit att belysa problemet 

kring begreppet integration med utgångspunkt i arbete och utbildning. För att uppnå målet med 

uppsatsens syfte, har författarna intervjuat stadsdelförvaltare, projektledare och den målgrupp 

som åtgärderna riktas mot. Undersökningen är en kvalitativ studie som följer en huvudfråga 
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som handlar om integrationens betydelse ur olika perspektiv i de segregerade områden i 

Malmö, och som ställer tre underfrågor såsom: vilken syn har delstadsförvaltare, projektledare 

och målgruppen på integration, har deras syn på integration förändrats på senare tid? Vilka 

åtgärder har vidtagits av Malmö kommun för att främja integration, hur tolkar deltagarna bland 

stadsdelsförvaltare, projektledare och målgruppen i samtliga områden kommunens åtgärder i 

samband med främjande av integration? (Albulena & Hasanaj, (2010), s.7,8). 

I samband med detta visar författarna att begreppet integration tolkas på olika sätt beroende på 

individens position i samhället. Stadsdelsförvaltare och projektledare tolkar integrationen på ett 

likvärdigt sätt och menar att begreppet handlar om en ömsesidig mötesplats där individer 

respekterar varandra oavsett deras bakgrund, d.v.s. att vara delaktigt i samhället på lika villkor. 

Samtidigt visar undersökningen att dessa deltagare skiljer integration från assimilation genom 

att integration handlar om jämlikhet, samförstånd och respekt mellan människor och olika 

grupper med olika social och etnisk bakgrund. Men när det gäller målgruppens syn på 

integration, kommer författarna fram till en oklar syn hos deltagarna. En del menar att 

integration handlar om att ha ett arbete, bra ekonomi och inte utsättas för diskriminering och 

andra hävdar vikten av samspel och erkännande. Ytterligare visar författarna att några personer 

inom målgruppen misstror integration eftersom det finns en oenighet mellan de som har det 

bättre ställt och de som har det mindre bra. Detta relateras till känslan av ” vi och de”, med 

detta menas att majoriteten av de som har det mindre bra består av individer med utländsk 

bakgrund på grund av den arbetslöshet som råder i samtliga områden i Malmö. Grunden för 

denna misstro hos en del av deltagarna, enligt författarna, är beroende på bristande 

kommunikation mellan de olika synsätt, d.v.s. bristande kommunikation mellan de som arbetar 

tack vare olika åtgärder och de som utgör målgruppen för åtgärder. Undersökningen visar att 

deltagarna i målgruppen är besvikna på situationen och att de inte känner sig delaktiga i 

samhället.  De anser sig utpekade på grund av sin bakgrund och det området de bor i. I 

samband med detta hävdar författarna att människor som bor i samtliga områden inte känner 

sig allmänt accepterade och istället befinner sig utanför samhället. Slutligen föreslår författarna 

att det är viktigt att stadsdelförvaltare och projektledare möjliggör för målgruppen att delta i 

integrationsarbetet från början till slut. De hävdar att det krävs en tidig kommunikation mellan 

de som skall integreras och de som arbetar med åtgärder. Samtidigt framgår det av studien att 

det krävs tid för att skapa en stark delaktighetskänsla hos målgruppen. (ibid, s.37-42). 

2.5 Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden 

Lilian Borghol (2010) har undersökt drivkrafterna och beslutsprocessen kring namnbyte hos 

fyra personer med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden i Skåne. Syftet med undersökningen 

är att belysa upplevelse av etnisk diskriminering bland andra generations invandrare som har 

akademisk bakgrund och som har bytt namn från ett utländskt till ett liknade svenskt namn med 

tanke att öka sina möjligheter på den svenska arbetsmarknaden. För att komma fram till 

studiens syfte har författaren framställt följande tre frågeställningar: Hur har den tankeprocess 

kring etnisk diskriminering på arbetsmarknaden sett ut som föranlett ett namnbyte från ett 

utländsk till ett mer svenskt liknande namn, vilka föreställningar om etnisk diskriminering på 

arbetsmarknaden har de som bytt namn upplevt, har namnbytet från ett utländsk till ett mer 

svenskklingande namn infriat deras förväntningar på arbetsmarknaden?  Författaren har använt 

sig av en kvalitativ metod i form av intervjuer med ett antal personer som tillhör andra 

generationens invandrare med akademisk utbildning. Urvalet består av kvinnor och män från 

Tyskland, Serbien, Irak och Bangladesh i en ålder mellan 29 och 42 år.  Genom avgränsningen 

av studien till den särskilda grupp med akademisk bakgrund avser författaren att utgå enbart 

från individer som av olika anledning har bytt namn för att komma in på arbetsmarknaden. I 
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samband med detta har författaren strävat efter förståelse för den utvalda gruppens upplevelser 

och för deras situation både före och efter namnbytet. (Borghol, 2010, s.11,12,39). 

En gemensam sak som författaren kommer fram till under resultatanalysen, är att samtliga 

respondenter betraktade det utländska namnet som ett hinder för anställningsprocessen. Studien 

visar att trots att respondenterna hade samma eller jämförbar utbildning som de svenska 

klasskamraterna som sökt samma tjänst eller andra jobb, har de blivit särbehandlade på grund 

av det utländska namnet. Undersökningen visar att samtliga deltagare har upplevt 

diskriminering på arbetsmarknaden på grund av sitt utländska namn och sin etnicitet, därför har 

de blivit tvungna att byta namn från ett utländskt till ett svenskklingande namn. Dessutom visar 

studien tydligt att diskriminering förekommer mot utländska individer på den svenska 

arbetsmarknaden.  En av respondenterna har under en telefonintervju med en arbetsgivare fått 

en förfrågan om hon är utländsk? Om hon är gift med utländsk man? Och så vidare. Borghol 

hävdar att de flesta utländska arbetssökande tror att etnicitet och namnet påverkar 

arbetsanställningen och att ingen högre akademisk utbildning, kvalifikationer eller 

arbetslivserfarenheter, kan garantera att man får ett arbete som passar ens meriter. I detta 

samband hävdar hon att rätt namn många gånger kan påverka en anställning. Studien hävdar att 

några deltagare har fått arbete efter namnbyte, men de andra har inte fått någon sådan chans. 

(ibid, s. 50-54)  

I ett historiskt perspektiv hävdar författare att invandringen till Sverige gjorde det möjligt för 

svenska arbetsgivare att få tillgång till billig arbetskraft som kunde tillgodose den stora 

efterfrågan på arbetskraft. Men invandrarna har blivit etniskt diskriminerade, utnyttjade samt 

orättvist behandlade, genom att de fått utföra tungt arbete som svenskar inte vill utföra. 

Samtidigt menar författaren att många invandrare med hög utbildning har tvingats att bli 

arbetslösa pågrund av arbetsgivarnas misstro mot deras utbildning, vilket har lett till att de 

måste söka socialbidrag eller arbeta inom lågkvalificerade yrkesoråden. Enligt författaren, kan 

man även idag se att invandrarnas härkomst är ett hinder på den svenska arbetsmarknaden och 

att etnisk diskriminering fortfarande existeras i allra högsta grad. (ibid, s. 57-59). 

2.6  Utanförskap och vägen till integration 

Sveriges integrationspolitik handlar i högre grad om aktivering, vilket betyder att när invandrare får ett 

arbete då bryts utanförskapet.( Under rubriken Abstrakt). 

Eliasson & Uddbäck har 2010 vid Lund universitet undersökt invandrarnas perspektiv på 

integration och utanförskap utifrån Alliansens syn på integration som avser att trösklarna till 

arbetsmarknaden måste sänkas. Inledningsvis pekar författarna på Billströms diskussion med 

Expressen och Sydsvenska tidningar då de menar att man skall hitta flera sätt för att nyanlända 

ska bli anställningsbara samt att man måste skapa intresse hos arbetsgivarna för att anställa 

invandrare genom instegsjobb. Vid en sådan anställning kan arbetsgivaren få 75 % av lönen 

subventionerad. Syftet med undersökningen var att dels lyfta fram invandrarnas syn på 

integration och utanförskap och deras syn på begreppet invandrare, dels att få förståelse hur de 

förhåller sig till den första tiden i Sverige och vilken syn de har på sina möjligheter respektive 

hinder för att etablera sig på arbetsmarknaden. Följande frågor – Hur beskriver respondenterna 

sina upplevelser av att vara nya i Sverige, vilka strategier använder de sig av för att etablera sig 

på den svenska arbetsmarknaden, och hur förhåller de sig till integration, utanförskap och 

kategorin ”invandrare” - har besvarats genom en kvalitativ undersökning i form av personliga 

intervjuer med tio personer, män och kvinnor, från olika länder mellan 20 och 50 år och som 

bott i Sverige från åtta månader till fyra år. Av dessa saknar tre personer instegsjobb och andra 

har eller har haft instegsjobb. (Eliasson & Uddbäck, s. 18-23).        
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Studien visar att samtliga deltagare betraktar det svenska språket som en viktig mekanism för 

att de ska kunna öka sina möjligheter på arbetsmarknaden och för att skapa ett utvidgat socialt 

nätverk, men på grund av olika orsaker är det inte lätt. Samtidigt hävdar forskningen att alla 

deltagare har ett stort engagemang för att få ett arbete och vara självförsörjande. Studien 

antyder att arbetsmarknaden anser att individen är ansvarig för att den ska anpassa sig till 

marknadens krav. Detta genomsyrar, enligt studien, dagens integrationspolitik samt 

återkommer hos de flesta respondenter som menade att de hade ansvar för att anpassa sig till de 

arbeten som erbjöds. Studien anser att detta är en strategi hos deltagarna att lära om, att ta 

vilket arbete som helst och att göra mer för att bli accepterad. Forskningen visar att de allra 

flesta arbeten som deltagarna har sökt inte överstämmer med deras utbildning eller deras 

tidigare arbetslivserfarenhet. (ibid, 25- 28).  

Forskarna menar att invandrare har svårt att få ett arbete med trygga arbetsvillkor i form av 

tillsvidareanställning. Studien visar att om de hade högre krav på ett sådant arbete i början, 

sänkte de kravet genom sitt misslyckande då de sökte arbete, vilket har lett till att de accepterar 

arbeten med otrygga arbetsvillkor och med mindre möjligheter att ställa krav. Detta enligt 

författarna är ett sätt att förhålla sig till omgivningen, vilket påverkar deras ambitioner och 

handlande. När det gäller instegsjobben menar författarna att, även om en sådan åtgärd kan 

hjälpa individer att få ett arbete, omfattas de inte av Lagen om anställningsskydd. Detta innebär 

att instegjobbarna inte kan veta om, de som har berörts av denna åtgärd kommer att få en 

fortsatt anställning eller inte när instegsperioden upphör. De är inkluderade i arbetsmarknaden 

men de har en underordnad position. Denna forskning visar att alla deltagare som har ett jobb, 

har ett lågkvalificerat arbete, oavsett om de har utbildning eller inte. (ibid, s. 31,32).   

 

2.7 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att efter 1930-talet har andelen invandrare blivit en betydande del av 

den svenska befolkningen och de har lett Sverige från ett homogent land till ett heterogent. 

Men det finns olika aspekter som förhindrar integrationen från att fungera på det sätt som 

välfärdstaten kräver. Trots att Sverige har en högre grad av regleringar på arbetsmarknaden, 

visar forskningen att invandrare har en lägre sysselsättningsgrad samt har svårt att få arbete 

utifrån sin kompetens och kunskap, och andelen arbetslösa invandrare är högre än bland 

infödda svenskar. Detta innebär att arbetsgivarna rekryterar personer med gemensam 

bakgrund, och samma som de själva har.  

Forskningen visar att invandrare diskrimineras på grund av sitt ursprung. Detta har lett till att 

många invandrare väljer att byta namn för att få ett arbete. Samtidigt hävdar man att det inte är 

bara äldre invandrare som drabbas, utan diskrimineringen drabbar även andra generationens 

invandrare. Forskningen visar att ungdomar med utrikesfödda föräldrar, har större risk för att 

hamna i arbetslöshet än de som har svenskfödda föräldrar. Man menar även att regeringens 

politik kring instegsjobb kanske inte är en lyckad politik därför att de som fått instegsjobb inte 

kan vara helt säkra på att bli anställda.  

