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Sammanfattning 
Denna uppsats undersöker hur integrationen har upplevts samt fungerat i det svenska samhället 
utifrån bosnier som flytt från balkankriget på 90-talet. Vi har använt oss av grundad teori där en 
central aspekt är att ha ett öppet förhållningssätt och därför har vi inledningsvis inte haft någon 
fast frågeställning utan den har modifierats i de tre olika faserna. För att besvara frågeställningen 
har vi genomfört 10 intervjuer med balkanflyktingar. Resultatet i vår studie visar att alla 
medverkande respondenter uppfyller UNHCR:s integrationskrav men att det finns faktorer som 
drar ut samt främjar integrationen i det svenska samhället. Faktorer som kan dra ut på 
integrationen är Brister i mottagandet hos myndigheterna, Bemötande som begränsar individens 
handlingsutrymme, Ovisshet samt Förändrade framtidsvisioner.  Medan Initiativförmågans 
betydelse i förhållande till klientifiering, Språkkunskaper, Sociala kontakter, Vikten av 
meningsfull sysselsättning och försörjning samt Bemötande som möjliggörande kan påskynda 
integrationen i det svenska samhället. För att öka förståelsen för resultatet har vi använt oss av 
Bourdieus kapitalteori samt Elias & Scotsons etablerade och outsiders. Tidigare forskning har 
tematiserats enligt följande: sysselsättning, socialisering och välmående samt samhällsstruktur i 
förhållande till integration. Vår studie kompletterar den tidigare forskningen med ett brett 
perspektiv samt att den egna initiativförmågan och bemötande som möjliggörande är faktorer 
som inte förekommit tidigare, alltså faktorer som omfattar hela samhället när det gäller en 
främjande integration.   

 

Nyckelord: Balkanflyktingar-bosnier, Sverige, Främjande- och Utdragen integration, Grundad 
teori, Kapitalteori, Etablerade och outsiders.  
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Inledning 
Runt om i världen uppmärksammas via mängder av medier ständigt krig, krig leder till att många 
människor tvingas fly från sina hem till andra delar av landet om än inte andra delar av världen. 
Denna resa kan uppfattas som jobbig och hemsk för vem skulle vilja lämna allt man känner till? 
Det vill säga exempelvis platsen där man växt upp, familjemedlemmar, ägodelar och inte minst 
platser där många fina minnen skapats. Vi tänker att för att göra denna resa krävs det extrema 
förhållanden samt ett enormt mod som bidrar till att man gör detta val att bege sig till det nya. 
När man väl tagit beslutet att fly så kan det hända att ett flertal ovissa frågor uppstår, vad ska man 
göra? Vart ska man ta vägen? Kommer jag att ha tak över huvudet? Hur kommer mitt nya liv se 
ut? 

Sverige men även övriga delar av Europa tar just nu emot stora mängder med flyktingar från 
bland annat Syrien där det råder krig men även från flera delar av världen. En het fråga i 
samhällsdebatten gäller flyktingkrisen, där de dominerande frågorna är hur man ska få in dessa 
människor i samhället, hur själva mottagandet ska gå till samt hur mycket resurser man kan lägga 
på flyktingmottagandet. Media presenterar en motstridig bild där flyktingar ena dagen offrar sina 
liv för att kunna ta sig till ett fredligt land men där de andra dagen vägrar hoppa av bussen för att 
stället de kommit till inte möter deras förhoppningar. Detta bidrar till att själva flyktingdebatten i 
det svenska samhället men också övriga Europa är väldigt aktuell.  

På 90-talet befann sig Sverige i en stor ekonomisk kris. Samtidigt utlöstes ett brutalt inbördeskrig 
1992 mot civila på Balkan när Bosnien och Hercegovina utropade sig självständigt från 
Jugoslavien. Serberna motsatte sig detta och kriget var ett faktum. De etniska rensningen innebar 
att man systematiskt utrotade och fördrev människor av annan härkomst på sitt område (NE, 
hämtad 2015-12-29). Rensningen berörde främst bosnier där många människor tvingades fly från 
sina hemländer till andra delar av världen (Arbetarbladet, 2008). Sverige var ett bland flera länder 
som under 90-talet tog emot stora mängder människor på flykt från balkankriget. Vad som 
intresserar oss och vad vår studie handlar om är att utifrån människors synvinkel som flytt 
försöka se hur de kommit in i det svenska samhället samt hur de blivit bemötta. En anledning till 
att vi är intresserade av människor som kommit till Sverige från Bosnien är att de anses vara den 
bäst integrerade gruppen på flykt som kommit till Sverige (DN, 2015) trots att landet då befann 
sig i en stor ekonomisk kris samt att Sverige egentligen inte ”hade” resurser att kunna ta emot 
närmare 60,000 människor (Povrzanović & Frykman, 2012). Man kan alltså dra vissa paralleller 
med flyktingkrisen som utspelades på 90-talet med dagens flyktingar som kommer till Sverige. 
En aspekt som vi tycker är viktig med vår tänkta studie är att finna bra samt mindre bra aspekter 
av integrationen som kan bidra till att utveckla det svenska integrationssystemet.        

Integrationen kan utifrån UNHCR uppfattas som en process där vägen in till det nya samhället är 
central. Begreppet integration har tre olika dimensioner där den första beskrivs som en rättslig 
process, vilket syftar till att individen bör ha rättigheter att vara och behandlas som alla andra i 
samhället i relation till exempelvis utbildning, arbete, rörelsefrihet och sjukvård. Den andra 
dimensionen beskrivs som en socialekonomisk integrering, vilket syftar till individens rätt och 
möjlighet att bidra till det nya landets finanser och där av blir självförsörjandet centralt, det vill 
säga för att kunna bidra till landets ekonomi krävs det att man är självförsörjande och betalar 
skatt. Den tredje dimensionen beskrivs som en socialkulturell process som syftar till att individen 
ska bli socialt involverad samt accepterad i det nya samhället och ej utsättas för diskriminering 
(UNHCR, 2009:10–34). Överlag kan man säga att integration handlar om oavsett var man 
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kommer ifrån ska kunna ha samma förutsättningar och att kunna bli som alla andra i det nya 
samhället samtidigt som man bevarar sin gamla kultur till skillnad från assimilation där 
människor formas efter det nya samhället men lämnar sin kultur bakom sig.  

Syfte 
Syftet med studien är att tydliggöra för hur bosnier ser på samt upplevt det svenska samhällets 
integrationssystem. Vårt intresseområde blir ”Integration utifrån bosniska flyktingar som kommit 
till Sverige ” med följande frågeställningar: ”Skillnader i integrering utifrån Bosniska flyktingar 
som kommit till Sverige” samt ”Vilka faktorer möjliggör respektive hämmar integrationen och 
hur samspelar dessa kategorier med varandra”. Allt som oftast utgår man från kvantitativa data 
eller medias porträttering av integrationen men man får sällan höra från de som själva flytt från 
krig och hur de beskriver sin integrering i samhället. Då integrationen berör både det svenska 
samhället och människor som flyr hit kan det vara av stor vikt att kvalitativt utgå från flyktingars 
perspektiv då det ur vår uppfattning är de som berörs mest och kan bidra till att utveckla det 
svenska integrationssystemet.  

Disposition  
Under denna rubrik presenteras uppsatsens upplägg. I tidigare studier tas relevant forskning upp 
på det valda området och är uppdelat i tre teman: Sysselsättningen, Socialisering & hälsa samt 
Samhällsstruktur i förhållande till integration. Där varje rubrik avslutas med en kortare 
sammanfattning. Slutligen presenteras vårt bidrag till den tidigare forskningen.  

I metod-delen redogörs för valet av grundad teori och metodens grundantaganden. Vi tar även 
upp etiska antaganden i förhållande till intervjuer samt kvalitetskriterier som är tänkta att öka 
studiens validitet. Vidare presenteras tillvägagångssättet i de tre faserna. I den öppna fasen låg 
fokus på att finna kategorier samt utvinna kärnkategorin. I den selektiva fasen valdes irrelevanta 
kategorier selektivt bort samtidigt som de av relevans bearbetades tills vi inte kunde finna 
någonting nytt. I den teoretiska fasen söktes relationer mellan kategorierna för att kunna generera 
en teori. En central aspekt för grundad teori är att man varvar och anpassar urval, datainsamling 
och analys i relation till de tre olika faserna, detta då man inledningsvis inte vet vad man är ute 
efter. Slutligen presenteras en metodologisk översikt (tabell 1.1) som är tänkt att tydligare visa 
hur processen genom de tre olika faserna har sett ut.  

I resultatdelen redogörs det för det framkomna resultatet i den öppna, selektiva samt teoretiska 
fasen.  

I resultatsammanfattningen presenteras en återkoppling av resultatet samt relationerna mellan 
kategorierna och detta förtydligas med en teorimodell (den genererade teorin).  

I den teoretiska referensramen presenteras de valda teorierna Bourdieus kapitalteori samt Elias & 
Scotsons etablerade och outsiders som i diskussionsdelen kopplas till resultatet. 

I diskussionsdelen förs reflektioner kring uppsatsens olika delar som omfattar resultatet, 
tillvägagångssättet, tidigare forskningen, den teoretiska referensramen, metodologiska 
dilemman, självkritiska reflektioner samt förslag på framtida forskning. 
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Tidigare forskning 
Vi har använt oss av tio forskningsartiklar som är granskade (peer reviewed) där samtliga har 
hittats genom databaserna Discovery, Scopus och Sage. Sökorden som har använts är 
”integration”, ”establishment/etablering”, ”refugees/flyktingar”, ”Sweden/Sverige”, 
”Bosnia/Bosnien”. Efter att ha läst samtliga artiklar har vi funnit vissa återkommande ämnen och 
dessa har delats in i tre olika teman som presenteras nedan. Kategorierna som framkom var 
sysselsättning, socialisering och hälsa samt samhällsstrukturen och alla dessa i relation till 
integration. Efter att ha redogjort för ett tema ges en kort sammanfattning och när vi slutligen har 
presenterat alla teman görs en övergripande sammanfattning kring de tidigare 
forskningsartiklarna. Till sist redogör vi för vårt bidragande till forskningen.  

Sysselsättningen och dess betydelse i förhållande till integration 
Sysselsättning för flyktingar tenderar vara en viktig aspekt i förhållande till integration. Dock 
verkar det inte vara särskilt enkelt att få en anställning när man väl anlänt till det nya landet. Med 
hjälp av dessa fyra vetenskapliga studier som valts ut får vi ett brett perspektiv där forskarna tar 
upp betydelsen av olika faktorer som kan påverka sysselsättningen i förhållande till integration. 
Faktorer som berörs i studierna nedan är: olika flyktinggrupper (asylsökande, kvotflyktingar, 
flyktingar som kommer till det nya landet för familjeåterförening), härkomst, subjektiva 
upplevelser i förhållande till sysselsättning samt faktorer som anses vara avgörande för om 
individen kommer att integreras eller bli segregerad.    

Studien som Pieter Bevelander (2011) genomfört är baserad på kvantitativa grunder. 
Informationen hämtades 2007 från STATIV (den statistiska databasen för integration i Sverige). 
Studiens syfte är baserat på sysselsättningens integration, där resultatet för kvotflyktingar (som 
beviljats uppehållstillstånd innan avresan från hemlandet), vanliga asylsökande (som kan få 
uppehållstillstånd) och flyktingar som kommer hit för familjeåtersamling undersöks.  

Resultatet visar att kvinnor har lägre sysselsättningsgrad jämfört med män. Det framkommer i 
tabellen för män som kommer hit för familjeåterförening att 50 % efter 5 år har fått 
sysselsättning. Kvinnor som kommit hit för familjeåterförening har en anställningsgrad på 20 %. 
Beroende på flyktingens status bekräftar statistiken att de som kommer hit för familjeåterförening 
har lättare att få anställning än asylsökande flyktingar, som i sin tur etableras snabbare på den 
svenska arbetsmarknaden än kvotflyktingar. Flyktingar från Bosnien har dock störst chans att bli 
sysselsatta jämfört med andra flyktinggrupper, detta gäller både män och kvinnor. I sin helhet 
belyser denna studie vikten av flyktingstatus och möjligtvis effekten den har på 
sysselsättningsintegration i Sverige.  

