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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka de bakomliggande faktorerna hos den 
enskilda individen med utländskbakgrund som nått framgång på den svenska 
arbetsmarknaden är. De viktigaste bakomliggande faktorerna som vi funnit i vår undersökning 
för att nå framgång på arbetsmarknaden är vilja, motivation, engagemang och ansvar. Både 
vår forskning och tidigare forskning har visat att en positiv syn på det ”nya samhället” har en 
viktig betydelse för den enskilde individen som kan ses som en bidragande faktor gällande 
framgång i samhället. Gemensamt för vår forskning och tidigare forskning är dessutom att 
utbildning och språklig färdighet, samt att ständigt vara aktiv i personlig utveckling och på så 
sätt vara flexibel är avgörande för att nå framgång genom att nå de individuella målen. Detta 
visar på att Giddens flexibilitet, struktureringsteori, samt den ontologiska tryggheten ligger till 
grund för individens lyckade integrering i det nya samhället. Detta ses som en grundläggande 
bas att sedan bygga vidare på. Det har även visat sig att Bourdieus kapitalteori är något som 
byggs upp under tidens gång, samt att individens habitus och livsbana inte har haft någon 
större påverkan på individen. Resultatet bygger på en hermeneutisk metodansats där empirin 
samlades in genom tio stycken kvalitativa intervjuer i dialogform med respondenter som har 
utländsk bakgrund.     

Nyckelord; Utrikes födda, invandrare, integration, framgång, motivation, ansvar.   
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1. Inledning 
 
Ingen har nog kunnat undgå debatten om arbetslösheten som finns i dagens Sverige. I dagens 
samhälle är det inte lika självklart att alla som har gått ut gymnasiet har ett jobb att gå till som 
det var förr. Kraven på utbildning för att kunna söka ett arbete har stärks, och trots utbildning 
är ingen garanterad ett jobb efter tre år eller fler på högskola/yrkesutbildningar. Det finns även 
en debatt om hur personer med utländsk bakgrund har svårt att bli integrerade i det svenska 
samhället på grund av ett flertal olika bakomliggande faktorer, till exempel diskriminering, 
brister i det svenska språket, saknad av utbildning och brist på socialt nätverk. Arbetslösheten 
är något som diskuterats och det har kommit åtgärdsprogram för att skapa större jämställdhet 
på arbetsplatsen där alla skall ha lika stor chans till en anställning oavsett bakgrund. Mångfald 
på arbetsplatsen blir allt mer vanligt men fortfarande ligger fokus på de negativa aspekterna 
som försvårar för personer med utländsk bakgrund att bli en samhällsmedlem. Enligt 
Statistiska centralbyrån1 är det en tredjedel av de utrikes födda med högutbildning som arbetar 
med det som de är utbildade inom. Det som försvårar för dem att finna arbete i Sverige är dels 
kontakter, samt deras utländska namn och bakgrund.  

Vi vill med denna studie lyfta fram de bakomliggande faktorerna som bidrar till att personer 
med utländsk bakgrund når framgång. Vilka de bakomliggande faktorerna är som gör att just 
dessa individer lyckas att nå sina mål. Denna studie kan i sin tur ge motivation/inspiration till 
andra som känner att de inte har lyckats att integrerat sig och nått framgång i det svenska 
samhället, samt bidra till fortsatt forskning inom området, där det positiva lyfts fram.  

Vi forskare anser att det är lättare för barn att integrera sig i ett nytt land, då de lär på ett annat 
sätt än en vuxen. Det är inte lätt att komma till ett land där ett nytt språk ska läras in, nya 
kulturer att ta del av, samtidigt som personen skall bygga upp en vardag, kunna försörja sig 
och bli en del av samhället. Detta har medfört att studien kommer rikta sig till personer med 
utländsk bakgrund som flyttat till Sverige tidigast i 18 års ålder. Individer över 18 år ses som 
myndiga i Sverige och har ansvar för sig själva, det vill säga att det är upp till individen att 
bestämma hur denne vill planera sitt liv, vilka vägar denne väljer och vilka mål som individen 
sätter upp för sig själv. Genom vår studie kommer vi att belysa de individer som har integrerat 
sig i samhället med framgång.  

De ska ha en högskole-/yrkesutbildning som de har slutfört som har lett till det arbete som de 
arbetar med idag. Dessutom skall de ha bott i Sverige i ca 10 år, detta för att de ska ha hunnit 
utbildat sig, skaffat sig det arbete som de har idag, samt för språkets skull. Då vi vill ta del av 
en individs livsvärld är det en förutsättning att individen kan uttrycka sig väl i det svenska 
språket. Detta för att vi som forskare skall kunna skapa en förståelse för den enskilde 
individens livsvärld. Genom denna studie förväntar vi oss att vår förförståelse kommer bli till 
en förståelse, som i sin tur blir vår nya förförståelse för fenomenet. Vi hoppas finna de 
bakomliggande faktorerna som leder till framgång för den enskilde individen, och att de kan 
bli till en motivation för andra personer med utländsk bakgrund att lättare kunna integrera sig 
med hjälp av informanternas upplevelser.  

 

 

                                                            
1 http://www.scb.se/ Statistiska centralbyrån  
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Syfte/frågeställning  
Syftet med vår studie är att lyfta fram de bakomliggande faktorer som lett till framgång hos 
individer med utländsk bakgrund på den svenska arbetsmarknaden. Detta syfte anser vi vara 
viktigt utifrån många avseenden. Dels på grund av att både forskningens och medias fokus har 
legat vid de negativa aspekterna som försvårat integration och framgång hos individer med 
utländsk bakgrund. Detta ser vi forskare som ”motivationsdödande” för gruppen som står i 
fokus. Att lyfta fram de individer med utländsk bakgrund som lyckats integrera sig och nått 
framgång på den svenska arbetsmarknaden skall i sin tur bidra till att öka motivationen hos 
individer inom samma grupp som har som mål att nå framgång, men som inte riktigt har 
lyckats. Vi forskare har valt att utgå från en hermeneutisk metodansats för att på så sätt kunna 
synliggöra våra respondenters livsvärldar, och få ta del av deras enskilda upplevelse av vägen 
till integration i det nya samhället, och framgång på den svenska arbetsmarknaden.  

Vår frågeställning syftar till att lyfta fram: vilka är de bakomliggande faktorerna som leder 
till framgång hos individer med utländsk bakgrund? När vi söker svar på vår forskningsfråga 
kommer vi fokusera på vilka faktorer som haft störst betydelse i respondenternas 
framgångshistorier.  
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2. Disposition  
Under denna rubrik kommer vi som forskare kort att presentera alla rubriker för att ni läsare 
lättare skall veta vad som komma skall under följande rubriker. I denna studie kommer vi, 
efter den inledande delen där vi presenterat studiens bakgrund, där även frågeställningen och 
studiens syfte presenterats, att göra en redogörelse för tidigare forskning inom det valda 
området. Där kommer vi att presentera tidigare studier inom området som rör integration, då 
fenomenet vi skall undersöka är ett område som det inte finns så mycket forskning inom. 
Underrubriker kommer hjälpa att organisera den tidigare forskningen som är både nationell 
och internationell. Fokus ligger på den enskilda individen och dennes väg till integration i ett 
nytt land/samhälle. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av den tidigare forskningen, 
samt hur den kan kopplas till vår studie.  

Därefter kommer vi presentera det teoretiska och begreppsliga ramverk vi valt att utgå ifrån 
som även kommer finnas med i analys- och diskussionsdelen. I denna del presenterar vi 
Anthony Giddens och hans struktureringsteori som bygger på antaganden om sambandet 
mellan aktör och struktur, samt den ontologiska tryggheten som infinner sig hos individen 
genom rutiner i vardagen som skapar en inre trygghetskänsla hos individen. Under denna 
rubrik kommer vi även att redogöra för Bourdieus olika kapital typer, samt habitus och 
livsbana hos den enskilde individen som kan komma att påverka individens val och 
framgångar i det svenska samhället.  

Under rubriken metod presenteras de grundtankar som hermeneutiken bygger på, där vikten 
av dialog lyfts fram och tydliggörs. Under denna rubrik kommer vi även redogöra för val av 
urval och dess begränsningar, samt datainsamling och tillvägagångssätt. Datainsamlingen 
bygger på de tematiska intervjuerna som upprättades genom en intervjuguide. De etiska 
aspekterna finner ni även under denna rubrik som kommer beskriva respondentens rättigheter 
och flexibiliteten gällande val av plats och tid för intervjuerna. 

Därefter presenteras rubriken resultat, där vi till en början presenterar en sammanställning av 
samtliga tio intervjuerna, som bygger på en grundlig läsning av det insamlade datamaterialet 
där en kort bild av den enskilde respondenten presenteras. Detta i sin tur leder till den 
preliminära tolkningen med teman som vi fann gemensamma för alla tio intervjuer. Därefter 
presenteras en fördjupad tolkning av datamaterialet där en totalisering görs av de teman som 
presenterades i den preliminära tolkningen, detta för att höja abstraktionsnivån, samt att visa 
på de kopplingar som finns till studiens valda teoretiska ramverk. Tolkningsprocessen 
avslutas sedan genom att en huvudtolkning presenteras där en överblick över resultatets alla 
delar som knyter ihop resultatet presenteras. Dessa delar beskriver vilka faktorer som ligger 
bakom och påverkar en person med utländsk bakgrunds väg till framgång.  

Under rubriken diskussion kommer ni till en början ta del av diskussioner angående studiens 
resultat där studiens syfte och frågeställningar lyfts fram som besvarade, då fenomenet 
bakomliggande faktor till framgång för individer med utländsk bakgrund visat grundat sig i 
den enskildes individs egen vilja. Detta leder i sin tur till en inre motivation hos den enskilde 
individen där motgångar vänds till drivkrafter för att kämpa vidare trots de hinder som uppstår 
under vägens gång mot framgång. Resultatet diskuteras även i relation till den tidigare 
forskningen som vi presenterat och anses stärka det teoretiska ramverket samtidigt som det 
ifrågasätts då teoretikerna har luckor i sin definition som i sin tur leder till frågor vi som 
forskare inte fann svar på hos den enskilde teoretikern. Vidare diskuteras metodavsnittet där 
vi diskuterar urvalets begränsningar och dess påverkan på studien. Avslutningsvis finner ni 
läsare våra egna tankar och reflektioner över vår reviderade förförståelse, samt hur denna 
studie kan vara behjälplig i förhållande till fortsatt forskning inom området.  
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3. Begreppsdefinition  
 
Invandrare 

Enligt Arnstberg2 uppfattas invandrarbegreppet nu för tiden som en problematisk kategori av 
befolkningen. Invandrare innebär egentligen de som är utrikes födda, men på grund av en 
allmänt vedertagen problematisk tillämpning av begreppet stämplas även utrikes födda 
människors barn och barnbarn som invandrare. Som i sin tur egentligen tillhör till den andra 
och tredje generationen och är på så sätt inte invandrare i landet då de är födda i landet de bor 
i. Begreppet invandrare används även ofta för att särskilja befolkningen genom att benämna 
det som ”vi och de andra”. Där invandrare ses som ”de andra”. Detta i sin tur medför problem 
då ”de andra” tillhör de svaga som saknar förmåga att skapa sitt eget liv. Eftersom begreppet 
invandrare är ett negativt laddat begrepp i många avseenden i det svenska samhället valde vi 
att undvika detta begrepp i vår uppsats. Ändå såg vi ett behov av att definiera begreppet då 
vårt fokus ligger vid personer med utländsk bakgrund. Dessa personer kommer vi i 
forskningen benämna som individer med utländsk bakgrund eller de som är utrikes födda.  

Enligt migrationsverkets3 definition av invandrare används begreppet främst för de personer 
som är födda i ett annat land, som sedan flyttat och blivit folkbokförda i Sverige. ”Ofta görs 
en indelning i två kategorier; födda i Sverige eller födda i utlandet respektive har svenskt eller 
utländskt medborgarskap”. 

Utrikes födda  

Enligt SCB4 (Statistiska centralbyrån) är utrikes födda de personer som har en utländsk 
bakgrund. Begreppet har dock förändrats sedan år 2003, och har nu en annan definition än 
tidigare. Innan dess inkluderades även inrikes födda i begreppet för att deras föräldrar var 
utrikes födda. Nuförtiden används begreppet utrikes födda i Sveriges officiella statistik för att 
beskriva utrikes föddas situation i det svenska samhället, det vill säga de som är födda utrikes, 
men idag är bostatta och har ett svenskt medborgarskap.  

Motivation   

Enligt Nationalencyklopedins5 definition av begreppet motivation handlar det om de interna 
och externa faktorerna som stimulerar lust och energi hos människor, som ständigt är 
intresserade eller engagerade i ett arbete, en roll, ett ämne eller för att göra insatser för att 
uppnå ett mål. Motivation handlar både om lust och/eller behov som riktar beteenden mot 
olika mål. Teorier angående motivation tar upp många faktorer som förklarar varför vi 
handlar som vi gör i vissa situationer. Av detta avseende är motivation begreppet intressant 
för vårt forskningsområde då det kan förklara varför våra respondenter t.ex. har utbildat sig, 
eller se till vilken motivation respondenterna har som ligger till grund för att uppnå framgång 
i det svenska samhället, trots de tänkbara hindren som kan uppstå under vägens gång.  

 

                                                            
2 Arnstberg, K-O. Sverige och invandringen. Lund: Studentlitteratur, 2008, 26-27. 
3 http://www.migrationsverket.se/ Migrationsverket   
4 http://www.scb.se/ Statistiska centralbyrån   
5 http://www.ne.se/ Nationalencyklopedin 
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Framgångsrik 

Enligt Ahltorp6 handlar framgång om ”hur mycket social erkänsla, beundran och efterfrågan 
en person åtnjuter”. Ahltorp anser att det är vår omgivning som bedömer hur pass 
framgångsrik en individ är. Framgång handlar om utvecklingen som sker hos en person på 
vägen till målet. Faktorer som höjer en persons framgång ligger vid dess personliga kapital, 
vilket innebär kompetens och kvalifikationer som en person har med sig. Med det menar 
Ahltorp att det personliga kapitalet är en förutsättning för att nå framgång, eftersom det 
omvandlas till socialt kapital, och social kapital är viktigt för att få erkännande av 
omgivningen för vår personliga framgång. Utifrån den definitionen kan en framgångsrik 
individ omfatta ett flertal olika betydelser beroende på vem frågan ställs till. För vissa kan en 
framgångsrik person vara den som tjänar mycket pengar och på så sätt ses som framgångsrik. 
För andra kan det vara en person som lyckats med personlig utveckling. Vi som forskare 
menar att framgångrik och dess betydelse ligger vid betraktarens öga. De individer vi själva 
anser vara framgångsrika, kan andra se som icke framgångsrika beroende individens 
personliga definition av begreppet framgångsrik. Enligt vårt syfte i vår studie anser vi att en 
framgångsrik individ är den som har lyckats bygga upp sitt liv från noll i ett nytt land, lärt sig 
ett helt nytt språk, utbildat sig, som i sin tur lett till det jobb individen har, och på så sätt 
kunna försörja sig på egen hand. 

Integration 

Integration handlar om hur pass människor är delaktiga i samhällslivet. Idag är integrations 
begreppet väldigt populärt i Sverige, och används mest för att benämna personer med 
utländsk bakgrunds delaktighet i samhället och/eller i arbetslivet. Det anses vara viktigt att få 
en plats i samhället om individen med utländsk bakgrund skall kunna bosätta sig i ett nytt 
land. Det handlar inte bara om de fysiska behoven, utan även om det sociala och den 
kulturella betydelsen. Integrationens betydelse ser till den process som individer med utländsk 
bakgrund genomgår för att bli accepterade i det svenska samhället. Detta begrepp anser vi 
som forskare är viktigt för vår forskning då vi inriktar oss på individer med utländsk bakgrund 
som är väl integrerade i det svenska samhället7. 

   

                                                            
6 Ahltorp, B. Personlighet och framgång. Malmö: Liber, 2001, 114.  
7 http://www.lansstyrelsen.se/ Länsstyrelsen  
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4. Tidigare forskning 
Detta avsnitt kommer att bestå av en presentation av tidigare forskning som vi forskare funnit 
relevant i relation till det valda forskningsområdet; framgångsrika individer med utländsk 
bakgrund. Detta för att senare kunna analysera det valda ämnets relation till de tidigare 
studierna som vi valt som underlag för vår forskning. Vi upplevde en påtaglig svårighet att 
hitta forskning som handlar om just framgångsrika individer med utländsk bakgrund. Denna 
svårighet visade att vi är på rätt väg genom att välja ett forskningsområde som inte berörts 
tidigare. Det var samtidigt glädjande att vår forskning kommer täcka en lucka som finns inom 
den tidigare forskningen. På grund av den brist som finns i forskningsområdet valde vi studier 
som istället berör de faktorer som vi anser leder till framgång hos individer med utländsk 
bakgrund. Det är därför den tidigare forskningen mest handlar om integration, och faktorer 
som leder till integration. Eftersom vår undersökning riktar sig till de individer som har 
integrerat sig väl i samhället, som vi kallar för de framgångsrika individerna, kommer vi finna 
en relation mellan vår forskning och de valda tidigare studierna som vi kommer presentera 
nedan.  

Efter genomgången av forskning som tidigare har gjorts angående integration och integrations 
frågor, uppstod några teman som vi kommer utgå ifrån. Dessa teman består för det första av 
integrationens strukturella villkor, vilket handlar om yttre institutionella faktorer som främjar 
integrationen hos individer med utländsk bakgrund. Integration på arbetsmarknaden handlar 
om faktorer som ökar chansen hos de utrikes födda att komma in på arbetsmarknaden. 
Integrationsfaktorer handlar om de egenskaper som finns hos individer med utländsk 
bakgrund för att räknas som integrerade. Till sist behandlar vi teman under individuella 
förutsättningar som leder till integration både nationellt som internationellt, vilket handlar om 
humankapital och personlighet. Trots vår forskning utgår från ett individuellt perspektiv ansåg 
vi att det kan vara bra att se integrationsfrågan utifrån olika avseenden för att kunna ge ett 
bredare perspektiv på framgångsrika individer med utländsk bakgrund. 

Integrationens strukturella villkor 
Ett flertal studier visar att integration hos individer med utländsk bakgrund i samhället kräver 
olika förutsättningar för att det ska ske på ett framgångsrikt sätt. Åsa Gustafson8 presenterar 
en studie om sköra livsmönster som handlar om integration och normaliseringsprocesser 
bland bosniska flyktingar. Studien har tagit upp de olika dimensioner av integrationsprocessen 
och fokuserat på strukturella villkor som omfattar utbildning, sysselsättning, boende, samt om 
framställningen av flyktingar i massmedia för att belysa vilken roll de strukturella villkoren 
har för dessa individers integrationsprocess. Studien visar att strukturella villkor såsom 
samhällets öppenhet, sociala och politiska rättigheter, och möjligheten till ett aktivt 
deltagande har en avgörande roll för att snabba på och underlätta integrationsprocessen. 
Boendesegregationen sågs som ett hinder för integrationsprocessen, då flyktingarnas 
möjlighet att umgås med svenskar begränsas och den språkliga utvecklingen hindras på ett 
påtagligt sätt på grund av denna faktor. Däremot är det viktigt att vara medveten som flykting 
att det alltid är en själv som kommer att skapa och ordna ett normalt liv i det svenska 
samhället.  Författaren påpekar att det individuella agerandet alltid kommer att stå i centrum 
av integrationsprocessen, och hur de själva hanterar sina liv. Av det skapas en förståelse av att 
det både beror på flyktingarnas individuella deltagande, samt samhällets öppenhet för dessa 
människors deltagande som bidrar till integrationen i samhället. 