Andelen fattiga bland utrikesfödda är väsenligt högre än bland infödda svenskar. Men 

invandraregrupper från Centraleuropa, befinner sig i ungefär samma läge som infödda 

svenskar. Fattigdomen bland andra generationens invandrare är något högre än hos infödda 

svenskar. Antalet personer som är beroende av socialbidrag är tredubbelt så hög bland 

invandrare från Östeuropa och utanför Europa jämfört med svenskar och grupper från Norden 
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och Centraleuropa. Forskningen visar att en högre andel av invandrare från områden utanför 

Norden och Centraleuropa, har lägre inkomster, har betalningsproblem, ekonomiska problem 

samt har sämre levnadsförhållanden än övriga grupper. Ökningen av främlingsfientlighet är en 

annan faktor som utvecklas i samhället och som försvårar integrationsprocessen. Forskning 

visar att invandrare misstror integrationspolitiken och har en stark känsla av utanförskap. Allt 

detta betraktas av forskarna som ett misslyckande för välfärden i samhället, vilket innebär lika 

möjligheter för alla.  

3. Begrepp och teoretisk ram 

Uppsatsens syfte är att ge en fördjupad bild av integrationens betydelse samt belysa 

invandrares upplevelse av integration i det svenska samhället, därför presenteras under denna 

rubrik integrationens betydelse utifrån olika perspektiv och hur den fungerar i ett samhälle sida 

vid sida med segregation och diskriminering.    

3.1 Integration 

Begreppet integration definieras på olika sätt, vilket innebär att integration är ett komplext 

begrepp som kan tolkas olika i olika sammanhang. Vanligtvis är integration inte ett nytt 

begrepp som uppstår inom vetenskapen, utan det har sedan länge varit en viktig sakfråga inom 

samhällsvetenskap och forskningen. Sociologen Durkheim förklarar, enligt Guneriussen, 

begreppet integration utifrån ett primitivt och ett modernt samhälle. Durkheim ansåg primitiva 

samhällen som stabila och harmoniska samhällen. Han menade att dessa samhällen var enkla 

och människor liknade varandra i olika avseende, därför ansåg många att de inte var så utsatta 

för konflikter och förvirring som i det moderna samhället. Likheter bland sociala grupper kallar 

Durkheim för mekanisk solidaritet, vilket är, enligt Guneriussen, grunden för sammanhållning i 

enkla samhällen med en mindre uppdelning.(Guneriussen, 2007,s.63,64). Han menar i det 

moderna samhället, utvecklas en mängd skillnader mellan sociala grupper, men samtidigt 

skapas ett betydande ömsesidigt mellan aktivisterna och mellan individer, beroende på 

produkternas behov, något som Durkheim kallar för organisk solidaritet. (ibid, s. 65). Allt detta 

anses vara ett faktum, d.v.s. att begreppet integration har haft en grundlig teoretisk och 

empirisk tradition inom samhällsforskningen innan det blev användbart inom den politiska 

debatten om migration och invandraring. (Carlgren & Diaz, 2004, s.22, 23).  

En förklaring till integration, enligt Hedenmo, är att begreppet dels kopplas till förhållandet 

mellan helheten och delarna dels till de kulturella och etniska minoriteternas delaktighet i olika 

samhällsoråden. Detta innebär att integration kan uppstå i samhället när det finns en 

överensstämmelse mellan delar och helheten och minoriteterna är aktivt delaktiga i samhällets 

sociala, politiska och ekonomiska områden. (Hedenmo, 2004, 7,8). Även Westin menar att ett 

viktigt kriterium för en fungerande integration är delaktighet i arbetsmarknaden, inom 

utbildning, föreningslivet och det politiska systemet. Men han hävdar att det i Sverige finns 

oavsiktliga och ibland avsiktliga hinder som försvårar invandrarnas delaktighet i samhället på 

jämlika villkor.(Westin, 2008, s. 45). Enligt Popoola ingår integration i en föreställning om 

samhällets skicklighet att lyckas med den sociala, ekonomiska och politiska ordningen. Hon 

menar att de mekanismer som används i detta samband, skall övervinna tendenser som 

försvårar integrationen i samhället och upprätta den sociala ordningen. ( Popoola, 1998,s.20). 

Detta innebär, enligt Poder, att integration är ett centralt begrepp inom samhällsvetenskapen 

som visar hur samhället fogar samman skilda intressen. (Poder, 2007,s.397). 
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Ur ett mångkulturellt perspektiv är det faktum att Sverige under de senaste decennierna har 

omvandlats till ett mångkulturellt samhälle och integrationsfrågor har spelat en dominerande 

roll inom invandringspolitiken. I detta mått kan Sverige, enligt Hellgren, betraktas som ett 

integrationsprojekt där den etniskt svenska majoriteten och de etniska minoriteterna skall 

samarbeta för att tillsammans skapa en ny form av social gemenskap. Utifrån en sådan 

förklaring hävdar Hellgren att vi inte lever i ett mångkulturellt Sverige utan i ett samhälle som 

består av en varierade etnisk befolkning som inte erkänt sin nya mångkulturella identitet. Med 

detta menar Hellgren att etniska minoriteter befinner sig i en begränsad maktposition samt att 

etnisk diskriminering är vanlig i samhället. (Hellgren, 2008, s. 81). Även Westin antyder att en 

ömsesidighet på samhällsnivå främjar den sociala sammanhållningen, därför är det viktigt för 

ett mångetniskt samhälle att använda sig av ett politiskt mål som kan förverkliga en sådan 

ömsesidighet i samhället.(Westin, 2008, s. 50). Popoola menar också att en lägsta anpassning i 

samhället, fordrar ett fungerande regelsystem som är tydligt för alla samhällsgrupper. 

(Popoola, 1998,s.21) 

 I den akademiska debatten, enligt Carlgren och Diaz, uppfattas integration som en central 

mekanism för samhällelig sammanhållning inom etniska områden och det betraktas som en 

flerdimensionell process. Det innebär att integration inte är ett fenomen som enbart kan knytas 

till en typ av sociala förhållanden, exempelvis relationer på arbetsmarknaden (Carlgren & 

Diaz, 2004, s. 23), utan den skall definieras ur ett mångsidigt socialt förhållande. Det innebär 

att varje mått av integration kan analyseras utifrån en kulturell komplexitet i det sociala 

samspelet och ur de samhällsområden där resurser fördelas och integrationsrelationer utformas.  

Med detta kan integration tolkas i tre olika sammanhang. För det första kan begreppet anses 

som tillträde till olika samhällsområden som ekonomisk verksamhet, utbildningsmöjligheter, 

bostäder och välfärdsfördelar. Med detta avses att invandrare förenas i olika sociala relationer, 

ekonomiska relationer, maktrelationer samt i politiskt deltagande och i sociala nätverk. För det 

andra kan begreppet tolkas som tillstånd och process. I detta sammanhang är integration en 

långsiktig process där invandrare gradvis uppnår jämlikhet med infödda svenskar genom 

deltagande i olika typer av sociala relationer i arbetslivet, bostadsförhållanden, politiskt 

deltagande och sociala nätvärk. För det tredje anses integration som ett tillstånd i denna 

process, som i sin tur utvärderar graden av jämlikhet när det gäller delaktighet i de nämnda 

typerna av sociala relationer.(ibid, s. 30,31) 

Integration är en djupgående företeelse i samhället, därför kan den inte enbart kopplas till 

objektiva faktorer. Individens subjektiva och känslomässiga faktorer har även en stor betydelse 

för dess integrering i samhället. Denna dimension karaktäriseras på individnivå och skiljer sig 

från de andra dimensioner och kallas för subjektiv integration. Detta handlar om individens 

känslor och dess tillhörighet med det nya landet. Enligt Carlgren och Diaz har termen subjektiv 

integration inte sin sociologiska ståndpunkt i samhällsstruktur, utan det kopplas till en 

mikrodimension, där individuella faktorer antas avspegla och integrera strukturella och sociala 

integrationsrelaterade faktorer.(ibid, s. 59). Stigendal menar att utvecklingen av sociala 

nätverk, är beroende av individernas känsla av trygghet i deras bostadsområde. Han hävdar att 

om det finns brist på trygghetskänsla, så leder det till att invånarna stänger dörrar och håller sig 

inne. ( Stigendal.1999, s. 118).    
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3.2 Segregation       

Segregation handlar om uppdelning, avskiljande eller särskiljande av olika människors grupper 

i ett samhälle. Begreppet kan ha olika karaktär samt det kan definieras olika i olika 

sammanhang, d.v.s. det kan handla om uppdelningen av människor i grupper beroende på 

etnisk bakgrund, socioekonomisk situation, yrkesstatus, ålder, bosättning osv. Forskning 

antyder att segregation symboliserar ett avskiljande från en helhet och de segregerade enheter 

kan visa tecken på integration och gemenskap. ( Hedenmo. 2004, s.11).   

I likhet med integration kan segregation också betraktas som en process eller ett tillstånd. När 

det gäller tillståndet enligt Popoola är segregation inte statisk, utan den kan i ett tidsperspektiv 

betraktas som en ställning i en fortlöpande eller avslutad process. Hon antyder att segregation 

är något som allt oftare används av folket men det har inte definierats tillräckligt. Hon menar 

att fenomenet handlar om att vissa grupper av människor bor, studerar eller arbetar mer eller 

mindre åtskilt från varandra. (Popoola, 1998, s. 24). Urban definierar ordet segregation som en 

process inom bostadsområden och menar att det redogör för hur olika grupper av människor 

placeras i olika typer av bostadsområden och hur områdena förändras över tid till att bli mer 

eller mindre homogena i vissa avseenden. (Urban, 2008, s. 298-299). I likhet med Popoola 

hävdar Hedenmo, segregation rör olika befolkningsgrupper som är automatiskt fördelade 

utifrån sina egenskaper i betydelse av ålder, hushållstyp, samhällsklass eller etnisk tillhörighet, 

i bostäder, arbetsplatser och skolor etc. Detta innebär att segregation är tillgänglig inom många 

olika områden, men den har främst kopplats till boendet där boendesegregation är starkt 

kopplad till andra segregationsområden.( Hedenmo, 2004, s.11).   

Urban menar att segregation i betydelsen av uppdelning inte behöver betraktas som en negativ 

företeelse, men den hänger oftast ihop med exkludering från sociala, politiska och ekonomiska 

områden i avseende att få möjlighet till inflytande i samhällsprocesser och att styra sitt eget liv. 

Hon hävdar att exkluderingen är tydligare när det gäller den svenska bostadsmarknaden där 

bostadsområden består av en högre andel av utländskfödda personer som också har lägre 

inkomst.(Urban, 2008, s.298). Popoola menar att segregation inte alltid kan vara detsamma 

som ett ofta föreställt ofrivilligt tillstånd, utan begreppet som tillstånd kan vara ett resultat av 

individernas egna fria val och av en positiv särbehandling. I detta samband menar hon att det 

finns olika områden i större städer där huvuddelen av befolkningen har sina egna bostäder samt 

har högre inkomst och högre utbildning och dessa stadsdelar betraktas som problemfria 

områden. ( Popoola, 1998, s. 25). Men i sådana bostadsområden bor en mycket lägre andel av 

utomlandsfödda människor, enligt Urban.  Segregation handlar om en viss grad av social 

hierarki mellan olika kategorier av människor samt det definieras i alla omständigheter. Man 

menar att gränserna mellan grupperna placerar dem i en makthierarki och bestämmer deras 

samverkansmönster. (Hedenmo, 2004, s. 12).  
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3.3 Diskriminering      

Diskriminering handlar om orättvis behandling, d.v.s. en person eller en grupp av människor 

missgynnas jämfört med en annan person/grupp eller blir särbehandlad på något sätt på grund 

av kön, ålder, funktionshinder, etnicitet eller trobekännelse. Höglund menar att diskriminering 

är ett avsteg från den grundprincip, där man hävdar att lika fall skall behandlas på ett likvärdigt 

sätt. I detta samband menar han att personer som har lika meritering skall ha likvärdiga 

möjligheter t.ex. anställning på arbetsplatsen eller tjänsteuppflyttningen inom en organisation, 

samt ha en likvärdig lön eller löneutveckling.(Höglund, 2008,s.276).  

Diskriminering kan betraktas som en isolerad yttring eller en tillfällig reaktion som ingår i ett 

paradigm, där principen av människors lika värde förändras på grundval av andra värderingar 

som innebär en bestämd möjlighet att sortera eller bli utsorterad. Diskriminering är en 

grundläggande mekanism i en maktstruktur som utgör underordning genom att man 

systematiskt markerar och vidmakthåller olikheterna mellan individer eller grupper.( de los 

Reyes & Wingborg, 2002, s. 11). Höglund skiljer mellan två olika former av diskriminering, 

d.v.s. direkt diskriminering och indirekt diskriminering. Enligt honom handlar direkt 

diskriminering om beslutssituationer där man på ett konkret sätt missgynnar människor på 

grund av deras bakgrund eller tillhörighet till en speciell kategori. Med indirekt diskriminering 

avses att det handlar om det krav eller villkor som i själva verket gäller för allmänheten, men 

p.g.a. dess effekt bli några grupper eller kategorier missgynnade jämfört med andra grupper. 