Slutsatsen som Bevelander (2011) kommer fram till är att ensamkommande flyktingar som 
kommer till Sverige för att återförenas med sin familj är de individer som snabbast lyckas bli 
sysselsatta jämfört med övriga flyktingar (asylsökande och kvotflyktingar). De asylsökande 
etableras i sin tur snabbare än kvotflyktingar på den Svenska arbetsmarknaden.  

Artikeln skriven av Per Lundborg (2013) handlar om sysselsättning/arbete i förhållande till 
integration och är en kvantitativ studie där författaren använt sig av arbetsregister och statistik 
mellan 1997-2007 som grund. Vad som begränsar denna studie är att Lundborg enbart har 
studerat ”blue collar workers”, vilket innebär att han enbart analyserat arbetare anställda på 
arbetsplatser som innefattar fysisk ansträngning. Vad han inte studerat är så kallade ”white collar 
workers” som exempelvis arbetar på kontor. Lundborg (2013) hävdar att en avgörande faktor när 
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det gäller att bli integrerad i ett samhälle är individens möjlighet till arbete. Han menar att 
inkomsten är viktig för både individen och samhället men påstår även att arbetet kan ha andra 
positiva effekter. Exempelvis arbetet leda till en ökad förståelse av språket, kulturen, samhället 
och men även vidga individens kontaktnät. Syftet med studien är att undersöka förhållandet 
mellan flykting och arbete, samt jämföra flyktingar med olika härkomst och utbildningsnivå.  

Det framkommer i resultatdelen att människor från Östeuropa och Latinamerika har en kortare tid 
av arbetslöshet än personer från mellanöstern samt Afrika. Det skiljer sig även mellan män och 
kvinnor, det vill säga män från Östeuropa har färre dagar av arbetslöshet än kvinnor från samma 
område. Lundborg påpekar att denna skillnad mellan östeuropéer/latinamerikaner och afrikaner 
samt flyktingar från mellanöstern inte kan förstås eller förklaras med enbart statistiska data utan 
kräver en djupare analys.       

Lundborg (2013) drar slutsatsen att det tar lång tid för alla människor på flykt att få en anställning 
i Sverige men att det skiljer sig åt relativt stort beroende på varifrån man kommer. Lundborg 
menar att skillnaderna mellan kulturerna kan vara en orsak. 

Forskningsartikeln skriven av Povrzanović Frykman (2012) är en kvalitativ studie baserad på 35 
intervjuer gjorda 2009. Forskaren studerar bosnier som flytt från balkankriget till Sverige under 
90-talet och handlar om att utifrån flyktingarnas perspektiv belysa deras subjektiva erfarenheter i 
förhållande till sysselsättning och arbete. Hennes syfte med studien är att redogöra för den 
svenska arbetsmarknadsintegrationen utifrån bosniska flyktingars individuella erfarenheter. 

Povrzanović Frykman (2012) kommer i sin studie fram till att flyktingarna som kommit hit 
inledningsvis kände sig förvirrade, dels för att många var asylsökande och inte visste om de 
skulle få stanna kvar i landet eller inte. Efter uppehållstillståndet fick flyktingarna börja 
arbetsträna och lära sig språket men sak som bidrog till förvirring var de svenska myndigheternas 
brist på information om hur samhället fungerade. Istället fick de nyanlända exempelvis lära sig 
hur en VCR fungerar, tvätta samt sortera skräp. Povrzanović Frykman menar att bosnierna som 
kom hit kände sig förnedrade för de var i största grad utbildade och kunde dessa maskiner. I 
förhållande till arbeten var många högutbildade men hade svårt att få arbeten i Sverige. En 
byggnadsingenjör berättar om att han under en 11-årig period i Sverige enbart haft arbeten som 
inte kräver någon kvalificering och detta var han inte ensam om. Resultatet visar vidare för att få 
en anställning på ett företag så är arbetsförmedlaren av mindre vikt medan det sociala 
kontaktnätverket är av större betydelse. Resultatet visar att den svenska staten gjorde lite för att 
hjälpa flyktingarna in i arbetet. Praktikplatserna finansierades av staten, vilket ofta (men inte 
alltid) resulterade i att arbetarna fick sparken efter praktikperioden då företagen såg sin chans att 
ta in gratis arbetskraft. 

Slutsatser som Povrzanović Frykman (2012) drar är att sysselsättningen var av relativ vikt för att 
tillfredsställa de bosniska flyktingarna. Flyktingarna kände att de snabbt förlorade hoppet om att 
få ett liknande arbete som de haft tidigare, det vill säga många högutbildade fick ta 
underkvalificerade yrken. Andra slutsatser som dras är att detta inte enbart var negativt, 
personerna i studien menar att detta bringat mer tid åt deras hobbys.  

Wuokko Knocke (2000) studerar överlag arbetslivet och arbetsmarknadens situation för 
flyktingar. I studien diskuteras arbetsmarknadssituationen för olika kategorier av 
invandrargrupper men även ungdomar med utländsk bakgrund som pekar på misslyckad 
integrationspolitik. I denna artikel beskrivs att Sveriges ekonomiska och 
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arbetsmarknadsförhållanden är avgörande för flyktingarnas integration eller segregation, 
möjligtvis även diskriminering på arbetsplatsen.  

Under 1990-talet var det extra svårt för flyktingar att få arbete. En faktor var att det uppstod en 
akut ekonomisk kris i Sverige samtidigt som många flyktingar immigrerade från bland annat 
forna Jugoslavien, Iraq, Iran, Turkiet och Somalia. Mellan 1989 och 1994 förlorades 500 000 
jobbtillfällen. Grupper från specifika nationaliteter så som flyktingar från forna Jugoslavien 
lämnade ett land där de hade stora möjligheter till jobb och fick lida kraftigt av den dåvarande 
krisen i Sverige. Arbetslösheten som alla i landet kände av, har oproportionerligt rört icke-
nordiska invandrare och flyktingar. Den största skillnaden skedde mellan 1990 och 1995 där 
sysselsättningen av Somalier minskade från 43 % till 5 %, för irakier från 51 % till 13 % och för 
flyktingarna från forna Jugoslavien 63 % till 13 %. Ungefär 47 % av de nyligen anlända 
flyktingarna var inte registrerade inom arbetskraften, vilket kan förklaras med att cirka 30-35% 
var med i SFI-kurser eller andra motsvarande träningsaktiviteter. Involvering i studier är bara en 
del av förklaringen till ökad inaktiv kostnad. En aspekt av att utomnordiska hade lägre 
sysselsättning beror på diskriminering på arbetsmarknaden. Knocke påpekar att 157 fall av 
diskriminering rapporterades men inga rättsliga åtgärder vidtogs, exempelvis ansågs personer 
med invandrarbakgrund ha ”fel namn”, ”fel personlighet” samt ”fel” utseende.  

Knocke drar slutsatsen att problemen på arbetsmarknaden för flyktingar är främst sociala där 
diskrimineringen spelar stor roll men även där politiska riktlinjer kan ses som begränsande. Han 
menar att det svenska samhället måste lösa problemet i samarbete med representanter från 
invandrargrupper.  

Sammanfattning 
En avgörande aspekt om flyktingar kommer att integreras eller icke i samhället är om de 
sysselsätts. Det förekommer i tidigare forskning att svenska ekonomiska och 
arbetsmarknadsförhållanden är starkt bidragande faktorer för flyktingar som kommer hit i relation 
till integration respektive segregation. Det tar längre tid och är svårare för flyktingar att få arbete 
än för övriga svenskar oberoende av utbildning och tidigare erfarenheter och de får även mindre 
betalt när det väl kommit ut i arbetslivet. Många personer som inte har ett svenskt ursprung 
upplever en form av diskriminering som missgynnar integrationen i förhållande till 
arbetsmarknaden där ”fel” personlighet, namn och utseende kan spela roll för anställning. 
Flyktingar som återförenas med släktingar i Sverige sysselsätts snabbare än asylsökande och 
kvotflyktingar. Det finns även en skillnad mellan olika invandrargrupper i förhållande till 
sysselsättning där flyktingar med europeisk härkomst lyckas bättre än utomeuropeiska.     

Socialisering & välmående i förhållande till integration 
Människor som flytt krig bär ofta med sig hemska upplevelser i kombination med en ovisshet 
angående framtiden. Den första av de tre studierna berör hälsoeffekter kring flykten och 
anpassningen till ett nytt land. Den andra undersöker faktorer som bidrar till stärkt välmående och 
ohälsa i det nya landet för människor som flytt krig. Den tredje artikeln redogör för återskapandet 
av den positiva känslan i det nya landet som befann sig i det tidigare landet innan kriget togs vid.       

Studien producerad av Samarasinghe & Arvidsson (2002) är en kvalitativ fenomenografisk studie 
där datamaterialet utgörs av intervjumaterial från 16 personer som flytt krig från Balkanländerna, 
Kurdistan samt Afrika. Författarna anser att en ofrivillig flykt och anpassningen till ett nytt 
samhälle kan ses som en stressfaktor. Syftet med studien var att undersöka hur flyktingfamiljers 
hälsa påverkas av flykten samt anpassningen till ett främmande land, vilket i detta fall är Sverige.  
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I resultatdelen framträder det att familjerna som flytt mår dåligt när de kommit hit till grund av de 
hemskheter de varit med om. Negativa hälsoeffekter som presenteras är att flyktingar drabbats av 
drastiska viktuppgångar som resulterat i diabetes bland annat beror på ovissheten. En ovisshet 
som omfattar uppehållsbeskedet, kriget och oron över de kvarstående släktingarna. De två till tre 
första åren i Sverige beskrivs utifrån flyktingarna som tuffa, det vill säga anpassningen till ett nytt 
samhälle, kallare klimat, nytt språk samt en annan typ av socialt liv. Men efter dessa år kände 
intervjupersonerna att de anpassat sig till det nya samhället och menar att det mesta kändes 
normalt, precis som det gjorde innan de hade flytt. De kände sig accepterade och väl bemötta, de 
menar att människor de stött på var snälla och hjälpsamma i det nya samhället. Även att det var 
positivt att de fått lära sig det svenska språket och inte behövt fokusera på den ekonomiska biten. 
Alla inom familjerna är efter cirka tre år sysselsatta och sysselsättningen visar sig ha en positiv 
effekt på hälsan. Innan de fått arbete beskriver intervjupersonerna en tärande effekt på 
självkänslan där depressiva tankar uppstår som att ”ingen vill ha mig”. En annan sak som 
presenteras i resultatet är att flyktingarna vill bli bemötta som alla andra svenskar och även bli 
sedda som svenskar men att detta anses vara omöjligt. Samarasinghe & Arvidsson anser att det 
inte förekommer någon hälsomässig skillnad beroende på varifrån man kommer. 

Slutsatser som Samarasinghe & Arvidsson (2002) drar är att bemötandet från det nya landet kan 
ses som en avgörande faktor för att individerna ska må bra. Om bemötandet är positivt tenderar 
det att stärka inte enbart individerna utan även familjerna och sammanhållningen inom dem. Om 
flyktingfamiljerna upplever ett negativt bemötande tenderar det att resultera i psykiska samt 
fysiska hälsoproblem.  

Studien publicerad av Anders Hjern (2012) berör hälsan i Sverige utifrån flyktingar och övriga 
migranter som kommit till Sverige från olika delar av världen. Att komma till ett nytt land som 
flykting innebär en massa hälsofaror. Syftet med denna rapport är att redogöra för flyktingars och 
övriga migranters hälsa i Sverige samt faktorer som bidrar till ohälsa. Datainsamlingen är 
inhämtad av Statistics Sweden som representativt frågat människor i Sverige om deras hälsa. 