                                                            
8 Gustafson, Å. Sköra livsmönster – Om integrations- och normaliseringsprocesser bland bosniska flyktingar. 
Diss., Umeå universitet, 2004, 198-208. 
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Även internationella studier bekräftar att samhällets öppenhet och positivitet som visas för 
individer med utländsk bakgrund förstärker deras engagemang för integration i samhället och 
på arbetsmarknaden. Irene Bloemraad9 presenterar en rapport angående en översikt för 
Canadas flyktingspolitik, acceptans och tolerans för mångkulturalitet. Rapporten omfattar 
faktorer som snabbt leder till integration för personer med utländskbakgrund i Canada. Det 
framkommer att Canada har en optimistisk syn på utländska individer. Det visar sig att 
ungefär två tredjedelar av kanadensarna ser på individer med utländsk bakgrund som resurser 
för landets ekonomi, och det är därför befolkningen är positiva till utländska och 
mångkulturalism. Anledningen till kanadensarnas optimism gällande individer med utländsk 
bakgrund är på grund av dess geografi, då inte vem som helst kan ta sig till landet, och de som 
accepteras komma är personer som bidrar till landets ekonomi. Denna nationella grundsyn 
och den optimistiska flyktingspolitik som innehåller lagar mot rasism främjar integrationen i 
landet. Framgången för den kanadensiska modellen anses bero delvis på ekonomisk inriktning 
av invandringspolitiken. Individer med utländsk bakgrund arbetar i många industrier och 
företag, och den andra generationen med utländsk bakgrund anses vara ännu mer benägna att 
studera på universitet än barn som är infödda kanadensare. Slutsatsen av studien är att den 
acceptans majoriteten av befolkningen visar individer med utländsk bakgrund, visas vara 
främjande för integrationen för de utländska som flyttar till Canada, som det även visade sig i 
den ovanstående studiens resultat. 

Forskningen har visat många gånger att diskrimineringen som framkommer på 
arbetsmarknaden blir grunden till ökningen av arbetslöshet och integrationsproblem bland 
individer med utländsk bakgrund. Stefan Eriksson, Per Johansson och Sophie Langenskiöld10 
har gjort en studie under namnet Vad är rätt profil för att få jobb?.  I studie har de gjort ett 
experiment med arbetsgivare för att i sin tur kunna avslöja vilka kriterier de tar för givet vid 
rekrytering av personal. Resultatet av studien har visat att arbetsgivare ofta väljer bort 
individer som de är osäkra på angående deras produktivitetsnivå. Därför ligger arbetsgivares 
fokus vid sökandets ålder, kön, trosuppfattning, familjesituation (antal barn), etnicitet samt 
vikt när de anställer personer. Det innebär att arbetsgivaren inte vill anställa äldre personer, 
personer med etnisk bakgrund, de som har många barn, överviktiga etc. samt de grupper som 
löper risk för sjukfrånvaro. Detta kallas för statistisk diskriminering, vilket innefattar de 
faktorer vi tagit upp ovan såsom som etnisk bakgrund, ålder, kön, trosuppfattning och de som 
har en sjukfrånvarohistorik. Medan endast diskriminering är baserad på etnicitet och 
trosuppfattning. Sammanfattningsvis visar studieresultatet att båda former av 
diskrimineringen förekommer på arbetsmarknaden och att detta leder till att en del 
människors möjligheter till att få en likvärdig lön och arbete även om de har kompetens och 
utbildning i grunden begränsas. I denna studies resultat innebär det att alla personer med 
utländsk bakgrund räknas som icke kompetenta, likaså de som anses vara äldre, överviktiga 
eller andra grupper som ses som problematiska inom arbetslivet oavsett kompetens och 
utbildning.  

En annan tidigare studie som berör integrationens strukturella villkor, som vi forskare anser 
kan vara intressant för vår studie presenteras av Pieter Bevelander och Christer Lundh11. 

                                                            
9 Bloemraad, I. Understanding “Canadian exceptionalism” in immigration and pluralism policy. Berkeley: 
University of California, 2012, 10-15.  
10 Eriksson, S., Johansson, P., & Langenskiöld, S. Vad är rätt profil för att få ett jobb? En experimentell studie 
av rekryteringsprocessen. Rapport/Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering: 13. 
Uppsala: Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, 2012, 12-19.   
11 Bevelander, P., & Lundh, C. Employment integration of refugees: The influence of local factors on refugee job 
opportunities in Sweden. Rapport/ The institute for the study of labor: 2551. Tyskland: The institute for the study 
of labor, 2007, 15-20.  
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Studien är inriktad på att belysa betydelsen av lokala faktorer som påverkar individer med 
utländsk bakgrunds integration på den svenska arbetsmarknaden. Syftet med studien är att 
belysa på vilken nivå lokala förhållanden påverkar den ekonomiska integrationen hos 
individer med utländsk bakgrund. I studien används tolv flyktingsgrupper som består av både 
kvinnor och män, för att indikera deras syselsättningsgrad i Stockholm, Göteborg och Malmö 
områdena. Studiens resultat har visat att sysällsättningsgraden bland lågutbildade utrikes 
födda var högre i Stockholm i jämförelse med Göteborgs och Malmö. Anledningen visas vara 
den efterfrågan som finns på lågutbildade arbetare i den privata tjänstesektorn i Stockholm, i 
jämförelse med regioner utanför staden. Däremot har studiens resultat visat att den lokala 
arbetslöshets- och sysselsättningsgraden, samt det lokala utbudet av arbetstillfällen kraftigt 
påverkas av de enskilda utrikes föddas möjligheter att få anställning. Samtidig fann författarna 
att även strukturen på den lokala ekonomin påverkade utrikes föddas sannolikhet att få 
anställning. Resultatet visar att i de områden med lägre allmän utbildning och kompetensnivå 
såg man positiva samband med utrikes föddas anställningschanser, medan t.ex. på de orter där 
det fanns universitet och högre utbildning fann man negativa samband i förhållande till utrikes 
föddas anställningschanser.  Vikten av humankapital och andra individuella egenskaper för 
karriär och högre inkomst har vi forskare funnit även i denna studie. Det visar sig att 
integration på arbetsmarknaden kräver en investering på högre utbildningar av individen som 
ökar chansen till bättre arbete och inkomst oavsett bakgrund.  

Integrationsfaktorer på arbetsmarknaden 
Faktorer som underlättar och leder till integration och framgång i samhället utgör grunden till 
vårt forskningsområde. Dan-Olof Rooth och Olof Åslunds12 studie behandlar dessa faktorer 
närmare, vilket utgör ett viktigt underlag för vår studie. Studien debatterar om individer med 
utländsk bakgrund får ta del av sin utbildning och språkkunskaper vid integration på 
arbetsmarknaden. Debatten ger en överblick om utrikes föddas förutsättningar, och vilken roll 
som utbildningen och språkkompetensen spelar för framgång på arbetsmarknaden. Resultaten 
visar att faktorer såsom goda språkkunskaper, högre utbildning, samt individuella 
kvalifikationer är de främsta faktorerna som ökar utrikes föddas möjligheter till ett arbete. 
Däremot presenterar studien två orsaker som påverkar integrationen på arbetsmarknaden. Den 
ena anses vara arbetsgivarens diskriminerande attityder, och den andra är arbetsgivarens 
ovilja att se efterfrågade förmågor och kompetenser hos utrikes födda individer. Däremot 
visar det sig att investeringar som görs gällande språkkunskaper och högre utbildningar hos 
individer med utländsk bakgrund ökar chansen till arbete trots alla diskriminerande attityder. 
Brister i språket och saknaden av högre utbilning anses vara ett hinder. För att öka chansen på 
arbetsmarknaden krävs det av utrikes födda att investera på gällande språkutveckling och 
utbildningar som förbättrar deras position och minskar risken för arbetslöshet. Dock anses 
språkets roll vara stor för utrikes födda individers möjligheter till arbete och bättre inkomst. 
Det medför att individerna kan kommunicera både skriftligt och muntligt, vilket är en 
möjlighet till att presentera sina kompetenser, som i sin tur kan leda till bättre positioner inom 
arbetsmarknaden, till skillnad från de som har språkliga brister. Trots detta påpekas det att 
detta kan leda till felaktiga slutsatser ifall de bara ser språket och utbilningen som 
grundläggande faktorer till arbete, eftersom det alltid finns ett omvänt samband mellan 
orsakerna som leder till ett arbete. Till exempel kan ett arbete bidra till att individer fortare lär 
sig språket. Därför undviks det att presentera språkkunskaper och högre utbildning som 
slutgiltiga faktorer som leder till arbete, eller ökar chansen till arbete.  

                                                            
12 Rooth, D-A., & Åslund, O. Får utlandsfödda betalt för sin utbildning och sina kunskaper i svenska? 
Rapport/ekonomisk debatt: 3, 2007, 44-47. 
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En nannan studie som stärker resultatet av ovanstående studie presenteras av SOU13. Det är en 
långtidstudie som ger en översikt över vägen till arbete och integration på arbetsmarknaden. 
Studien visar till vilken grad arbetsmarknadspolitiken påverkar på sysselsättning och 
arbetslöshetsnivån. Studiens resultat visar att målet med integrationspolitiken inte uppfylls, då 
en stor andel av utrikes födda individer är arbetslösa, eller befinner sig inom lågkvalificerade 
arbeten, och saknar ofta möjligheten att försörja sig på egen hand. Detta förklars med olika 
faktorer som påverkar utrikes föddas möjligheter på arbetsmarknaden. Den främsta orsaken 
anses vara bristen på humankapital, vilket innebär att utlandsfödda saknar utbildning, 
erfarenhet av arbetslivet, bristfälliga språkkunskaper, samt brist på kännedom av 
samhällskulturen.  Den andra orsaken anses vara avsaknaden av nätverk, då informella 
kontakter ofta ses som en möjlighet för att få individen informerad om lediga jobb, även aktiv 
arbetssökandet, samt kunskap om normer ses också som viktiga faktorer. Den tredje faktorn 
visas vara bristen på anställningsbarhet, vilket handlar om den nya globala arbetsmarknaden 
som ständigt kräver förnyad formell utbildning, samt goda språkkunskaper som ofta upplevs 
som en brist hos utrikes födda. Den fjärde faktorn är etnisk diskrimenering som drabbar 
utrikes födda individer. Den femte faktorn är saknaden av målsättning av åtgärder. Även 
denna studie liksom ovan visar att språkkunskaper och utbildning är den viktigaste faktorn till 
individens framgång på arbetsmarknaden. Många av dessa faktorer är gemensamma för 
inrikes födda och utrikes födda. Därför anses det vara svårt att mäta och dra säkra slutgiltiga 
slutsatser, däremot är det uppenbart att många av dessa faktorer förstärker varandra när det 
gället integrationsförutsättningar för utrikes födda individer. 

Idag är det känt att många personer med utländsk bakgrund utbildar sig i Sverige mer än förut. 
Detta för att kunna höja sin chans till arbete, vilket vi som forskare anser kan vara en 
framgångsfaktor för integrationsprocessen. Martin Nordin14 gör en utvärdering över 
utbildningar som individer med utländsk bakgrund har genomgått i Sverige, och jämför med 
inrikes föddas utbildningar för att se om det finns någon skillnad emellan dem.  Studien tyder 
på att de utrikes födda som kommit till Sverige som barn och börjat utbildad sig redan i den 
svenska grundskolan skiljer sig från de som har kommit till Sverige i vuxen ålder och 
investerat i svensk utbildning. Det innebär att de som har kommit till Sverige som barn och 
har utbildning större högre chans att få arbete än de som kommit till Sverige i vuxen ålder. 
Däremot visar studien att svenskarnas utbildningsvinst ändå är högre än de som har kommit 
till Sverige som minderåriga och har utbildat sig i Sverige redan från grundskolan, trots att de 
har likvärdiga utbildningar. Resultatet visar också att utrikes födda individer som har 
investerat i svensk utbildning har större chans än de som har utbildning från hemlandet. 
Slutsatsen av denna studie är att svenskar har större chans än de individer som har utländsk 
bakgrund även om de med utländsk bakgrund genomgår samma utbildningsprocesser. 
Däremot visar studien att skillnaden är väldigt låg mellan inrikes födda och utrikes födda, 
vilket innebär att utbildning är lönsam både för utrikes födda och för inrikes födda trots att 
utrikes födda delvis har lägre chans än inrikes födda. I korthet visar studien att svensk 
utbildning är en avgörande faktor för påskyndande av integrationsprocessen. 

Individuella förutsättningar på integrationsprocessen 
Eftersom vi utgår ifrån ett individuellt perspektiv anser vi att följande tema ligger närmast till 
vårt undersökningsområde. Dock innebär det inte att vi inte kan dra nytta av andra 
dimensioner som lägger grund för individens integrationsprocess som berördes i ovanstående 

                                                            
13 SOU 2010:88. Långtidsutredningen. Vägen till arbete: Arbetsmarknadspolitik, utbildning och 
arbetsmarknadsintegration. Stockholm: Elanders Sverige AB, 277-287. 
14 Nordin, M. Invandrares avkastning på utbildning i Sverige. Rapport för arbetsmarknadspolitisk utvärdering: 
10. Uppsala: Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, 2007, 9-17. 
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studier. Individuella aspekter anser vi vara grundläggande i vår forskning, eftersom vilja, 
motivation och engagemang är personliga och grundläggande för att nå framgång i 
integrationsprocessen. Vi kommer att undersöka ifall vägen till framgång består av hinder för 
den enskilde individen och hur de gjort för att övervinna dessa hinder som de möjligen stöter 
på under sin väg mot framgången. I studien nedan ser vi hur viktiga dessa aspekter är för att 
individen ska kunna uppnå sina individuella mål. Saeid Abbasian och Carina Bildt15 
presenterar i sin studie kvinnoföretagare med utländsk bakgrund och deras motivation till att 
starta eget företag. Resultatet av studien visar att de flesta egenföretagare kvinnor som ingick i 
studien har byggt upp ett eget företag på grund av att de var arbetslösa, inte funnit en lämplig 
arbetsplats, otillräckliga karriärmöjligheter, vilja till personligt utveckling och självständighet, 
insats på egna intresseområden eller helt och hållet på grund av etnisk könsdiskriminering och 
dåliga arbetsförhållanden. Slutsatsen av studien anses vara att vi måste göra strukturella 
åtgärder mot arbetslöshet och diskriminering. De kvinnor som startade ett eget företag hade 
redan rötter och erfarenheter på arbetsmarknaden, samt var utbildade och fått stöd av sina 
familjer. Entreprenörskap visade öka dessa kvinnors delaktighet, tillhörighet och möjlighet att 
påverka sina egna liv. Kvinnor med utländsk bakgrund som startade eget företag hade faktorer 
som underlättade att nå framgång på sina områden. De har en hög utbildningsnivå, 
arbetslivserfarenhet, goda språkkunskaper och andra typer av humankapital.  

En annan studie som inriktar sig på personliga faktorer som underlättar integrationsprocessen 
presenteras av Ulrika Wigg16. Författarens fokus ligger vid berättelser av individer med 
utländsk bakgrund, och deras skolgång och identitetskapandet, då de blev tvungna att flytta 
från sitt hemland och börjat om på nytt i Sverige. I avhandlingen diskuteras under vilka 
omständigheter omskapandet av dessa individers identitet sker, samt vilka strategier som 
används för att kunna orientera sig i livet.  Resultatet av studien visar att individer med 
utländsk bakgrund upplever sin identitet förlorad i och med flytten, och är tvungna att erövra 
den på nytt i Sverige, vilket anses vara en möjligt genom att vara delaktig i arbetslivet, 
eftersom arbete anses bidra till normalisering gällande individer med utländsk bakgrund i det 
nya samhället. Studiens resultat tyder på att individer med utländsk bakgrund använder sig av 
olika strategier och förhållningsätt för att hantera de olika situationerna de utsatts för, trots att 
många upplever svårigheter i Sverige i samband med att de förlorat sina sociala relationer, 
samt kommunikations svårigheter. Däremot innebär Sverige för många individer med 
utländsk bakgrund nya livsmöjligheter, genom rättigheterna till utbildning och på så sätt 
kunna skapa bättre livschanser än i det tidigare samhället. Studien visar att de som ser Sverige 
som en ny livsmöjlighet är mer positiva och uppnår framgång genom att använda de 
möjligheter för att bygga upp ett nytt liv, jämfört med de individer som ser det nya livet som 
något negativt.  

Mohamed Chaib & Karin Bengtsson-Sandberg17 presenterar viktiga aspekter i sin studie som 
kommer att beröra vår forskning på närmre plan. Det är en utvärderingsrapport som fokuserar 
på hinder och motivationsaspekter som påverkar vuxna personer med utländsk bakgrunds 
integrations och kompetens utveckling i norden (Sverige, Danmark, Norge, och Finland). 
Syftet med studien är att utvärdera olika projekt som används av respektive land för att 

                                                            
15 Abbasian, S., & Bildt, C. Empowerment through entrepreneurship – a tool for integration among immigrant 
women? Rapport/ Centre for Innovation Systems, Entrepreneurship and Growth: 6. Jönköping: International 
Business School, 2009, 6-10.  
16 Wigg, U. Bryta upp och börja om - Berättelser om flyktingskap, skolgång och identitet. Diss., Linköpings 
universitet, 2008, 72-90.   
17 Chaib, M., & Bengtsson-Sandberg, K. Vi föds inte vid gränsen! – Motivation och hinder avseende invandrares 
kompetensutveckling i Norden – ett tankedokument. Rapport/Encell National center for lifelong learning: 1. 
Jönköping: Encell National center for lifelong learning, 2003, 10-25.   
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underlätta och påskynda integrationsprocessen, och på vilken nivå de är framgångsrika i detta 
avseende. Resultatet visar att projektet som går ut på att göra en handlingsplan till den 
enskilda individen med utländsk bakgrund utifrån individens intressen och yrkesidentitet, 
bedöms som motivationshöjande då individen får möjlighet påverka sina villkor, till skillnad 
till de projekt som inte tar hänsyn till individens intressen och yrkesidentitet. En annan 
motivationshöjande faktor ansågs vara praktik som avses för individer, vilket är motiverande i 
det avseendet att individer bekantas med arbetslivet, lär sig språket och får veta vilket 
förväntningar som finns på dem då de börjar arbeta. En faktor som fick individerna att tappa 
motivation, var att praktiken inte ledde till någon anställning, och på så sätt visades inget 
intresse för den enskilda individens kompetensutveckling och erfarenheten blev negativ. En 
annan faktor som ansågs vara ett hinder för den enskilda individens integration på 
arbetsmarknaden var arbetsgivarens och majoritetens brist på bekräftelse för integration. 
Acceptans och bekräftelse är viktiga aspekter för att individer ska känna sig integrerade. 
Utöver alla dessa resultat är den viktigaste slutsatsen för att bidra med integrationshöjning hos 
individer med utländsk bakgrund användningen av förebilder. Det har visat sig vara en viktig 
faktor för engagemang hos individer med utländsk bakgrund att synliggöra individer som har 
lyckats, som resurser, istället för att göra dem anonyma. Denna slutsats anser vi som forskare 
vara en viktig del, då ett av våra syften med vår studie är att belysa den positiva utvecklingen 
hos individer med utländsk bakgrund, som i sin tur kan bli förebilder för andra individer som 
har svårt att ta sig ur den onda cirkeln. 

Sammanfattning av tidigare forskning  

Efter genomgången av tidigare studier står det klart vad som krävs av individer med utländsk 
bakgrund för att leva i harmoni med det svenska samhället. Gemensamt för vår forskning 
samt för alla tidigare studier som vi har använt oss av för vår studie, är att för att bli väl 
integrerad i det nya samhället och uppnå framgång på den svenska arbetsmarknaden krävs det 
av utrikes födda att utbilda sig, ta alla tillfällen som ges för att lära sig språket, och vara en 
aktiv medborgare när det gäller att söka arbete och sociala kontakter. För att kunna göra det 
krävs även engagemang, vilja, motivation och förmåga att inte ge upp trots alla svårigheter 
som individer kan stöta på i samhället. Utbildning är inte något som endast förväntas av 
utrikes födda, utan det är något dagens globala arbetsmarknad kräver för att kunna motsvara 
de nya arbetsvillkorens behov. Detta visar att utrikes födda skulle vara mer aktiva i detta 
avseende för att kunna höja chansen till sin anställningsbarhet på den svenska 
arbetsmarknaden.  
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5. Teoretiskt & begreppsligt ramverk 
 
I detta avsnitt kommer vi kortfattat beskriva den teoretiska referensram som vi valt att utgå 
ifrån, som kommer finnas med i analysen av framgångsrika individer med utländsk bakgrund. 
Den teoretiska referensramen kommer att öka vår förståelse gällande vår forskningsfråga om 
framgångsrika individer och dess faktorer som ligger bakom individernas framgång i det 
svenska samhället. Vi kommer främst att använda Anthony Giddens aktör- och strukturteori, 
och förklara dess samband med vår forskningsfråga. Även Pierre Bourdieus kulturella kapital 
och habitus som fokuserar på förändringarna i mäniskors liv anser vi vara passande till vår 
forskningsfråga. Båda teoretikerna kommer att hjälpa oss att belysa grunden till den 
individuella framgången anser vi som forskare.  