Han antyder att direkt diskriminering alltid är avsiktlig, men till skillnad från detta kan indirekt 

diskriminering vara både oavsiktlig och avsiktligt.( Höglund, 2008, s. 280). Det enklaste 

exemplet på etnisk diskriminering kan vara att språkfärdigheter och kompetensskillnaderna 

oftast används som mekanismer på den svenska arbetsmarknaden för att sortera ut invandrare, 

fastän det svenska språket är fullständigt begripligt. Å andra sidan, trots att arbetsuppgifterna 

inte kräver en perfekt skriven svenska, används de ändå som mekanismer för att sortera ut 

invandrare från arbete och arbetsuppgifter. ( de los Reyes. P & Wingberg. 2002, s. 23). Enligt 

Höglund kan diskriminering förekomma vid rådgivning inför studie- och yrkesval, av 

exempelvis studie- och yrkesvägledare, eller arbetsförmedlare. Ett faktum kan vara 

arbetsförmedlingens sortering av möjliga lämpliga individer för arbetsuppgifter vid olika 

arbetsplatser eller företag. Trots allt har Sverige en mindre svart arbetsmarknad i jämförelse 

med andra länder, men personer som befinner sig på denna arbetsmarknad blir mer 

diskriminerade än personer på den öppna arbetsmarknaden på grund av sin svaga rättsliga 

ställning och position. (Höglund, 2008, s. 278). 

3.4 Sammanfattning av teorier 

Integration är ett komplext begrepp som har en lång tradition inom samhällsvetenskap och 

forskning. Begreppet har använts inom samhällsvetenskapen innan det blev aktuellt i politiska 

debatter kring invandring. Målet med integration är att olika folkgrupper ges lika möjligheter 

att delta i samhällets sociala, ekonomiska, politiska och offentliga aktiviteter. Detta sägs vara 

lättare att åstadkomma i ett samhälle med gemensamt språk, kultur, tradition och religion. 

Integration handlar om samhällsförmågan att lyckas med den sociala, ekonomiska och politiska 

ordningen. Integration är en flerdimensionell process som kopplas till olika typer av sociala 

förhållanden och kan förklaras ur en mångskiftande social företeelse. Integration anses vara 

vägen till olika samhällsområden, där det finns ekonomiska verksamheter, 

utbildningsmöjligheter, bostäder och välfärdsfördelar. Integration är en långsiktig process där 

invandrare gradvis uppnår jämlikhet med majoriteten t.ex. genom deltagande i olika sociala 

relationer som arbetslivet, bostadsförhållanden, politiskt deltagande, sociala nätverk. Den kritik 
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som riktas mot svensk integrationspolitik handlar om att det finns nästan en halv miljon 

invandrare som har svenskt medborgarskap, men en stor del av dem känner eller vågar inte 

känna sig som svensk. Kritikerna hävdar vidare att den alltför höga arbetslösheten bland 

invandrare ses som en etnisk diskriminering i samhället.  

Fenomenet segregation beskriver hur olika sociala grupper koncentreras till olika 

bostadsområden samt hur dessa områden förändras över tiden. Segregation kan betraktas både 

som ett ofrivilligt eller frivilligt tillstånd, beroende på vilken politik som styr samhället när det 

gäller bostadsmarknad, arbetsmarknad och bosättningsplanering. Segregation behöver inte 

alltid betraktas som en negativ företeelse, men oftast hänger den ihop med exkludering från 

sociala, ekonomiska och politiska områden och leder till att några grupper får mindre möjlighet 

att få inflytande i samhällsprocesser.   

Diskriminering innebär att en person, eller en grupp missgynnas jämfört med en annan eller att 

man blir särbehandlad på grund av etnisk, kulturell, religiös bakgrund eller på grund av kön, 

ålder eller funktionshinder.  Diskriminering är en mekanism som utgör underordning och som 

systematiskt visar samt vidmakthåller olikheter mellan olika grupper av människor i en 

maktstruktur. I en direkt diskriminering missgynnas människor då de kategoriseras utifrån sin 

tillhörighet eller bakgrund. I en indirekt diskriminering är det regler som missgynnar en grupp 

människor jämfört med andra grupper där exempelvis individens språkfärdighet och 

kompetens används som en mekanism på arbetsmarknaden. 

 

4. Metod 

I detta kapitel kommer det kvalitativa handlingssättet och motivering till val av metod att 

presenteras. Sedan kommer ett hermeneutisk och fenomenologiskt perspektiv att presenteras 

för tolkning och förståelse av mina datainsamlingar.  

4.1 Kvalitativ metod     

Eftersom min studie har till syfte att belysa människans upplevelse och hennes uppfattning om 

integration, har jag valt en kvalitativ metod i form av induktiv och semistrukturerade 

intervjuer. Med kvalitativ metod menar jag att deltagarnas ord och berättelser om deras 

vardagsliv, har större betydelse i undersökningen.  Detta innebär att jag har fokuserat på 

deltagarnas berättelser och deras erfarenhet, samt att jag har lagt tyngdpunkten vid deras ord 

och utsagor vid datainsamlingen och analysen. Detta särskiljer den kvalitativa metoden från 

den kvantitativa metoden där forskare använder sig av jämförbara siffror samt styr 

undersökningen utifrån sina uppfattningar och frågor. Bryman menar i en kvalitativ forskning 

att respondenternas uppfattningar om verkligheten är betydelsefulla och utgör utgångspunkt för 

undersökningen. (Bryman, 2006, s. 272).   

För att få kunskap om hur deltagare tänker och upplever integration i Sverige, ansåg jag att den 

kvalitativa metoden är den lämpligaste och som gör det möjligt att få tillgång till andra 

människors tankar och uppfattningar om den verklighet som de befinner sig i. Grunden för en 

kvalitativ forskning är att, genom ett direkt samspel som ett viktigt villkor, kunna ta del av det 

som händer i en annan människas medvetande, d.v.s. man måste få tillgång till andras 

medvetande, för att få en social kunskap. (ibid, s. 264).  
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I en kvalitativ forskning försöker forskare sätta sig in i den fråga utifrån vilken han/hon 

studerar, d.v.s. från deltagarnas egen utgångspunkt. Det betyder att undersökaren själv ibland 

spelar en roll som en aktör i den sociala situationen där forskningen pågår. Ett annat viktigt 

drag hos kvalitativa forskningar, är att de i högre grad baserar sig på deltagarnas egna 

beskrivningar av händelseförlopp, handlingar, känslor och reaktioner. I samband med detta har 

forskare som uppgift att å ena sidan uttrycka och tolka vad deltagarna berättar så korrekt som 

möjligt samt att å andra sidan ge en riktig beskrivning av vad han/hon själv upplevt och 

observerat. (Carlsson. 1991, s. 25).  

Huvudsyfte med denna undersökning är inte att generalisera forskningen, utan jag eftersträvar 

en djupare förståelse av det som jag undersöker utifrån deltagarnas uppfattningar och deras 

upplevelse av integration i det svenska samhället. Detta handlar om individens känsla av att 

tillhöra eller inte tillhöra en gemenskap. Med detta menar jag att man endast via kvalitativ 

forskning och samtal med individer kan åstadkomma en klarare förståelse av deras handlingar 

och känslomässiga upplevelser i en social situation eller i en kontext. Enligt Bryman lägger 

forskare tyngdpunkten vid en kvalitativ undersökning på en kontextuell förståelse av det 

sociala beteendet, vilket betecknar att beteenden, värderingar, eller vad som nu är aktuellt 

måste tolkas i en kontext, ett sammanhang. Man kan inte förstå hur medlemmarna i en social 

grupp beter sig om man inte tar hänsyn till den bestämda miljön som de är verksamma i. 

(Bryman.2006, s. 266).   

 

4.2 Hermeneutik     

Carlsson (1991) antyder att hermeneutikens ursprung kommer från teologin, där man tolkade 

innehållet i bibeltexter. Sedan har den överförts från teologin även till kultur och 

samhällsvetenskaperna. Med detta avsågs att man med hermeneutikens filosofiska synsätt bör 

försöka förstå den innebörd människor lägger i sina handlingar. För att förstå samhället måste 

forskare tolka betydelserna i historiska skeenden, det sociala förloppet eller politiska systemet. 

En fullständig tolkning av en betydelse och en händelse, skall sättas in i ett större sammanhang, 

och den kontext där tolkningen ingår. Detta betyder att en del skall förstås ur en helhet 

samtidigt som delarna återverkar förståelsen av helheten. Till skillnad från naturvetenskapernas 

metod, som försöker att fastställa lagbundenheter, innebär en hermeneutisk forskning att 

forskaren inte bara fastställer och registrerar ett bestämt beteende, utan han/hon försöker att 

förstå vad beteendet betyder för personer som studeras. För en forskare som har intresse av att 

åstadkomma en sådan förståelse, är det ofta nödvändigt att använda sig av kvalitativa 

forskningsmetoder. (Carlsson. 1991, s. 15,16).  

Även Hartman (2004) hävdar att hermeneutiska teorier liknar positivistiska synsätt i samband 

med att positivismen också utgör existensantaganden, d.v.s. antaganden om vad som finns. Han 

menar att en viktig skillnad mellan dessa vetenskapliga synsätt ligger hos den verklighet som 

man undersöker och i det sättet som verkligheten beskrivs. Han beskriver att hermeneutisk 

teori saknar termer som pekar ut observerbara företeelser och teoretiska termer som är 

operationaliserbara, i stället skall de termerna som ingår i teorin beskriva människornas 

livsvärld, d.v.s. beskriva människornas förbindelser till olika saker. I samband med detta är 

forskare intresserade av att förstå hur människorna föreställer sig olika företeelser i världen. 

Detta betyder att forskaren har intresse av att förstå hur människor föreställer sig världen, inte 

hur världen är. På grund av den holistiska egenskapen hos hermeneutiska teorier kan man inte 

avskilja individernas föreställningar om världen och beskriva dem separat. Eftersom 
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människorna delvis får sin bestämning genom sitt förhållande till andra föreställningar, måste 

man lägga fram en beskrivning av hela systemet av föreställningar som människan har för att 

presentera en riktig beskrivning av en livsvärld. Därför menar Hartman att en hermeneutisk 

teori skall uttrycka individens eller en grupp av individers livsvärld. Detta görs genom att 

teorin innehåller termer som beskriver hur individerna uppfattar sin situation. Han antyder att 

dessa termer står i relation till varandra för att i detta sammanhang uttrycka hur de olika 

uppfattningarna är relaterade till varandra. ( Hartman. 2004, s. 187-188).  

Per-Johan Ödman menar att hur mycket man än söker att operationalisera begreppen, är 

existentiella dimensioner såsom lidande, ångest och deras motsatser som glädje och inre frid, 

omätbara.  Han antyder att utgångspunkten för ett hermeneutiskt förhållningssätt är att man kan 

få grepp om sådana dimensioner. Den främsta kunskapsmodellen hos en hermeneutisk 

undersökning är att den syftar sig till förståelse och bygger på tolkningar, d.v.s. man kan 

vetenskapligt bevisa en kunskapsmodell som förekommer i människors vardagsliv. Detta 

innebär att man använder sig av ett vetenskapligt förhållningssätt som hjälper en att lägga fram 

existentiella problem och förstå att hur det är att vara människa i en given situation i ett givet 

sammanhang. ( Ödman, 2004, s.71). 