Hjern (2012) kommer fram till att flyktingar och övriga migranter som kommit till Sverige 
upplever en betydligt sämre hälsa än svenskfödda personer. Han kommer även fram till 
människor som kommit till Sverige utanför Europa har sämre hälsa än de som anlänt till Sverige 
från länder inom Europa. Hälsoskillnaden var påtaglig mellan flyktingar och migranter där 
flyktingarna var värst drabbade på grund av bakgrunden till varför de kommit hit. En faktor som 
ligger till grund för att ohälsan är mer påtaglig för flyktingar och migranter är att de kommit från 
länder som har andra sjukdomar än i Sverige. Till exempel är hepatit a och b, tuberkulos och HIV 
mer påtagliga i andra delar av världen. Cancer var även mer påtaglig för människor som kommit 
utanför Europa då deras matvanor innehåller en väldigt liten mängd fibrer. Det är även vanligt att 
människor utifrån var rökare. Dock var alkoholrelaterade problem mer förekommande hos 
svenskar. Den svenska kulturen har även bidragit till att många nyanlända drabbats av fetma och 
diabetes till grund av en annan matkultur samt mindre fysisk aktivitet. PTSD (posttraumatisk 
stress) utgjorde även en grund till mental ohälsa hos många men även asylprocessen, att vara 
ovetande och utom kontroll att påverka sitt liv. Att ha få sociala kontakter framträder också 
utgöra en riskfaktor för hälsan, vilket oftast var fallet för flyktingar då de placerats runtom i hela 
landet och därför hade svårt att binda nya kontakter med andra flyktingar. Flyktingar och 
migranter upplever också i en mycket större del diskriminering än övriga svenskar, vilket dels 
visar sig då det tar cirka 10 år för en flykting att hamna på samma inkomstnivå som en ”vanlig” 
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svensk. Indirekt blir det också så att en ”fattig” person med låg inkomst hamnar i låg-status 
områden där de mer ofta utsätts för olika typer av brott samt diskriminering (Hjern 2012). 

Slutsatsen som Hjern presenterar är att den sociala utsattheten som är nära länkad till 
diskrimineringen är de främsta orsakerna till ohälsa bland människor som kommer till Sverige. 
Han menar att det kan vara viktigt att skapa meningsfulla aktiviteter och bidra med socialt stöd 
för dessa människor. Exempelvis kan man erbjuda den yngre generationen skola och utbildning 
och utbildning/arbete till de äldre.            

I den kvalitativa studien skriven av Björn et al. (2013) undersöks tre familjer som berättar om 
sina tidigare erfarenheter och uppfattningar från balkankriget på 90-talet. I familjerna ingick 
föräldrar samt minst ett barn som var mellan 5-12 år gamla. Syftet med studien är på ett detaljerat 
sätt undersöka dessa tre familjers tidigare erfarenheter och uppfattningar före kriget, under kriget, 
efter kriget och flykten därifrån men även livet i Sverige efter att dessa familjer beviljats 
uppehållstillstånd. Björn et al. menar att det inte finns tillräckligt med kunskap om 
flyktingfamiljers tidigare uppfattningar, erfarenheter och behov. En begränsning med studien är 
att enbart tre familjer studerades.  

I studien kommer Björn et al. fram till tre huvudkategorier av analysen från terapisamtalen. Dessa 
tre kategorier är vardagslivet, krigets påverkan på vardagen och det nya livet. Första kategorin, 
vardagen hemma skapades utifrån aspekterna före kriget där respondenterna talar övergripande 
mer positivt om livet i Bosnien som stabilt, tryggt och ekonomiskt bra. Krigets påverkan på 
vardagen berör tiden under kriget då den tysta vardagen övergick plötsligt till ett hemskt krig. 
Vissa informanter var närmare krigszonen och andra längre ifrån, dock är det gemensamma att 
alla påverkades av krigets vågor på olika sätt. Kategorin det nya livet berör tillvaron i Sverige och 
hur anpassningen till det nya samhället har gått till. Detta beskrivs med 5 underkategorier, där 
processen att hitta ett jobb och lära sig språket var viktiga aspekter tillsammans med 
uppehållstillståndet. Traumatiska upplevelser från kriget samt hälsoproblem är andra aspekter 
som informanterna belyste.  

Familjernas liv i Bosnien innan kriget beskrivs som positivt med stora familjära sammanhang och 
arbetets betydelse. Krigets utbrott förstörde denna känsla av sammanhang, därför blev det viktigt 
att hitta nya vänner och få ett jobb i det nya landet för att återfå känslan av sammanhang. Trots att 
dessa familjer fick sina normala liv förstörda hade de ändå hopp om att kunna få jobb i Sverige 
och försörja sin familj. Att få hjälp av en terapeut som är specialiserad på familjer som genomgått 
traumatiska händelser är viktigt för flyktingar som upplevt krig (Björn et al, 2013).  

Sammanfattning 
Människor som flytt krig och har kommit till Sverige har upplevt traumatiska händelser där av är 
bemötandet viktigt för att hjälpa dem socialt, psykiskt och fysiskt in i samhället. Ett positivt 
bemötande stärker flyktingarna samtidigt som ett negativt bemötande tenderar att leda till 
psykiska och fysiska problem. Social utsatthet och diskriminering anses vara centrala orsaker till 
ohälsa. Socialt stöd och sysselsättning i det nya landet bedöms vara viktiga faktorer för 
välmående och för att återfå känslan av sammanhanget.      

Samhällsstruktur i förhållande till integration 
Samhällsstrukturen tenderar vara en viktig aspekt rörande integrationen. Den kan både begränsa 
och främja människor att komma in i det nya samhället. Den första av de tre vetenskapliga 
artiklar berör EU-länders struktur i förhållande till arbetsmarknadsintegration. Den andra studien 
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handlar om flyktingars vidarebosättning (efter uppehållstillstånd) i förhållande till USA:s 
vidarebosättningspolicy. Den tredje artikeln rör konflikten mellan flyktingars livsstrategier och 
det svenska integrationssystemet. 

Forskningsartikeln skriven av Miguel Peromingo (2014) behandlar arbetets betydelse i 
förhållande till integrationsprocessen i framför allt Sverige men även i övriga EU-länder. Sedan 
2012 menar Peromingo att Sverige intagit en ny integrationsbana och det är en central aspekt av 
vad denna artikel handlar om. I artikeln har han intervjuat en person från Eritrea som kommit till 
Sverige. Peromingo menar att den största utmaningen för flyktingen är att få ett passande arbete i 
det nya landet och detta menar han är en förutsättning för att bli integrerad. 

I artikeln utgår Peromingo (2014) från tidigare forskning gjord 2012 och genom den drar han 
slutsatser att det är svårt för inte enbart flyktingar men även för övriga migranter att få sin 
tidigare examen erkänd i det nya landet. Peromingo kommer även fram genom den tidigare 
forskningen till att flyktingarna har det absolut svårast att få sin tidigare utbildning godkänd samt 
få ett passande arbete i förhållande till övriga migranter. Han pekar på att flyktingar i det nya 
landet anses vara lågutbildade överlag även om de har liknande kunskaper både i utbildning, 
arbete och språk som andra invånare i landet. Han pratar även om integreringsprocessen på den 
svenska arbetsmarknaden där han redogör för inforslingen på den svenska arbetsmarknaden. 
Enligt honom är Sveriges huvudsakliga mål sedan 2012 att redan från start att hjälpa nyanlända 
flyktingar att söka ett passande arbete och detta i kombination med språkliga och 
samhällsmässiga studier. Han menar att arbetsförmedlingen i Sverige inte bortser från tidigare 
utbildning men att man även kollar tidigare erfarenheter och tar del av vad individerna också 
skulle kunna tänka sig att arbeta med. Personen som blir intervjuad i studien har efter 11 månader 
fått ett arbete i Sverige som matchar hennes utbildning, visst talar detta emot de tidigare studier 
men poängen är att den nya svenska integrationsprincipen kan vara av värde. 

Nicole Ives (2007) har utfört en kvalitativ fallstudie med 24 bosniska flyktingar som vidarebosatt 
sig i USA. Vidarebosättning kan förklaras genom människor som fått uppehållstillstånd och får 
bosätta sig i det nya landet. Undersökningen beskriver hur bosnier ska uppnå integration i relation 
till USA:s politiska kontext och program. Centrala teman behandlar deltagarnas språkliga 
aspekter och deras kamp för sysselsättning och sociala stödnätverk som inkluderar Amerikaner 
men även deras tro på att fullt ut kunna vara en del av det Amerikanska samhället. Syftet med 
denna studie är att undersöka bosniska flyktingarnas integration i relation till den övergripande 
Amerikanska strategin för vidarebosättning. I studien definieras integration som flyktingarnas 
sociala, ekonomiska, kulturella och politiska deltagande i landet man kommer till men samtidigt 
ha en relation till sitt hemland. 

Målet för bosniska flyktingar som deltog var att få tillbaks vissa förlorade materiella ägodelar 
som de hade i sitt hemland, dock utan att bli beroende av välfärden. Bosnier jobbade ofta över 
och hade flera jobb samtidigt, detta gjorde så att många blev framgångsrikt integrerade i sitt eget 
samhälle. Språk och sysselsättning grundade på vidarebosättningens policy var faktorer som 
försåg deltagarna med verktyg för att uppnå integration. Engelska som andraspråk var viktigt för 
att både lättare hitta jobb men även chansen att få ett jobb som inte är lågavlönat. Fyra 
huvudkategorier presenterades i resultatdelen: ackulturation och kultur, sysselsättning och 
utbildning, socialt stöd och medborgarskap och involvering i politik som alla är ”verktyg” för att 
bättre integreras i samhället.  
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Slutsatsen är att vidarebosättningen involverar tjänster från olika branscher, vilket kan leda till 
skiftande ansvarstagande och ojämn balans på standarden. För det andra handlar det om 
finansieringskällan till vidarebosättningen, övriga tjänster och program. Ives (2007) menar att 
pengarna som staten lägger undan för vidarebosättningen är baserat på tidigare flyktingar som 
anlänt och därför blir det ekonomiska bidraget till flyktingarna ojämnt och kan chocka statens 
resurser. Då det är av större vikt att hitta ett jobb så fort det går i förhållande till att lära sig 
språket blir det lätt hänt att arbetarna får kortsiktiga anställningar under sämre arbetsförhållanden. 
För det tredje handlar det om att underlätta en stabil sysselsättning och att arbeta för en långsiktig 
självförsörjning och istället för att värdefulla resurser går i spillo om flyktingarna måste ta något 
jobb som är under deras kvalifikation menar Ives (2007) att det måste ske en politisk ändring. Det 
är viktigt menar författaren att flyktingarna flyttas från att vara politiska objekt till ställen där 
dem kan integreras. 

Studien gjord av Marita Eastmond (2010) är en etnografisk sådan där forskaren har följt och 
intervjuat 20 medverkande familjer. Studien påbörjades 1994 och pågick under två år, familjerna 
som Eastmond studerar har flytt från kriget som pågick i Bosnien till Sverige. Under denna 
period befann sig Sverige som tidigare nämnt i en ekonomisk kris och meningarna gällande 
migrationen var delade. Syftet med studien är att uppmärksamma samt sätta flyktingarnas utsagor 
och livsstrategier i förhållande till Sveriges välfärds samt integrationsmål.  

Eastmond (2010) kommer i sin studie fram till att flyktingarna som anlänt till Sverige snabbt ville 
bygga upp sina liv igen. Dock menar hon att problemet var att Sverige hade en hög arbetslöshet 
och var försatt i en svår ekonomisk kris. Genom de utförda intervjuerna kom hon fram till att 
flyktingarna upplevt ett gott bemötande, till exempel fick de boende, mat samt andra åtgärder 
som bidrog till ett stärkt välmående men vad som kunde upplevas som sämre var att nästan ingen 
person sysselsattes överhuvudtaget. Familjerna upplevde att alla flyktingar behandlades likadant, 
i negativ mening. Människorna ville ut i samhället så fort som möjligt för att kunna bygga upp 
sina liv och hjälpa deras nära i Bosnien. När de bosniska flyktingarna kom hit hade de en 
introduktionsperiod på cirka 18 månader där man inte tog tillvara på människorna som kom. Det 
vill säga majoriteten av de 20 familjer som Eastmond följde under perioden 1994-1996 hade höga 
utbildningar och/eller var högt uppsatta på olika företag men kunde få sysselsättning i form av 
arbeten som de ansåg vara påhittade och som inte bidrog till fast anställning. En annan paradox 
som presenteras är att Sverige satsade stora ekonomiska resurser på att tilldela människor terapi. 
Det ansågs vara viktigt för upplevelserna som personerna varit med om men också 
välfärdsantagandet ”för att kunna arbeta så bör man vara frisk”. 