Giddens struktureringsteori kommer vi använda först och främst för att analysera 
intervjumaterialet och förstå det på djupet genom att titta på koplingen mellan individen som 
aktör som medvetet använder samhällsstrukturen för att nå framgång. 

Giddens struktureringsteori  
Giddens18 anser att vi alla påverkas mer eller mindre av de sociala sammanhang vi befinner 
oss i, men att våra beteenden inte är determinerade, utan vi har en individualitet som har 
utvecklats som resultat av de sociala sammanhang vi befann oss i tidigare, och utifrån det 
handlar vi. Han menar att vår sociala verklighet utformas utifrån våra erfarenheter, men 
samtidigt utformas vi utifrån vår sociala verklighet. Giddens anser att våra sociala 
sammanhang inte består av slumpmässiga handlingar, utan de omfattar struktur och mönster 
som får oss handla därefter. De mänskliga samhällena genomgår ständigt en 
struktureringsprocess. 

Giddens struktureringsteori bygger på antaganden om sambandet mellan aktören och sociala 
system. Människor har förmåga att reflexivt reglera sina handlingar. Med det menar Giddens 
att det sociala livet är mer än slumpmässiga enskilda handlingar, utan det omfattar en dualism, 
en ömsesidighet mellan aktör och struktur. För Giddens är ett socialt system en uppsättning 
reproducerade sociala praktiker och relationer mellan aktörer. Giddens anser att aktörer 
utvecklar kontinuerliga rutiner som ger dem en känsla av trygghet, då de får möjlighet att 
effektivt hantera sina sociala liv. Dessa praktiserade rutiner ger aktören en övergripande 
handlingsplan, det är de rutinmässiga metoderna som bestämmer vilken form av åtgärder de 
kommer ta angående sina liv. Struktur är de regler och resurser som ger likartade sociala 
praktiker i en systematisk form, och strukturen anses överleva tack vare aktörers rutiniserande 
handlingar19.  

Giddens20 anser att människor reflexivt övervakar det pågående flödet av aktiviteter och 
strukturella förhållanden, och anpassar sina handlingar till sina föränderliga 
överenskommelser. Giddens betonar att aktörer har makt att forma sina egna handlingar, men 
att konsekvenserna av åtgärderna ofta är oavsiktliga. Det finns en social struktur som 
inkluderar traditioner, institutioner, normer och etablerade sätt att göra saker, men det innebär 
också att de kan ändras om aktören väljer ignorera dem eller handla på ett annorlunda sätt. 
Det är människors vardagliga handlingar som förstärker och reproducerar en uppsättning av 
förväntningar av andra, detta utgör grunden för de sociala strukturerna. De ständiga 
upprepningarna av social handling och interaktion i regelbundna former utgör grunden för 
större samhällsstrukturer. Dessa sker inte på yttre tvång, utan är en konsekvens av upprepande 
                                                            
18 Giddens, A. Sociologi. Lund: Studentlitteratur, 2007, 25-26.  
19 Giddens. Sociologi, 111. 
20 Giddens. Sociologi, 128. 
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mönster av social handling, vilket innebär att strukturer inte kan existera utan aktörers aktiva 
handlingar anser Giddens21.  

Struktureringsteorin är intressant för vår forskningsfråga i avseendet att det kommer att ge oss 
verktyg då vi analyserar hur individer i vår målgrupp blivit en produkt av de närvarande 
strukturerna. Här kommer även reflexivitet in, och det kommer att bli intressant att se hur 
dessa individer med utländsk bakgrund reglerat sina aktiviteter för att kunna passa in i det 
svenska samhället. 

Ontologisk trygghet 
Enligt Giddens22 finns den ontologiska trygghetens karaktäriska drag hos alla kulturer för alla 
människor, vilket har nära samband med det praktiska medvetandet som kallar Giddens för 
den ”naturliga inställningen” i det vardagliga livet23. För att bevara den ontologiska 
tryggheten skapar mäniskor rutiner i sina liv. Giddens24 anser att arbetsmarknaden är ett bra 
område för att utveckla förståelsen för hur människor genom rutiner upprätthåller trygghet i 
sina liv.  Giddens menar att arbete skapar struktur, ger möjlighet till social gemenskap, samt 
möjliggör för individen att skapa en känsla av identitet25. Förändringar har stora konsekvenser 
för många individer, där förlorar ofta individen sin grundläggande trygghetkänsla, vilket leder 
till att de flesta individer inte längre kan klara av livet och vardagen. Däremot de individer 
som klarar av situationer där förändring sker, genom att behålla sin självkänsla eller genom att 
kunna omskapa den basala trygghetskänslan, har ofta större chans att omskapa sitt liv än 
andra.  

Den ontologiska trygghetsteorin är intressant för vår forskningsfråga i relation till hur vår 
målgrupp bevarat den ontologiska tryggheten, då de blev tvungen att lämna sitt land och det 
rutinerade livet bakom sig, vilket innebär att de genomgår dramatiska förändringar som kan 
visa sina konsekvenser i det svenska samhället, i form av arbetslöshet, mållöshet, kriminalitet 
etc. Många av de människor som genomgår sådana stora förändringar kan inte finna 
möjligheten att hitta tillbaka till de rutiner som ligger till grund för den ontologiska 
tryggheten.  Här blir det intressant att titta närmre på hur vår målgrupp har lyckats hitta 
tillbaka till tryggheten, trots att de har genomgått förändringar i sina liv. Vi kallar våra 
respondenter för framgångsrika eftersom de har skapat rutiner i sina vardagsliv, har engagerat 
sig för att omskapa den ontologiska tryggheten. Det visar sig att dessa människor har 
utvecklat en känslighet för vad som är passande i olika situationer för att kunna anpassa sig 
till de dagliga interaktionerna. Här kan vi som forskare se att de framgångsrika individerna 
med utländsk bakgrund utvecklat en stor känslighet för vad som krävs för att passa in i det 
svenska samhället. 

Bourdieus kapitaltyper  
Bourdieus kapitalbegrepp sträcker sig längre än begreppet materiella tillgångar. Kapital kan 
vara socialt, utbildningsmässigt, kulturellt eller symboliskt i Bourdieus mening.  Dessa former 
av kapital kan vara lika viktiga, och ackumuleras samt överföras från en arena till en annan. 
Kulturellt kapital spelar en centeral roll i samhällets maktrelationer, eftersom de ger möjlighet 
för en icke ekonomisk form av dominans och hierarki, som klasser som utmärker sig genom 

                                                            
21 Giddens. Sociologi, 35. 
22 Giddens, A. Modernitet och självidentitet, självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: 
Daidalos, 1999, 48.  
23 Giddens. Modernitet och självidentitet, självet och samhället i den senmoderna epoken, 48.   
24 Giddens. Sociologi, 573.   
25 Giddens. Sociologi, 573-574.   
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smak. Övergången från materiella till kulturella och symboliska former av kapital döljer till 
stor del orsakerna till ojämlikheten mellan klasserna i samhället26.  

Individens kulturella kapital ökas då den behärskar och tillägnar sig den dominerande 
kulturella koden. Däremot anser Bourdieu27 att typen av kulturellt kapital ärver individer från 
familjen och miljön de växer upp i, snarare än åtgärder av enskilda individers talang eller 
prestation. Bourdieu menar att sambandet mellan socialt ursprung och agentens praktik är en 
konsekvens av präglingseffekten (effekten av socialt ursprung), eller effekten av 
existensbetingelserna (formas tidigt i barndomen), där de kan både förstärka och motverka 
varandra. Bourdieu menar att kulturellt kapital kan vara föränderligt och att 
utbildningsystemet kan ha mer inflytande än familjens sociala ursprung. Det är 
dispositionerna och uppfattningarna som påverkar erfarenheten av den sociala banan. 
Beroende på individens intresseområde kan kulturellt kapital öka eller minska möjligheten till 
ett visst område, och därför kan ibland det sociala kapitalet bli viktigare för individen för att 
kunna göra karriär på sitt intresseområde. Till exempel en individ som intresserar sig i politik 
och gör investeringar på den politiska banan, där kan det sociala kapitalet få mer insatser än 
det kulturella kapitalet. Där blir familjens sociala ursprung till hjälp för individen. I slutändan 
är det präglingseffekten som utgör den avgörande effekten på individens val gällande den 
sociala banan, då den söker bekräftelse i dessa kretsar, vilket innebär att den ärver familjens 
sociala ursprung, som i sin tur innebär att när det sociala kapitalet stiger hos individen. Först 
då kan de andra kapitalformerna avta. Dessa effekter av de olika formerna av kapital sker på 
individens uppfattning av verkligheten på ett omedvetet sätt. Egenskaperna är förkroppsligade 
i form av dispositioner eller objektiverade som ekonomiska eller kulturella tillgångar, alltid 
verksamma samtidig hos varje enskild individ enligt Bourdieu28.  

Förutom kulturellt och ekonomisk kapital tar Bourdieu29 även upp symboliskt och socialt 
kapital. Det symboliska kapitalet  kommer enligt Bourdieu30 till uttryck i den enskildes 
prestige och personliga status, så som titel, examen eller i erkännande av andra, i form av 
auktoritet och karisma. Socialt kapital genereras genom sociala processer mellan familjen och 
samhället i stort, och består av det sociala nätverket. Det sociala kapitalet växer främst genom 
arbete och yrkespositioner. Där kan samhället anta att en arbetslös individ helt saknar det 
sociala kapitalet, vilket kan innebära att uppleva utanförskap. Denna problematik är mest 
aktuell hos individer med utländsk bakgrund, där de saknar dessa kapitalformer. Då deras 
arbetserfarenheter, utbildningsnivå, språkliga kompetens och kulturella kunskaper saknar 
betydelse i ett helt nytt samhälle. 

Bourdieu31 anser att utbildningskapital är viktigt i den mån den leder till arbetsposition och 
inkomstnivå, samtidigt som den leder till en ökning av det kulturella kapitalet. Förutom 
sammankoppling mellan alla kapitalformer anser Bourdieu32 att beroende på processer i 
individens liv kan en form av kapital omvandlas till en annan. Till exempel kan ekonomisk 
kapital omvandlas till kulturellt kapital, medan kulturellt kapital kan översättas till socialt 
kapital. I motsats till det ekonomiska kapitalet är socialt kapital förkroppsligande i enskilda 
personers investeringar gällande utbildning och arbete, vilket socialt kapital anses existera i 
kvaliteten på sociala relationer mellan individer. Socialt kapital spelar en central roll i 
                                                            
26 Bourdieu, P. Kultursociologiska texter. Stockholm: Salamander, 1986, 256-257.   
27 Bourdieu. Kultursociologiska texter, 259.   
28 Bourdieu. Kultursociologiska texter, 263.   
29 Bourdieu. Kultursociologiska texter, 272-273.   
30 Bourdieu. Kultursociologiska texter, 276.    
31 Bourdieu. Kultursociologiska texter, 255-256.   
32 Bourdieu. Kultursociologiska texter, 255-256.   
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samhällslivet, vilket anses vara främjande för utveckling av framgångsrika människors 
utveckling inom arbete, skola och utbildning. Ekonomiska kapital handlar om tillgång till 
materiella ting, vilket kan vara rikedomar man antingen ärvt eller genererats från samspelet 
mellan individen och ekonomin. Arbete och inkomstnivå påverkar kvaliteten på individens 
konsumtionsvaror, som mat, resor, aktiviteter på fritiden m.m.  

Om vi anpassar denna teori till vår forskningsfråga, då utrikes födda flyttar från hemlandet av 
olika anledningar kan sakna en del resurser av de kapitalformer som Bourdieu tar upp, vilket 
kan ligga till grund gällande de svårigheter som människor med utländsbakgrund upplever i 
Sverige. Här finner vi som forskare en viktig lucka i Bourdieus kapitalteori, då Bourdieu inte 
tagit upp om vad som händer med de människor som dels saknar delar, eller de som förlorat 
alla dessa kapitalformer som ger inriktning på en individs livsbana. Här blir det intressant att 
analysera framgångsrika personer med utländsk bakgrund utifrån deras val av ekonomisk, 
kulturellt, symboliskt och socialt kapital. Samt hur de bygger dessa kapitalformer från 
grunden för att kunna finna en önskad position i det sociala rummet. 

Habitus  
Enligt Bourdieu33 skapas sociala positioner i alla samhällen genom vad han kallar för det 
”sociala rummet”. Samhällsklasser är integrerade i det sociala rummet där livstilar utvecklas 
med hjälp av olika form av kapital. Detta sker i första hand genom vad Bourdieu kallar för 
habitus eller socialiserade normer, tendenser som styr beteende och tänkandet hos den 
enskilde individen. Bourdieu anser att habitus är en strukturerande och organiserad 
uppfattning av sociala värden. ”Det är ett system av skillnader, ett system av särskiljande 
positioner”34. Habitus handlar om hur samhället insätts i personer i form av varaktiga 
dispositioner eller utbildade kapacitet och strukturerade benägenheter såsom att tänka, känna 
och agera på ett målinriktat sätt. Bourdieu anser att habitus skapas genom en social process, 
snarare än en individuell process som leder till mönster som är varaktiga och överförbara från 
ett sammanhang till ett annat, som också växlar beroende på specifika kontexter och över tid. 
Habitus är inte fast eller permanent, och kan ändras under oväntade situationer. Det är inte ett 
resultat av fri vilja, inte heller bestämd av strukturer, utan skapas genom ett slags samspel 
mellan dessa två över tiden och utgör kärnan i individens identitet.  

Bourdieu35 anser att individens habitus kan ändras beroende på startkapital som individen 
skaffar sig senare i livet, han menar alltså att individens habitus varierar i samband med dess 
aktuella position i det sociala rummet. Detta antar vi som forskare vara en möjlighet för 
individen att aktivt kunna delta i olika sociala sammanhang på ett kompetentsätt. Även om 
individen kan ses som i ett mönster, har i själva verket habitus en permanent kapacitet för nya 
uppfinningar, vilket innebär att det är öppet för möjligheter och potentialer. Detta ger 
individen möjlighet att orientera sig i samhällslivet på ett förnuftigt sätt. Denna öppenhet 
hjälper individen att förändra sin habitus för att kunna konfronteras med det okända vid 
inträdet till nya områden. Denna möjlighet blir tydligare när man ser till de enskilda 
individerna som stöter på nya områden, där de ändrar sin position då den gamla inte längre är 
lämpligt för den nya positionen. Om det inte var så skulle individer med utländsk bakgrund 
inte klarat av att anpassa sig till de nya samhällsvillkoren, då de helt förlorar det samhälle som 
de har sitt ursprung i. 

                                                            
33 Bourdieu. Kultursociologiska texter, 294. 
34 Bourdieu. Kultursociologiska texter, 294.  
35 Bourdieu. Kultursociologiska texter, 256-257.  
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Livsbana  
Livsbana är den riktning som individen följer i det sociala rummet. Alla individer i det sociala 
rummet har ett visst kapital eller habitus. Bourdieu36 anser att varje individs klassfraktion har 
en statisk relation till dess habitus och kapital som påverkas av den klassfraktion de tillhör. 
Däremot skiljer sig klassens och individens livsbana åt beroende på individens val av 
kapitalform. Utifrån det val individen gör i kapitaltypen finns möjligheten att förutse vilken 
livsbana som individen kommer att välja. Detta innebär att det kan framkomma avvikelser 
beroende på individens val av högre eller lägre bana än den bana som tillhör individens 
klassfraktion. Bourdieu menar att utifrån detta kan det ske klassbyte bland individerna 
beroende på deras val av livsbana. Förflyttningar som individen gör inom det sociala rummet 
mellan olika klassfraktioner anses inte vara av slumpmässighet, utan ”övergången från en 
bana till en annan beror ofta på sådana kollektiva (krigs, kriser) eller individuella (möten, 
förbindelser, välgörare) händelser”37. Enligt Bourdieu kan individen ta initiativ till olika 
sociala praktiker. Dessa praktiker kan hänga samman med position och dispositioner som 
individen har.  

Sammanfattning 
 
Om vi anpassar detta till vår forskningsfråga är det sannolikt att individer som har nått 
framgång inte behöver vara påverkade av bakgrunden eller habitusen de har i grund och 
botten, utan att de individuella händelserna, som de stora förändringarna som individerna 
genomgått i samband med flytten från deras hemland, kan få dem att välja den livsbana de 
valt. I detta fall kan en individ som tillhört de lägre klasserna välja att övergå till en högre 
klass genom de val eller livsbanor de valde under de nya förutsättningarna. Problemet är att 
Bourdieu inte har tagit upp om vad som kan hända med habitus i samband med de stora 
förändringar som sker i individens liv. Till exempel är det oklart hur individer med utländsk 
bakgrund hanterar sin habitus när de lämnar sitt land. Vi som forskare kan anta att habitus 
skulle påverkas ytterligare då de hamnar i en helt ny kultur. Enligt Bourdieus mening är 
habitus förkroppsligade dispositioner, vilket innebär att en individs habitus alltid finns 
tillgängligt vart individen än befinner sig. Dock kan vi som forskare samtidigt inse att det är 
oundvikligt för individen att inte påverkas av det nya samhället. 

Anledningen till att vi valde att använda oss av både Bourdieus och Giddens teorier är att vi 
ansåg att deras teorier ofta hängde ihop och kompletterade varandra. Vid analysen av den 
insamlade empirin upptäckte vi att det var svårt att förklara våra respondenters 
framgångsfaktorer med hjälp av endast Bourdieu eller Giddens teorier. Bourdieus teori tyder 
på att han har en alltför deterministiskt teori som ger lite utrymme för individuella val, medan 
Giddens teori hävdar att individen har en fri vilja och överdriver ibland betydelsen av 
medvetna beslut hos den enskilde individen. Vid analysen av vårt empiriska material 
upptäckte vi att vid vissa tillfällen fick frivilja betoning, och vid andra tillfällen det 
deterministiska sysättet, därför använde vi oss av både Bourdieu och Giddens teorier som 
komplement till varandra. Enligt Bourdieu38  är habitus en samling av varaktiga dispositioner 
till handling och är en integrerad del av det förkroppsligade schemat. Habitus anses vara en 
resurs då den erbjuder individen lämpliga åtgärder i särskilda sammanhang, då individen 
genom socialt kapital och makt ska agera effektivt inom ett visst fält. Bourdieus redogörelse 
för social praktik blir ibland mer användbar än Giddens teorier när det gäller att förklara 
reproduktionen av olika klasser, positioner eller lyckanden/misslyckanden i samhället. 
                                                            
36 Bourdieu. Kultursociologiska texter, 257.  
37 Bourdieu. Kultursociologiska texter, 257.  
38 Bourdieu. Kultursociologiska texter, 294-295.  



19 
 

Däremot blir många gånger individens reflexivitet mer användbart då vi inte kan förklara en 
del av respondenternas framgångsfaktorer genom habitus eller de olika kapitalformerna. Trots 
att våra respondenter har många gemensamma faktorer som har lett till framgång hos den 
enskilde individen, så skiljer de sig från varandra eftersom alla respondenter hade en 
individuell habitus och kulturellt kapital innan de kom till Sverige. Giddens har en alltför 
optimistisk syn på individens förmåga att kontrollera sitt egen existens, men han har inte en 
förklaring till varför en del individer inte kan undvika sociala misslyckanden (dvs. 
arbetslöshet, skilsmässa eller fattigdom). Giddens teorier var användbara för vår 
forskningsfråga i den mån det handlade om individens framgång. Om vi däremot hade 
fokuserat på individens misslyckande hade vi inte haft samma användbarhet av Giddens 
teorier. 