 Bengtsson hävdar att livsvärlden föregår och förutsätts av vetenskap och reflektion, vilket 

innebär att livsvärlden, enligt Berndtsson, är utgångspunkten för all reflektioner samt att den 

även är grunden för vetenskapen.( Bengtsson.  2005,(red), s. 18, 84). Med livsvärlden avses 

den bekanta värld som vi alltid lever i och tar för given. Där finns olika anonyma och implicita 

områden som gör det möjligt för olika kunskapsaktiviteter att bli betydelsefulla. Vi lever t.ex. i 

en värld där problem uppställs och man använder avgränsade områden som föremål inom 

forskning, man utvecklar metoder och diskuterar resultaten samt fastställer en praktisk relevans 

osv. Med detta avses att livsvärlden är den värld som människan aldrig kan slippa undan så 

länge hon lever. Därför kan man säga att livsvärlden är en social värld som är skapad av 

mänskliga föremål och deras organisering av livet och som har gått vidare från individ till 

individ. (ibid, s. 18,). Man har inom den fenomenologiska hermeneutiken utvidgat uppgifterna 

så att de även ska inkludera mänskliga världar i samtiden. Detta innebär att hermeneutiken inte 

är begränsad till humaniora, utan det är även möjligt att använda den inom 

samhällsvetenskaperna. För att ha tillgång till andras livsvärldar, är det inte tillräckligt att man 

nöjer sig enbart med observationer även om de får en helt ny innebörd i en 

livsvärldsfenomenologisk kontext. Med detta avses att om forskaren enbart betraktar de 

bruksföremål som ingår i andras världar, då uppstår risken att kunskapen blir ytlig. En 

livsvärldsforskning fokuserar på en kvalitativ forskning i form av intervju som 

insamlingsmetod och där spelar olika samtal en självskriven roll inom kommunikationen 

mellan individer. Det innebär att med hjälp av en intervju får man kunskap om andras 

livsvärld. (ibid, s. 40-42). Livsvärldsperspektivet betraktar språket som en enda dimension av 

människans varande i världen. Det är inte bara den språkliga dimensionen som ägnar sitt 

inflytande över människor tillvaro, utan det är till både innehåll och funktion beroende på 

människans varande i världen. Detta är det som gör möjligt att vi ger en djupare reflektion över 

förhållandet mellan liv och berättelse. (ibid, s. 45).  
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4.3 Kvalitativa intervjuer 

Syftet med min forskning är att få en djupare förståelse, samt tolka individers upplevelse och 

erfarenheter av deras vardagsliv i samhället. Därför tyckte jag att det var nödvändigt att 

använda mig av personliga intervjuer för att uppnå uppsatsens mål. Intervjuprocessen inleddes 

med information av etiska principer. Varje intervju började med öppna och vanliga frågor med 

hjälp av en intervjuguide (se bilaga 1), som jag hade utformat med motiveringen att inte missa 

ämnets relevanta frågor. Under intervjugången hade deltagarna en stor frihet att utforma sina 

svar på eget sätt, å andra sidan fanns det möjlighet att ställa frågor som inte fanns i 

intervjuguiden, om de var relevanta för forskningens syfte. (Bryman, 2006, s. 301).  

Intervjumallen innehöll olika teman som berörde deltagarnas bakgrund, deras upplevelse av 

integration och deras uppfattningar kring begreppet integration. Under intervjun har vi 

diskuterat deltagarens sociala nätverk, arbetssituation, delaktighet, bemötande, tillhörighet och 

de viktiga mekanismer som underlättar integration i samhället, för att förstå hur mina 

respondenter upplever och uppfattar begreppet integration, vilka förväntningar de har på det 

svenska samhället, om de känner sig delaktiga och integrerade samt om de känner att de har 

lika möjligheter som svenskar i samhället? Hartman menar att om man saknar en intervjuguide 

under undersökningsprocessen finns risken att man lämnar intervjun med ett material som 

saknar relevans för undersökningen. (Hartman. 2004, s. 281).      

 

4.4 Urval                  

Dagens Sverige består av en befolkning med olika socialgrupper från olika delar av världen. 

Olika problemområden är beträffande sammanhållning och att förstå hur olika människor 

håller ihop och hur anpassningsprocessen fungerar i samhället, vilka åtgärder och möjligheter 

som erbjuds för att var och en kan spela en roll som samhällsmedlem, var allt som skapade 

intresse hos mig för att genomföra min kandidatexamen inom området integration.  

Eftersom uppsatsens fokus ligger på att studera begreppet integration samt flyktingars 

upplevelse av integration i det svenska samhället, valde jag fem personer av en grupp 

flyktingar med politisk bakgrund från Iran och Turkiet. Motivet till detta, är att begreppet 

integration är ett vidsträckt begrepp, därför försökte jag att begränsa mig till en mindre grupp 

av människor i en gemensam situation. Urvalsgruppen kommer från ett område i världen med 

en ganska gemensam kultur och gemensamma traditioner. Detta innebär att dessa individer 

tillhör en grupp av människor från två olika länder som skiljer sig ganska drastiskt från Sverige 

avseende polititik, kultur och tradition. Alla mina utvalda intervjupersoner är flyktingar och 

tillhör den grupp av invandrare som kallas för kvotflyktingar. Detta betyder att jag eftersträvar 

att belysa funderingar omkring integration hos en grupp av människor i Sverige, som varit 

tvungen att lämna sitt hemland och bosätta sig i Sverige.  

Respondenterna består av både män och kvinnor, antalet kvinnor är mycket mindre än antalet 

män. Jag är väl medveten om att urvalet inte är representativt för hela flyktingpopulationen i 

det svenska samhället och inte heller könsfördelningen, utan meningen är att lyfta upp 

personliga ord och utsagor om deras integration i Sverige.  Intervjupersonernas ålder ligger 

mellan 22 och 58 år och alla har bott i Sverige mellan nio och tjugoåtta år. Nästan alla 

respondenter behärskar det svenska språket eller klarar sig normalt på det. Alla har eller har 

haft ett arbete eller har en sysselsättning. Respondenterna kommer att presenteras under en 

speciell underrubrik längre fram.  
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Efter att jag lämnat information om syftet med uppsatsen till deltagarna, visade de intresse att 

delta i undersökningen. Jag försökte att via de två relevanta respondenter från Turkiet hitta 

ytterligare intervjupersoner, men tyvärr misslyckades vi eftersom de personer som de kände 

var arbetskraftsinvandrare som inte var relevanta för syftet med studien. Bryman antyder att 

snöbollsurval är ett slags bekvämlighetsurval där forskaren får kontakt med ett mindre antal 

relevanta deltagare och sedan använder dem som mekanism för att få kontakt med ytterligare 

respondenter. ( Bryman. 2006, s. 115).  

4.5 Genomförande  

Eftersom min studie har som syfte att belysa individers upplevelse av integration i samhället, 

grundar den sig på personliga intervjuer för att kunna tolka och förstå deltagarnas upplevelse 

och erfarenhet i det svenska samhället. Efter att jag fick deltagarnas godkännande till 

samverkan i undersökningen, kom vi överens och bokade tid för intervjuer, som ägde rum vid 

olika tidpunkter och datum. Men detta var inte problemfritt, eftersom nyårstiden och 

arbetstider hindrade oss att genomföra intervjuer vid bestämda tider. Detta innebar att det tog 

längre tid att utföra intervjuer med några deltagare än vad jag hade tänkt. Intervjuerna har 

genomförts under januari, februari och mars 2011, detta betyder att några deltagare hade svårt 

att anpassa sig till tider som redan bestämts. Alla intervjuer har ägt rum hemma hos 

respondenterna med varierande tidåtgång.  Varje intervju krävde mer än en timmes diskussion 

om alla frågor ställdes till varje deltagare. 

I början var min strategi att intervjua en grupp av ”flyktingar” från olika länder i Mellanöstern, 

men det var svårare än jag tänkt mig. Därför begränsade jag mig och försökte att hitta några 

engagerade personer från två länder med gemensam bakgrund från ” Iran och Turkiet”. 

Motivet för detta var att i det tredje landet ”Irak” råder en speciell situation och dess 

medborgare kan fritt resa eller återvända till sitt hemland. Deltagarna från Iran kunde jag lätt 

kontakta, men när det gällde deltagare från Turkiet, upplevde jag svårigheter tills att jag efter 

en lång tid lyckades kontakta två respondenter via deras barn som var klasskamrater i skolan 

med mina barn. 

Under intervju processen befann sig alla respondenter i en miljö där alla kunde uttrycka sig fritt 

och tryggt samt lägga fram sina åsikter. Bertil Carlsson antyder att det är viktigt att i 

intervjusammanhang skapa en situation som underlättar för deltagare, en situation där man 

upplever sig kunna tala fritt och otvunget. ( Carlsson. 1991, s. 37). 

Ett annat problem som uppstod under intervjuprocessen, var att jag inte fick spela in 

intervjuerna. Orsaken för detta var att mina respondenter inte ville att deras röster skulle spelas 

in. Därför blev jag tvungen att föra anteckningar vid alla intervjuer. Under intervjugången var 

jag väldigt noga med att lyssna på respondentens svar samt betrakta dem som mina 

samtalspartner. Detta gjorde att respondenterna kände sig tryggare när han/hon svarade på de 

frågor som ställdes.  Detta innebär att jag blev medveten om att det viktigaste för en forskare är 

att inte bara registrera vad som sägs från deltagaren, utan man måste också lyssna med ”ett 

tredje öra”. (ibid, s. 32). Samtidigt har jag i slutet av varje intervju, läst upp alla mina 

anteckningar för deltagaren för säkerhet skull.  

Deltagarna samverkade gratis, vilket betyder att jag inte betalade något för deras samverkan.  

När jag blivit klar med alla intervjuer, bearbetade jag all min datainsamling och började gå 

noggrant igenom den. Detta innebär att jag läste datainsamlingen många gånger innan den 

används i uppsatsen. Samtidigt under arbetsprocessen, har jag då och då vid behov vänt mig till 

respondenter via telefon, när jag upptäckt någon oklarhet i mina anteckningar. 
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4.6 Validitet och reliabilitet   

Jag har efter varje intervju läst upp alla anteckningar, som förts under intervjugången för 

deltagaren, för att vara säkert på att anteckningarna stämmer. Samtidigt har jag garanterat att 

lämna min slutliga rapport till mina deltagare. Detta kan vara ett faktum att det finns ett 

förtroende mellan mina deltagare och min undersökning. För att åstadkomma tillförlitlighet i 

resultatet, måste man garantera att forskningen har genomförts i enlighet med gällande regler, 

samt rapportera resultatet till personer som studerats för att bekräfta att forskaren har uppfattat 

verkligheten på ett riktigt sätt, d.v.s. respondenternas validitet. ( Bryman. 2006,s.258) 

Överförbarhet innebär, enligt Bryman, att kvalitativa resultat fokuserar på kontextuellt och på 

uppfattningen hos eller betydelsen av den aspekt av den sociala verkligheten som studeras. Han 

menar att huruvida resultaten kan anpassas även i en annan situation eller kontext, eller i 

samma kontext vid en annan tidpunkt, är en empirisk fråga. (ibid, s. 260). I min forskning 

lägger jag tonvikten på den situation som mina utvalda respondenter upplever, vilket innebär 

att målet med denna uppsats inte är att generalisera eller överföra resultatet till en annan 

kontext eller situation. Men när det gäller synen på integration, kan mitt resultat vara 

jämförbart med andra situationer eller kontexter.  

När det gäller ärlighet, har min handledare kontrollerat och granskat min undersökning under 

hela forskningsprocessen. Det innebär att han har förföljt mitt arbete oavbrutet samt vid behov 

gett mig respons. Detta är ett bevis för trovärdighet och jag har redogjort för alla stadier i min 

undersökningsprocess. För att få fram pålitlighet i en forskning, är det viktigt att inta ett 

granskande synsätt, vilket betyder att man garanterar en fullständig och åtkomlig beskrivning 

av alla termer i forskningsprocessen, så som problemformulering, val av deltagare, 

fältanteckningar, intervjuutskrifter, beslut rörande analysen av data och så vidare. (ibid, s. 260, 

261).       

4.7 Etiska principer 

I min studie har jag följt de etiska principer och rekommendationer som handlar om 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag har 

lämnat tillräcklig information om undersökningens syfte till deltagarna och informerat dem att 

deras deltagande är frivilligt samt att de kan avbryta samarbete när som helst om de önskar det. 

Respondenterna fick möjlighet att själva bestämma över sin medverkande. Alla deltagare i 

denna undersökning är myndiga och har själva bestämt sig för att delta. Alla respondenter har 

behandlats med största möjliga konfidentialitet och jag lovade att deras personuppgifter 

kommer att bevaras på ett sätt som ingen obehörig har tillgång till. Det innebär att jag 

garanterade att ingen annan person än jag ska ha tillgång till intervjuanteckningarna. Jag 

garanterade också att alla uppgifter som jag får från deltagarna kommer att användas för 

forskningsändamål och att dessa inte ska användas i ett annat syfte. Detta innebär att mina 

respondenter i förväg har fått veta att ingen av dem kommer att bli igenkända eller 

identifierade av läsare.( Bryman. 2006,s. 440-441). 
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5. Resultat 

Under denna rubrik kommer jag att presentera resultatet av min undersökning. I första delen av 

resultatet kommer jag att presentera mina deltagare, och därefter följer intervjuerna, för att 

presentera deltagarnas uppfattningar och tankar kring begreppet integration, samt deras utsagor 

kring deras upplevelse av integration i Sverige som flykting.  Utifrån dessa uppfattningar och 

utsagor, eftersträvar jag att besvara uppsatsens frågeställningar. Intervjuerna har ägt rum 

mellan januari och mars 2011och varje intervju tog cirka en och en halv timme.  