Eastmond (2010) drar slutsatsen att människorna som kom hit strävade efter att bygga upp och få 
ett normalt liv igen men att deras livsstrategier hamnade i konflikt med det svenska samhället. 
Flyktingarna hade svårt att ta sig in i samhället dels för att Sverige välvilligt porträtterade 
flyktingarna som traumatiserade, vilket begränsade deras möjligheter till att börja arbeta och en 
stor mängd tid gick åt till rehabilitering, sitta hemma eller arbetsträna.   

Sammanfattning 
Det svenska samhället begränsar flyktingar från att komma till sysselsättning då det är svårt att få 
sin tidigare utbildning erkänd i relation till det svenska utbildningssystemet, vilket resulterar i 
längre tid av arbetslöshet. Värdefulla resurser tenderar att gå till spillo då utbildade personer ofta 
får ta underkvalificerade arbeten. Det svenska samhället ansåg att krigsflyktingar behövde terapi 
innan man kunde arbeta och komma in i samhället men detta blir motstridigt då många flyktingar 
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anser att sysselsättning skulle kunna vara den ”bästa” formen av terapi för att komma på andra 
tankar. Vidarebosättningen involverar tjänster från flera aktörer och branscher i USA, vilket 
bidrar till ett skiftande ansvarstagande samt en ojämn standard för flyktingar. I både Sverige och 
USA är det enligt författarna svårt att få sin tidigare examen översatt. I Sverige sätts flyktingar på 
språkkurser så fort de kommer hit medan de i USA främst fokuserar på att sysselsätta 
flyktingarna. Dock kan slutsatsen vara att inget av integrationssystemen är särskilt framgångsrikt 
men att det svenska kan vara att föredra då språket är en central del för att bli integrerad.  

Sammanfattning av den tidigare forskningen 
Efter att ha behandlat den tidigare forskningen på området fann vi tre återkommande teman och 
dessa var sysselsättning, hälsa och socialisering samt samhällsstruktur i förhållande till 
integration. Vi tycker oss se att alla tre teman är beroende av varandra och är centrala i relation 
till huruvida flyktingar kommer att integreras eller inte i det svenska samhället. Exempelvis kan 
ett problematiskt integrationssystem vara följden av specifika politiska riktlinjer. De politiska 
riktlinjerna kan försvåra sysselsättningsmöjligheterna vilket kan leda till en sämre individuell 
samt familjär hälsa där både det sociala, psykiska samt fysiska välmående påverkas negativt och 
detta gör att integrationsprocessen kan ses som utmanande och problemfylld. Om däremot 
integrationssystemet är bra, det vill säga där flyktingarna sysselsätts snabbt, får ett gott 
bemötande och socialt stöd så tenderar det att lindra dessa personers tidigare traumatiska 
upplevelser. Det stärker även deras välmående samtidigt som det möjligtvis kan bidra till en 
snabbare integrationsprocess i det nya samhället.  

Vårt bidrag till den tidigare forskningen 
I genomgången av de tidigare vetenskapliga artiklarna har vi funnit att det finns många studier 
som berör integration i förhållande till flyktingar. Studierna är både kvantitativa och kvalitativa 
men alla tenderar att ha riktade förhållningssätt till frågeställningen där de behandlar enskilda 
aspekter av integrationen, det vill säga exempelvis fokuserar de enbart på sysselsättning, hälsa 
eller samhällsstrukturella problem. Ingen av studierna behandlar fler aspekter i 
integrationsprocessen. Vårt bidrag till den tidigare forskningen syftar till att belysa integrationen 
ur ett bredare perspektiv från bosniska flyktingars upplevelser. 

Metod 
Under detta avsnitt presenteras den valda metoden samt motivering av valet. Som läsare kommer 
du att få en presentation av den grundade teorin (GT). Vi kommer även att redogöra för etik vid 
intervjuer och vårt användande av kvalitetskriterier. Slutligen presenteras datainsamling, urval 
och analysprocess i de olika faserna samt en avslutande metodologisk översikt. 

Motivering av metodval 
Då det tänkta intresseområdet är nytt för oss i den mening att båda är uppväxta i Sverige har vi 
inte någon vidare kunskap om just integrationen mer än vad som sägs i media. Vilket gör oss 
nyfikna på att utifrån respondenternas perspektiv undersöka deras upplevelser i förhållande till 
integration. Då det ständigt flyr människor till Sverige gör detta fenomen oss väldigt nyfikna på 
det nämnda området. Fördelen med att välja en grundad teori är först och främst att vi kommer in 
i studien förutsättningslöst. Men även att den är en blandning mellan induktiv och deduktiv 
metod, vilket innebär att forskaren till en början inte har någon bestämd frågeställning som hen 
”testar” utan låter datamaterialet tala och målet är att det ska leda hen till det mest centrala samt 
grundandet av en teori (Hartman, 2001:36).  
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Metodens grundantaganden 
Sociologerna Barney Glaser och Anselm Strauss ses som skapare av den grundade teorin (GT), 
anledningen till att de utformade den grundade teorin var för att de ansåg att de induktiva 
metoderna samt de deduktiva metoderna hade relativt stora brister (Hartman, 2001:35, Glaser 
2010:61). Med utgångspunkt från en induktiv metod väljer forskaren först ett problem för 
undersökning där man sedan gör ett urval för att slutligen kunna bilda en teori så neutralt som 
möjligt baserat på det insamlade datamaterialet. Glaser (Hartman, 2001:57–58) menar att det blir 
problematiskt då man redan från första början har formulerat ett problem leder till att man tvingar 
fram en teori men även att forskaren kan bli styrd och gå miste om viktiga poänger. Den 
deduktiva metoden kan ses som ”hypotesprövande” vilket i stora drag inte bidrar till någonting 
nytt, snarare kompletterar den och/eller förhoppningsvis stärker redan etablerade teorier.  

För att kunna förstå den grundade teorins byggstenar är det viktigt att beskriva metodens 
förhållande till induktion och deduktion då detta kan ses som ett vitalt fundament till metodens 
utformning. Vanligt för kvalitativa metoder är att de antingen är induktiva eller deduktiva med ett 
urval som grund. Den grundade teorin kan dock ses som en induktiv metod men med deduktiva 
inslag och fler urval än ett för att nå det väsentliga. Det vill säga man går in i undersökningen 
öppet samt förutsättningslöst utan någon fast frågeställning. Vad man vill studera är ett område 
som verkar intressant där målet är att låta datamaterialet styra in forskaren på det som tenderar att 
vara viktigt (Hartman, 2001:61, Glaser, 2010:134–135). Den grundade teorin består av flera faser 
där man i varje fas varvar urval, datainsamling och analys för att kunna generera en teori.  

Man kan säga att den grundade teorin utifrån Glaser består av tre faser vilket även är utmärkande 
för denna metod. I den öppna fasen ligger störst fokus på att ha ett öppet förhållningssätt för att få 
en så bred ingång som möjligt till intresseområdet. Målet är i denna fas att finna så många 
kategorier som möjligt samt utvinna kärnkategorin. Genom att faktiskt koda det insamlade 
datamaterialet är det tänkt att man ska finna kategorier, faktiskt kodande innebär enligt Hartman 
(2001:80) att söka efter kategorier som är lämpade att begreppsliggöra. Men hur kan man se vad 
en kategori består av? Jo, med hjälp av indikatorer/incidenter (Glaser, 2010;157) vilka framträder 
som ord i det insamlade datamaterialet som indikerar på någonting relevant och återkommande 
som är i behov av att kategoriseras och begreppsliggöras. När det inte längre uppstår någonting 
nytt har man uppnått teoretisk mättnad och det betyder att man är redo att utse kärnkategorin. 
Vad kännetecknar kärnkategorin? Glaser (2010:46, Hartman, 2001:88) redogör för en mängd 
kriterier som denna huvudsakliga kategori ska bestå av och den kanske viktigaste är att den ska 
ha en dominerande roll och vara genomgripande i datamaterialet. För att utse kärnkategorin samt 
att generera en teori räcker det dock inte enbart med kodning utan även med hjälp av sina 
minnesanteckningar som består av teoretiska idéer som även dessa ser lite olika ut beroende på 
vilken fas man befinner sig i. De teoretiska idéerna har forskaren tecknat ned för sig och det är 
utifrån dessa som GT-forskaren utarbetar sin kärnkategori och teori (Hartman, 2001:84).  

Inför den selektiva fasen har man utsett en kärnkategori. Här gäller det att i relation till sina 
kategorier, teoretiska idéer och minnesanteckningar att finna det väsentliga i datamaterialet och 
sålla bort det som är av mindre relevans (Hartman, 2001:88). Man kan nu se det som att studien 
avgränsas. Forskaren vill utifrån sina minnesanteckningar och teoretiska idéer som är tänkta att 
föra studien vidare mätta de relevanta kategorierna som knyter ett band till kärnkategorin med 
hjälp av specifika datainsamlingar. Detta kan man göra genom att exempelvis maximera och 
minimera skillnader inom kategorierna. 
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I den teoretiska fasen börjar man att teoretiskt koda materialet. Det teoretiska kodandet skiljer sig 
åt från det faktiska kodandet som sker i den första fasen där man söker att finna kategorier. I det 
teoretiska kodandet vill man istället finna relationerna mellan kategorierna och utifrån kriterierna 
som uppstår bestämmer man vilken typ av data man är i behov av, vilka sedan ska bidra till att 
utforma teorin. I sorteringen som sker i den sista fasen är det tänkt att minnesanteckningarna ska 
ligga som grund. Här jämför man teoretiska idéer och data med varandra (Hartman, 2001:90) 
med målet att förstå hur kategorierna tillsammans bildar ett ”nät” kring kärnkategorin. 

En annan aspekt som kan anses vara viktig för den grundade teorin är att en form av 
datainsamling kan bidra till ett skevt datamaterial, särskilt i den grundade teorins första urval där 
man egentligen inte vet vad man är ute efter. Inom GT förespråkar man istället för enbart 
intervjuer/textmaterial/observationer ”all i data” (Glaser, 2010:60, Hartman, 2001:63–64) som 
syftar till att alla typer av datamaterial kan ses som användbara för studien.  

I relation till forskaren inom grundad teori är det viktigt att utveckla den teoretiska känsligheten 
som handlar om att lära sig inse vad datamaterialet gör anspråk på. Med detta menar Hartman att 
det är viktigt att vara medveten, öppen och inkännande i studien. Det är alltså som forskare 
viktigt att enligt Hartman (2001:100) utveckla den teoretiska känsligheten som egenskap då detta 
bidrar till att kreativt och kvalitativt identifiera vad som är det centrala i datamaterialet.  

Intervjuer och etik 
Då vår studie innefattar intervjuer och delvis kan uppfattas vara riktad mot en ”viss” grupp 
kommer vi här att reflektera kring etiska dilemman. Nygren (2012:31) pratar om att risken finns 
att studien kan bidra till ett förtryck mot gruppen och detta har vi haft i åtanke i presentationen av 
vårt resultat så att ingen person kommer till skada. Ett annat dilemma är att våra intervjupersoner 
har flytt krig, detta kan komma att beröras under intervjuerna och här har det gällt för oss att vara 
försiktiga då denna information kan framkalla obehag och enligt Nygren (2012:29–30) orsaka 
skada hos intervjupersonerna. Vi har inför intervjuerna redogjort för respondenterna att de inte 
behövt svara på frågor som kan väcka obehag men även informerat om att deltagandet kan leda 
till att de kan må dåligt efter medverkandet.  

Forskare har en skyldighet gentemot sina respondenter och det är att förhålla sig till de 
forskningsetiska principerna och detta kan för intervjupersonerna uppfattas som ett individskydd. 
Detta innebär att människorna som vi har intervjuat har fått tagit del av informationskravet, 
konfidenskravet, samtyckekravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet:7-14). Vi har bett 
samtliga respondenter om lov att spela in intervjuerna men att inspelningen inte varit av någon 
större betydelse om det upplevts som frånstötande.  