Bourdieus teorier om de olika kapitalformerna och habitus ger mer verktyg för att förklara hur 
vissa individer når framgång i ett nytt samhälle och andra inte. Eftersom Bourdieu anser att 
individer måste konkurrera och ständigt kämpa för att öka sina kapital, vilket stämmer 
överens med våra respondenters framgångshistorier. Utan de olika kapitalen kunde 
respondenterna inte uppnå den position de har idag. Utifrån Bourdieus teorier om kapital och 
habitus kan vi dra slutsatsen att det är nödvändigt att ta hänsyn till den framgångsrika 
individens känsla för framgång som utvecklats genom deras erfarenheter gällande framgång. 
Genom att se på individens habitus och kapital kan man säga att dessa har skapat resurser och 
förutsättningar för individen i det aktuella samhället, och på så sätt kunna förstå och förklara 
varför våra respondenter har agerat på ett visst sätt. Habitus bestämmer inte särskilda åtgärder, 
utan orienterar aktören mot särskilda mål och strategier enligt Bourdieu39, vilket vi antar 
stämmer överens med de flesta av våra respondenters framgångshistorier. Däremot kan vi inte 
utesluta reflexivitetens roll när det gäller individens anpassningsbarhet i det nya samhället. 
Reflexivitet är viktigt i den mån den får individen att handla på ett sätt som gynnar dess 
position40. Den största skillnaden mellan Bourdieu och Giddens uppstår här, då Giddens anser 
att aktörer är reflexiva och har förmåga att reflektera över sina handlingar och identiteter, 
medan Bourdieu anser att reflektion över sin habitus är en möjlighet, men det finns vanligtvis 
inte utrymme för reflektion i sociala processer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
39 Bourdieu. Kultursociologiska texter, 196.  
40 Giddens. Sociologi, 128-130.  
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6. Metod 
 
I följande avsnitt kommer vi redogöra för vårt val av metod som i detta fall är hermeneutik. 
Vi kommer även gå in och beskriva metoden vi utgår ifrån mer grundligt, samt redogöra för 
dess steg som vi valt att använda oss utav för att uppnå det bästa resultatet av vår 
undersökning när vi analyserar det insamlade materialet. Vi kommer vidare att redogöra för 
hur vi gått till väga gällande urval, datainsamling, den analytiska processen, samt diskutera de 
etiska ställningstaganden som är viktiga i forskningen och dess process.  

6.1 Hermeneutik  
 
Vi valde att utgå ifrån hermeneutiken då vi vill skapa en utvidgad förståelse för en annan 
individs livsvärld. För att kunna ta del av den krävs det att individen själv får möjlighet att så 
öppet som möjligt få dela med sig av sina erfarenheter av det fenomen som vi har som avsikt 
att undersöka. Och genom att jämföra flera livsvärldar kan vi utforska de villkor som är 
gemensamma för de undersökta individerna.  

De grundtankar som hermeneutiken bygger på ser till människans existens, som i sin tur 
förutsätter en förståelseprocess som förknippas med människans varande. Varje individ har 
sin egen livsvärld och sin individuella syn på det som denna upplever. Detta gör att varje 
enskild individ gör sin egen tolkning av vad denne upplever och försöker förstå genom sin 
egen livsvärld, det vill säga att individen försöker förstå det denna upplever med hjälp av det 
individen en gång redan har förstått, och på så sätt tolkar individen det som den upplever här 
och nu. Med hjälp av sin förförståelse sker tolkningen hos individen. En förförståelse är något 
som individen redan har tolkat och förstått som denna bär med sig till nästa liknande situation, 
som i sin tur hjälper att tolka den nya situation som upplevs av individen här och nu. 
Förförståelsen hos individen finns där tills en ny eller en ökad förståelse uppstår. Den nya 
förståelsen blir på så sätt individens nya förförståelse tills en ny eller ökad förståelse tolkas 
och leder till ytterligare en ny förståelse41.  

Tolkning och förståelse 

Den hermeneutiska forskningsansatsen består av fyra grundläggande huvudmoment, dessa 
fyra är följande; tolkning, förståelse, förförståelse, samt förklaring. Hermeneutiken hävdar att 
det inte finns någon objektiv sanning, utan lägger istället vikt vid tolkning och förståelse, då 
den sanning som formas är resultat av våra fortlöpande tolkningar av omvärlden42. Att skapa 
en ökad förståelse mellan individer är något som ligger till grund inom hermeneutiken. Som 
forskare tillämpas detta genom tolkningar43. Förståelse kan ses som det primära, detta utgår vi 
ifrån att skapa för fenomenet i vår forskning. Målet med forskningen är att skapa en ökad 
förståelse för den enskilde individens livsvärld. Detta sker genom intervjuerna med 
informanterna där vi som forskare tolkar vad som sägs. Som forskare ligger en förförståelse 
till grund för tolkningen vilket innebär att vi som är två forskare kan tolka informantens 
livsvärld olika beroende på vilken förförståelse vi har sedan tidigare av fenomenet. Under 
intervjuns gång där vi tar del av informantens livsvärld skapas en djupare förstelse för 
individen, vilket i sin tur kommer påverka våra egna livsvärldar. De förförståelserna vi har 
från början kommer att påverkas och en förståelse uppstår av fenomenet, vilket i sin tur 

                                                            
41 Ödman, P-J. Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik. Göteborg: Nordstedts, 2007, 25-
26.  
42 Ödman, P-J. Hermeneutik och forskningspraktik. I Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. 
Gustavsson, B. (red.), Lund: Studentlitteratur, 2004, 74.  
43 Ödman. Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik, 55.  
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påverkar att en ny förförståelse skapas av det fenomen som undersöks. För att detta skall 
kunna ske krävs det att vi som forskare tolkar det som sägs och på så sätt skapas en förståelse 
för fenomenet, alternativt att förståelsen för fenomenet ökar44. Tolkning och förståelse följer 
varandra ömsesidigt och som process är det inget individen gör medvetet, utan det är att vara i 
världen, det finns där men man tänker inte på det, utan det sker omedvetet45.  

Förförståelse  

Enligt Ödman46 ligger förförståelsen som grund till all förståelse. Ingen individ kan bortse 
helt från sin egen förförståelse då ett fenomen undersöks. Dock krävs det en öppenhet vid 
forskning, samt att vi som forskare skall vara beredda på att vår livsvärld förändras under 
forskningens gång då vår förförståelse utvecklas/eller förändras till en ny förståelse och på så 
sätt blir till en ny förförståelse som kommer ligga till grund för det fenomen som vi 
undersöker. Innan vi påbörjade forskningen valde vi att skriva ner vår förförståelse då vi som 
forskare hade två skilda förförståelser. Detta såg vi som något positivt och vi kan relatera vår 
enskilde förförståelse till vår bakgrund. Den ene av oss flyttade till Sverige i vuxen ålder, och 
har upplevt hur det är att vara ny i ett främmande land. Den andre är född och uppväxt i 
Sverige, men har en mamma och morföräldrar som flyttade till Sverige i slutet av 1950-talet. 
Detta ligger till stor grund för vår enskilda förförståelse av fenomenet bakomliggande faktorer 
till framgång hos individer med utländsk bakgrund. Vi satte oss ner tillsammans och skrev ner 
våra förförståelser av fenomenet och gjorde en sammanfattning för att göra oss medvetna om 
vilka förförståelser vi bar med oss. Språket var en faktor som vi ansåg vara viktig för att bli 
integrerad i ett nytt samhälle, som i sin tur kan vara ett första steg mot framgång. Motivation 
var en annan faktor vi ansåg vara viktig. Finns det inte en vilja hos den enskilde individen till 
att vilja anpassa sig och bli en del av samhället spelar det ingen roll vad som erbjuds. 
Förändringen hos en individ måste ske inifrån. Däremot ansåg vi att betydelsefulla andra 
kunde komma att bli en motivering för den enskilda individen till viljan att förändras. Detta 
var det som vi ansåg vara grundläggande för att integrera sig i ett nytt samhälle, samt att nå 
framgång på den nya arbetsmarknaden.  

Analysprocessen hermeneutiska cirkeln/spiralen 

Inom hermeneutiken finns det inga tydliga riktlinjer för hur en analys skall gå till väga. 
Ödman47 gör en likhet mellan analysprocessen och att lägga ett pussel. Till en början måste 
forskaren vända på alla delar och sortera dessa bitar i rätt högar för att på så sätt kunna se 
vilka bitar som skulle kunna passa ihop med varandra. Genom att utgå ifrån delarna gäller det 
att försöka få en bild av helheten. Dock måste forskaren ha en bild av helheten för att veta 
vilka bitar som möjligen kan passa ihop med varandra.   

Ett av de centrala begreppen inom hermeneutik är den hermeneutiska cirkeln som visar 
kopplingen mellan tanke, förståelse och tolkning. När forskaren utgår ifrån den hermeneutiska 
cirkeln pendlar forskaren mellan del och helheten när man ser till det insamlade materialet 
som ligger till grund för att nå en helhetsbild, en förståelse för det fenomen som undersöks. 
Detta i sin tur kan leda till att den förförståelsen som forskaren har sedan tidigare kan komma 
att påverkas under processens gång och på så sätt skapas en ny förförståelse hos forskaren. 
Den hermeneutiska cirkeln ses som föränderlig då forskaren ständigt tolkar och skapar en ny 
förståelse, vilket leder till att forskarens förståelsehorisont även förändras. Denna process sker 

                                                            
44 Ödman. Hermeneutik och forskningspraktik. I Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, 74-77. 
45 Ödman. Hermeneutik och forskningspraktik. I Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, 25-26. 
46 Ödman. Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik, 102. 
47 Ödman. Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik, 97-98.  
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när forskaren pendlar mellan närhet och distans till forskningsmaterialet. Vilket i sin tur leder 
till att forskaren även pendlar mellan förklaring och förståelse, det är tack vare tolkningar som 
forskaren tillslut når en förståelse48. Förståelseprocessen grundar sig i ett samspel mellan 
tolkning, förklaring, förståelse och förförståelse.  

Enligt Alvesson och Sköldbergs49 beskrivning av den hermeneutiska cirkeln i analysprocessen 
skapas det en rörelse där tolkning och erfarenhet av det fenomen som forskaren undersöker 
växer fram med tiden. Detta i sin tur resulterar i att synen på fenomenet vidgas. Med hjälp av 
den hermeneutiska cirkeln växer det fram i en cirkulär rörelse mellan forskarens förförståelse 
som denne bär med sig, och de nya idéer och erfarenheter som forskaren möter, som i sin tur 
leder till att en ny förståelse växer fram hos forskaren för det fenomen som undersöks. Detta 
blir sedan den nya förförståelsen hos forskaren som forskaren kommer bära med sig tills en ny 
förståelse för fenomenet uppstår. Med hjälp av delarna skapar forskaren en bild av helheten, 
och det är sedan i relation till helheten som delarna blir synliga. Det vill säga att den 
hermeneutiska cirkeln skapar grunden till förståelse, med hjälp av delarna i relation till 
helheten50. 

Att lägga pusslet kräver både tid och omarbetning genom att pendla mellan del och helheten 
för att på så vis se vilka bitar som passar ihop för att bilda det färdiglagda pusslet. Visar det 
sig att den valda biten inte passar in, får forskaren tänka om och prova med en annan bit för 
att se ifall den passar in. Målet med pusslet är att lägga klart det och på så sätt skapas en ny 
bild av fenomenet som undersöks. Detta resulterar i att det färdiglagda pusslet blir den nya 
bilden av det undersökta fenomenet som blir forskarens förståelse, den nya förförståelsen för 
fenomenet som kommer finnas där till den dagen forskaren får en ny förståelse för 
fenomenet51. Genom att göra nya tolkningar av det insamlade datamaterialet som leder till en 
ny förståelse skapas en totalisering52. Vi valde att göra nya tolkningar av datamaterialet i 
relation till den teori vi valt att utgå från i vår forskning, och på så sätt höjde vi 
abstraktionsnivån. Teorin som vi valt att utgå ifrån kommer vi redogöra för under rubriken 
fördjupad tolkning i resultatdelen, där kommer vi knyta ihop teorier med datamaterialet och 
tydliggöra de kopplingar vi fann mellan Bourdieu och Giddens teorier och empirin som vi 
analyserat.    

6.2 Urval  
 
Gällande urvalet valde vi att använda oss utav ändamålsurval. Detta för att kunna välja ut de 
individer som passade bäst in i vår undersökning i relation till den frågeställning vi hade 
valt53. Kraven för att kunna medverka i undersökningen var att individen skulle ha utländsk 
bakgrund, kommit till Sverige tidigast som 18 åring, bott i Sverige i minst 10 år och ha en 
högskoleutbildning/yrkesutbildning som har lett till det jobb individerna jobbar med idag. 
Kravet att individen skulle vart minst 18 år när denne kom till Sverige valde vi av två 
anledningar; dels för att individen räknas som myndig vid 18 års ålder, samt att barn har 
lättare att etablera sig till ett annat land då de lär sig nya språk mycket fortare genom lek och 
vänner. Det andra kravet som var att individen skulle ha bott minst 10 år i Sverige för att delta 

                                                            
48 Ödman. Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik, 100-103. 
49 Alvesson, M., & Sköldberg, K. Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: 
Studentlitteratur, 2008, 211-212.   
50 Ödman. Hermeneutik och forskningspraktik. I Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, 78. 
51 Ödman. Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik, 97-98.   
52 Ödman. Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik, 65-70. 
53 Patton, M.Q. Qualitative research and evaluation methods. 3. uppl. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 
2002, 232.  
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i undersökningen valde vi också av två anledningar. Dels för att individen skulle hunnit 
etablera sig i Sverige, hunnit utbilda sig och skaffat sig ett jobb, samt för att individen skulle 
kunna uttrycka sig tydligt när det kom till det svenska språket. Detta för att individen skulle 
kunna ge en riklig och målande beskrivning av dennas livsvärld. Angående utbildning och 
arbete grundade sig i vår frågeställning, då vi ville ta reda på vilka bakomliggande faktorer 
som hade påverkat den enskilda individen till att lyckas bli framgångsrik i det svenska 
samhället.    

För att öka variationen i urvalet valde vi att intervjua både kvinnor och män. I den mån det 
gick valde vi även att intervjua individer som lever i en parrelation och de som lever ensamma 
då upplevelsen av fenomenet vi undersökte kan skilja sig åt beroende på livssituationen. Detta 
gjorde i sin tur att vi kunde se ifall de skiljde sig åt gällande de bakomliggande faktorerna. 
Patton54 anser att variation är något positivt gällande urvalsprocessen. Maximal variation 
syftar till att motverka den svaghet som kan förekomma i ett urval, nämligen homogenitet. 
Användningen av maximal variation gör att detta motverkar att svagheten skall finnas i 
urvalet.   

6.3 Etiska överväganden 
 
I kvalitativa undersökningar är de etiska aspekterna viktiga att informera om. Detta för att 
informanterna skall känna förtroende och trygghet då de berättar utifrån sin egen livsvärld, 
och samtidigt vara medveten om vilka rättigheter denne har i undersökningen. Innan varje 
intervju tog vi oss tid att informera den enskilde informanten om dennas rättigheter. Vi 
började med att informera om vad undersökningen handlade om, hur informanten skulle bli en 
viktig del av undersökningen. Vi berättade även om konfidentialitet att all data som på ett 
eller annat sätt skulle kunna avslöja informantens identitet inte skulle avslöjas. Vi informerade 
även om informantens rättigheter gällande de semistrukturerade frågorna, att informanten inte 
behövde svara på frågorna vi ställde om de på något sätt inte kändes bra, utan att behöva 
förklara varför denna inte ville svara, samt att informanten närsomhelst hade rättighet till att 
hoppa av undersökningen, både under tiden som intervjun gjordes, men även efter intervjun55, 
och på så sätt skulle materialet tas bort från undersökningen.  

Vi bad även att få spela in intervjuerna för att kunna fokusera på samtalet istället för att 
anteckna, vilket alla informanterna gick med på. Vi informerade även om att inspelningarna 
endast var till för forskningsändamål, och att inspelningarna skulle arkiveras och förvaras på 
en säker plats så fort vi forskare hade transkriberat intervjuen. Det var även informanterna 
själva som valde på vilken plats de ville att intervjun skulle hållas på, samt om de ville att vi 
skulle vara en eller två forskare som var med och intervjuade. Allt detta för att informanten 
skulle känna sig så avslappnad som möjligt. Vi tog hänsyn och anpassade oss till 
informanternas önskemål. Intervjuerna tog ca: 2 timmar vardera, vilket resulterade i väldigt 
mycket transkribering. Detta tog upp en stor del av arbetet med uppsatsen, men vi som 
forskare ansåg att transkriberingen var en viktig del för att få en bild av helheten, och avsatte 
den tiden som behövdes för att hinna transkribera allt det inspelade materialet.  

 

 

                                                            
54 Patton. Qualitative research and evaluation methods, 234-235.  
55 Kvale, S., & Brinkmann, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 2009, 84-85.   
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7. Resultat 
Under denna rubrik kommer vi redogöra för det datamaterial som samlats in genom de 
semistrukturerade intervjuerna. Vi kommer börja med att redogöra för varje enskild intervju i 
den första tolkningen. Detta för att upprätthålla fokus på det undersökta fenomenet och för att 
kunna pendla mellan del och helhet som ligger till grund i den hermeneutiska cirkeln. Efter 
sammanställningen av de 10 intervjuerna kommer den preliminära tolkningen, därefter en 
fördjupad tolkning, och till sist en huvudtolkning.  

Sammanställning av intervjuerna 
Under processen då sammanställning av intervjuerna ägde rum förde vi anteckningar i 
marginalen på varje transkribering, samt minnesanteckningar för att underlätta den kommande 
analysen i de olika stegen. Vi var även noga med att anteckna de tankar, funderingar och 
eventuella känslor som uppkom under tiden som kunde relateras till teorin, tidigare forskning, 
samt kopplingar till vår personliga förförståelse som under tiden omarbetades. Dessa 
anteckningar och arbete låg sedan till grund i tolkningsarbetet och dess olika steg. Nedan 
kommer en sammanställning av varje intervju där vi kort presenterar respondenterna en och 
en för att ge er en bild av dem och samtalet som genomfördes.  

Intervju nr.1 

R1 (respondent 1) är en kvinna i 45-årsåldern som bor tillsammans med sin man och har 3 
barn. R1 kom till Sverige år 1989 på grund av kärleken, och kände redan från början att 
Sverige kommer bli hennes ”hem”. R1 är uppväxt i Gambia med många syskon. R1:s pappa 
arbetade som byggnadsarbetare och var utbildad inom området men gick bort alldeles för 
tidigt. R1:s mamma är utbildad gymnasielärare och arbetade som det fram till pension. Detta 
för att alla barn skulle få en utbildning och kunna stå på egna ben för att nå framgång i livet. 
R1:s mamma är en förebild för R1. Redan tidigt under samtalet förmedlade R1 hur otroligt 
viktigt det är att ha viljan att bli någon, att få möjligheterna till att bli det man själv vill bli. 
Samtalet flyter på och R1 delar med sig av sina egna upplevelser och hennes tankar om hur 
viktigt det är med de grundläggande tegelstenarna för att kunna bygga något. Dessa 
tegelstenar borde alla ha rätt till oavsett var i världen individen bor. R1 brinner för ett rättvist 
samhälle och vill gärna hjälpa kvinnorna i Gambia att få samma rättigheter som männen till 
utbildning.  

Språket är en central aspekt enligt R1 för att kunna integrera sig i det svenska samhället. Vill 
man anpassa sig till ett samhälle ska man lära sig språket. Genom att lära sig det svenska 
språket blir man som individ inte beroende av någon annan och har på så sätt lättare att 
integrera sig i samhället. Detta är enligt R1 väldigt viktigt, att vilja anpassa sig och ta vara på 
möjligheter som finns i landet man bor i. Det är viktigt att vara drivande som individ och 
aldrig ge upp. När R1 kom till Sverige kunde hon redan 5 olika språk och var inte sen med att 
lära sig ännu ett till, det vill säga det svenska språket. Under samtalet upplevs R1 som en 
väldigt drivande och framåt person som verkligen vill lyckas här i livet, samtidigt som R1 vill 
se till att hennes barn får en bra grund att stå på för att sedan kunna bygga vidare och kunna 
uppnå sina mål i livet. R1 betonar att varje enskild individ har ansvar för sig själv, och det 
gäller att visa att man vill när det kommer till personlig utveckling. Viljan att utvecklas och 
etablera sig i Sverige måste finnas för att lyckas enligt R1, de som inte har viljan kommer 
ingenstans. R1 är väldigt öppen och gästvänlig, hon får en att känna sig som hemma. För R1 
är det en självklarhet att utbilda sig och skaffa sig ett arbete för att kunna försörja sig och sin 
familj. När samtalet har avslutats öppnas ett helt nytt sätt att se på framgångsrika personer 
med utländsk bakgrund, de är inte personer, de är en förebild för oss och säkert för många 
andra.  
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Intervju nr 2. 