5.1 Presentation av respondenter 

1- Fatima 47 år: 

Hon är från Turkiet. Fatima har studerat ekonomi vid universitet i Turkiet. Hon har arbetat som 

revisor samt varit politisk aktiv i Turkiet. 1990 kom hon till Sverige som flykting. Fatima kan 

kurdiska, turkiska och svenska flyttande. Hon är politiskt aktiv och har tre olika jobb inom 

äldreomsorgen, som modersmålslärare och som tolk i Sverige.  

2- Hakan 58 år:  

Han är från den kurdiska delen i Turkiet. Han har ingenjörsutbildning och lärarutbildning. Han 

har arbetat som lärare i hemlandet samt varit politisk aktiv.  År 1983 kom han till Sverige som 

flykting. Han jobbar som lärare och kan kurdiska, turkiska och svenska flyttande samt har goda 

kunskaper i engelska.  

3- Nader 46 år: 

Nadir är från Iran och kom till Sverige 2002 som kvotflykting. Han har grundskoleutbildning i 

hemlandet. I Sverige har han utbildning i ”SFI” och ”SAS”. Han kan persiska, kurdiska 

flytande och klarar sig normalt på det svenska språket. Han har arbetat två år på ett företag och 

är nu anställd i en förening.  

4- Armin 22 år: 

Armin är från Iran, och kom till Sverige som kvotflyktig 2002 med sin familj via FN:s 

organisation UNHCR. Han studerar internationella politiska relationer vid universitet samtidigt 

som han är fotbollsdomare i ett fotbollsförbund i Sverige.   

5- Nasser 38 år:  

Nasir kom till Sverige 1998, som en kvotflykting från Iran. I Sverige har han gått bussförarkurs 

på gymnasienivå. Sedan drygt sex år jobbar han som bussförare. Samtidigt är han godeman för 

ensamkommande flyktingbarn.  
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5.2 Min första tolkning 

5.2.1 Integration och förväntningar 

Här kommer jag att presentera respondenternas uppfattning om begreppet integration och deras 

förväntningar på integration i samhället.  

 Studiens resultat visar att samtliga deltagare har nästan en gemensam uppfattning kring 

begreppet integration. En tolkning är att integration är en företeelse, där skillnaderna mellan 

socialgrupper förminskas drastiskt och individen befinner sig såväl i en ekonomisk som social 

trygghet och säkerhet. För detta menade Fatima:    

                 ”För mig handlar integration om trygghet och säkerhet i samhället”. 

En tolkning är att individen kan känna sig integrerad i samhället, när han/hon har en tillräcklig 

känsla av att behandlas lika som andra i samhället samt har lika möjligheter att använda sina 

kunskaper utan att bli förhindrad på grund av sin bakgrund. Fatima fortsätter:  

”När man känner sig välbemött, när alla behandlas lika i samhället, när 

man får arbete utifrån sina kunskaper, när man inte förhindras på grund av 

sin bakgrund, då kan man känna sig i trygghet och säkerhet”. 

Integration anses vara en sort av samhällsordning, där alla har lika chans och lika möjligheter 

att utvecklas, samt alla kan känna sig trygga i samhället. Studien visar att integrationen har en 

stor koppling till individens möjlighet och tillgång till samhällets resursfördelar.  Hakan 

hävdade: 

”min syn på integration är, att samhället ska vara lika för alla.  Alla ska 

ha lika chans och lika möjligheter att utvecklas i samhället, och ha 

tillgång till utbildning, arbete, boende och delta i samhällets 

aktiviteter… (och) alla ska ha rätt till ett normalt liv i trygghet, oavsett 

deras ursprung eller bakgrund… en hög arbetslöshet (bland 

invandrare), inkomstskillnader och begränsningar (utanförskap), 

bromsar integration. Man måste minska dessa skillnader, för att komma 

till en rättvis integration i samhället”.  

Förväntningar på en rättvis integration är stor hos deltagarna. De förväntar sig ett samhälle, där 

alla betraktas och behandlas lika och jämlikt, oavsett varifrån man har kommit eller vilken 

bakgrund man har. Enligt mitt resultat kan en fullständig integration uppträda i samhället, då 

klyftorna har förminskat tillräcklig mellan socialgrupperna. Armin menar:   

”Integration funkar bra i ett samhälle som är utformat på ett likvärdigt sätt, 

där alla har lika rättigheter och lika möjligheter, och ingen blir utpekad 

beroende av sin bakgrund eller grupptillhörighet. Jämlikhet bland 

människorna, är viktig… jag tror en fungerande integration kan uppnås av 

en jämlikhet i samhället. Jag menar att alla människor är människor och 

har lika värde, oavsett deras kön, etnisk eller kulturella skillnader, alltså om 

man är kurd eller svensk, om man är svart eller vit, eller om man är muslim 

eller kristen, så alla ska behandlas lika och alla ska ha tillgång till ett bra 

liv i samhället”.    
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 Enligt studien är integration en mångsidig företeelse i samhället som inte endast kan kopplas 

till en typ av relationer som förekommer mellan individerna, utan alla socialgrupper måste 

erkänna och acceptera varandra. Nader menade:  

”… integration uppstår inte i samhället, om människor inte accepterar och 

inte respekterar varandra, … när man inte känner sig accepterad i 

samhället, ett bra arbete och inkomst kan inte ha någon betydelse för min 

integration i samhället… jag menar att integration är inte bara att ha ett 

arbete och ha pengar i plånboken”.  

 

Nasser hade ganska lika synpunkter som Nader. Han ansåg att integration inte kan fungera 

riktigt med stora klyftor mellan olika folkgrupper i samhället. Han menade:  

”För mig innebär integration jämlikhet i samhället. Människorna kan vara 

olika, men det är viktigt att alla accepterar och respekterar varandra med 

dessa olikheter… jag tror alla måste ha lika chans att utvecklas och ha sin 

plats i samhället. Integration funkar inte, när några är överlägsna och 

några är underlägsna i samhället”.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att deltagarna har en ganska gemensamma syn kring 

begreppet integration. Alla deltagare förväntar sig ett samhälle, där alla behandlas lika och alla 

har lika rättigheter och möjligheter, oavsett deras olikheter i avseende på kön, religion, etnisk, 

eller kulturell bakgrund. Samtliga respondenter sätter stort vikt vid att samhället skall fungera 

lika för alla och ingen skall bli förhindrad på grund av sin bakgrund. I detta sammanhang visar 

resultatet att begreppen, bemötande, trygghet, säkerhet och jämlikhet, är viktiga för individens 

integration i samhället. Vidare visar resultatet att en fungerande integration uppstår i samhället, 

då människorna respekterar och accepterar varandra. Studien visar att individens integration 

inte är beroende av objektiva faktorer, utan även subjektiva och känslomässiga faktorer har stor 

betydelse för integration i samhället. Samtidigt visar resultatet att individens integration är 

beroende av individens tillgång till arbete, boende, utbildning och delaktighet i samhället.    

5.3 Deltagarnas erfarenheter av integration     

 Under denna underrubrik kommer jag utifrån deltagarnas berättelse, att presentera olika 

aspekter som har en direkt påverkan på deras integration i samhället. För detta har jag läst 

igenom datamaterialet och kommit fram till olika ämnesområde. De framträdande sakfrågorna 

är: Språk, social relation, arbete och självintegration.  

5.3.1 Språk 

Respondenternas berättelser visar, att alla är överens om att språket, spelar en avgörande roll 

för att komma in i samhället, men det finns synpunkter som visar att enbart språket inte kan 

tillfredställa integrationskravet i samhället. Individer som har en bra språkkunskap, har lätt att 

kontakta andra människor och förstå deras kultur, tradition och värderingar. Detta gör att man 

ha ett starkt självförtroende, samt förminskar utanförskapskänslan. HAKAN menade:   

”Jag tycker att språket är viktigt. Med språket kan man ta kontakt och förstå 

andras kultur och värderingar. Nu ser jag mig som en mångspråklig och 

mångkulturell person… jag var ogift när jag kom till Sverige, det gav mig 

möjligt att lära mig svenska snabbt och utbilda mig vidare.    
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Även andra deltagare menar att språket spelar en avgörande roll för att komma in i samhället. 

Resultatet visar att språket är ett viktigt hjälpmedel för individen att bekanta sig med en ny 

kultur och nya normer. Armin:   

”När jag kom hitt, då var jag 13 år. I skolan och på fotbollsträning försökte 

jag att vara med svenskar för att förbättra mitt språk. Mina svenska vänner 

försökte hela tiden rätta mig när jag sa någonting fel och det tyckte jag var 

jättepositivt, eftersom jag lärde mig mer och mer.  Jag som invandrare har 

en helt annan kultur, men med hjälp av språket kunde jag bli bekant med 

den svenska kulturen.” 

Nader tycker också, att språket har en viktig betydelse för individens integration i samhället. 

Han menade: 

”Jag tror att språket har en viktig betydelse för individens integration i 

samhället… därför började jag lära mig språket när jag kom hit.. Efter SFI 

(svenska för invandrare), läste jag SAS (svenska som andra språk) också för 

att bli bättre på språket. 

Resultatet visar en liten skillnad mellan respondenternas uppfattning om språket, trots att alla 

betraktar språket som ett viktigt hjälpmedel för att anpassa sig i samhället. Nasser menade att 

han lärde sig språket och praktiserade på olika ställen, men det hjälpte inte honom att få ett 

arbete. Nasser menar: 

”När jag kom hit… trodde jag språket skulle spela en huvudroll för att 

komma in i samhället… jag började lära mig språket och samtidigt fick jag 

praktisera på olika ställen i nästan 24 månader, men jag fick inget arbete, 

de krävde utbildning”.    

Samma synpunkter kan spåras hos Fatima också. Hon menar att hon har lärt sig det svenska 

språket ganska snabbt, samtidigt har hon varit delaktig i kommunalpolitiken, men det har inte 

hjälpt henne tillräckligt. Hon hävdar:  

”När jag kom till Sverige, ansåg jag språket som det viktigaste steget för att 

komma in i samhället… jag började studera och lärde mig språket ganska 

snabbt, samtidigt blev jag aktiv i ett svenskt(politiskt) parti också, allt för att 

integreras i det nya samhället. Men det har inte hjälp mig så mycket”. 

Resultatet visar att alla mina respondenter tycker att språkkunskap är det viktigaste medlet för 

att integreras i samhället. Men vissa respondenter (Nasser och Fatima) menar att de inte har 

blivit tillräckligt hjälpta av språket för att komma in på arbetsmarknaden, trots att de har satsat 

mycket på att lära sig språket. Detta kan tolkas som att enbart språkkunskap inte kan 

möjliggöra individens integration i samhället, utan individen behöver utvidgade möjligheter 

som underlättar hennes etablering och integration i samhället.     

 

 

 

 



25 

 

5.3.2 Sociala nätverk 

Trots alla deltagare befinner sig i ett väldigt begränsat socialt nätverk anser de ändå att ett 

socialt nätverk spelar en stor roll inom integrationsprocessen. Nader är en av de respondenter 

som menar att han hade haft svårt att skapa sociala relationer till svenskar. Han hävdar: 

”Jag tycker att ett socialt nätverk är mycket viktigt för integrationen, med 

det känner man sig accepterad i samhället, men det är svårt att få kontakt 

med svenskar… nästan alla våra grannar är svenskar, … vi har gjort mycket 

för att skapa en relation till dem, men vi har inte lyckats”. 

Fatima hävdar att hon också har bott i Sverige i drygt 20 år med sin familj och har svenska 

grannar, men de har kontakt med bara en svensk familj. Hon menar: 

”alla våra grannar är svenskar, men det finns bara en familj som ibland 

träffar oss. I övrigt finns några familjer från Turkiet som vi träffar mest. Jag 

har många gånger försökt och bjudit in mina närmaste grannar på kaffe, för 

att bli bekant med dem, men varje gång de har svarat mig ”nästa gång”. Jag 

tror att de inte vill komma i kontakt med oss”.  