Kvalitetskriterier 
Vi har valt att ta del av några av Symon & Casells begrepp som är tänkta att tillföra trovärdighet 
till studien. Ett kvalitetskriterium som rangordnas högt är en hög trovärdighet och detta har vi 
arbetat med genom att förhålla oss till peer debriefing, confirmability samt vad Symon & Casell 
nämner credibility. Genom peer debriefing har vi ständigt fört diskussioner och tydligt utmanat 
varandras antaganden (Symon & Casell, 2012:207) kring tolkningen med kodandet och 
genererandet av teorin men även med vår handledare som vi haft en kontinuerlig kontakt med. 
Genom confirmability har vi i enighet med Symon & Casell (2012:208) sökt att vara tydliga med 
att visa varifrån datamaterialet kommer ifrån samt hur vi har arbetat för att nå fram till våra 
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antaganden, vilket även lett till att presentationen är detaljrik. Vårt slutliga mål var att uppnå 
credibility och här var en viktig aspekt att låta all data tala (Symon & Casell, 2012:211), vårt mål 
var alltså att göra alla intervjupersoners röst hörda. Vi anser att alla dessa kvalitetskriterier är i 
enighet med den grundade teorins anspråk på kvalitet då de bidrar till trovärdiga antaganden samt 
bidrar till att teorin växer fram ur datamaterialet då vi ständigt för diskussioner med varandra och 
att vi detaljrikt låter intervjupersonernas röst göra sig hörda.    

Den öppna fasen – urval, datainsamling och analys 
I den öppna fasens inledning hade vi ingen fast frågeställning dock ett intresseområde som vi 
ansåg var relevant i förhållande till den rådande flyktingkrisen i Sverige men även övriga Europa. 
Det valda intresseområdet är ”Integration utifrån bosniska flyktingar som kommit till Sverige”. 
Området är som vi anser av samhällelig relevans då det kan bidra till att synliggöra eventuella 
förtjänster och brister med det svenska samhällets integrationssystem.  

Inom grundad teori är urvalsprincipen teoretiskt urval central och det innebär att urvalet är 
framåtsträvande och sker kontinuerligt under studiens gång (Patton, 2002:239). I den öppna fasen 
ville vi i enighet med det teoretiska urvalet få reda på så mycket som möjligt kring ämnesområdet 
och detta genom att få fram så många kategorier som möjligt. Detta har vi tänkt göra genom 
främst intervjuer men också tidningsartiklar för att få en översikt på området då sociologerna 
inom grundad teori som tidigare nämnt förespråkar ”all is data” (Glaser, 2010:60). Enligt 
Hartman (2002:70) finns det två huvudsakliga krav på det teoretiska urvalet och dessa är att de är 
ändamålsenliga och relevanta för studien och för vardera fas. Med detta i åtanke hade vi ett 
huvudsakligt krav på våra intervjupersoner, vilket var att de minst skulle vara 18 år när de 
kommit till Sverige för att de eventuellt har en bättre och klarare uppfattning om det svenska 
samhället än vad till exempel barn hade när de kom till Sverige i inledningen av 90-talet. Vi tog 
kontakt med den Bosniska föreningen i Västerås för att få hjälp med intervjupersoner som mötte 
våra krav. Vi blev rekommenderade en person, därefter rekommenderade han oss vidare till 
intervjuperson 2 som båda mötte våra krav. Intervjuerna i denna fas varade båda i cirka 60 
minuter. Datainsamlingen bestod i den första fasen av intervjumaterial.  

Enligt Glaser så är det viktigt att forskaren inte har några fasta frågeställningar i den första fasen. 
Han förespråkar istället ett öppet förhållningssätt där intervjupersonerna och datamaterialet får 
möjlighet att tala om för forskaren vad som är relevant. Därför valde vi att använda oss av en 
tematisk mall (se bilaga 1) där intervjupersonerna fick tala fritt kring de teman som rörde 
intresseområdet. Innan vi inledde intervjuerna presenterade vi oss samt vår studie och vi lät även 
deltagarna ta del av de forskningsetiska principerna. Vi bad även om tillstånd att spela in 
intervjukonversationen då vi såg det som en fördel då vi kunde använda dessa som back-up om vi 
missade någonting eller uppfattade saker på olika sätt. Under intervjuerna la den ena av oss mer 
fokus på samspelet med intervjupersonerna medan den andra antecknade vad respondenten sade.  

Direkt efter intervjuerna satte vi oss ner för att diskutera våra anteckningar och mer genomförligt 
skriva ner dem. När vi gjort intervjuerna i den öppna fasen började vi koda fram kategorier samt 
söka efter kärnkategorin. Men hur har vi kodat fram kategorierna? Vi har först letat efter 
incidenter/händelser av betydelse i intervjumaterialet som är återkommande hos båda 
intervjupersonerna sedan har vi jämfört dessa incidenter med varandra med målet är att få fram 
egenskaper som karaktäriserar kategorierna. För att få fram kärnkategorin räckte det inte enbart 
med att faktiskt koda materialet utan för att vi skulle få fram den använde vi oss även av våra 
minnesanteckningar som bestod av våra tankar och idéer rörande begreppsbildningen. Glaser 

17 

 



(2010) och Hartman (2001) redogör även för en mängd kriterier som synliggör kärnkategorin, 
vilket även har hjälpt oss att få fram den. Kategorin som var mest förekommande i datamaterialet 
som spelade en central roll och som vi utsett till kärnkategorin är ”Brister i mottagandet hos 
myndigheterna.”. I studien innefattar myndigheterna migrationsverket, arbetsförmedlingen, 
socialtjänsten samt skolan. Båda intervjupersonerna i den öppna fasen berättade återkommande 
om myndigheternas (utifrån dem) bemötande som begränsade dem och gjorde att de på egen 
hand fick ordna upp sina liv på ett sätt som för intervjupersonerna var tillfredsställande och 
långsiktigt hållbart. Det vill säga, hade de följt myndigheternas riktlinjer hade integrationen 
möjligtvis blivit utdragen. När vi inte längre kunde finna någonting nytt i datamaterialet insåg vi 
att den teoretiska mättnaden hade uppnåtts. 

Till grund av vad vi kommit fram till med hjälp av kodningen samt minnesanteckningarna leder 
detta oss vidare i studien för att söka skillnader i integrationen utifrån bosniska flyktingar. Vi 
tänker även att detta fokus ska bidra till att ytterligare mätta kategorierna. Modifieringen av 
intresseområdet/frågeställningen är inför den selektiva fasen ”Skillnader i integrationen utifrån 
bosniska flyktingar som kommit till Sverige”. 

Den selektiva fasen – urval, datainsamling och analys 
I den öppna fasen fann vi tolv kategorier varav nio av relevans samt en kärnkategori som vi anser 
är besläktade till varandra. I den selektiva fasen var vårt mål att söka faktorer som bidrar till 
integration respektive drar ut den samt mätta kategorierna genom att tillskriva dem ytterligare 
karaktäristika. Vår modifierade frågeställning var nu ”Skillnader i integrationen utifrån bosniska 
flyktingar som kommit till Sverige”. Vi utformade en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 2) 
som berörde kategorierna som vi fått fram i den öppna fasen och som var ämnad att besvara vår 
modifierade frågeställning. Vi ställde även följdfrågor som naturligt passade in i förhållande till 
respondenternas uttalanden och som vi fann av intresse. 

I den selektiva fasen intervjuades människor med olika kön, utbildningsnivå samt ålder men 
gemensamt för intervjupersonerna är att de flytt kriget i Bosnien på 90-talet. Detta kan liknas vid 
ett kriterieurval enligt Patton (2002:38) men som samtidigt mötte det teoretiska urvalets krav på 
ändamål och relevans. I denna fas genomfördes sex intervjuer där respondenterna inledningsvis 
fick ta del av de etiska principerna samt fick bestämma tid och plats för vart intervjun skulle tas 
vid. Vi lyckades få tag på intervjupersoner som mötte våra krav inledningsvis genom bosniska 
föreningen men därefter på rekommendationer från intervjupersonerna likt ett snöbollsurval 
(Patton, 2002:37–38). Intervjuerna varade mellan ca 40-100 minuter. Datainsamlingen bestod i 
denna fas av intervjumaterial där den ena av oss la mer energi på samspelet med 
intervjupersonerna medan den andra antecknade. Vi spelade in intervjuerna med godkännande 
från intervjupersonerna som back-up till vår förståelse och tolkning. Efter att intervjuerna 
genomfördes diskuterade vi och skrev ner sammanfattningar av respektive intervju direkt efter att 
dessa genomförts för att minimera risken att glömma bort relevanta aspekter. 

I den selektiva fasens inledning valde vi med hjälp av våra minnesanteckningar (som bestod av 
tankar och idéer) att utesluta två kategorier vilka vi inte valt att presentera i den öppna fasens 
resultatdel då vi klassar dessa som irrelevanta i förhållande till kärnkategorin. Detta stämmer 
överens med vad Hartman (2001:83) påpekar i relation till den selektiva fasen syfte. Analysen i 
den selektiva fasen bestod först av att selektera relevanta kategorier samt att finna ytterligare 
egenskaper och mätta dessa kategorier baserat på den selektiva fasens intervjuer. Ytterligare 
karaktäristika har vi analyserat fram genom att fortsätta jämföra incidenter/händelser med 
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varandra utifrån datamaterialet. Vilket är i enighet med Glasers (2010:43) påstående om att ett 
ständigt jämförande mellan incidenter bidrar till att få fram egenskaper av betydelse hos 
kategorierna som höjer kategoriernas värde. I relation till frågeställningen: ”Skillnader i 
integrationen utifrån bosniska flyktingar som kommit till Sverige” har vi kommit fram till att det 
är svårt att dra en generell slutsats där faktorerna ålder, kön eller tidigare utbildning ses som 
fördelaktigt i relation till integrationen då vi enbart haft åtta intervjuer där inga tydliga mönster 
framkommit. Däremot kan vi dra slutsatsen att den egna initiativförmågan kan ses som en starkt 
bidragande faktor för att individen bättre och snabbare integreras i det svenska samhället.  

Inför den teoretiska fasen var syftet att söka vilka kategorier som främjat respektive dragit ut på 
integrationen i det svenska samhället utifrån bosnier som flytt från kriget samt hur dessa 
kategorier samspelar med varandra. Frågeställningen blev där av i den teoretiska fasen: ”Vilka 
faktorer möjliggör respektive hämmar integrationen och hur samspelar dessa kategorier med 
varandra?”. Vi strävade fortsatt efter ett öppet förhållningssätt där vi på förhand inte lät oss 
styras av förutfattade meningar. Att ha förutfattade meningar kan leda till att vi som forskare 
samlar material som vi anser är relevant i relation till vad som verkligen är av relevans (Hartman, 
2001:35) och kommer använda oss av ytterligare två intervjupersoner i den teoretiska fasen.  

Den teoretiska fasen – urval, datainsamling och analys 
I den selektiva fasen valde vi bort kategorier som vi ansåg vara irrelevanta, vi sökte även 
skillnader i integrationen samt mättade de befintliga kategorierna. När vi upplevde att vi uppnått 
den teoretiska mättnaden valde vi att bege oss vidare till den teoretiska fasen där syftet nu var att 
söka vilka faktorer som främjar respektive hämmar integrationen i det svenska samhället utifrån 
bosnier som flytt från balkankriget. Med detta syfte i åtanke blev frågeställningen i den teoretiska 
fasen ”Vilka faktorer möjliggör respektive hämmar integrationen och hur samspelar dessa 
kategorier med varandra?”, där denna frågeställning med hjälp av vår tredje intervjuguide (se 
bilaga 3) är tänkt att hjälpa oss att besvara denna frågeställning samt bidra till teorigenereringen. 
Inför varje intervju tog respondenterna del av de etiska principerna och vi fick även tillåtelse att 
spela in intervjuerna på band. Vi har som i tidigare faser valt att den ena av oss har lagt mer fokus 
på att fokusera på samspelet och där den andra flitigt antecknat vad som sagts då vi anser att detta 
tillvägagångssätt fungerat mycket bra. Vi har efter varje intervju diskuterat och skrivit ihop en 
sammanfattning av intervjuerna för att inte gå miste om samt glömma bort relevanta utlåtanden. 
Återigen har vi valt att inte transkribera intervjuerna då Glaser starkt argumenterar emot detta, en 
viktig anledning är att sammanhanget eller med andra ord kontexten är av största vikt och Glaser 
(2010:125–127) menar att man genom transkribering lätt missar sammanhanget. Däremot har vi 
använt inspelningarna som back-up och även inhämtat våra citat därifrån.    