R2 är en kvinna i 60-årsåldern som bor tillsammans med sin man och har fyra barn som flyttat 
hemifrån. R2 är uppväxt i Turkiet och kom till Sverige under mitten av 1980-talet tillsammans 
med sin man och sina barn. När R2 kom till Sverige hade hon aldrig haft något jobb tidigare 
då hon levt som hemmafru i Turkiet. R2:s mamma hade alltid vart hemmafru medan R2:s 
pappa var utbildad inom det militära och var sällan hemma hos familjen. Tidigt fick R2 ta 
ansvar i hemmet då R2 var äldst bland sina syskon. Utbildning i R2:s familj var väldigt 
sällsynt, utan de hjälptes åt att se till att det fanns mat på bordet för dagen. Det var först när 
R2 började närma sig 40 år som hon ville studera. Detta var när alla barnen gick i skolan och 
R2 upplevde att mannen trivdes så bra på sin arbetsplats. Det svenska språket lärde sig R2 
tack vare sina grannar som redan sedan dag ett tog väl hand om R2 och hennes barn, medan 
mannen var på jobbet. Till en början kommunicerade de med hjälp av teckenspråk men med 
tiden lärde sig R2 nya ord dagligen. Dels på grund av barnen, men även tack vare grannarna 
och mannen som lärde sig av sina arbetskamrater.  

R2 betonar flera gånger under samtalet hur mycket grannarna har betytt för deras familj under 
den första tiden i Sverige. R2 har alltid drömt om att få arbeta på ett sjukhus och få hjälpa folk 
men det var först när hon kom till Sverige som drömmarna kunde uppfyllas. Dels tack vare 
möjligheterna som finns här i Sverige, samtidigt som R2 vill bidra ekonomiskt till familjen 
och vara en förebild till sina döttrar. R2 jämför Sverige och Turkiet mot varandra och finner 
både för- och nackdelar med båda länderna. Dock ångrar R2 inte att de flyttade just till 
Sverige. Utbildningen gav inte R2 bara ett jobb, utan en personlig utveckling som hon 
värderar väldigt högt. Det märks tydligt hur lycklig R2 är som har sin familj, ett arbete som 
hon nått helt på egen hand och hennes tacksamhet till grannarna som redan från dag ett gav 
familjen en chans att komma in i gemenskapen. Trots att språket är en viktig aspekt för att 
kunna integrera sig i ett samhälle enligt R2, är det även minst lika viktigt att våga, att vilja 
lära sig, att vilja bli en del av samhället. Man får inte vara rädd att förändras, utan våga följa 
med i utvecklingen. R2 skrattar när hon berättar hur hennes syn på saker och ting har 
förändrats under deras år här i Sverige. Till en början var inte utbildning och arbete ett 
alternativ för R2. Men då möjligheterna fanns började R2 tänka om, hon ville bli en del av 
samhället och det valet ångrar hon inte.  

Intervju nr 3. 

R3 är en kvinna i 30-årsåldern som bor tillsammans med sin man och sina två barn. R3 är 
uppväxt i Iran och kom till Sverige år 2001 på grund av kärleken. Ser man till R3:s bakgrund 
är hennes mamma rektor på en skola och har en högskoleutbildning, medan pappan arbetar 
som affärsman. R3 var väldigt aktiv redan från början när hon kom till Sverige när det gäller 
språkinlärning. Det märktes tydligt att detta var en viktig del för R3 då hon ville vara 
självständig och inte beroende av andra gällande personliga ärenden och så vidare. R3 var 
noga med att det skulle bli rätt och litade därför inte på någon annan än på sig själv. Att vara 
aktiv och framåt var två viktiga punkter för R3 som skapade sig goda språkkunskaper via SFI 
(Svenska för invandrare) och var aktiv gällande att kommunicera med omgivningen. Dock 
upplevde R3 att språkkunskaperna utvecklades mest under tiden hon arbetade på ett 
äldreboende, där hon tog hjälp av de boende för att öka sin förståelse och frågade sig fram när 
det var ord/meningar som var otydliga. Det märktes tydligt att språket var a och o för R3 och 
hennes engagemang för att lära sig språket märktes tydligt.  När R3 fick sina barn kände hon 
ett ansvar att bli en förebild för sina barn. R3 utbildade sig först till undersköterska men med 
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tiden insåg hon att det inte var ett arbete som passade henne, utan valde då att läsa vidare till 
lärare. Under samtalet märktes det att R3 är en ansvarsfull person/mamma som vill se till att 
göra rätt för sig i samhället. R3 läste vidare till lärare för att kunna vara ett stöd till sina barn 
under deras skolgång då R3 ansåg att hennes man inte hade tillräckligt med kunskaper i det 
svenska språket för att kunna hjälpa barnen under deras skolgång. Trots att R3 under 
studietiden stötte på motstånd gav hon inte upp. Viljan att komma någonstans i livet var 
starkare och med hjälp av en vän bestämde sig R3 att allt går bara man kämpar vidare trots 
svårigheterna under vägens gång.  

R3 talar om hur viktigt det är att ha viljan, samt att ta utbildning och jobb på allvar. Trots att 
språket har en central roll för att bli integrerad i samhället är det samtidigt viktigt att visa att 
man vill och kan för att nå sina mål. R3 poängterar även att det är viktigt att aktivt utveckla 
sitt språk och visa sig aktiv gällande jobbsökandet. Det är viktigt att ta det jobb som finns för 
tillfället, som sedan kan leda till ett drömjobb. R3 anser att det är viktigt att vara öppen för 
utveckling och förnyelse, att vara engagerad, kämpa för det man vill då möjligheterna finns i 
Sverige för att lyckas. Det märks tydligt att R3 vill vara en förebild för sina barn, att kunna 
vägleda dem så de finner lycka och framgång i livet. Trots att det finns nackdelar med att ha 
ett utländskt utseende är det enligt R3 viktigt att ha viljan. Med en stark vilja öppnas nya 
vägar i livet.  

Intervju nr 4. 

R4 är en kvinna i 40-årsåldern som bor tillsammans med sina två barn och har en särbo. R4 är 
ursprungligen från Iran och kom till Sverige år 1996 och gifte sig med sin man som kommit 
till Sverige 10 år innan R4. R4 hade med sig en gymnasieutbildning när hon kom till Sverige 
och ser man till hennes familj är hennes pappa general inom militären, samt sociolog (master 
nivå), och R4:s mamma är politiskt engagerad för kvinnors rättigheter, och är utbildad lärare. 
Det märktes att R4 mamma är betydelsefull då R4 fick ett annat engagemang när hon började 
tala om sin mamma. Det visade sig att R4:s mamma att det var hennes bakgrund och 
livsideologi som påverkat R4 väldigt mycket, då mamman var engagerad i kvinnors 
rättigheter, samt att hennes mamma hade ett kommunistiskt tankesätt.  

Vid flera tillfällen under samtalet infinner sig känslan av att R4 upplever en orättvisa i det 
svenska samhället. Trots att R4 själv har uppnått framgång så har det funnits många hinder på 
vägen som fått henne att stanna upp och reflektera över de problem som finns i det svenska 
samhället. Språket benämnde R4 som en viktig aspekt, det är viktigt att våga och inte vara 
rädd för att det ska bli fel. Som ny i samhället gäller det att vara modig och försöka göra sig 
förstådd. Detta är något som R4 vid flera tillfällen tar upp, att ha modet till att vilja bli en del 
av samhället trots de motgångar som finns. Att kämpa och inte skämmas över att den 
språkliga biten kan bli fel. För att bli en del av samhället enligt R4 krävs motivation, att sätta 
upp mål för sig själv, att inte vara rädd för att göra bort sig. R4 gick på SFI men det var först 
under praktiken på hemtjänsten som möjligheten till att utveckla språket fanns. Kan man inte 
det svenska språket så kan man inte få jobb i samhället, vilket innebär att du blir isolerad som 
människa och inte kan komma någonstans. Därför är motivation en viktig aspekt för R4 för att 
lära sig det svenska språket.  

Kämparglöden märktes tydligt hos R4, då hon utbildar sig för att utvecklas och få lära sig nya 
saker som i sin tur leder till ett arbete så hon kan försörja sig och sin familj. R4 visade på en 
envishet som hon själv inte nämnde, men trots utbildning och jobb valde hon att fortsätta att 
utbilda sig för att komma till det stadiet där hon kände sig nöjd med sin prestation. R4 jämför 
sig själv med personer som är födda och uppvuxna i Sverige. Dessa gör att hon kämpar extra 
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mycket för att bli jämlik med dessa. Kämparglöden framhävdes tydligt och vi som intervjuade 
R4 förstår varför hon kommit så långt i personlig utveckling som hon har gjort.  

Intervju nr 5. 

R5 är en kvinna i 49-årsåldern som bor och lever helt själv idag. R5 är ursprungligen från 
Thailand och kom till Sverige när hon var 30 år. Kvinnan kom till Sverige då hon gifte sig 
med en svensk man som hon träffat i Thailand och på så sätt blev hon bosatt i Sverige. R5 
kommer från en liten by i Thailand där hennes föräldrar bor och sköter jordbruket tillsammans 
med några av R5 syskon. Ingen i R5:s familj har någon högskole/universitetsutbildning då 
dessa möjligheter inte fanns under deras uppväxt. R5 och hennes syster arbetade på en stor 
fabrik som en dag brann ner och jobbet togs ifrån dem. Barnen i Thailand förväntas att tjäna 
pengar till familjen och detta medförde att R5 och hennes syster fick ta de jobb som då fanns 
att tillgå. I detta fall blev de strippor vilket ledde till att R5 träffade sin blivande man. För R5 
var detta en chans att komma till ett land där hon kunde tjäna pengar till sin familj. Väl i 
Sverige blev det inte som R5 hade tänkt sig.  

Redan tidigt under samtalet nämndes R5:s kurator. En man som inspirerat R5 till som hon 
idag kallar det ”mitt nya liv”. Denne kurator fick R5 kontakt med genom en vän till hennes 
före detta man. Kuratorn hjälpte R5 så hon fick en egen lägenhet, hon började på SFI och det 
var där någonstans som R5 fick en nystart i livet. Efter mötena med kuratorn fick R5 en annan 
syn på saker och ting. När R5 sedan lärde sig det svenska språket valde hon att vara ärlig och 
öppen om hennes resa i livet. Detta för att dels underlätta för sig själv, och samtidigt hjälpa 
andra att våga öppna sig och prata om det som en gång var jobbigt. Strax efter att R5 läst på 
SFI fick hon en praktikplats där hennes språkkunskaper utvecklades allt mer för var dag som 
gick. R5 ger oss som intervjuar en väldigt riklig bild av hennes liv. Öppenheten och ärligheten 
känns som en självklarhet när R5 berättar om sitt liv.  

R5 hade alltid drömt om att få arbeta med barn och då hon själv aldrig fick några barn tog hon 
chansen att utbilda sig till förskollärare. Utbildningen var givande på flera olika sätt för R5. 
Dels personlig utveckling, språklig utveckling, samt synen på jämnställdheten i det svenska 
samhället. ”Kvinnor och män har samma chans till utbildning i Sverige”. R5 nämnde vid ett 
flertal tillfällen hur viktigt det kan vara att möta ”rätt” personer här i världen, personer som 
motiverar en till utveckling och framgång. Den sociala biten är påtagligt en viktig aspekt för 
R5, då det är tack vare personer i R5:s liv som öppnat upp de nya vägarna som ledde till 
utbildning och arbete. En aspekt som R5 nämner som extra viktig är viljan till att förändras. 
Vill en person inte förändras så spelar det ingen roll hur många möjligheter som finns i ett 
samhälle. Dock kan ett möte med en person göra att viljan till att förändras kan uppstå.  

Intervju nr 6. 

R6 är en kvinna i 37-årsåldern som är gift och har två barn. R6 är ursprungligen från Irak och 
kom till Sverige 2001 på grund utav krig i hemlandet. R6:s föräldrar har ingen utbildning, 
dock är alla syskonen högskoleutbildade. Pappan i familjen har vart ett stort stöd för R6 och 
har alltid funnits där och peppat och trott på R6. R6 har i grunden en elektronikexamen och 
journalistikexamen och har jobbat som journalist. R6 är ett välbekant ansikte genom de tv-
program som hon medverkade i under tiden hon bodde i Irak.  

Flytten till Sverige gjorde att R6 hamnade på noll igen. Från att vara en individ med god 
status i sitt hemland, till att komma till Sverige och inte kunna ett enda ord svenska. R6 
berättade att hon kände sig som ett barn som inte kunde uttrycka sina känslor. Trots att R6 
kunde engelska, kände hon att det inte kunde hjälpa henne. R6 fick en tuff start i det svenska 
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samhället där ingen trodde på hennes förmåga. En känsla av besvikelse växte fram väldigt 
tydligt i början av samtalet. R6 berättade om när hon kom till migrationsverket och fick svara 
på frågor om vad hon tidigare jobbat med, men när R6 berättade att hon var journalist fick 
hon ingen respons vilket ledde till att R6 kände sig vilsen och maktlös. Detta mottagande blev 
istället en motivation och R6 lärde sig det svenska språket på egen hand under tiden hon var 
mammaledig. R6 översatte allt från kurdiska till svenska, hon tittade på film och lyssnade på 
radio och övade på uttalet av de svenska orden. Trots att R6 sedan gick på SFI var det först 
när hon kompletterade sitt gymnasiebetyg som det svenska språket utvecklades hos henne. 
”Att inte kunna uttrycka sig påverkade mig psykiskt”. Men detta blev även en motivation till 
att fortare lära sig det svenska språket.  

Trots att R6 var väl motiverad och ansträngde sig för att lära sig svenska upplevde hon 
maktlöshet då hon inte kunde kommunicera med personer på det sätt hon själv ville. Det var 
först när R6 lärde sig språket som hon kunde känna sig etablerad i samhället. R6 läste sedan 
genusvetenskap i tre år, och beteendevetenskap i tre år och arbetar idag på socialpsykiatrin för 
den utländska enheten. Under studietiden upplevde R6 svårigheter gällande den språkliga 
biten då det ofta ledde till ett underkänt. Dock insåg R6 att även de med svensk härkomst 
upplevde svårigheter under studietiden, det som skiljde var att de var olika delar som de 
upplevde som svårigheter. För oss som intervjuade blev det så tydligt att en person med 
utländsk bakgrund som upplever svårigheter i det svenska samhället även kan se hur personer 
med svensk bakgrund kan uppleva andra svårigheter som båda leder till ett underkänt på en 
tentamen. I det här fallet handlar det om en förmåga att kunna se likheterna i det som många 
ser som olikheter. Språk, motivation och vilja är tre aspekter R6 återkommer till flertal gånger 
under samtalet.  

Intervju nr 7. 

R7 är en man i 56-årsåldern som bor tillsammans med sin fru. Tillsammans har de tre stycken 
barn som har flyttat hemifrån, men alla bor kvar i Sverige. R7 är ursprungligen från Irak och 
kom till Sverige år 1993. R7:s föräldrar hade inte utbildning utan hans mamma var hemma 
och tog hand om hemmet, samt de sex syskonen till R7. Pappan arbetade med de jobb som 
fanns tillgängliga för tillfället då han inte hade någon utbildning och på så vis ingen fast punkt 
gällande jobbfronten. R7 arbetade som personalansvarig på ett mindre företag innan han kom 
till Sverige, dock utan någon utbildning i grunden. Företaget som R7 arbetade på lades ner 
och han flyttade till Sverige med sin fru och sina barn. ”Man måste se till framtiden, det måste 
finnas en framtid för barnen att växa upp till”. Detta förde familjen till Sverige.  

Väl i Sverige blev språket en viktig del för familjen. De ville så fort som möjligt anpassa sig 
till sitt nya land och på så sätt skapa goda förutsättningar för att integrera och bli en del av 
samhället. R7 ville samtidigt vara en förebild för sina barn och visa på att allt löser sig bara 
man som ny medborgare visar respekt och intresse för det nya landet. För R7 och hans familj 
gick allt väldigt smidigt när de kom till Sverige, de blev väl omhändertagna och strax därefter 
började de studera på SFI. I hemmet talade de svenska med varandra, även om de inte kunde 
alla ord just för stunden så valde de att förklara för sina familjemedlemmar vilket ord det var 
de sökte efter. Detta resulterade i att alla i familjen lärde av varandra.  

R7 talar mycket om de möjligheter som finns i Sverige och att det var tack vare dem som han 
valde att studera till lärare. Matematik och fysik hade vart favoritämnen för R7 redan under 
tiden som han gick i skolan som barn, men det var först när han kom till Sverige som 
möjligheterna fanns att få drömmen uppfylld. R7 talar mycket om hur viktigt det är med 
engagemang från den enskilde individen oavsett om man är född i Sverige eller inte för att 
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komma någonstans i livet när det gäller utbildning och jobb. Individen måste ha viljan att bli 
”någon” för att kunna komma dit. R7 talar även om de rättigheter som finns i Sverige och att 
alla har samma chans till en utbildning, det som dock försvårar för de som inte är födda i 
Sverige är språket. Annars anser R7 att alla har samma möjlighet till att nå sina drömmar. Det 
är även viktigt att kämpa och inte ge upp bara för att det kommer en motgång, så som ett nej 
vid en anställningsintervju enligt R7. R7 anser att det inte beror på hans bakgrund, utan på 
hans erfarenhet och referenser de gånger han fick ett nej vid en intervju. ”Man kan inte skylla 
allt på att man är nysvensk, det handlar även om att ha meriter och de får man inte genom att 
sitta hemma”. R7 ser inte ett nej som ett hinder, utan som motivation till att ta reda på vad det 
är som behövs för att få ett ja.  

Under samtalet ligger väldigt mycket fokus på att som individ kunna anpassa sig till nya 
miljöer, att ha viljan att göra det. De rättigheter som finns i Sverige, att de gäller för alla och 
inte bara för männen. ”Tänk om vi hade haft samma rättigheter i Irak, vi ska vara tacksamma 
som fått tillgång till allt det här i Sverige”. Finns bara viljan och mod kommer man som ny i 
ett land väldigt långt enligt R7.  

Intervju nr 8. 

R8 är en kvinna i 34-årsåldern som bor tillsammans med sin dotter, och har även en son som 
bor tillsammans med barnens pappa. R8 är uppväxt i Turkiet och kom till Sverige i slutet av 
1900-talet. När R8 kom till Sverige hade hon endast en gymnasieutbildning från hemlandet. 
R8:s föräldrar hade ingen utbildning alls.  

När R8 kom till Sverige infann sig en känsla av tomhet, hon kände att hon inte var någon då 
hon inte kunde kommunicera med de i Sverige. Detta medförde att R8 kände en rädsla för att 
säga fel och på så sätt blev hon osäker och rädd. Det var dock detta som fick R8 att vilja lära 
sig svenska och på så sätt kunna synas igen. Det var R8:s rädsla som fick henne att bli 
motiverad till att lära sig svenska och detta gjorde hon genom SFI. R8:s barn behövde mycket 
vård på sjukhuset, vilket krävde kommunikationsförmåga och R8 var då beroende av att ha 
någon med sig som kunde tolka åt henne. R8 ser bara en massa fördelar med att kunna det 
språk som talas i landet där man bor och det motiverade henne ännu mer till att lära sig 
språket.  