Resultatet visar att samtliga deltagare har en tillfällig social relation med svenskar på 

arbetsplatsen, men utanför arbetsplatsen, har de kontakt enbart med personer som har liknande 

bakgrund. Nasser menar: 

”jag har en bredare kontakt med svenskar, men det handlar bara om 

arbetet… som familj bor vi bland svenskar, men vi har kontakt bara med 

personer med gemensamt bakgrund. Vi har försökt att skapa relationer till 

svenskar, men det är svårt… de drar sig tillbacka och visar tydligt att de 

inte vill skapa någon relation till oss… ibland känner man sig inte 

välkommen”.  

Även Hakan har liknande synpunkter som Nasser. Han tyckte att han har anpassat sig i det 

svenska samhället, men begreppet invandrare har alltid avskilt honom från svenskar. Han 

menade: 

”Under 28 år i Sverige har jag anpassat mig i samhället. jag har arbete och 

är självförsörjande, men ordet invandrare har alltid skilt mig från 

svenskar… jag har en bra relation till svenskar på arbetet, men i övrigt 

finns ett fåtal personer som vi ibland hejar på. Jag har inget problem att ta 

kontakt med människor, men jag tror att svenskar själva inte vill skapa 

relationer till andra människor.  

Resultatet visar att ungdomar befinner sig i en bättre situation än den äldre generationen när det 

gäller sociala relationer till svenskar. Men de är ganska besvikna på sin framtid.  Armin påstår: 

”jag studerar vid universitet och har en bra relation med svenskar. Detta 

ger mig en känsla av att jag känner mig välbemött och accepterad i 

samhället, men när jag ser invandrares situation i dagens samhälle, blir jag 

lite osäker på min framtid.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att respondenterna har en stark relation med personer som 

har gemensam bakgrund eller har kommit från deras eget hemland. Däremot har de flesta 
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deltagare en svag eller begränsad relation till inrikesfödda svenskar, trots att de har försökt att 

förstärka relationen till svenskar. Alla mina respondenter är medvetna om att ett starkare 

socialt nätverk med svenskar, underlättar deras integration i samhället och förminskar 

utanförskapskänslan.  

5.3.3 Arbete 

Studien visar att arbete och ekonomisk trygghet spelar en viktig roll för individens integration i 

samhället. Men nästan alla mina deltagare menar att det är svårt att komma in på 

arbetsmarknaden. Fatima hävdar:   

”Jag tror att arbetet har en stor betydelse för invandrares integration, men 

den svenska arbetsmarknaden har stora krav som gör det svårt för 

invandrare att få ett arbete… jag har bott här i tjugo år, men jag saknar 

fortfarande ett riktigt arbete, trots alla försök jag har gjort för att få arbete… 

de prioriterar människor utifrån deras namn och bakgrund”.  

Arbetslöshet förstärker känslan av utanförskap. Nader är en av de deltagare som har sökt 

många möjliga arbeten, men som aldrig har fått svar från arbetsgivaren. Han beskrev när han 

började söka arbete att han då fick en känsla av att utrikesfödda har många hinder för att få 

arbete. Han sa:         

”I början trodde jag att alla människor behandlas lika i samhället, men när 

jag sökte arbete, då förstod jag att invandrare har många hinder på vägen 

till arbete… jag sökte många arbeten som jag kan, men jag fick inget svar”.  

Samtliga deltagare tycker att invandrare har mindre chans att få ett arbete med trygghetsvillkor 

på grund av arbetsmarknadens höga krav och arbetsgivarnas syn på invandrare. Detta gör att 

invandrare sällan får ett arbete som motsvarar deras utbildning. Enligt Nasser: 

”Arbetet är viktigt för integration i samhället, de flesta invandrare får 

sällan ett arbete som motsvarar deras utbildning… jag känner många 

arbetskamrater som bytt namn för att få arbete”.  

En tolkning är att invandrare har goda möjligheter inom utbildningsområdet i Sverige, men de 

saknar trygghet i andra samhällsområden. Resultatet visar att arbetet ger individen trygghet och 

säkerhet, samt underlättar integrationsprocessen. Men samtidigt finns en stark kritik mot 

arbetsmarknaden som inte behandlar invandrare på lika villkor som svenskar. Hakan hävdar: 

”En person som har arbete, känner sig tryggare och säkrare än de som är 

arbetslösa. Jag tror att arbetet underlättar personens integration i 

samhället… i Sverige finns stora möjligheter för invandrare inom 

utbildningsområdet, men inom andra områden är deras situation dålig… jag 

känner många flyktingar som har högre utbildning, men de har en lägre 

arbetsstatus”.   

Resultatet visar att samtliga deltagare har en gemensam syn på arbete och arbetsmarknaden. 

Samtliga deltagare tycker att arbete är viktigt och underlättar integrationen. Studien visar att 

arbete skapar ekonomisktrygghet och säkerhet för individen.  Deltagarna har en gemensam syn 

på arbetsmarknaden och menar att invandrare har svårt att få ett arbete på grund av dess höga 

krav. Resultatet visar att invandrare sällan får ett arbete som motsvarar deras utbildning eller 
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kompetens. Ytterligare visar resultatet att invandrare har goda möjligheter till utbildning i 

Sverige, men inom andra områden upplever de svårigheter.  

5.3.4  Självintegration 

Studiens resultat visar att deltagarna tar viktiga steg för att integreras i samhället, men det finns 

olika aspekter som försvårar deras integration. Samtidigt visar resultatet att integration har en 

stark koppling till ett fungerande samspel och erkännande mellan samhället och individen.  

Hakan menar:  

”integration uppkommer inte ensidigt. Den är beroende av insatser som 

erbjuds av samhället och individens delaktighet i samhället… man kan inte 

integreras i samhället, när det inte finns insatser för möjligheter, man blir 

inte heller integrerad när man själv inte vill”. 

En tolkning är att samhällets syn och det sociala samspelet mellan olika grupperingar, har en 

stor betydelse för integration i samhället. Samhället skall ha en positiv syn på individen samt 

skapa möjligheter för att individen skall kunna använda sina kunskaper. Samtliga deltagare 

menade att de har satsat mycket, genom att lära sig språket, skaffa sig högre utbildning och 

vara delaktiga i föreningslivet, men det inte har hjälpt tillräckligt för att man skall känna sig 

som en riktig samhällsmedborgare. Enligt Nader: 

”Man försöker mycket att komma in i samhället, men det finns olika hinder 

som gör att vi inte lyckas med det. Som invandrare kan man inte få ett 

arbete som man tycker om, eller man får inget jobb alls… man blir alltid 

utpekad på grund av sitt namn eller sitt ursprung.  

Ibland är det vanligt att majoriteten pratar om invandrares passivitet och ger dem skulden för 

att de inte vill integreras i samhället. Samtliga respondenter tycker att denna bedömning är fel 

och en orättvis bedömning. De tyckte att det finns andra orsaker som i själva verket ligger hos 

samhället som inte tillåter invandrare komma in i samhället. För detta menar Fatima: 

”Ibland hör man några som säger att invandrare inte vill anpassa sig i 

samhället. Det är orättvist. Jag t.ex. har en högre utbildning och är aktiv i 

samhällspolitiken också, men efter 20 år har jag inte lyckats hitta en riktig 

plats för mig i samhället… jag är ekonom och har studerat pedagogik 

också, men jag jobbar 50 % inom vård, 25 % som hemspråklärare och 

ibland som tolk”.   

Resultatet visar att invandrare inte får tillräcklig hjälp från myndigheter, under 

introduktionsperioden, för att underlätta hans/hennes integration i samhället. Nasser är en av de 

respondenter som pekade på detta område, och menade att han lärde sig språket och 

praktiserade nästan två år på olika arbetsplatser för att få ett arbete, men det krävdes utbildning. 

Han beskrev att han sökte hjälp hos sina handledare för att gå en kurs, men de brydde sig inte 

om hans begäran. Nasser hävdar: 

”Efter fem års arbetslöshet, blev jag tvungen att själv låna pengar för att 

delta i bussförarkursen, utan att få någon hjälp av mina handledare, trots 

att jag sökte många gånger hjälp för att gå en yrkeskurs”.  

Samtliga respondenter anser att begreppet ”invandrare” självt är huvudorsak till invandrarnas 

svårighet med integration i samhället. Resultatet visar att begreppet har skapat en stark känsla 
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av ” vi och de” i samhället, vilket i olika situationer räknar utlandsfödda som underordnade 

jämfört med majoriteten. Armin hävdar: 

”Jag tror att begreppet invandrare har delat Sveriges befolkning i två delar, 

där svenskar anses vara överlägsna, medan invandrare tycks vara 

underlägsna i samhället, därför blir de förhindrad på olika sätt”.  

Resultatet visar att integration är beroende av de möjligheter som individen har i samhället. 

Samtliga respondenter tycker att de satsar mycket på att integreras i samhället, men deras 

möjligheter är väldigt begränsade, speciellt inom arbetsmarknaden. Invandrarna får mindre 

hjälp av myndigheterna under introduktionsperioden, vilket leder till att deras etablering och 

integration inom olika områden tar väldigt lång tid i samhället. Ytterligare visar resultatet att 

det finns en stark känsla av ”vi och de” i samhället, som har lett till att invandrarnas 

möjligheter begränsats ytterligare. Samtidigt är deltagarna medvetna om att de också måste 

försöka att utnyttja de möjligheter som finns i samhället, så mycket som möjligt för att 

integreras i samhället. 

5.4 Andra tolkningen 

För att skapa en mer sammanhängande helhet, har jag gått igenom datamaterialet djupare för 

att hitta ytterligare delar till helheten. I samband med detta har jag gått igenom varje intervju 

noggrant och då kom jag fram till ytterligare områden, som har samband med deltagarnas 

erfarenheter av integration i samhället. Det finns inga skillnader mellan deltagarna när det 

gäller deras förmåga att uttrycka sina erfarenheter inom integrationsområdet. Detta beror på att 

alla mina respondenter är ganska kunniga i samhällsfrågor. I den första tolkningen har 

resultatet redogjorts deltagarnas perspektiv på integration, och deras synpunkter på språk, 

sociala nätverk, arbete och självintegrationens innebörd har lyfts fram.  Allt dessa anses vara 

viktiga mekanismer för individens integration i samhället. Samtidigt har det visat hur 

deltagarna har upplevt dessa områden.  De framträdande teman som jag kom fram till i den 

andra tolkningen är: (bemötande av diskriminering, utanförskap och ovilliganpassning).  

5.4.1 Bemötande av diskriminering  

Nästan alla mina respondenter har någon gång upplevt diskriminering på grund av sin etniska 

bakgrund eller när det gäller språk, kultur, namn etc.  Respondenterna tycker att arbetsplatsen 

är den vanligaste plats där diskriminering mot personer med utländsk bakgrund förekommer. 

Fatima berättar att trots att hon har en turkisk utbildning och kan turkiska bättre än sitt 

modersmål, blev hon diskriminerade av en arbetsgivare i samband med språket. Hon sa:  

”Jag sökte arbete som modersmållärare, men jag fick inget svar. Jag 

ringde och frågade vad hänt med min ansökan. Arbetsgivaren svarade 

och sa att jag inte kan turkiska eftersom jag är kurd. Jag anmälde 

arbetsgivaren och de fick betala 40 000 kr i skadestånd”.  

Om man är invandrare med språksvårigheter, då är det lättare att bli diskriminerad på olika sätt. 

Ibland blir man direkt diskriminerad, utan att motparten är medveten om att han eller hon begår 

ett brott. Resultatet visar att utlandsfödda diskrimineras under etableringsprocessen.   Nasser 

berättar om en situation där han blev diskriminerad av en högutbildad svensk på praktikplatsen 

2001. Han hävdar:  
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”År 2001 praktiserade jag inom byggbranschen, då var jag inte bra på 

svenska. En dag vid rasten gick vi till matsalen och där jag satte mig på 

en stol likadan som de andra stolarna. En person som jag alltid tyckte 

verkade vara chef, kom fram till mig och sa att invandrare inte får sitta 

på stolen. Jag kunde inte säga något men vår gruppledare och andra 

kamrater blev arga på honom”.  

Trots att det inte är så klart varför mannen reagerade mot Nasser på det sättet, kan händelsen 

betraktas som tydlig etnisk diskriminering. Resultatet visar att invandrarungdomarna också 

upplever diskriminering och mobbning i skolan eller på andra arbetsplatser på grund av sin 

bakgrund, trots att de har bättre språkkunskaper och svensk utbildning än äldre personer. 