I den teoretiska fasen har syftet som sagt varit att söka relationer och samspel mellan samtliga 
kategorier som vi utvunnit och mättat i den selektiva fasen. Målet med att söka relationerna ligger 
till grund för att generera en teori. För att göra detta har vi ägnat oss åt teoretisk kodning, det vill 
säga jämfört och sorterat våra tidigare minnesanteckningar angående kategorierna med varandra 
där fokus legat på de teoretiska idéerna. Genom detta har vi funnit ett troligt samband mellan 
kategorierna. Men för att styrka dessa möjliga samband som vi funnit har vi genomfört ytterligare 
två intervjuer med öppna frågeställningar (se bilaga 3) för att söka efter mer information kring 
sambanden, vilket också stämmer överens med Hartmans metodanspråk (2001:88) gällande den 
teoretiska fasens analys. Men vi ser också intervjuerna som en form av bekräftelse på att 
relationerna vi fått fram genom den teoretiska kodningen möjligtvis stämmer.   
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Metodologisk översikt 
Den öppna fasen Den selektiva fasen Den teoretiska fasen 

Intresseområde: 
Integration utifrån Bosniska 
flyktingar som kommit till 
Sverige  
 

Frågeställning: 
Skillnader i integrering 
utifrån Bosniska flyktingar 
som kommit till Sverige  

Frågeställning: 
Vilka faktorer möjliggör 
respektive hämmar integrationen 
och hur samspelar dessa 
kategorier med varandra  

Urval: Teoretiskt (öppet) 
Bosniska föreningen: 
Intervjuer med två män i 55 
års ålder som flytt 
balkankriget på 90-talet.  

 

Urval: Teoretiskt (kriterie- 
och snöbollsurval)  
Intervjuer med två kvinnor, 
41 respektive 60 år och fem 
män i 40-63 års ålder. En 
variation bland 
utbildningsnivå, ålder och 
kön.   

Urval: Teoretiskt (kriterie- och 
snöbollsurval)  
Intervjuer med två män i 47 
respektive 53 års ålder.   

Kärnkategori: 
Brister i mottagandet hos 
myndigheterna  

Kärnkategori:  
Brister i mottagandet hos 
myndigheterna  

Kärnkategori:  
Brister i mottagandet hos 
myndigheterna  

Kategorier: 
Vikten av meningsfull 
sysselsättning och 
försörjning, Förändrade 
framtidsvisioner, Dåligt 
välmående, 
Initiativförmågans betydelse, 
Bemötande som 
möjliggörande, Bemötande 
som begränsar individens 
handlingsutrymme, Ovisshet, 
Språkkunskaper, Sociala 
kontakter, Vägen till 
Sverige, Kriget 

Kategorier: 
Vikten av meningsfull 
sysselsättning och 
försörjning, Förändrade 
framtidsvisioner, Dåligt 
välmående, 
Initiativförmågans betydelse, 
Bemötande som 
möjliggörande, Bemötande 
som begränsar individens 
handlingsutrymme, Ovisshet, 
Språkkunskaper, Sociala 
kontakter 

Kategorier: 
Vikten av meningsfull 
sysselsättning och försörjning, 
Förändrade framtidsvisioner, 
Dåligt välmående, 
Initiativförmågans betydelse, 
Bemötande som möjliggörande, 
Bemötande som begränsar 
individens handlingsutrymme, 
Ovisshet, Språkkunskaper, Sociala 
kontakter 

Fokus: 
Utvinna kategorier samt 
kärnkategori 

Fokus: 
Selektivt val av kategorier 
med koppling till 
kärnkategorin samt 
utveckling av dessa 

Fokus: 
Relationer mellan kategorier för 
att kunna generera en teori 

                                                                                                                                                       (Tabell 1:1) 

 
Tabell 1.1.  
Tabellen visar hur tillvägagångsprocessen rörande frågeställning, urval och kärnkategori har 
utvecklats samt vilka kategorier som uppstått och vart fokus legat i faserna.   
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Resultat 
Resultatet presenteras i tre delar där det i den första delen redogörs för de kategorier som uppstått 
samt kärnkategorin. I den andra delen beskrivs kategorierna mer omfattande. Till slut presenteras 
relationerna mellan kategorierna och kärnkategorin med hjälp av en genererad teori. 

Resultat i öppna fasen 
Brister i mottagandet hos myndigheterna 
Denna kategori kan begränsa anpassningen till det nya samhället. Begränsningen visar sig på 
olika områden, dels genom att komma ut i samhället överhuvudtaget men även i relation till att få 
arbete samt sin tidigare utbildning erkänd i Sverige. Intervjuperson 2 (IP 2) talar om det svenska 
samhällets begränsningar i relation till sysselsättning. 

”… det var svårt att få arbete i Sverige. Arbetsförmedlingen bidrog inte med någon hjälp, det 
enda de erbjöd mig var att gå en kurs i svenska som var enklare än de jag gått innan. Syftet med 

att jag skulle gå denna kurs var enbart för att jag skulle få ersättning.” 
Arbetsförmedlingen kunde inte hjälpa IP 2 med arbete utan erbjöd honom enkla kurser som var 
under hans kunskapsnivå för att han skulle få ersättning. IP 1 talar om ett annat fenomen där det 
svenska integrationssystemet inte tar vara på utbildningsresurser. 

”Jag träffade min tidigare kollega som var en mycket duktig ingenjör i Bosnien när jag åkte 
tunnelbanan i Stockholm en dag och han jobbade då som pizzabagare… När jag träffade honom 
igen 2-3 år senare arbetade han också som ingenjör, jag vet inte om det var mitt exempel eller 

berättelse som hjälpte honom… Jag menar att det svenska samhället måste upplysa dessa 
människor om vilka vägar de kan gå.” 

En central aspekt är att det svenska samhället enligt IP 1 borde upplysa de som kommer hit om 
vilka möjligheter de har. Det kan uppfattas som att samhället inte tar tillvara på människors 
tidigare utbildningar, utan om man ska lyckas med att få arbeta med vad man vill bör man göra 
motstånd och tydligt försvara sig själv samt sina tidigare kunskaper. Dock tenderar fallet vara att 
det svenska samhället vill göra sig själv en tjänst genom att erbjuda människor som kommer hit 
kurser eller sysslor som uppfattas vara bristyrken.      

Vikten av meningsfull sysselsättning och försörjning 
En återkommande aspekt i intervjuerna handlade om arbetets betydelse. IP 2 berättar om stödet 
från det svenska samhället samt vikten av att ha ett arbete för att kunna försörja familjen och 
bygga upp ett nytt liv. 

”… det underlättade att allt var serverat när jag kom till Sverige men efter uppehållstillståndet 
ville jag bara börja arbeta och försörja mig och min familj /…/Arbetsmöjligheterna i Västerås 

var också väldigt begränsade, jag började dela ut reklam samt arbeta som säljare bara för att ha 
någonting att göra. Men arbetena var olönsamma och passade inte mig långsiktigt.” 

I IP 2:s fall är det tydligt att arbetet har en stor betydelse för honom men också för att kunna 
försörja sin familj. IP 1 berättar att arbetet var viktigt för honom och tog därför flera olika arbeten 
för att hålla sig uppdaterad på ingenjörsområdet.  

”För mig var arbetet viktigt, jag tog ett arbete i Finspång trots att det var cirka 200km från min 
familj /…/ jag hade en etta där och pendlade veckovis till Stockholm /…/ Jag sökte jobb parallellt 

för att komma närmare min familj.” 
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IP 1 berättar att arbetet var viktigt för honom och tog därför ett arbete på hans område trots att det 
var ett stort avstånd från hans familj men försökte parallellt med jobbet att på något sätt komma 
närmare sin familj. Vi kan se att arbetet har en stor betydelse för individernas liv. 

Förändrade framtidsvisioner 
När individer kom till Sverige från Bosnien var de ofta inställda på att få åka tillbaka till sitt 
hemland så fort kriget tagit slut. Detta kan ha påverkat deras framtida visioner i Sverige. IP 1 och 
IP 2 berättar att det var en tid när de kom till Sverige där de båda trodde att de skulle komma 
tillbaka till Bosnien så fort kriget tagit slut.  

”Jag trodde att jag och min familj skulle vara i Sverige i några månader och sedan åka tillbaka 
till Bosnien så fort kriget tagit slut men så blev det inte, efter några månader fick jag och min 

familj permanent uppehållstillstånd i Sverige.”  (IP 2) 

IP 2 berättar att han trodde att han och hans familj skulle åka tillbaka till Bosnien efter några 
månaders vistelse i Sverige så fort kriget tagit slut men att de plötsligt fick stanna kvar i Sverige. 
Detta är också någonting som IP 1 talar om. 

”Vi hamnade i ett läger mitt ute i skogen och blev kvar där i cirka ett år utan någon som helst 
information om vad som skulle hända /…/ skulle vi bli kvar i Sverige? Skulle vi skickas tillbaka 

till Bosnien? Vad kommer att hända med mig och min familj?” 
IP 1 berättar att den långa väntan på beslutet om vad som skulle hända var det värsta då han inte 
kunde planera framåt i tiden för varken honom eller hans familj. Genom dessa händelser har vi 
uppmärksammat att detta kan ha påverkat dessa människors framtidsvisioner. 

Dåligt välmående 
När flyktingar från kriget i Bosnien kommit till Sverige har de upplevt händelser som kan ha 
påverkat deras välmående. Vägen in i det svenska samhället kan både styrka deras välmående 
men även begränsa det. IP 1 talar om en jobbig första period i Sverige där tiden stod helt stilla 
och där ett helt år gått till spillo. 

”Vi kom från kriget i Bosnien till Sverige där vi blev placerade på ett militärläger mitt ute i 
skogen i cirka 1-1.5 år /…/ det var som ett fängelse, vi hade ett litet rum, fick mat och sovplats 

men ingenting mer /…/ vi fick inte lära oss det svenska språket eller göra någonting annat, bara 
sitta och vänta i över 1 år och detta har lämnat sina spår.” 

IP 1 berättar att de placerades i ett militärläger, vilket beskrivs som likställt med ett fängelse. 
Under denna ovissa tid påverkades deras hälsa negativt både psykiskt och fysiskt då han upplever 
att det var 1-1.5 år av att inte veta vad som skulle hända. IP 2 berättar att det var en tuff period 
under tiden som arbetssökande och detta påverkade hans välmående. 

”Det var påfrestande för mig att söka jobb då jag inte kunde språket till 100 % och det 
underlättade inte med att nästan alltid bli nekad. Det tog på mina krafter.” 

IP 2 pratar om att jobbsökandet som skedde på egen hand tärde på honom och detta var någonting 
som påverkade hans välmående negativt. Individens välmående kan påverkas negativt av 
asylprocessen men även efter beskedet om uppehållstillstånd. 

Initiativförmågans betydelse  
Den egna initiativförmågan tenderar vara en viktig aspekt för att integreras på arbetsmarknaden 
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och jobba med det man önskar. IP 1 talar om hans eget initiativ till att återuppta arbetet som 
ingenjör. 
”Jag ville ta upp ingenjörsarbetet för jag insåg att om jag skulle lämna det bakom mig skulle jag 

bli en ”förlorad ingenjör”. Jag tog ett arbete med bra betalt i Stockholm för att kunna vara 
uppdaterad på området trots att det var enformigt och tråkigt /…/ Då tog jag chansen att ta ett 
arbete på mitt område trots lägre lön, längre ifrån min familj och sämre arbetsförhållanden.” 

Det framkommer att initiativförmågan var avgörande för att IP 1 skulle få arbeta med det han 
ville och var utbildad till. IP 2 berättar om sitt eget initiativtagande när han fick anställning. 