Trots att R8:s gymnasieutbildning inte motsvarade den svenska utbildningsnivån gav R8 inte 
upp, utan hon läste om gymnasiet i Sverige. R8 studerade hotell och restaurang tre terminer 
och därefter tre år på högskolan med inriktning ekonomi. Den främsta faktorn till att R8 valde 
att utbilda sig var att hon inte ville vara ekonomiskt beroende, utan R8 ville klara sig på egen 
hand. Den faktorn som motiverade R8 till att bli ekonomiskt oberoende var att R8:s önskan att 
köpa ett hus, vilket i sin tur krävde ett jobb för att den möjligheten skulle uppstå. De stunder 
när R8 kände att hennes självkänsla sjönk på grund av de språkliga bristerna att kunna 
uttrycka sina känslor på samma sätt som en individ som är född i Sverige kan göra, det var då 
den inre motivationen gjorde att R8 fortsatte att kämpa. R8 hade mål och drömmar att uppnå, 
och tack vara den inre motivationen klarade R8 de hinder som hon stötte på under vägens 
gång. ”När jag tittade bakåt då såg jag hur långt jag hade kommit på så kort tid, detta hjälpte 
mig att höja självkänslan igen”. Detta medförde en balans hos R8 och målet kom allt närmre.  

När det kom till jobbsökandet var det genom tre veckors praktik som R8 fick sitt nuvarande 
jobb. R8 ringde själv runt till olika arbetsgivare och fick tillslut kontakt med sin nuvarande 
chef som endast kunde erbjuda en praktikplats till en början. R8 fick en chans att visa vem 
hon är och vad hon går för. R8 anser att det är viktigt att ta vara på alla möjligheter och våga 
ta reda på vart de leder. I detta fall ledde det till framgång för R8 och hon ångrar inte sina val 
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här i livet. R8 ser endast likheter med Sverige och hennes hemland. ”Man ska vara pålitlig, 
flitig och ärlig”. Viljan att bli en medborgare måste finnas hos den enskilde individen enligt 
R8, oavsett om individen är född i det land denna bor i eller inte. Under hela samtalet infann 
sig känslan av ett stort engagemang, viljan hos R8 och positiva tankar. R8 ser det som en 
likhet mellan alla individer, att viljan hos den enskilda individen till att bli en del av samhället 
måste finnas oavsett vilket land individen bor och lever i.  

Intervju nr 9.   

R9 är en man i 32-årsåldern som lever ensam. R9 är uppväxt i Kenya tillsammans med sin far 
då hans mor gick bort väldigt tidigt i R9 liv. Det minne som R9 har av sin mor var att hon var 
hemmafru och alltid sa ”tro på dig själv” till R9 och hans far. R9:s far är guide för turister 
som kommer till Kenya. Ingen i deras släkt har någon utbildning i grunden vad R9 vet. R9 
kom till Sverige i början av 2000-talet av en slump. Det var R9:s far som ville att hans son 
skulle se sig om i världen och målet var att resa till Norge, men R9 kom aldrig dit. R9:s far 
gav honom pengar till flygbiljett, och det var på planet som R9 kom i kontakt med en man 
som skulle till Sverige. På den vägen var det, R9 följde med mannen han mötte på planet till 
Sverige där han fick ett tillfälligt jobb. Detta i sin tur ledde till studier och arbete.  

Under samtalets gång låg fokus på det svenska språket. R9 kunde lite engelska när han kom 
till Sverige och han sa att det har varit till stor nytta för honom. Trots att det blev väldigt 
mycket svengelska under en tid vågade R9 alltid prata med alla runt om. R9 var tacksam över 
att hans vänner och de han träffade alltid lyssnade på vad han hade att säga, trots att språket 
inte alltid var på hans sida. Då R9 inte hade någon annan än sina vänner och sina 
arbetskamrater var han tvungen att våga ta kontakt med myndigheter, hyresvärdar, läkare och 
tandläkare på egen hand. Detta ledde till att R9 växte som person och kände sig vuxen väldigt 
fort. R9 anser att mycket blir negativt i ett nytt land ifall man som nykomling inte har modet 
att våga utvecklas som individ.  

Det var först när en arbetskamrat till R9 skulle börja studera som tanken slog honom att den 
möjligheten även fanns för honom. Efter att R9 läst upp några ämnen började han studera till 
It-tekniker och efter utbildningen fick R9 arbete på ett större företag i Stockholm där han än 
idag arbetar som It-tekniker. Det var tack vara arbetskamraten som R9 blev inspirerad till att 
utbilda sig och tackar än idag sin arbetskamrat för detta. Från början var det R9:s far som 
inspirerade honom till att se sig om i världen. På vägen mot det uppsatta målet som var Norge 
stötte R9 på sin blivande arbetskamrat, som visade sig vara nästa inspirationskälla till R9:s 
personliga utveckling. Under samtalet poängterade R9 att man som individ aldrig kan veta 
vart i livet man hamnar, men att det är viktigt att vara öppen och ha modet att våga ta reda på 
det.  

Viljan till att anpassa sig till det samhälle man som individ lever i är a och o enligt R9. Alla 
individer har samma möjligheter, men ibland stöter man som individ på personer i livet som 
öppnar nya vägar, och där finns det alltid två val enligt R9. Antingen väljer man som individ 
den väg individen redan befinner sig på, annars finner individen mod att testa den nya vägen 
som kan leda till framgång beroende på vad individen anser är framgång för just denne. R9 
ångrar inga av sina val här i livet, däremot är R9 stolt över sin far som gav honom denna 
möjlighet och kommer alltid vara tacksam över detta. R9 tycker det är viktigt att hjälpa och 
motivera andra till att utveckla sig och sina liv. Genom att skicka pengar till behövande i 
Kenya bidrar R9 till att skapa nya möjligheter för dem som lever i fattigdom där. Han blir 
också en förebild och visa att det går att nå framgång bara modet inom individen finns.  
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Intervju nr 10. 

R10 är en man i 37-årsåldern som bor tillsammans med sin fru och tillsammans har de ett 
barn. R10 är uppväxt i Turkiet och kom till Sverige 2000. R10 är utbildad apotekare och 
jobbar idag som detta. Ser man till R10:s bakgrund har hans föräldrar inte någon utbildning, 
bara grundskoleutbildning. Föräldrarna var dock väldigt noga med att se till att deras barn 
utbildade sig och därför har R10 och hans syskon en utbildning. Det svenska språket lärde sig 
R10 via SFI och detta var en viktig del för honom för att bli en del av samhället. Under 
samtalets gång låg fokus på språket och hur viktigt det är att anstränga sig för att kunna bli en 
del av samhället och på så sätt även bygga upp ett förtroende för samhället och dess 
medborgare. R10 poängterar även flera gången vikten av att så tidigt som möjligt samtala med 
individer som kan det svenska språket för att lära sig det svenska språket så fort som möjligt. 
När arbetssökandet kom på tal låg fokus på vilja och framåtanda, att aldrig ge upp och visa att 
man som arbetssökande är värd jobbet som söks. Det har ingen betydelse från vilket land 
individen kommer, det viktiga är att ha kunskap, utbildning och visa respekt för arbetet, ta det 
på allvar och göra ett bra jobb ifall arbetsintervjun lyckas. Oavsett arbete är det viktigt enligt 
R10 att göra sitt bästa, då detta kommer vara ens meriter till nästa gång ett jobb skall sökas.  

 

Preliminär tolkning  
Efter att ha läst igenom allt material grundligt delade vi, med hjälp av våra anteckningar samt 
marginalanteckningar, in det insamlade datamaterialet i teman som vi ansåg vara 
gemensamma nämnare i alla tio intervjuer. Dessa fann vi genom att vi med hjälp av delarna 
(varje intervju), försökte skapa en förståelse för helheten. De teman som vi fick fram kan 
komma att omformuleras, några kommer att behållas medan andra kommer att revideras i den 
senare tolkningen.  

Anpassningsförmåga 

Gemensamt för alla våra tio respondenter är att de till en början i intervjuerna nämnde 
anpassning till det nya samhället som en grundläggande faktor i relation till att bli 
framgångsrik. Trots att respondenterna har kommit till Sverige av diverse olika anledningar 
nämnde alla tio vikten med att vilja anpassa sig till det nya samhället. Detta är det första 
grundläggande för att kunna etablera sig i ett nytt samhälle och bygga upp grunden att stå på 
för att senare kunna nå framgång.  Respondent 8 menar att det är upp till varje enskild individ 
om denne har viljan eller inte att anpassa sig till ett nytt land; ”Nyfikenhet och ens 
personlighet, att man är öppen och bjuder på sig själv, detta underlättar att komma in i det nya 
samhället”. Det som R8 menar är att en individs inställning till det nya samhället är en 
grundläggande faktor till viljan att anpassa sig. Vissa har viljan, andra har den inte. De som 
inte har viljan försvårar för sig själva.  

Det är först när en individ har viljan att anpassa sig till det nya samhället som individen kan 
bli integrerad enligt Respondent 7; ”Integrerad är man först när man har bevisat att man vill 
vara en del av samhället genom att anpassa sig till det samhälle man lever i”.  Oavsett från 
vilket land en individ kommer ifrån, oavsett den grundläggande anledningen till att 
individerna just nu befinner sig i Sverige har alla samma rättigheter när de kommer till 
Sverige. Respondent 1 menar på att rättigheterna i Sverige är till för alla, men att det är upp 
till den enskilde individen att ta vara på dessa; ”Vill man åstadkomma något måste man se till 
att göra något, det räcker inte med att sitta inne”. I Sverige finns det möjligheter som gäller 
alla individer oavsett vilket land du kommer ifrån. Det gäller bara att vilja ta del av dessa, 
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finns inte viljan spelar det ingen roll hur mycket rättigheter och möjligheter som finns enligt 
respondenterna.  

Trots att de tio respondenterna har unika bakgrunder finner vi viljan som en viktig faktor när 
det gäller att bli framgångsrik. Att komma till ett nytt land är som att börja om från noll för 
många, det viktiga är då enligt respondenterna att bygga upp en stadig grund. För att nå 
framgång är det grundläggande för respondenterna att vilja bli integrerade i samhället. Viljan 
är även den viktigaste faktorn när det gäller inlärning av det svenska språket enligt 
respondenterna.  

Språkutveckling 

Redan tidigt under intervjuernas gång kommer det svenska språket på tal. Vikten med att 
kunna uttrycka sina känslor, kunna kommunicera med samhällsmedborgarna, kunna utföra 
sina ärenden på egen hand ses som viktig del och en självklarhet för att klara sig på egen hand 
i ett nytt samhälle. Att våga är grundläggande för att kunna lära sig språket enligt respondent 
4; ”Man får inte vara rädd för att säga fel, det viktigaste är att finna mod och försöka”. Övning 
ger färdighet och det gäller att våga ta steget till att försöka göra sig förstådd. Alla 
respondenterna är vuxna och känner ett ansvar över sin situation, de har tidigare klarat sig på 
egen hand och målet när de kom till Sverige var att bygga upp allt till samma nivå de befann 
sig på i sitt hemland. Att kunna kommunicera och ta ansvar för sina egna ärenden medförde 
även en trygghet hos respondenterna. Respondent tre säger; ”Jag litar inte på tolkar”. 
Respondenten fann inget förtroende för andra i början och ville skapa trygghet genom att 
klara sig på egen hand. Detta motiverade flera av respondenterna till att lära sig det svenska 
språket tidigt när de hade kommit till Sverige. Respondent 5 hittade en inlärningsteknik som 
passade henne; ”Jag lärde mig några nya ord varje dag”. Några ord i taget gjorde att R5 
ordförråd växte sig allt större för var dag som gick.  

Tänk att en ordbok kan bidra till en snabbare inlärning, att de även finns i pocketformat 
underlättade vid flertal tillfällen enligt respondent 9; ”Det finns många understrukna ord i den 
här”. Respondenten visar stolt upp sin välanvända ordbok. I den har R9 strukit under alla 
uppslagna ord under åren som gått. Det var dock inte alla respondenter som lärt sig svenska 
på detta sätt, många har gått SFI och på så sätt lärt sig grunderna till det svenska språket. 
Andra har tagit hjälp av grannar, klasskamrater, barn, och sin partner. Så här säger R2; ”På 
kvällarna lärde vi varandra de nya orden vi lärt oss under dagen”. Respondentens man 
arbetade på dagarna medan R2 umgicks mycket med sina grannar och på så sätt utökades 
deras ordförråd under dagen. På kvällarna delade de med sig av deras nya kunskaper till 
varandra och varje kväll längtade de till morgondagen för att se vilka nya ord de skulle få lära 
sig. Gemensamt för de flesta respondenterna var känslan av förlorad identitet då de i början 
inte kunde uttrycka sig ordentligt språkligt. Detta medförde även att självkänslan blev svag 
under en tid, men att de fann olika sätt att bygga upp den igen. R7 säger följande; ”När jag 
öppnade ögonen och såg alla fördelar med att bo i Sverige fann jag motivation till att bygga 
upp mitt nya liv”. Respondenten jämförde vilka möjligheter som fanns i hemlandet med de 
möjligheter som finns i Sverige, och när R7 ställde dessa mot varandra skapades en ny syn på 
Sverige, vilket blev till motivation att anstränga sig lite extra för att lära sig språket.  

När vi ställde frågan vilken faktor som är den viktigaste för att kunna integrera i ett samhälle 
svarade alla respondenterna utan att tveka att språket var det absolut viktigaste. Dock kunde vi 
som forskare se på svaret på ett annat sätt. Trots att alla svarade språket så fortsatte alla 
respondenterna med att beskriva att det krävs en vilja för att lära sig språket. Så här sa R6; 
”Trots att de har bott här i över 30 år, pratar jag bättre svenska än måååånga av dem. De vill 
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inte lära sig och på så sätt inte anpassa sig”. Respondenten jämför sin egen utveckling med de 
i dennes omgivning och inser att flera av dem som bott i Sverige längre än respondenten själv 
inte har lärt sig språket lika väl som respondenten själv. Utan den inre viljan kan ingen lära 
sig språket, så med andra ord enligt oss som forskare fann vi att viljan var den viktigaste 
faktorn för att som utrikes född för att kunna bli integrerad i det svenska samhället.  

För att bli framgångsrik i det svenska samhället räcker det inte med att ha en vilja, dock ligger 
den till grund för den personliga utvecklingen.  Under samtalen kom en annan viktig faktor på 
tal, nämligen motivation.  

Motivation  genom betydelsefulla andra 

Trots tio unika intervjuer där vi som forskare fick ta del av respondenternas livsvärldar var 
motivation ett tema som förekom i alla intervjuerna. Hur respondenterna fann motivation var 
dock från olika källor. När respondenterna integrerat sig i samhället och ”landat” i vardagen 
finns det förväntningar på dessa individer från samhället. Respondenterna kände ett ansvar 
gentemot samhället, nämligen att försörja sig och för vissa även försörja sin familj. Det sätts 
högre krav för att få jobba med det individen drömmer om, och i många yrken krävs en 
högskoleutbildning. Utbildning var dock inte självklart för alla respondenter när vi som 
forskare ser till deras bakgrund. Sveriges rättigheter och möjligheter gjorde det möjligt för 
respondenterna att utbilda sig trots kön och ålder. Flera av respondenterna har föräldrar som 
redan från deras födsel har sett till att deras barn fått möjlighet till utbildning i sitt hemland 
vad det än har kostat dem. De har blivit förebilder för sina barn, vilket i sin tur lett till att de 
blivit motiverade till att utbilda sig. Andra har stött på någon i livet som gett dem motivation 
till att utbilda sig som i sin tur lett till arbete. För R5 har en utomstående varit en 
motivationsfaktor; ”Min kurator blev min vändning, och idag är vi goda vänner”. 
Respondenten kom i kontakt med sin kurator under en svår tid och denne blev R5 motivation 
till förändring.  

Det fanns även de respondenter som själva ville bli en förebild för sin familj och sina barn och 
fann därigenom motivation till att utbilda sig och finna ett jobb. Respondent 1 brinner för ett 
rättvist samhälle och vill sina barns bästa; ”Vill man åstadkomma något måste man se till att 
göra något, det räcker inte med att sitta inne”. Möjligheterna till utbildning och personlig 
utveckling finns i Sverige, det håller alla respondenterna med om, men det gäller att ha viljan 
och motivation till att nå sina mål. Respondent 6 jämförde sig väldigt mycket med de som är 
födda och uppväxta i Sverige, och till en början såg R6 många nackdelar med att vara utrikes 
född. Dock förändrades det negativa till något positivt under tiden R6 studerade; ”De hade 
inte svårigheter med språket, utan andra svårigheter som fick dem underkända på tentor”. 
Respondenten började inse att alla personer har brister som de måste jobba med och utveckla 
för att kunna bli godkända på tentor. Detta blev till en motivation för respondenten som insåg 
att hon hade de kunskaper de andra saknade och tvärt om.  

Vi som forskare ställde en följdfråga där vi frågade om det var viktigt att ha någon som 
ansågs vara motiverande för den enskilde individen, och detta ansåg alla att det var. Det 
behöver dock inte alltid vara någon som individen känner, men på något sätt motiverar den 
personen medvetet eller omedvetet individen till personlig utveckling. Det kan som sagt vara 
en familjemedlem, en vän, en individ de stött på i något sammanhang, samt en individ 
respondenten själv vill vara en förebild till.  
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Miljöombyte  

Alla respondenter liksom vem som helst har drömmar och mål med sina liv. Många av 
respondenterna kommer från länder där möjligheter till utbildning inte finns. Det märks 
tydligt att alla respondenter är motiverade och vill dela med sig av de kontraster som finns 
mellan deras hemland och Sverige. Viljan och strävan efter att bli någon, kunna stå på egna 
ben, och klara sig på egen hand är i fokus under samtalen. En viktig del för respondenterna är 
jämförelsen med andra individer och statistik. I Sverige förs statistik på hur många som söker 
utbildningar, påbörjar dessa, samt hur många som genomför utbildningen och får en examen. 
Respondent 1 vill inte bli jämförd med individer som kommer från Gambia, är arbetslösa och 
lever på bidrag; ”Jag vill inte vara en siffra, jag vill vara ett namn”. Genom att utbilda sig, 
finna jobb efter utbildningen och kunna klara sig på egen hand gör att R1 finner livskvalitet. 
Att välja en väg som leder till framgång även om det innebär att tryggheten försvinner för 
tillfället är något som respondent 8 valde; ”Alla var hemmafruar och levde på sina mäns axlar, 
men jag valde bort det”. R8 såg en möjlighet att välja en annan väg i livet som skulle leda till 
något bättre än att gå hemma helt dagarna. Detta medförde att R8 valde bort sina vänner, sin 
trygghet, för att nå det som hon strävade efter. Alla respondenter har utländsk bakgrund och 
ser man till deras umgängeskrets finner vi stor variation. Respondent 5 anser att etniciteten 
bland vänner inte har någon betydelse utan det finns en annan viktig faktor; ”... att individen 
har ett gott hjärta och att man har ett utbyte av varandra”. Att möta nya personer i livet gör att 
perspektivet på livet kan förändras, känslan av att det finns ett ömsesidigit utbyte av 
relationen är ett måste enligt R5 som endast ser positivt på att ha en bred umgängeskrets.   
  

Flexibilitet  

Alla tio respondenterna ser sig själva som framgångsrika. Definition på en framgångsrik 
individ enligt respondenterna skiljer sig åt gällande egenskaperna men det grundläggande är 
de ovanstående temana vi har redogjort för. Det är även viktigt att vara flexibel. Det vill säga 
att även om respondenten inte nått sitt drömjobb direkt efter avslutad utbildning har de 
anpassat sig till de jobb som fanns tillgängliga just då och därefter har de sökt sig fram tills de 
funnit det jobb de strävade efter när de valde att utbilda sig. Det är viktigt att vilja förändra sig 
enligt respondenterna. Trots att alla har ett fast jobb, med fast inkomst och på så sätt inte är 
beroende av någon annan än sig själva, påpekar de att jobbet kan vara under en kort period. På 
så sätt är de hela tiden medvetna om att situationen kan komma att förändras och samtidigt 
beredda på att söka sig vidare. Respondenterna ser utbildning som personlig utveckling, och 
det är något som fortgår under hela ens livstid. Under samtalen känner vi som forskare att det 
inte finns någon rädsla för att förlora tryggheten hos respondenterna, utan då söker man som 
individ upp tryggheten på annat håll. Detta gör att alla respondenterna är väldigt flexibla. R6 
ser på utbildning på följande sätt; ”Vi läser inte för att få betyg, utan för att lära oss saker och 
ting, på så sätt utvecklas vi och når framgång”. Respondenten är noga med att poängtera att 
utbildning är något som varje individ behöver under hela livet. Det skapar ett bredare 
perspektiv på livet och det är viktigt att inse att det finns många olika sätt att se på saker och 
ting. Enligt respondenterna handlar det om att sätta upp enskilda mål, finna vägen dit och när 
individen nått det uppsatta målet har individen även nått framgång, och blir då en 
framgångsrik individ. Ett viktigt tankesätt för att bli framgångsrik enligt R10 är; ”Man får 
’aldrig’ ge upp!”. Jobb är tillfälliga, och blir man som anställd varslad får individen sätta upp 
nya mål att stäva efter för att lyckas enligt R10.  