Armin hävdar: 

”Det finns olika situationer där man känner sig diskriminerade. Vid 

första ring på gymnasiet hade jag samtal med en lärare. Han frågade 

mig varifrån jag kommer, jag svarade, från Iran i Mellanöstern, plötsligt 

han sa” vi i Sverige kallar dem där nere för skit”. Jag blev chockad 

eftersom en lärare inte borde reagera så här tyckte jag. Mina kompisar 

sa att jag ska anmäla honom, men det gjorde jag inte eftersom han var 

min lärare i alla fall”.   

 Sammanfattningsvis kan resultatet tolkas som att, trots att invandrare lär sig språket, får högre 

utbildning samt etablerar sig på arbetsmarknaden, är ändå olika former av diskriminering och 

mobbning en del av deras vardagsliv på arbetsplatser eller när de söker arbete. En viktig sak 

som syns här är, att de personer som har mindre information om samhällslagar och upplever 

svårigheter med språket, blir mer utsatta än de andra. Denna skillnad kan uppmärksammas 

mellan Fatima och Nasser. Samtidigt visar resultatet att den ursprungliga kulturen behåller sin 

ställning hos ungdomar, trots att de anpassar sig tillräckligt till den svenska kulturen. Armin 

kommer från ett samhälle, där man är kulturellt artig och respekterar äldre människor.   

5.4.2 Utanförskap 

Ett flertal av mina respondenter har mer eller mindre känsla av utanförskap i samhället, trots att 

de har bott en längre tid i Sverige, har ett arbete samt är svenska medborgare. Nasser menade: 

”jag känner mig inte hemma här i Sverige … jag har alltid känt mig 

utanför … i alla situationer betraktas man som invandrare… under de 

senaste åren känner man sig mer isolerad, eftersom jag tror att svenskar 

har en mer negativ syn på invandrare än förut”.  

 Resultatet visar att respondenterna känslomässigt upplever utanförskap, på grund av olika 

begränsningar som de stöter på inom olika samhällsområden. Denna känsla kan på pekas hos 

Nader också, då han beskrev: 

”som en flykting känner jag mig mest utanför och inte integrerad i 

samhället, … man blir alltid utpekad på grund av sitt namn eller 

ursprung”. 

En av mina deltagare kopplar utanförskapet till en bristande förståelse mellan svenskar och 

invandrare, därför att många svenskar distanserar sig från personer med utländsk bakgrund. 

Hakan hävdar: 
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”några svenskar har en negativ syn på invandrare, några andra har fått 

en felaktig information om invandrare, därför vågar de inte ta kontakt 

med invandrare.  Media har inte spelat en positiv roll... detta gör att 

man ibland känner sig inte accepterad ... känslomässigt står jag med 

ena foten här och den andra i hemlandet”.      

De flesta deltagarna är överens om att de invandrat med ett stort hopp om att bli en del av 

samhället och få den trygghet som de kanske saknade i hemlandet. Men efter en tids vistelse 

här, får de en känsla av utanförskap på grund av olika begränsningar inom olika 

samhällsområden. Fatima menade:  

”När jag kom till Sverige var jag väldigt glad, eftersom jag visste att jag 

skulle få den trygghet som jag saknade i mitt hemland. Men efter några 

år, började jag inse att det blev svårare och svårare att komma in i 

samhället… man blir begränsad på olika sätt här i samhället… det gör 

att man känna sig främmande. Jag vill inte känna mig främmande i ett 

samhälle, där jag bor”. 

Studiens resultat visar att mina deltagare upplever en känsla av utanförskap i allmänhet, trots 

att alla har ett arbete och har en mer eller mindre ekonomisk trygghet. Resultatet visar att 

personer med utländsk bakgrund blir utpekade av majoriteten utifrån sitt namn och sin 

bakgrund samt i alla situationer betraktas som invandrare, trots att de är svenska medborgare. 

Samtidigt kan man konstatera att samtliga deltagare har en stor önskan, att fungera som svensk 

medborgare, men olika begränsningar leder till att de befinner sig i en isolerad situation och 

känner sig främmande i samhället. Detta kopplas av deltagarna till en bristande förståelse och 

oriktig information mellan svenskar och invandrare. Samtliga respondenter menar att de 

svenska medierna inte har spelat en tillräckligt positiv roll, för att hjälpa dem till en gemenskap 

och samarbete mellan invandrare och svenskar.   

5.4.3 Ovilliganpassning 

Uppsatsens resultat visar att, trots att respondenterna befinner sig i en väldigt begränsad 

situation, i ett känslomässigt utanförskap i samhället, försöker de ändå att vara nöjda och 

anpassa sig till det som de har i Sverige. Fatima berättade: 

”det finns olika svårigheter som rör mitt liv i Sverige, men jag är nöjer 

mig med det livet som min familj har. Min man jobbar och mina barn 

studerar, det är viktigt för mig”.  

Samtliga deltagare är medvetna om att deras bakgrund, har begränsat deras möjligheter, samt 

tvingat dem att utvandra från sitt hemland, därför känner de sig spontant tacksamma för det 

som de har i Sverige. Nader hävdar:   

”jag har inte velat lämna mitt hemland … därför allt mitt liv kan vara 

detsamma, men jag försöker att anpassa mig till den verklighet som jag 

lever i här i Sverige”.  

En tolkning är att flyktingar har en begränsad valfrihet, på grund av den speciella situationen 

de har i hemlandet och därför är de tvungna att anpassa sig och vara nöjda med sin situation i 

det mottagande landet. Armin berättade: 
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”… flyktingar har inte någon chans att återvända hem … de väljer 

Sverige som det sista alternativ att leva i, därför måste de (försöker de) 

anpassa sig till den situation de har här (i Sverige)”. 

Resultatet visar att samtliga deltagare är medvetna om de svårigheter som tränger in i deras 

vardagsliv, men de försöker att vara positiva i situationen och acceptera allt som förekommer i 

deras vardagsliv. Fatima försöker glömma alla svårigheter som hon har upplevt i sitt vardagsliv 

på grund av barnens skola och sin makes arbete. Trots att Nader menar att hans liv är likadant, 

accepterar han sin situation som en verklighet och menar att han bör anpassa sig till den. 

Resultatet visar att flyktingar har en begränsad valfrihet, på grund av de svårigheter som de 

upplever men de försöker anpassa sig efter situationen. Med begreppet ovilliganpassning 

menas att deltagarna inte är hundra procent nöjda med sitt liv här i Sverige, men på grund av 

den begränsade valfriheten känner de sig tvungna att acceptera sitt vardagsliv.     

Sammanfattning av resultatet   

 Den första tolkningen av resultatet börjar med deltagarnas uppfattningar kring begreppet 

integration och deras förväntningar på en rättvis integration i samhället. Alla respondenter har 

en gemensam förståelse av integration, och förväntade sig ett samhälle, där alla behandlas lika 

oavsett kön, etnisk, kulturell eller religiös bakgrund. Samtliga deltagare tycker att individens 

integration har en stark koppling till individens välbefinnande, trygghet, säkerhet, respekt och 

acceptans. I detta steg av resultatet framkommer fyra ämnen såsom språk, sociala nätverk, 

arbete och självintegration, som deltagarna tycker är viktiga och universella för integration i 

samhället. Alla deltagare tycker att en stark förstärkning av dessa områden leder till en 

snabbare integration, men inget av områdena kan ensamt leda till en fullständig integration.  

I den andra tolkningen gick jag noggrant igenom datasamlingen för att få fram ytterligare 

information om deltagarnas erfarenhet av integration. I samband med detta framträdde tre olika 

teman: diskriminering, utanförskap och ovilliganpassning. I andra tolkningen visar resultatet 

att samtliga respondenter är medvetna om att invandrare diskrimineras på olika sätt i samhället. 

Ett flertal av deltagarna menar att de har upplevt diskriminering på arbetsplatsen och i skolan. 

Trots att deltagarna visar en stor känsla av samverkan som en svensk medborgare, tycker de att 

de lever i en begränsad situation som leder till att de känner sig främmande och upplever 

utanförskap. Resultatet visar trots allt att deltagarna upplever olika svårigheter i sitt vardagsliv 

men ändå försöker de reagera positivt i olika situationer.  

6. Analys och diskussion 

I min studie kan man konstatera att alla mina respondenter har en gemensam uppfattning kring 

begreppet integration. De menar att integration innebär att samhället ska fungera lika för alla 

och alla ska ha lika möjligheter genom att ha tillgång till arbete, utbildning, boende och 

delaktighet i samhällsresursmässiga områden. I resultatet upptäcker jag att integration har en 

stark koppling till individens känslomässiga hållning, då mina respondenter kopplar begreppet 

till respekt, säkerhet, trygghet, jämlikhet etc. Fatima menar t.ex. ”För mig handlar integration 

om trygghet och säkerhet i samhället”. Detta bekräftas av Hakan som också menar: ”alla ska 

ha rätt till ett normalt liv med trygghet, oavsett deras ursprung eller bakgrund”. Mitt resultat 

visar att integration är ett samhälleligt fenomen, som vilar på att sociala grupper accepterar och 

respekterar varandra oavsett etniska, kulturella och religiösa skillnader. Nader påstår att: ” när 

man inte känner sig accepterad i samhället, har inte ett bra arbete och inkomst någon 

betydelse för min integration i samhället”. Han menar att integration inte betyder att ha ett 
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arbete och ha pengar i plånboken. I likhet med detta menar Nasser: ” Människorna kan vara 

olika, men det är viktigt att alla accepterar och respekterar varandra med dessa olikheter”. 

Mitt resultat får stöd av Hetas och Hasanajs forskning (2010), som menar att integration anses 

vara en ömsesidig mötesplats, där det finns jämlikhet, samförstånd och respekt mellan sociala 

grupper. Samtidigt kan mitt resultat kopplas till Westins teori (2008), som menar att ett viktigt 

kriterium för en fungerande integration innebär delaktighet på arbetsmarknaden, inom 

utbildning, föreningslivet och det politiska systemet. (Westin (2008),, s. 45). Enligt Westin är 

respekt för mänskliga rättigheter, jämlikhet, jämställdhet, rättvisa, solidaritet, icke-

diskriminering och demokratiska principer, grundläggande och allmängiltiga värden som är 

nödvändiga för social sammanhållning, men inte tillräckliga. Han menar att ömsesidighet bland 

sociala grupper är betydelsefullt och främjar social sammanhållning.(ibid, s.50). 

När det gäller integrationsprocessen, är alla mina respondenter eniga om att språkkunskap, 

arbete, sociala nätverk och självintegration är viktiga redskap för individens integration i 

samhället. Samtidigt upptäckte jag att ingen av dessa områden ensidigt kan tillfredställa en 

fullständig integration i samhället, då två av mina deltagare (Nasser och Fatima) berättade att 

de lärde sig språket, men inte fick tillräckligt hjälp att integreras i andra samhällsoråden, 

exempelvis på arbetsmarknaden. Detta kan å ena sidan relateras till arbetsmarknadens höga 

krav på svenskutbildning och flera års erfarenhet och å andra sidan att invandrare inte 

behandlas på jämlika villkor på arbetsmarknaden. Detta bekräftas av Aliasson och Uddbäck 

med flera (Lund 2010), som menar att språket ökar möjligheter på arbetsmarknaden samt 

utvidgar individens sociala nätverk, men det inte är alltid lätt. Likaså kan resultatet anknytas 

till Carlgren & Alberto Diaz (2004,s.23) som menar att integration är ett mångdimensionellt 

fenomen som inte kan knytas enbart till en typ av sociala förhållanden och relationer mellan 

människor, t.ex. till relationer som sker på arbetsmarknaden. Det vill säga att integration är en 

långsiktig process där invandrare gradvis uppnår jämlikhet med infödda svenskar genom 

deltagande i olika typer av sociala relationer i arbetslivet, bostadsområden, samhällspolitiken 

och sociala nätverk.( Carlgren & Diaz, 2004,s.31). 