”Jag kände att jag inte bara kunde sitta hemma och vänta och rulla tummarna /…/ Efter en viss 
tid av arbetssökande på egen hand fick jag en praktikplats på ett företag, det var fysiskt 

ansträngande och inte långsiktigt givande. Jag sökte då fler tjänster både internt och externt och 
fick slutligen komma på intervju med min nuvarande chef på ett företag som gav mig jobbet.”  

Att få ett arbete som IP 2 trivs med är något som han på egen hand aktivt har behövt anstränga 
sig för. Det framkommer i båda fallen att den egna initiativförmågan är av stor betydelse för att få 
ett trivsamt och tillfredsställande arbete. 

Bemötande som möjliggörande 
Respondenterna talade om ett gott bemötande som var av betydelse för deras väg in i det svenska 
samhället. IP 1 beskriver ett gott bemötande där svenska familjer hjälpte honom och hans familj 
in i det svenska samhället.  

”Efter vi fick uppehållstillstånd blev bemötandet från Sverige mycket bättre. Vi kände oss 
välkomna, min familj fick kontakt med andra svenska familjer som erbjöd att hjälpa oss. Vi 

lagade mat tillsammans och fick lära oss om den svenska kulturen /…/ Vi har kontakt med vissa 
familjer än idag.” 

IP 1 beskriver ett gott bemötande från svenska familjer som erbjudit sin hjälp efter att de fått 
uppehållstillstånd i Sverige. Det goda bemötandet visade sig i form av gemensam matlagning 
samt att IP 1 och hans familj fick lära sig om den svenska kulturen. IP 2 berättar att bemötandet i 
Sverige överlag har varit bra. 

”De flesta av det svenska folket som jag har blivit bemött av har varit väldigt snälla och 
hjälpsamma /.../ alla bemötanden har varit bra förutom det med arbetsförmedlingen som inte 

hjälpte mig med att söka jobb” 
IP 2 pratade om att han inte har haft några problem gällande bemötandet. Detta påvisar han när 
han säger att det enda bemötandet i negativ mening är det från arbetsförmedlingen. Det 
framkommer i IP 1:s fall att han fick hjälp av familjevännerna att lära sig om det svenska 
samhället. IP 2 talade om ett allmänt gott bemötande som underlättat för honom. 

Bemötande som begränsar individens handlingsutrymme 
Intervjupersonerna berättar om bemötande som begränsat deras väg till ett hållbart arbete. IP 2 
berättar att det var svårt att få ett arbete i Sverige trots att många företag sökte anställda. 

”Jag fick på eget initiativ söka jobb och det var tufft. Många företag annonserade om att de var i 
behov av anställda, när jag fick kontakt med dem skulle chefen oftast återkomma om svar. Efter 
flera intervjuer på olika företag som gick bra skulle cheferna höra av sig angående jobbet men 

de svarade aldrig och jag upplevde det som att de bara ville bli av med mig.” 
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I IP 2:s fall synliggörs det att företag har hämmat hans handlingsutrymme. IP 1 berör också denna 
kategori när han talar om de dåliga arbetsförhållandena han hade vid ett tillfälle. 

”Jag fick chansen att ta ett arbete på mitt område som projektledare och tog det /…/ företaget 
var ganska intressant men arbetsförhållandena hos honom var hemska. Så jag sökte mig vidare 

och fann snart ett nytt arbete.” 
IP 1 menar att arbetsförhållandena på företaget var hemska och att han snabbt sökte sig vidare till 
ett annat arbete. Båda dessa fall tyder på ett begränsande bemötande från olika företag, skillnaden 
är att IP 2 upplevde sig orättvist behandlad i arbetssökandet medan IP 1 upplevde det på arbetet.  

Ovisshet 
Respondenterna talar om oklara situationer i inledningen av deras tid i Sverige. IP 1 pratar om 
ovissheten när de kommit till Sverige, att inte veta någonting om hur deras liv skulle komma att 
fortskrida.  

”När vi kom till Sverige hamnade vi på ett läger mitt ute i skogen utan någon som helst 
information om vad som skulle hända. Jag och min familj fick bo i ett litet rum på cirka 3-4 kvm i 
cirka ett år utan någon vetskap om vad om skulle hända /…/ Jag tänkte vad kommer hända med 

mig och min familj? Kommer vi skickas tillbaks eller bli kvar i Sverige?  
Den jobbigaste tiden för IP 1 var under asylprocessen då han inte visste vad som skulle hända i 
framtiden. IP 2 berör också detta område när han talar hans anländande till Sverige. 

”När jag kom till Ystad fick jag direkt förflyttas till Sala där min familj befann sig. Jag fick direkt 
boende och språkkurser men det var en osäker och förvirrande tid då jag inte visste om vi skulle 

få vara kvar i Sverige eller inte.”  
Det framträder att båda intervjupersonerna upplevde en förvirrande tid under asylprocessen i 
väntan på besked om uppehållstillstånd. 

Språkkunskaper 
Språket kan ses som en viktig faktor för att ta sig in på arbetsmarknaden. IP 1 talar om vikten av 
att kunna språket. 

”Jag började arbeta med ritningar och det var redan någonting jag kunde. Jag ville utvecklas 
och ta upp ingenjörsbiten och då såg jag en fördel i att bli bättre på det svenska språket /…/ Jag 

fick då chansen att börja arbeta på ett dagis som var positivt i två meningar, dels för att jag 
älskar barn men också för att dom är ärliga och hjälpte mig med språket.” 

IP 1 berättar är att det är fördelaktigt att ha goda kunskaper i språket för att kunna utvecklas som 
människa men också i förhållande till yrkeskarriären. IP 2 pratar också om språket som 
fördelaktigt i förhållande till att lära känna andra människor. 

”Då jag är en person som gillar att ta kontakt med andra människor och prata med människor 
lärde jag mig språket på egen hand utöver skolans kurser trots att jag inte hade fått 

uppehållstillstånd än” 
IP 2 berättar att språket var viktigt för att kunna ta kontakt med andra människor, därför lärde han 
sig språket på egen hand. Skillnaden är att IP 1 uttrycker vikten av att kunna språket för att kunna 
arbeta som ingenjör medan IP 2 ser fördelarna att kunna ta kontakt med andra människor.  
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Sociala kontakter 
Det kan ses som viktigt att ha sociala kontakter för att få ett arbete men även för att få sin tidigare 
examen erkänd. IP 2 redogör för vikten av att ha sociala kontakter för att komma in i arbetet. 

”… om någon lyckades få jobb och var duktig kunde chefen (I Sverige) fråga honom om han 
kände till andra personer från exempelvis Bosnien som var lämpliga för arbetet /…/ Det här var 

ett sätt som många av mina bekanta fått jobb på.” 
Enligt IP 2 var det många som fick anställning genom kontakter. Enligt IP 1 är det viktigt med 
sociala kontakter, i Sverige hade de kontakt med den svenska familjen där de utbytte kulturer 
med varandra. Men kontakterna i Bosnien har också haft en stor betydelse för honom i Sverige.  

”I Sverige hade dom ingen programöversikt över mitt program som jag studerade i Bosnien så 
det var svårt att få min tidigare examen översatt /…/ som tur var hade jag kontakter i Sarajevo 

som hjälpte mig att få fram dessa uppgifter och sedan skickade dem till Sverige och min examen 
blev godkänd efter det.” 

Skillnaden som framträder är att sociala kontakter är av betydelse för att få arbete i Sverige men 
de är även viktiga att ha utanför Sverige, vilket var tydligt IP 1:s fall då han genom de sociala 
kontakterna fick sin examen godkänd.  

Resultat i selektiva fasen 
I denna resultatdel presenteras först vad som framkommit i den öppna fasen sedan redogörs det 
för ytterligare egenskaper som karaktäriserar dessa begrepp. 

Brister i mottagandet hos myndigheterna 
Vad vi funnit i den öppna fasen i relation till denna kategori är en avsaknad av hjälp i 
arbetssökandet samt att det svenska samhället inte har tagit till vara på människor som sedan 
tidigare är utbildade. En faktor som kan brista i mottagandet är det svenska samhällets 
information till människor som kommer hit. IP 8 berättar om en situation där informationen 
brister. 

”Det var viktigt att våra barn fick gå i skolan och lära sig språket. För oss gällde det bara att få 
ett arbete och kunna försörja familjen för vi visste inte då att man kunde få bidrag medan man 

lär sig det svenska språket. Men när vi fick reda på det så valde vi den vägen.” 
IP 8 ville lära sig språket men visste inte att de kunde få bidrag och göra det samtidigt. IP 3 
berättar om att hon och hennes familj var på ett asylboende som var isolerat från samhället. 

”Vi bodde vid X som låg en bit utanför civilisationen. Den enda kontakten vi egentligen hade med 
det svenska samhället var via migrationsverket. Det var liksom det enda sättet att kunna ta del av 
samhället /…/ Vi var en stor grupp som var helt isolerade från samhället. Man var inte insatt på 

något sätt i det svenska systemet.” (”X” är platsen som respondenten beskriver) 

IP 3 menar att hon inte kunde sätta sig in i det svenska systemet då boendet var isolerat från 
samhället. IP 6 talar om hur väntandet på uppehållstillstånd påverkade honom. 

”När jag kom till Sverige fick jag vänta i 18 månader på uppehållstillstånd och under denna tid 
upplevde jag att min identitet var parkerad och att jag inte existerade under denna tid. Jag kunde 

inte göra någonting, känslan av att vara fri fanns inte.” 
IP 6 berättar att han kände sig existenslös under 18 månader i Sverige, han upplevde sin identitet 
som fråntagen och att frihetskänslan var berövad. IP 7 berättar om brister i läroprocessen. 
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”Jag uppfattar att systemet i Sverige inte var bra. I skolan behandlade man alla likadant oavsett 
om man var analfabet eller hade en akademisk examen. Vad jag menar är att vissa har bättre 

förutsättningar än andra att lära sig språket /…/ Det borde vara mer individanpassat.” 
IP 7 menar att skolgången borde vara mer individanpassad då vissa hade bättre förutsättningar att 
lära sig språket än andra. Utöver vad som framkommit i den öppna fasen har vi nu även fått reda 
på att brister i information, den geografiska placeringen av asylboende, asylprocessen samt att 
skolsystemet kan ses som ytterligare brister i mottagandet hos myndigheterna.   

Vikten av meningsfull sysselsättning och försörjning 
I den öppna fasen fann vi att arbetet har en stor betydelse för individen men samtidigt är det 
viktigt som nyanländ att bli försörjd av samhället då detta utgör en trygghet. Men även viktig för 
att kunna försörja familjen. IP 4 berättar om att hans dröm om att arbeta med transporter. 

”Jag har alltid haft en önskan om att få arbeta inom transportbranschen /.../ Efter gymnasiet 
träffade jag X på arbetsförmedlingen som visade intresse och ville hjälpa mig. X tillsammans 
med en person från socialtjänsten erbjöd mig en utbildning på området och trots att den låg i 

Uppsala fick jag hjälp med flytt och allt /…/ För mig var det viktigaste av allt att få ett arbete och 
inte leva på bidrag” 

IP 4 berättar om drömmen att arbeta med transporter och att inte leva på samhällets ekonomiska 
resurser. Det visar sig att stödet från arbetsförmedlingen och socialtjänsten hade stor betydelse 
för att få ett meningsfullt arbete. IP 7 berättar om sysselsättningens betydelse utöver arbetet. 

”Idrotten har varit ett stort intresse för mig under hela livet. Redan efter några månader sökte 
jag mig till den och började döma basket. Idrotten har haft en stor betydelse för mig när det 
gäller tillfredsställelsen men den har även hjälpt mig att komma in i det svenska samhället.” 

IP 7 menar att det är viktigt att ha meningsfulla sysslor utöver arbetet. Idrotten menar han även 
har hjälp honom att snabbare bli integrerad. Utöver vad som framkommit i den öppna fasen har 
en meningsfull sysselsättning och försörjning funktionen att fortare integreras men även att 
sysselsättning innefattar aktiviteter utöver yrket. Det har också framkommit att det är viktigt att 
kunna försörja sig själv och inte leva på bidrag då detta är emot deras moral. Men återigen är det 
viktigt att bli försörjd av samhället då individerna inte haft någonting när de kommit hit. 