Vi som forskare kände tydligt den kämparglöd som fanns inuti varje respondent, hur viktigt 
det är för varje enskild individ att kämpa för att känna en stolthet över vad man som individ 
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har åstadkommit här i världen. Alla respondenter ser till framtiden och samhället. Det är de 
som bygger upp samhället, samtidigt som de bygger upp sin framtid och förutsättningarna tills 
de blir pensionärer!  

 

Fördjupad tolkning 
Under analysen och tolkningsarbetet av det transkriberade datamaterialet var det oundvikligt 
att finna kopplingar mellan det insamlade datamaterialet, och teorin som vi valt som stöd för 
vår studie. Detta medförde en påverkan på den enskilda förförståelsen hos oss forskare, vilket 
resulterade i att vår syn på det undersökta fenomenet förändrades under forskningens gång, 
och medförde ett nytt sätt att se på framgång hos individen med utländsk bakgrund. Vi som 
forskare kommer nedan att redogöra för en fördjupad tolkning av de teman vi fick fram i den 
primära tolkningen i relation till det tidigare teoriavsnittet för att höja abstraktionsnivån. Detta 
medför även att teman från den primära tolkningen kommer att omvandlas till nya teman. 

Skapandet av trygg bas 

Detta tema bygger dels på den preliminära tolkningens tema Anpassningsförmåga där 
samtliga tio respondenter ansåg att anpassning till det nya samhället är viktigt för att bygga en 
stadig grund att sedan fortsätta att bygga på. Det andra temat som inryms under denna rubrik 
är Språkutveckling, då respondenterna fann detta som ett nästa steg i bygget efter 
anpassningen till samhället.  

Det är synbart att vikten av att vilja anpassa sig till det nya samhället är den första viktiga 
byggstenen för att bygga upp ett helt nytt liv, i ett nytt land, i ett okänt samhälle. Viljan att 
utvecklas som individ och samtidigt anpassa sig till den nya strukturen och dess förväntningar 
som finns på den enskilda individen. Det har ingen betydelse från vilket land en individ än 
kommer, viljan till förändring finns inuti individen och det gäller att finna den och se positivt 
på förändring. En positiv inställning och tron på den egna förmågan verkar vara ett vinnande 
koncept för att bygga upp en ny vardag som resulterar i en trygghet för individen. Finner 
individen inte viljan till förändring och ett nyskapande i det nya samhället kan en känsla av 
förlorad identitet uppstå, och det blir svårare för den enskilde individen att finna den inre 
viljan. Detta är förenligt med de tankar som Giddens har gällande den ontologiska tryggheten 
hos den enskilde individen. Den trygghet respondenterna hade i sitt hemland innan de kom till 
Sverige försvann, och det var endast de själva som kunde bygga upp en trygg bas igen. 
Genom att skapa nya rutiner i Sverige byggde respondenterna upp en ny ontologisk trygghet.  

Det visade sig att de flesta av respondenterna fick börja bygga upp en ny ontologisk trygghet, 
dock genom olika sätt. En del av respondenterna hade redan från början bestämt sig för att 
anpassa sig och detta genom att utveckla sina språkkunskaper för att på så vis kunna 
kommunicera och känna sig självständiga. För andra infann sig en känsla av hopplöshet, en 
känsla av förlorad identitet. När de väl fann motivation till att anpassa sig började även 
uppbyggnad av en ny ontologisk trygghet hos den enskilde individen. Giddens menar att 
genom att skapa rutiner eller en struktur i vardagen finner den enskilda individen en 
ontologisk trygghet vilket leder till en trygghetskänsla hos individen. Genom att känna en 
trygghet i vardagen behåller respondenterna sin självkänsla och finner motivation till att vilja 
lära sig till exempel det svenska språket då detta är en förutsättning för att kunna 
kommunicera i vardagen och på så sätt inte behöva vara beroende av någon annan.  

Integration definieras av länsstyrelsen hur pass delaktiga individer är i samhällslivet. Genom 
att bli integrerad i ett samhälle blir individen även accepterad i samhället. Det svenska språket 
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blir då ett första steg till att bli accepterad som samhällsmedlem. Viljan att bli en del av 
samhället visar respondenterna genom att lära sig det svenska språket och blir på så sätt 
delaktiga på ett annat sätt i samhället då de kan göra sin röst hörd och uttrycka sig oförhindrat. 
Språket är en första del i processen till att bli integrerad i det svenska samhället. Detta i sin tur 
kan leda till fortsatt utbildning och i sin tur leda till det jobb som respondenterna eftersträvar.  

Denna studie pekar på att framgång i det svenska samhället till en början handlar om att bli 
integrerad och accepterad i det nya samhället, samt bygga upp en ontologisk trygghet genom 
att skapa rutiner i vardagen. Detta finner vi i likhet med respondenternas berättelser utifrån 
deras livsvärldar. Vi som forskare finner tydliga kopplingar mellan Giddens teori om 
ontologisk trygghet och vår studie.  

Personlig utveckling  

Detta tema är en totalisering av temat Språkutveckling och temat Motivation genom 
betydelsefulla andra från den primära tolkningen där omformningen av individens personliga 
utveckling tar vid.    

Först när respondenterna påbörjat skapandet av en ny ontologisk trygghet, och funnit viljan 
till inlärning av det svenska språket, som respondenterna lärt sig på olika sätt, kan de börja 
tänka på vad de vill göra med sina liv. Alla respondenterna var eniga om att rättigheter och 
möjligheterna som finns i Sverige är till för alla, det gäller dock att ta vara på dessa och det är 
upp till den enskilde individen. Det var inte en självklarhet för alla respondenter att utbilda 
sig. En del av de kvinnliga respondenterna hade inte haft möjligheterna till utbildning i sitt 
hemland, detta blev för vissa en motivation till utbilda sig. För andra handlade det om att 
komma i kontakt med individer som på ett eller annat sätt fick dem motiverade till att utbilda 
sig, samt att inte ge upp vid motgångar, utan att omvandla dessa till motivation istället. 
Framgång handlar om att sätta upp mål och lyckas nå dessa enligt respondenterna. Till en 
början handlar det om små mål, som sedan växer och blir större. Det är viktigt att hela tiden 
ha ett mål för att ha något att sträva efter.  

Bourdieu tar upp de olika kapitalformer så som kulturella, ekomiska, symboliska, och sociala 
kapital. Trots bakgrund och tidigare kapital, handlar det om att se möjligheterna som finns här 
och nu i livet. Flera av respondenterna saknade ekonomiskt kapital när de kom till Sverige. De 
var inte alla dagar som de hade mat på bordet då de varken hade utbildning eller arbete. 
Samma sak när det gäller utbildningskapital, då inte alla respondenter haft möjlighet till 
utbildning i sitt hemland.  De fick helt enkelt påbörja uppbyggnaden av de olika kapitalen. 
Respondenterna byggde sakta men säkert upp de olika kapitaltyperna i sin takt. Motivation 
och viljan fick dem att utvecklas som samhällsinvånare. Genom betydelsefulla andra fann de 
motivation till personlig utveckling, vilket i sin tur ökade det sociala kapitalet hos individen. 
Det sociala kapitalet ökade även under tiden de studerade. Respondenterna kände en 
samhörighet med de andra som gick samma utbildning. De strävade mot gemensamma mål. 
Respondenternas vardag förändrades när de utbildade sig, nu var de studenter. Detta i sin tur 
medförde förutom ökat socialt kapital, att deras identitet förändrades. Utbildning var dock ett 
måste för att kunna söka ett jobb som krävde utbildning. I vissa fall förlorar de som tidigare 
haft någon form av kapital i hemlandet detta kapital efter flytten. Det kapital som individen 
hade i sitt hemland, kan visa sig ha en helt annan betydelse i Sverige och på så sätt försvinner 
det. En del respondenter hade med sig en utbildning som inte tillgodoräknades i Sverige, 
andra hade ett yrke och i Sverige blev de arbetslösa. Kapitalet hade inte samma värde i 
Sverige och trots detta byggde de upp nya kapital.  
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Motivation definieras av nationalencyklopedin som de externa och interna faktorer hos 
individen som i sin tur stimulerar energi och lust hos individen som får de att uppnå ett mål. 
Det visade sig att respondenterna fann motivation på olika håll för att uppnå sina mål. Det 
rörde sig oftast om betydelsefulla andra, men i vissa fall att respondenterna ville bli förebilder 
åt andra. Bli någon som andra ser upp till, vilket i sin tur kan leda till att de finner motivation 
till att utvecklas som individ genom att sätta upp egna mål att sträva efter. Strävan efter att få 
bli någon, ett namn, en individ andra kommer ihåg, blir till motivation.     

Ett steg i taget medförde att de hela tiden byggde upp den ontologiska tryggheten igen, samt 
utvecklade de olika kapitalen i deras liv. Nya erfarenheter, nya rutiner ledde till motivation för 
fortsatt personlig utveckling. Trots motgångar var det viktigt för respondenterna att våga. De 
upplevde nya saker som till en början kan vara skrämmande, dock fann de en vinst genom att 
våga ta steget som skulle leda dem till den position de idag har i dagens samhälle. Även här 
fann vi som forskare likheter med teorier. Respondenterna fann motivation till att bygga upp 
de olika kapitalen som Bourdieu skriver om, trots att de saknade flera av kapitalen från sin 
bakgrund i livet. De svårigheter som upplevdes av respondenterna omvandlades till 
motivation och blev på så sätt mål som respondenten såg till att uppnå.  

Livskvalitet  

Temat livskvalitet är en totalisering av temat Motivation genom betydelsefulla andra och 
temat Miljöombyte som visar på vikten av att våga testa nya vägar som kan leda till framgång. 
Det är inte säkert att den första vägen är den rätta vägen som leder till framgång.  

Att nå framgång behöver inte alltid vara målet hos en individ. Det är heller inte säkert att en 
individ följer en väg denne börjat gå på ända tills vägen tar slut. Mycket kan hända under 
vägens gång och det beror helt på vilka som individen stöter på under vägen. Det har visat sig 
att en okänd individ kan motivera respondenterna till att kämpa vidare i vardagen för att 
uppnå det uppsatta målet. Det har även visat sig att det handlar om vilka val respondenten gör 
under livets gång. Ibland är inte alltid den första vägen rätt, och när respondenten kommer till 
ett vägskäl finns det alltid ett val. Fortsätta på den vägen respondenten valt från början, eller 
frångå tryggheten och se möjligheter under färden på den andra vägen. Det har visat sig att 
valen som gjorts under livets gång hos respondenterna har lett dem till framgång. Strävan 
efter livskvalitet har legat som grund, att inte behöva vara beroende av någon annan.  

Bourdieus begrepp habitus som finns hos varje enskild individ kan komma att förändras under 
livets gång beroende på individens val av livsbana. Tryggheten från tidigare valdes bort hos 
flera av respondenterna för att ta en annan väg i livet. Vänner har bytts ut, och ersatts av 
vänner som respondenterna har ett ömsesidigt utbyte av. Då det inte finns något samband 
mellan respondentens bakgrund gällande utbildning och val av utbildning i Sverige kan vi dra 
en slutssats om att den tidigare bakgrunden i detta fall inte har något samband med den 
livsbana som respondenten valt. Vissa av respondenternas föräldrar var utbildade men inte 
alla och därför kan vi som forskare inte säga att bakgrunden påverkar valet av livsbana hos 
respondenterna. Livsbanan hos respondenterna har förändrats under livets gång och de 
betydelsefulla andra, samt goda möjligheter till fri utbildning har vart bidragande faktorer till 
valet av livsbana. Det har även visat sig att vissa av respondenterna har flera utbildningar som 
lett till jobb de inte har trivts med, och har utifrån den situationen satt upp nya mål i form av 
nya utbildningar som lett till andra jobb.  

Sökandet efter livskvalitet kan ses som ett mål som respondenterna strävar efter. Vägen dit är 
inte allt så lätt som det ibland låter. Det kommer väldigt många vägskäl under vägens gång 
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och det är många val som skall göras och i vissa fall handlar det om att välja bort tryggheten i 
vardagen. Modet att välja en helt ny väg kan i början vara skrämmande då tryggheten 
försvinner. Viljan till att bygga upp en ny trygghet finns där och så även självförtroendet. 
Strävan efter utveckling och modet att våga lyckas är byggstenar i processen som leder till en 
förbättring, till en personlig utveckling, som i sin tur kan leda till framgång. Vi som forskare 
finner ett brinnande intresse för att som individ göra rätt för sig i samhället, att bli en del av de 
som är med och formar, samt utvecklar samhället till det bättre hela tiden.  

Det individuella ansvaret 

Temat det individuella ansvaret är en totalisering av miljöombyte och temat flexibilitet där 
grunden för det individuella ansvaret lyfts fram och synliggörs. Individuellt ansvar var något 
som alla tio respondenter nämnde som något väldigt viktigt för att bli framgångsrik.  

Framgång definieras av Ahltorp som den utveckling som sker hos den enskilde individen på 
vägen mot det uppsatta målet. En faktor som är viktig för framgång hos individen är det 
personliga kapitalet, vilket syftar på individens kompetens och kvalifikationer som individen 
har. Det personliga kapitalet omvandlas till socialt kapital och det ligger till grund för att få 
erkännande från omgivningen när det gäller den personliga framgången. Vem som är 
framgångsrik skiljer sig åt beroende på vem det är som valt ut den framgångsrike. I detta fall 
är det vi som forskare som satt upp villkoren för vad som anses vara en framgångsrik individ. 
Under studiens gång har vi som forskare även fått vår förförståelse bekräftad av 
respondenterna då alla tio ser sig själva som framgångsrika. Det framgick tydligt hos våra 
respondenter hur viktigt det är att ta ansvar för sina handlingar i samhället.  

Till en början är det viktigt att vilja anpassa sig till samhället genom att lära sig det svenska 
språket. Det är varje individs enskilda ansvar att vilja anpassa sig. Möjligheterna till 
språkinlärning finns så länge individen själv ansvarar för att vilja lära sig. Det är även den 
enskilde individens ansvar att vilja utbilda sig och se till att genomföra utbildningen trots de 
hinder individen stöter på under vägens gång. Ingen förutom individen själv kan sätta upp 
individuella mål som denne skall uppnå. Respondenterna valde att anpassa sig till de 
strukturella reglerna som finns ute i samhället, det vill säga de förväntningar som finns på 
varje enskild individ i samhället. Det vill säga att kunna klara sig på egen hand genom att 
jobba och tjäna egna pengar och på så sätt inte behöva vara beroende av någon annan gällande 
inkomst.  

Här finner vi en stor likhet med Giddens struktureringsteori. Individen formas utifrån tidigare 
sammanhang, samt utifrån den sociala verkligheten. Individen är reflexiv i den mån att 
individen har en förmåga att reglera sina handlingar utifrån de förväntningar som finns på 
individen. Individen har även viljan att passa in i strukturen som finns i samhället. Om de som 
flyttar till ett nytt land väljer att anpassa sig till det samhälle de kommer att leva i, visar de en 
vilja att förändras. Respondenterna som valde att utbilda sig för att kunna söka det jobb som 
de ville jobba med visade reflexiva handlingar då de valde att anpassa sig till strukturen. 
Oavsett om individen är född i Sverige eller inte sätts det större kvar på utbildning när det 
kommer till jobbsituationen. Trots att våra respondenter upplevde svårigheter innan de lärde 
sig det svenska språket valde de att vilja anpassa sig till det som förväntas av dem. Genom att 
anpassa sig och ta ansvar för de enskilda handlingarna byggdes även de olika kapitalformerna 
som Bourdieu talar om upp. Det ansvar som varje enskild respondent tagit har lett till 
personlig utveckling och anpassning till det svenska samhället. De är med och bygger upp ett 
land, och kan känna sig stolta över sin prestation. De bygger upp en framtid för landet och 
fortsätter att sätta upp individuella mål för att hela tiden utvecklas som individ.  
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Huvudtolkning 
 
Under forskningens gång fann vi många likheter mellan empirin och teorin, som i sin tur 
påverkade vår förförståelse. Efter vi gjort den preliminära tolkningen av resultatet fick vi fram 
fyra stycken nya rubriker, skapandet av trygg bas, personlig utveckling, livskvalitet och det 
individuella ansvaret. Huvudtolkningen kommer ge er som läsare en helhetsbild av resultatet 
som vi fått fram genom vår studie, likt ett paraply som sträcker sig över alla delarna. Vi 
kommer använda oss av empirin, den teori vi valde att utgå ifrån, samt vår egen förförståelse 
av fenomenet.   

Vägen till framgång 

Första delen av huvudtolkningen är abstraherat från den fördjupande tolkningens teman 
skapandet av trygg bas, samt personlig utveckling och lyfter fram det grundläggande i en 
individs väg mot framgång i ett nytt och främmande land. Uppbyggnaden av den ontologiska 
tryggheten ses som ett viktigt första steg för att bygga upp individens självkänsla efter att ha 
flyttat till ett nytt och okänt land. Finner inte individen känslan av den ontologiska tryggheten 
kan en känsla av otillräcklighet infinna sig hos individen, och denne har det svårt att finna 
viljan till att anpassa sig till den nya vardagen. Rättigheterna och möjligheterna som finns i 
samhället som är till för alla blir inte synbara för den enskilde individen förrän en positiv syn 
på livet infinner sig hos individen. Viljan till att anpassa sig till det nya samhället är a och o. 
Utan viljan spelar det ingen roll hur mycket hjälp den enskilda individen får, den inre viljan 
måste finnas. När den inre viljan finns skapas en annan bild av det nya samhället. Plötsligt ser 
individen möjligheter till personlig utveckling. Först när individen lärt sig det svenska språket 
och kan uttrycka sig utan förhinder börjar individen känna sig integrerad i samhället. Innan 
dess krävs det mod att börja tala med andra, och rädslan för att säga fel måste individen 
komma över.  Detta speglar den ontologiska tryggheten som Giddens talar om, att de 
individer som kan omskapa den basala trygghetskänslan har lättare att klara av situationer där 
förändring sker, som i detta fall är en flytt till ett helt nytt land där individen får börja om från 
början med att bygga upp allt. Oavsett om individen flyttar själv eller med någon gäller det att 
omskapa den inre trygghetskänslan hos den enskilde individen, och detta fann vi som forskare 
inte som någon skillnad gällande de som kom själva till Sverige och de som kom tillsammans 
med någon annan.  

När barn finns med i bilden skapas ett större ansvar hos föräldern/föräldrarna då de inte endast 
kan tänka på sig själva utan måste ta med barnet i dess beräkningar. Föräldrarna måste gå in i 
en roll där de är förebild åt barnen och visa på att allt är möjligt bara viljan finns. Barnen i sig 
visade sig även kunna vara en bidragande faktor till att fortare vilja anpassa sig till det nya 
samhället då föräldrarna ansåg att det var viktigt att kunna kommunicera med barnens vänner 
och deras föräldrar. Först när det ontologiska tryggheten har byggts upp kan den enskilde 
individen fortsätta den personliga utvecklingen.  

För att nå framgång i det svenska samhället krävs det till en början att finna den ontologiska 
tryggheten för varje enskild individ, för att finna motivation och vilja till att lära sig det 
svenska språket som ses som en viktig faktor för att nå framgång. Därefter krävs det ett 
positivt synsätt för att se de möjligheter som samhället erbjuder alla individer, det vill säga 
vilka rättigheter individen har som svensk medborgare. Till en början kan den enskilda 
individen uppleva svårigheter och hinder ute i samhället som försvårar för individen att 
anpassa sig till strukturen. För de som hade en utbildning när de kom till Sverige och inte fick 
tillgodoräkna sig den, upplevdes hindren som väldigt höga. Dock förändrades situationen när 
de vände motgångarna till motivation. En motivation som skulle få dem att klara alla hinder 
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så länge de hade tron på den egna förmågan. Detta i sin tur leder till en identitetsskapande 
process hos individen.  