Vad som gäller sociala nätverk, visar mitt resultat att nästan alla mina respondenter har en 

väldigt begränsad relation med infödda svenskar utanför sitt arbete, trots att alla bor bland 

svenskar i bostadsområdena. Detta innebär att mina deltagare inte är segregerade i 

bostadsområdena. Däremot har de en stark relation till personer som har samma bakgrund som 

de, trots att de har försökt få kontakt med svenskar. Fatima säger t.ex.: ”Jag har många gånger 

försökt och bjudit in mina grannar till kaffe, för att bli bekant med dem, men varje gång de har 

svarat mig ”nästa gång”. Stigendal (1999, s 118) hävdar att utvecklingen av sociala nätverk är 

beroende av individers känsla av trygghet i deras bostadsområde. Detta är ett tecken på att 

svenskar inte har viljan att skapa relationer till utlänningar. Nader säger t.ex. Jag tror svenskar 

inte vågar att ha kontakt med personer med utländsk bakgrund”. En delad syn bland mina 

deltagare ser jag hos Armin, som tycker att han har en utvidgad relation till svenska vänner, 

men samtidigt säger: ” när jag ser invandrares situation i dagens samhälle, blir jag lite osäker 

på min framtid”. Detta kan kopplas till Bjurgårds och Tärnells forskning (2009), som visar att 

invandrare saknar ett nära svenskt socialt nätverk på fritiden, beroende på olika kultur och 

värderingar. De hävdar att invandrarungdomar förlorar sina vänner efter avslutad skolgång, 

samt menar att ungdomars situation på arbetsmarknaden har lett till att de har en negativ syn på 

sin framtid. Det som jag kommer fram till i mitt resultat, är att nästan alla mina respondenter 

saknar en viktig delprocess i integrationen (socialt nätverk), trots deras utbildning, 

språkkunskaper, arbete och längre vistelsetid i Sverige.    
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Vad som gäller arbete och självintegration, framgår av mitt resultat en kritik mot invandrars 

situation på arbetsmarknaden. Fatima menar att efter 20 år vistelse i Sverige, har hon inte 

lyckats att få ett arbete med trygga villkor, trots hon har gjort allt för att få ett sådant. Hon 

säger: ”de prioriterar människor utifrån deras namn och bakgrund”.  Nasser menar att 

invandrare sällan får ett arbete som motsvarar deras utbildning. Armin menar att arbetslöshet 

bland invandrarna har lett till att många invandrarfamiljer saknar levnadsvillkor med god 

standard. Hakan menar att invandrare har stora möjligheter till utbildning i Sverige, men de 

upplever en dålig situation på andra områden. Detta påvisar Lilian Borghol med flera (2010) 

som menar att ett utländskt namn påverkar anställning och ingen högre utbildning, 

kvalifikationer eller arbetslivserfarenhet kan garantera att man får ett arbete som passar ens 

meriter. Även mitt resultat överensstämmer med Westin (2008) som menar att oavsett det 

ekonomiska läget, ligger arbetslösheten oföränderligt högre bland invandrargrupper än 

svenskar, trots att de har svensk utbildning och är svenska medborgare. I resultatet ser jag att 

deltagarna har försökt att underlätta sin integration i samhället mycket, men de tycker att det 

finns olika hinder i samhället som begränsar deras möjligheter. Nasser menar att han efter fem 

års arbetslöshet, blir tvungen att själv låna pengar och delta i en yrkeskurs utan att få någon 

hjälp av sina handledare. Nader menar att trots alla försök som man gör, får man som 

invandrare inget arbete. Fatima menar att hon trots sina utbildningar, har ett delat och otryggt 

arbete. Allt detta bekräftas av Hejrm (2002) med flera, som menar att ett mindre antal 

invandrare får ett arbete utifrån sin utbildningsnivå, jämfört med svenskar, samt hävdar att 

flyktingar har en sämre situation när det gäller tillträde till arbetsmarknaden på grund av långa 

handläggningstider. Resultatet får stöd även av Westins teori (2008) som menar att det finns 

oavsiktliga och ibland avsiktliga hinder för invandrarnas delaktighet i samhället på jämlika 

villkor. 

I resultatet konstateras att flertal av mina respondenter har särbehandlats offentligt, beroende 

på språk eller egenskaper som hänger ihop med deras ursprung. Armin menar att han blev 

särbehandlad av sin lärare vid ett utvecklingssamtal på grund av sin härkomst. Fatima menar 

att hon blev diskriminerad när hon sökte arbete hos en kommun på grund av språket. Nasser 

menar att han blev diskriminerad på grund av sin bakgrund på arbetsplatsen. Detta innebär att, 

trots att flyktingar lär sig det svenska språket, får högre utbildning och anpassar sig i samhället, 

är ändå olika former av diskriminering en del av deras vardagsliv, beroende på maktlöshet, 

underordning i samhället samt bristen på en tillräcklig information om samhällssystemet. Detta 

påvisar Hejrm med flera som menar att personer blir diskriminerad i olika sammanhang på 

grund av etnisk tillhörighet. Även resultatet överensstämmer med de los Reyes & Wingborg 

(2002) som menar att diskriminering är en mekanism inom maktstruktur som utgör 

underordning och systematiskt markerar och vidmakthåller olikheterna mellan individer och 

grupper i samhället.  

Något som är väldig tydlig i mitt resultat utifrån deltagarnas utsagor, är att nästan alla deltagare 

har en känsla av utanförskap som en del av deras vardagsliv, trots att de behärskar språket, har 

högre utbildning, är sysselsatta på arbetet eller studerar, och har svenskt medborgarskap. 

Nasser menar t.ex. att han alltid betraktats som en främling, och på grund av det känner han sig 

utanför. Fatima tycker att man blir begränsad på olika sätt, vilket leder till att man känner sig 

som en främling. Nader menar att man alltid blir utpekad på grund av sitt namn eller ursprung. 

Hakan som har en längre vistelsetid i Sverige, menar att han känslomässigt har en fot här och 

en annan i hemlandet. Allt detta är ett faktum att mina deltagare har en gemensam känsla av 

utanförskap. Detta påvisar Heta och Hasanaj (2010) som menar att människor som ligger i 

deras forskningszon inte känner sig allmänt accepterade och i stället befinner sig utanför 

samhället. Samtidigt kan resultatet kopplas till Hellgrens teori – Myten om det mångkulturella 
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samhället – som menar att Södergren antyder att Sveriges integrationspolitik har utformats utan 

invandrares deltagande, vilket har försvårat integrationsprocessen å andra sidan har den vidgat 

invandrarnas utanförskap i samhället. (Hellgren, 2008,s. 93). Även Westin menar att det finns 

en halv miljon människor i Sverige som har svenskt medborgarskap och som deltar i 

riksdagsvalet, men en stor del av dem känner inte eller vågar inte känna sig som svensk.( 

Westin, (2008), s.49).               

Resultatet visar att flyktingar jämfört med andra invandrargrupper befinner sig i en ganska 

speciell situation. Detta innebär att de på grund av ett stort behov av skydd väljer att anpassa 

sig till alla situationer. Det som man kommer fram till i resultatet är att respondenterna 

försöker reagera positiv på allt som händer omkring, trots att de är medvetna om alla 

svårigheter som tränger in i deras vardagsliv.  Samtliga respondenter betraktar Sverige som ett 

sista alternativ att leva i. Det anses på något sätt vara ett måste för dem att anpassa sig till de 

situationer som förekommer i deras vardagsliv. Något som jag kommer fram till i detta 

sammanhang är att tolka denna situation som ovilliganpassning. Detta innebär att flyktingar 

spontant anpassar sig till en verklighet som i olika avseenden kan vara obehaglig, men de 

försöker nöja sig på grund av den speciella situationen som de har i hemlandet. En sådan 

situation påvisar Aliasson och Uddbäck (Lund 2010) som menar att om en invandrare i början 

har högre krav på ett arbete med trygga arbetsvillkor, sänker man detta krav genom 

misslyckande när man söker arbete och detta leder till att de accepterar arbeten med otrygga 

arbetsvillkor med mindre möjlighet att ställa krav.    

7. Slutdiskussion 

Syfet med denna studie var att undersöka, vilka erfarenheter och upplevelser har flyktingar haft 

av integration i Sverige, när det gäller möjligheter till arbete, utbildning, delaktighet samt hur 

mycket deras subjektiva integration speglar strukturella och sociala faktorer i samhället. Syftet 

med en kvalitativ metod i form av personliga intervjuer, var att få en djupare förståelse av 

individens egna upplevelser och dess livsvärld. Det som mitt resultat visar, är en bild av mina 

respondenters situation i samhället och det handlar inte om hela flyktingpopulationen i Sverige. 

Jag anser att jag har kommit fram till syftet med uppsatsen, samt besvarat mina 

frågeställningar, genom att presentera respondenternas perspektiv på integration och deras 

upplevelse av begreppet. I min undersökning kan man se att integration inte bara är att ha ett 

arbete eller en sysselsättning i samhället, utan det fordrar en hel del öppenhet och en stark 

samhörighet bland sociala grupper för att alla ska känna sig tillfredställda i samhället.  

Det som jag fått fram i min studie, visar att en grupp av svenska medborgare, är osynligt 

avskild från samhället och lever ensam för sig själv i ett starkt utanförskap, samt blir 

förhindrad och diskriminerad på olika sätt av samhället. Det vill säga, om vi verkligen vill 

skapa en fungerande integration i samhället, då måste vi öppna dörrarna så att alla får samma 

tillgång till arbete, utbildning, boende, delaktighet i det politiska systemet, blir accepterade och 

får tillgång till sociala nätverk samt känslomässigt känner sig som en del av samhället.  

Det är en verklighet att Sverige är ett mångkulturellt samhälle, därför är det viktigt att alla 

samhällsgrupper måste samarbeta för att skapa en social gemenskap som möjliggör att var och 

en får sin plats och spelar sin roll i samhället. Det kan konstateras beträffande 

integrationspolitiken, att man måste lägga större tyngdpunkt på arbetsmarknaden och arbete 

som en lösning för att få bukt med utanförskapet i samhället. Mitt resultat visar att statliga 

organisationer diskriminerar individer så att de inte kan komma in på arbetsmarknaden. Fallet 

med Fatima kan t.ex. vara ett tydligt exempel på detta. I detta sammanhang kan man säga att på 
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det sättet, har vi inte bara löst problemet med denna politik utan vi försöker själva att behålla 

eller förstärka situationen när vi inte följer politikens riktlinjer i praktiken.  

7.1 Självkritik 

Den första bristen, som kan märkas i min studie, är att jag inte har spelat in intervjuerna, vilket 

innebär att jag kanske har missat information genom att jag inte hann anteckna alla nödvändiga 

ord som respondenter yttrade under intervjugången. Motivet till detta var att mina deltagare 

inte kände sig trygga med bandupptagning. Därför valde jag att ta hänsyn till respondenternas 

förslag och nöjde mig med att i stället skriva ner intervjuerna för min datainsamling. Under 

bearbetning av materialet, saknade jag några relevanta synpunkter från två respondenter, vilket 

ledde till att jag via telefon vände mig till respondenterna och därigenom löste problemet. En 

annan svaghet i min undersökning, kan förmodligen vara språket, trots att jag ansträngt mig för 

att uttrycka mig tydligt och grammatiskt korrekt. Dessutom finns ibland några ganska långa 

citat i uppsatsens resultat. Detta har jag hela tiden försökt ta hänsyn till, men för att återge 

utsagorna korrekt, försökte jag undvika att radera delar av dessa citat.  

7.2 Förslag till vidare forskning 

Denna studie skapar ursprung till olika intressanta frågeställningar kring flyktingars upplevelse 

av integration i det samhälleliga politiska och beslutfattande områdena. Trots studiens resultat, 

finns många flyktingar som är delaktiga i samhällsbeslutfattande områden. Det är viktigt att 

undersöka, hur ofta vågar de delta i diskussioner kring ett beslut? Känner de sig trygga när de 

yttrar sina åsikter? Hur viktigt tar majoriteten emot deras åsikter? Känner de sig att de har 

acceptans från majoriteten som en medborgare?    
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Bilaga 1 

Intervjumall: 

 Bakgrund; Utbildningsnivå, ålder, hemland, och år i Sverige. 

 Motiven för utvandringen från hemland. 

 Boendet; deras familjesituation, upplevelse av integration i det 
svenska samhället. Har de känsla av tillhörighet till Sverige, känner de 
sig hemma? Hur uppfattas integration?  

 Bostadsområde; Är det segregerat, är det invandrartät område? 
Motiven för segregation.  

 Sociala nätverk; Vilka har man mest kontakt med, d.v.s. släktingar, 
grannar, vänner osv. 

 Kontakt med svenskar; Befinner de sig i ett svenskt socialt nätverk? 
Om det saknas, vilka aspekter står bakom detta? 

 Arbetslöshet, arbetsliv erfarenhet i Sverige. 

 Viktigaste motiv för att komma in i arbetsmarknaden.  

 Vilka möjligheter respektive hinder finns på arbetsmarknaden? Har de 
möjlighet att får arbete utifrån sin kompetens? Upplevelse av 
arbetssökning med invandrar bakgrund.       
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