Motivation till personlig utveckling kan ske under olika förhållanden. Vissa finner motivation 
hos individer de möter under livets gång, andra finner det genom att jämföra sig med andra. 
Oavsett vart individen finner motivation anses detta vara en viktig faktor för att kämpa vidare 
och sträva mot de individuella målen som individen har satt upp.  

Följande del är abstraherat från den fördjupande tolkningens teman livskvalitet och det 
individuella ansvaret. När individen funnit/återskapat den ontologiska tryggheten genom att 
skapa rutiner i vardagen och funnit sin självkänsla, påbörjas vägen mot det mål som individen 
satt upp. Till en början kan det vara att studera på SFI för att lära sig grunderna i det svenska 
språket och dess grammatik för att senare söka vidare till utbildningar. För andra kan det 
handla om att läsa upp betyg för att kunna söka in på högskola eller en yrkesutbildning. 
Påbörja vägen mot skapandet av en livskvalitet i individens liv, där denne kan klara sig på 
egen hand och inte vara beroende av någon. Det vill säga kunna försörja sig på egen hand och 
förverkliga sina drömmar. Detta är någon som ger motivation till respondenterna som 
möjliggör strävan efter de uppsatta målen samt att lyckas och känna sig stolt.  

Det är dock inte alltid säkert att den första vägen som individen väljer är den rätta vägen. 
Individen väljer sin egen livsbana under livets gång och kan komma att träffa på andra 
personer som får individen att välja andra vägar att gå. Bourdieus begrepp habitus och 
livsbana som finns hos varje enskild individ är föränderligt och det visar respondenterna 
tydligt då de alla lyckats anpassa sig till det nya samhället, samt uppnå framgång på den 
svenska arbetsmarknaden trots hinder och motgångar. Detta speglar samtidigt Giddens 
struktureringsteori om att individen väljer att anpassa sig till de sociala strukturerna. Ifall 
individen inte gör det upplever individen de konsekvenser som i detta fall kan jämföras med 
arbetslöshet. Genom att respondenterna aktivt utvecklas genom utbildningar, samt visar på att 
de är värda ett jobb, når de framgång. Viljan och strävan efter att hela tiden anpassa sig till det 
nuvarande samhället gör dem flexibla. De blickar framåt och omvärderar motgångar till 
motivation. Varje individ har ett ansvar över sitt eget liv, och oavsett hur mycket möjligheter 
det finns i samhället är det den enskilda individens ansvar att ta vara på dessa, det är ingen 
som kan göra det åt dem.  

Studien visar på att det inte spelar någon roll från vilket land en individ kommer, eller vilken 
bakgrund en individ har. Framgång kräver vilja, motivation och en strävan efter att nå 
uppsatta mål. Vikten med att aldrig ge upp och bevisa att man som samhällsmedborgare vill 
vara med och bygga upp framtiden. Det gäller att hela tiden tänka framåt. Även om ett jobb 
får ett slut, öppnas nya vägar till personlig utveckling som i sin tur kan leda till en ny 
framgång, det vill säga nå ett nytt uppsatt individuellt mål.  
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8. Diskussion  
Denna studie har haft som syfte att se vilka bakomliggande faktorer som har haft betydelse för 
utrikesfödda individer att nå framgång på arbetsmarknaden i det svenska samhället. 
Frågeställningen blev besvarad genom resultatdelen som visar på att framgång på 
arbetsmarknaden hos den enskilde individen beror på flera olika faktorer. Vi som forskare har 
genom vår studie funnit att framgången på arbetsmarknaden hos våra respondenter som är 
födda utrikes är stor. Detta genom en god självkänsla, engagemang och inre motivation från 
den enskilde individen. Studien lyfter fram att utrikesfödda individer kan lyckas i det svenska 
samhället om de har en stark vilja, samt är målinriktade och på så sätt finner motivation till att 
nå framgång trots de hinder de stöter på under vägens gång. En annan viktig aspekt som kom 
fram under studiens resultatdel var att respondenterna såg möjligheter istället för hinder. De 
hinder som respondenterna stötte på omvandlades till en inre motivation och blev på så sätt en 
möjlighet till personlig utveckling som i sin tur blev en källa till att nå framgång.  

En gemensam faktor för alla respondenterna var att de till en början upplevde svårigheter med 
att komma till Sverige på grund av bristande kommunikationsmöjligheter. Detta medförde att 
respondenterna upplevde en förlorad identitet, vilket i sin tur ledde till en drivkraft för att 
skapa en ny identitet genom att lära sig det svenska språket. Detta var det första steget till en 
framgångsrik karriär. Genom att lära sig det svenska språket öppnades nya vägar och nya 
möjligheter till personlig utveckling. Finns inte viljan till utveckling hos den enskilde 
individen spelar det ingen roll hur mycket möjligheter och hur mycket hjälp och stöd en 
individ än får, förändringen måste ske inifrån där även motivationen växer fram.  

Resultatet har även visat att betydelsefulla andra för respondenterna har haft stor betydelse, 
samt lett till att vissa av respondenterna i sin tur vill vara förebilder för sina barn och andra 
individer som upplever samma process som de själva har gått igenom. Det har även visat att 
umgängeskretsen bland respondenterna har haft en avgörande betydelse i deras vardag, samt 
lett till de val som öppnat upp möjligheter för individernas framgång. Det vill säga att etnicitet 
inte haft en stor betydelse för respondenterna, utan det viktiga har varit att de har något 
gemensamt oavsett etnisk bakgrund. Det kan till exempel vara att de har samma värderingar 
och mål i livet, och på så sätt har de nytta av varandra då de inspireras och motiveras till 
fortsatt personlig utveckling.  

Tidigare forskning kontra resultatet  

I relation till den tidigare forskningen som vi har presenterat i vår studie finner vi delvis 
likheter med vårt resultat. Med likheter menar vi de olika dimensionerna av 
integrationsfaktorer som påverkar utrikesföddas framgång i det svenska samhället. Likheterna 
vi fann var dels vikten av de språkliga kunskaperna, samt satsning på högre utbildningar som i 
sin tur ökar chansen för att nå framgång trots de strukturella hinder som kan förekomma på 
arbetsmarknaden. Ser vi till resultatet av vår studie upplevde alla respondenter att språket var 
en av de viktigaste faktorerna för att dels bli intrigerad i samhället, samt för att kunna påbörja 
vägen mot framgång.  

Det andra som är gemensamt för vårt resultat och tidigare forskning är humankapital som 
ökar chansen till nya möjligheter för den enskilde individen. Detta i sin tur kan leda till 
framgång när det gäller integration i det svenska samhället, samt på arbetsmarknaden. 
Humankapital ser till individens tidigare utbildningar, färdigheter, och arbetslivskompetenser 
som denne bär med sig i sin ryggsäck, vilket har visat sig ha betydelse för personlig 
utveckling och framgång i det svenska samhället. Vårt resultat har visat att för en del av 
respondenterna har detta legat till grund för motivationen att utbilda sig i Sverige för att skapa 
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bättre förutsättningar i vardagen. Trots att föräldrarna inte har någon utbildning i grunden, har 
respondenterna och dess syskon fått möjlighet till grundläggande utbildning i hemlandet. 
Medan andra av respondenterna har upplevt det motsatta då fokus låg på männen i hemlandet, 
att det var viktigast att de fick utbildning då de skulle försörja kvinnorna.   

Resultatet av intervjuerna visade på att alla respondenter hade en positiv syn på Sverige och 
de möjligheter som finns i samhället. Dock fanns det några respondenter som inte upplevde 
detta från början när de kom till Sverige, men genom betydelsefulla andra ändrades deras syn 
från negativ till positiv, vilket skapade möjligheter för dem att uppnå framgång i samhället. 
Det har även visats i tidigare forskning att de individer som upplever en positiv syn på 
samhället och ser möjligheterna uppnår möjligheterna till framgång i större utsträckning än de 
som har en negativ syn på deras livsvillkor i Sverige. Det sista kan vi dock inte uttala oss om, 
då alla respondenterna hade en positiv syn på samhället och dess möjligheter, samt att alla 
respondenter uppnått framgång i det svenska samhället.  

Teorin i relation  till resultat 

Det teoretiska ramverket vi utgick ifrån i vår uppsats har haft en stor betydelse i förhållande 
till resultatdelen. Både av Giddens teori angångende hur individen påverkas av strukturen 
denne befinner sig i, samt vikten av den ontologiska tryggheten hos den enskilda individen. 
Men även Bourdieu teorier om kapital, habitus och livsbana har legat till grund för våra 
tolkningar gällande analysen av resultatet.   

Anthony Giddens struktureringsteori har visat sig vara en del av det resultat vi har fått fram. 
Det innebär att en individ handlar utifrån den strukturen som råder just för tillfället, då 
strukturen ständigt är i förändring. Det visade sig alla respondenterna valde att anpassa sig till 
den rådande strukturen gällande arbetssituationen, det vill säga de sökte sig till en utbildning 
för att i sin tur kunna få ett jobb.  

Giddens anser att reflexitvitet hos individer är viktigt för att på så sätt kunna anpassa sina 
handlingar till föränderliga sociala sammanhang. Dock är inte individens handlingar alltid 
medvetna, utan i vissa fall även omedvetna. Enligt Giddens reflekterar individen ständigt över 
sina aktiviteter och utvärderar sina handlingar, vilket ger oss en insikt i att förstå hur individen 
orienterar sig i livet. Av detta anseende är Giddens relativitetsteori väldigt intressant då den 
ger oss möjlighet att se hur individer med utländsk bakgrund reglerar/reglerat sina aktiviteter 
för att passa in i det svenska samhället. Detta hjälper individen att orientera sig i livet. Trots 
att struktureringsteorin många gånger har hjälp oss att analysera våra resultat när det gäller 
hur den enskilda individen handskas med den rådande strukturen, har vi sett en brist hos 
teorin när det kommer till att konkret beskriva hur vår studies målgrupp (utrikes födda) 
formar sina handlingssätt både känslomässigt och tankemässigt i det svenska samhället, då det 
svenska samhället skiljer sig enormt från de samhällsstrukturer som våra respondenter vuxit 
upp i.  

Vidare till Giddens och den otologiska tryggheten som en individ bygger upp med hjälp av 
rutiner. Den ontologiska tryggheten försvinner då individer förlorar sina rutiner, vilket kan 
medföra negativa konsekvenser som förlorad självkänsla och mållöshet. I koppling till vår 
forskning kan vi dra paralleller till de individer som kommer till Sverige och har lämnat alla 
rutiner bakom sig, och på så sätt försvinner även den ontologiska tryggheten som de har byggt 
upp. Detta medför för många individer svårigheter att bygga upp en ny ontologisk trygghet 
ifall motivationen och reflexiviteten saknas hos den enskilda individen. Våra respondenter har 
varit reflexiva och anpassat sig till det nya landet och på så sätt påbörjat att bygga upp en ny 
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ontologisk trygghet, vilket är grunden till de framsteg som i sin tur lett till framgång. 
Problemet som vi funnit med Giddens teori om ontologisk trygghet är att det är en mer 
generellt beskrivet teori och dess fokus ligger mer vid de västerländska moderna samhället 
och hur ontologisk trygghet hanteras där av den enskilda individen. På grund av det blir det 
ibland för svårt att applicera teorin direkt på vår målgrupp, då de har flytt från ett samhälle av 
en annan typ. Bristen med teorin är att den inte tagit upp hur den ontologiska tryggheten kan 
återuppbyggas hos de individer som upplever en helt förlorad identitet.  

Vi fann samma problem hos Pierre Bourdieus kapitalteori, då vi applicerar den på våra 
respondenter. Enligt Bourdieu ärver individen det kulturella och sociala kapitalet från 
familjen eller omgivningen som individen vuxit upp i. När vi tar hänsyn till våra respondenter 
har alla lämnat både familjen och omgivningen eller samhället de vuxit upp i och i det nya 
samhället möter de en helt annorlunda kultur, symboler och socialt kapital, vilket innebär att 
de saknar resurser när det gäller alla kapitalformer som Bourdieu tar upp. Här finner man en 
viktig lucka i Bourdieus teori, då han inte tagit upp vad som händer med de människor som 
saknar eller förlorat alla dessa kapitalformer som sätter värde på individens existens i det 
sociala rummet. Detta blev jätteintressant då vi analyserade framgångsrika personer med 
utländsk bakgrund utifrån deras val av ekonomiskt, kulturellt, symboliskt eller socialt kapital i 
det nya samhället. Trots att teorin om kapital stämde med flera respondenters bakgrund och 
deras val av utbildning eller arbete i det svenska samhället, var det svårt att finna kopplingen 
till de andra respondenterna som inte alls hade en bakgrund som blev underlag för deras 
nuvarande position och lycka i det sociala rummet.  

När det gäller habitus- och livsbanebegreppen anser Bourdieu att individen förändrar sin 
habitus och livsbana när den skaffar sig en startkapital senare i livet beroende på aktörens 
aktuella position och målsättningarna de har här och nu. Han menar med det att individen har 
förmåga att ständigt anpassa sig till nya förutsättningar, vilket vi anser att denna teori 
underbygger och därför passar den väl till våra respondenters framgång som de har uppnått i 
det svenska samhället. Därför anser vi att individens anpassningsbarhet är en stor möjlighet 
när vi tar hänsyn till våra respondenter. Annars skulle människor med utländsk bakgrund inte 
ha klarat att anpassa sig till de nya samhällsvillkoren, då de flyttar från det samhälle som de 
har sitt ursprung och gett form till deras habitus. Våra resultat visar att det inte krävs en 
framgångsrik bakgrund för att bli framgångsrik senare i livet, utan individens förmåga att 
anpassa sig och kloka val de har gjort inom den aktuella positionen har fört dem till lycka. I 
detta fall kan en som tillhör de lägre klasserna ha övergått till en högre klass genom de val 
eller livsbanor de valde med utgångspunkt i de nya förutsättningarna. Vår studies resultat 
bekräftar denna teori, då flera respondenter som inte hade någon utbildning i grunden har valt 
att utbilda sig för att förbättra sin position. Problemet är att Bourdieu inte har tagit upp vad 
som kan hända med habitus i samband med de stora förändringar som sker i individens liv. 
Till exempel är det oklart hur personer med utländsk bakgrund hanterar sitt habitus när de 
lämnar sitt land, man antar att habitus skulle påverkas ytterligare då de hamnar i en helt ny 
kultur. Enligt Bourdieus mening är habitus förkroppsligade dispositioner, vilket innebär att 
man har med sig sitt habitus vart än man går, men man kan inse samtidigt att det är 
oundvikligt att individen kommer att påverkas av det nya. Vår studies resultat visar på att ett 
totalt uppbrott från sitt hemland kan bidra till att individer i större mån omprövar sina 
möjligheter och blir friare att välja livsbana, samtidigt som de kan möta många andra svåra 
hinder i och med migrationen.   
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Metodologiska reflektioner 

Valet av hermeneutisk ansats i relation till vår studie var redan från början ett självklart val. 
Det gav oss som forskare möjligheten att se på fenomenet ur respondentens perspektiv, då vi 
fick ta del av respondentens livsvärld. Svårigheten med hermeneutiken som metod är att det 
inte finns några klara riktlinjer när det gäller analysarbetet. Det finns inga steg att följa ett 
efter ett för att nå det slutgiltiga resultatet, utan det kräver tolkning och eftertanke. 
Tolkningsprocessen har skett under forskningens gång och vi som forskare har varit noga med 
att skriva ner de tankar som kom upp med tiden. Då vår förförståelse ligger till grund för vår 
undersökning har vi varit noga med att skriva ner den under forskningens gång, då vår 
förförståelse har nått en förståelse som i sin tur blev vår nya förförståelse. Vi är även 
medvetna om att vår förförståelse kan ha påverkat vår undersökning, men att risken för det 
har minskas då vi ständigt har varit medvetna om den risken.  

Även när det kommer till urvalet finns det för- och nackdelar. Fördelen var att vi väldigt tidigt 
fick kontakt med respondenter som passade in i urvalskriterierna, och att alla respondenter var 
villiga att ställa upp i vår forskning. Vi har även haft turen att respondenterna har velat vara 
med under hela forskningen och inte hoppade av, vilket i så fall hade lett till att vi hade varit 
tvungna att finna nya respondenter. Vi har varit tydliga med kriterierna för att kunna 
medverka i forskningen, dock finns det en nackdel med urvalet som kan ha påverkat 
resultatet. Flertalet av respondenterna var kvinnor, vilket ledde till att jämnställdheten bland 
kategorin kön brister. Dock tror vi inte att resultatet hade blivit märkvärt annorlunda, men vi 
vill ändå lyfta fram detta som kan ses som ett problem.  

För att få stor variation på urvalsgruppen försökte vi så gott det gick att finna respondenter 
som lever i parrelation, de som lever ensamma, de som har barn, samt de som lever utan; detta 
för att se ifall de bakomliggande faktorerna till framgång hade något med familj att göra. 
Trots att vi fick väldigt stor variation bland våra respondenter när vi ser till ålder, 
utbildningar, arbetssituation och familjeliv kan detta ses som en begränsning i 
undersökningen vilket vi är medvetna om. Dock anser vi som forskare att urvalet är 
ändamålsenligt och på så sätt täcker en stor del gällande urvalsmöjligheterna. 

Egna reflektioner, inklusive vår förförståelse och vidare forskning 

Vi som forskare valde att synliggöra de positiva faktorerna hos de individer med utländsk 
bakgrund som nått framgång i det svenska samhället av flera olika anledningar för att lyfta 
fram de individer som lyckats på egen hand och blivit framgångsrika, och på så sätt 
synliggöra dessa individer som kan ge inspiration till andra individer som upplever 
svårigheter med att nå framgång. Det har visat sig i tidigare studier att det är viktigt att lyfta 
fram de individer som kan ses som förebilder för att motivera andra till att lyckas med sina 
drömmar.   

Vår förförståelse har under studiens gång lett till en förståelse som i sin tur blev vår nya 
förförståelse. Denna process har skett ett flertal gånger och vi vill nu redogöra för vår 
förförståelse vi kommer bära med oss tills en ökad förståelse för fenomenet eller en ny 
förståelse uppkommer och därmed revideras den tidigare. Vår tidigare förförståelse visade sig 
stämma in på flertal punkter, såsom det språkliga, samt motivationen till att vilja utvecklas 
som individ. Det som däremot har förgyllt vår nya förförståelse för fenomenet är 
kämparglöden hos den enskilde individen som i sin tur leder till en positiv syn på de 
möjligheter som finns i samhället och i och med det ta vara på dessa. De framgångsrika 
individerna ser vi som forskare som ansvarsfulla individer som aktivt söker upp möjligheter i 
samhället samt ständigt sätter upp mål att sträva mot. De framgångsrika individerna ser vi 
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som forskare som förebilder för oss själva och detta kommer säkert andra som läser studien 
att uppleva. Trots de olika bakgrunderna hos individerna är alla motiverade till att bygga upp 
ett helt nytt liv med nya möjligheter.   

När vi ser till vidare forskning har vi en önskan om att detta fenomen kommer belysas i fler 
sammanhang, då det är viktigt att belysa de positiva aspekterna som kan hjälpa andra att 
strukturera sig i livet. Vi anser även att det är viktigt att belysa framgången hos individer med 
utländsk bakgrund istället för att fokusera på de aspekter som försvårar för dem att nå 
framgång. Det skulle även vara intressant att göra en vidare forskning inom samma område 
men att studera män och kvinnor var för sig för att finna likheter och skillnader i deras väg till 
framgång på arbetsmarknaden i det svenska samhället. Variation av etnicitet skulle även 
kunna vara bredare vid fortsatt forskning, samt undersöka framgången bland individer med 
utländsk bakgrund som har en högre position på arbetsplatsen, till exempel läkare. Det skulle 
även vara intressant att undersöka individer som inte anser sig ha nått framgång på 
arbetsmarknaden och jämföra dessa med vår studie. Se ifall de individerna beskriver en 
avsaknad av viljestyrka och motivation tillskillnad från våra respondenter, och om de ger en 
annan bild av hur det är att flytta till Sverige.  
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