Förändrade framtidsvisioner 
I den öppna fasen fann vi att asylprocessens ovissa väntan kan påverka individernas livsplaner 
negativt då det de inte vet om de kommer att bli kvar i Sverige eller inte. IP 5 berättar att hans 
mål i relation till arbete var att arbeta som ingenjör då han var utbildad till det. 

”I Bosnien var jag utbildad maskiningenjör och hade arbetat på höga positioner i cirka 10 år 
och ville fortsätta arbeta på samma område då det var någonting som jag kunde. Men när jag 
kom till Sverige ville dom bara snabbt få ut mig i arbete utan att ta hänsyn till mina tidigare 

erfarenheter /…/ Slutligen fick jag ändå arbeta på det område som jag var kunnig inom.  
Problemet i IP 5:s fall var att Sverige inte tog hänsyn till hans tidigare erfarenheter men fick 
slutligen arbeta området som han var kunnig inom. IP 3 redogör för att hennes planer ändrades 
när hon kom till Sverige. 

”Jag hade stora förväntningar när jag kom till Sverige. Jag var utbildad ekonom men ser nu att 
den utbildningen var bortkastad då jag följde arbetsförmedlingens rekommendationer till att 

börja arbeta inom vården då detta kunde leda till en anställning.” 
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IP 3 var utbildad ekonom och hade stora förväntningar på sitt liv i Sverige. Men denna plan gick i 
kras på grund av arbetsförmedlingens förhållningssätt. Utöver vad som framkommit i den öppna 
fasen är det synligt att individers framtidsvisioner kan ta en tvär vändning när de kommer till 
Sverige då det svenska samhället tenderar att bortse från tidigare utbildning.  

Dåligt välmående 
Vi fann i den öppna fasen att individernas välmående kan påverkas negativt under den första 
tiden i (i väntan på asyl) Sverige men också negativt då en del människor tvingas söka arbeten i 
ett främmande land på egen hand med begränsade språkkunskaper. IP 4 berättar att han mådde 
dåligt under en tid av väntan efter sitt uppehållstillstånd. 

”Jag kände mig under tiden efter att jag fått uppehållstillstånd nedvärderad som människa, jag 
satt bara hemma och gjorde ingenting. ”   

IP 4 säger att han efter beskedet om uppehållstillstånd kände sig nedvärderad då han inte kunde 
arbeta. IP 8 berättar om traumatiska händelser som satt sina spår. 

”Innan kriget började hade vi precis byggt ett nytt hus men sedan tvingades vi att fly från vår 
trygghet och allt vi kände till /…/ Under kriget upplevde vi hemska saker och när vi kom till 
Sverige tänkte vi inte på att skaffa arbete i första hand utan behövde tid för att bearbeta och 

smälta dessa” 
IP 8 upplever traumatiska besvär sedan kriget men även att de tvingats fly från sitt hem och sin 
trygghet. Hon poängterar att tiden var det viktigaste för att bearbeta besvären och vad som hänt. 
Förutom vad som kommit fram i den öppna fasen kan individens välmående påverkas negativt i 
väntan på sysselsättning efter beskedet om beviljat uppehållstillstånd. Men det kan också få ha en 
negativ inverkan om man inte får tid att bearbeta traumatiska händelser.  

Initiativförmågans betydelse 
Baserat på resultatet i den öppna fasen tenderar den egna handlingsförmågan att vara viktig i 
förhållande till att integreras på arbetsmarknaden men också för att arbeta med någonting som 
man själv vill och inte vad samhället önskar. IP 4 berättar om hans vilja att inte sitta hemma och 
få bidrag. 

”… vi var inte vana att bara sitta hemma och få gratis pengar. Socialbidrag var inget som fanns 
i mitt hemland /…/ Jag var frisk och pigg och ville ut och arbeta men jag förstår att dom som inte 

är det kan behöva hjälp.” 

IP 4 berättar att han inte ville vara ett ”offer” för samhällets välfärd och få gratis pengar då det är 
någonting som känns moraliskt fel för honom. IP 5 talar om sin egen förmåga att handla som 
grund till att få en anställning som tillfredsställde honom. 

”Arbetsförmedlingen rekommenderade mig en utbildning som CNC-operatör /…/ Idén var god 
men jag ville ta vara på min tidigare utbildning och arbeta på området som jag var kunnig inom. 
Jag fick efter 3-4 samtal med olika personer prata med en högre chef på arbetsförmedlingen och 

sedan fick jag arbeta på området som jag var kunnig inom.” 
IP 5 berättar om betydelsen av att stå på sig själv för att kunna få ett arbete man är utbildad till att 
utföra. Det framträder även att IP 5 gjorde motstånd mot arbetsförmedlingen. IP 7 berättar om 
vikten av att själv söka upp hjälp och inte vänta på att den ska komma av sig själv. 
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”För mig var det viktigt att själv söka mig till det jag var intresserad av /…/ Jag åkte till Västerås 
för att titta på en fotbollscup och där träffade jag en ansvarig för turneringen /…/ Han hjälpte 

mig sedan att skaffa ett boende i Västerås då jag inte trivdes i X.” 
IP 7 talar om att det var viktigt för honom att söka sig till sina intressen på egen hand. Han 
träffade en cupansvarig som senare hjälpte honom att skaffa ett nytt boende. Utöver vad som 
framkommit i den öppna fasen är det viktigt att själv söka upp hjälp istället för att passivt invänta 
den då detta främjar integrationen i det svenska samhället. Individerna nämner också att de gärna 
inte vill klientifieras, det vill säga ta bidrag och vänta på att någonting eventuellt kommer att 
hända då detta är mot deras moral. 

Bemötande som möjliggörande 
I den öppna fasen har det framkommit att svenska medborgare bidragit till att balkanflyktingar 
har fått hjälp med att lära sig om den svenska kulturen. IP 6 pratar om hans första möte med den 
svenska polisen som någonting positivt. 

”När vi kom till Sverige träffade jag en polisman och han frågade vad vi gjorde här. Jag svarade 
honom: vi har flytt från kriget i Bosnien, vi är här och söker asyl. Polismannen svarade: då har 

ni kommit rätt, alla är välkomna hit. Detta gjorde mig rörd då men är fortfarande någonting som 
jag ofta tänker på. 

IP 6 berättar om hans första möte med polisen i Sverige som varmhjärtat välkomnade honom och 
hans familj till Sverige och detta är någonting som han ofta tänker på som någonting positivt. IP 
8 berättar att hon fick ett positivt bemötande från hela det svenska samhället. 

”När vi kom hit blev vi mycket väl bemötta från det svenska samhället. Vi kände oss trygga och 
fick både bostad och ekonomiskt stöd /…/ Vi blev bemötta med öppen famn och vi kände oss 

redan då som en del av samhället. Det var som att bli bemött av sin släkting. 
IP 8 berättar att hon och hennes familj fick ett mycket gott bemötande från Sverige. Detta 
påverkades familjens väg in i samhället på ett positivt sätt. Ytterligare aspekter av relevans visar 
att ett gott bemötande gör att människor känner sig välkomnas samt att det möjligtvis underlättar 
deras vidare integrering i samhället. Det har även framkommit att ett positivt bemötande även 
omfattar myndigheter i relation till IP 6 (polisen) samt IP 4 (sociala myndigheterna samt 
arbetsförmedlingen, se s.30).   

Bemötande som begränsar individens handlingsutrymme 
I den öppna fasen framkom svårigheter för flyktingar att få anställning trots att företag är i behov 
av anställda. Ett begränsat bemötande kan också hämma individens handlingsutrymme då 
individen trots rätt kompetens kan bli nekad och/eller erbjuden någon annan syssla. IP 3 berättar 
om tiden då hon upplevde sig inte ha blivit seriöst bemött eller tagen på allvar. 

”Först kom jag till asylboendet där jag genom arbetsförmedlingen fick en praktikplats med 
möjlighet till anställning, sedan kom utvisningsbeslutet och då fick jag inte göra någonting. Att 

återigen bara sitta där gjorde att jag kände mig onyttig, som att jag inte hade någon uppgift här i 
livet /…/ Jag kände mig inte som en människa utan bara som ett fall” 

IP 3 beskriver sin asylprocess i Sverige som någonting som påverkat henne negativt då 
bemötandet varit obalanserat och kränkande. IP 6 talar om ett kallt bemötande utifrån 
migrationsverket. 
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”Det första mötet med migrationsverket var lite annorlunda. Det kändes kallt, visst jag förstod 
att dom gjorde sitt jobb men jag menar att ett mer humanitärt bemötande skulle göra mycket gott 
för oss människor som upplevt någonting hemskt och flytt hit /…/ vi var ju trots allt människor” 

IP 6 berättar att hans möte med migrationsverket var kallt. Han menar att han förstod att detta var 
deras arbete men hade uppskattat ett mer medmänskligt bemötande. Utöver vad som uppstått i 
den öppna fasen kan ett sämre bemötande hämma integrationen i samhället men också ha 
negativa följder i form av att individer upplever att de inte blir behandlade som människor.  

Ovisshet 
I den öppna fasen fann vi att individer som kommit till Sverige upplevt en enorm ovisshet av att 
komma till ett främmande land ovetandes av vad som kommer att hända dem i framtiden. 
Ovissheten förekom främst under asylprövningen. IP 4 berättar om en tid i Sverige som inte var 
som han hade förväntat sig. 

”Jag upplevde min första tid i Sverige som snurrig /…/ Jag menar vi fick lära oss språket men 
fick sedan information om att vi skulle tillbaka till Bosnien när kriget tagit slut. Min tankar var 

då skulle jag fortsätta med SFI? Eller vad skulle jag göra? 
IP 4 talar om att hans första tid i Sverige var förvirrande. Han fick lära sig det svenska språket 
men fick sedan veta att han skulle få flytta tillbaka till Bosnien när kriget tagit slut. Vilket ledde 
till att tankar av förvirring uppstod. IP 3 pratar om den osäkra framtiden. 

”Framtiden var osäker, skulle jag bli kvar i Sverige? Om jag skulle skickas tillbaks till Bosnien 
skulle jag ses som ”invandrare” även där då jag flytt från mitt hemland. Oavsett vad som skulle 

hända så skulle jag känna mig kluven.” 
IP 3 talar om den osäkra framtiden. Hon menar att vad som än skulle hända så skulle hon känna 
sig att hon inte tillhörde varken Sverige eller Bosnien. Utöver vad vi fått fram i den öppna fasen 
kan ovissheten även visa sig utanför Sverige men också att förvirringen möjligtvis påverkar 
individens känsla av trygghet.   

Språkkunskaper 
I den öppna fasen framkom det att språket kan ses som en viktig faktor för att komma in på 
arbetsmarknaden men också för att komma i kontakt med andra människor. IP 5 berättar om 
språkets betydelse i förhållande till att kunna stå på sig själv. 

”Jag satsade redan från dag ett och för mitt första bidrag gick jag och köpte en ordbok för att 
snabbare lära mig språket /…/ Jag visste att språket var viktigt att lära sig i ett främmande land 

och fick stor användning av det för att kunna försvara mina tidigare erfarenheter och få ett 
arbete på området som jag var kunnig inom. 

IP 5 säger att det var viktigt för honom att snabbt lära sig språket i Sverige för att det enligt 
honom är ytterst viktigt när man kommer till ett nytt land. Han säger även att hans språkliga 
kunskaper var av stor betydelse för att få arbetet som han var utbildad till. IP 6 berättar om 
språket som viktigt för att få kunskap om samhället. 

”Jag erbjöds att gå kurser i svenska i 8 månader men jag sa tvärt nej utan gick på SFI i två 
månader. Jag ville ut i samhället och lära mig hur språket och Sverige fungerade då jag vet 

sedan tidigare erfarenheter att det går fortare att lära sig dessa saker ute i ”verkligheten” men 
samtidigt blir det lättare att utvidga sitt nätverk och skaffa jobb.” 
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IP 6 berättar att han stred emot rekommendationerna för att han sedan tidigare erfarenheter vet att 
det går snabbare att lära sig språket och hur samhället fungerar om man befinner sig i det och inte 
framför en skolbänk. Men också att det främjar chanserna till att fortare bli sysselsatt. Utöver vad 
som presenterats i den öppna fasen kan en person som är språkkunnig försvara sig själv gentemot 
samhällets önskan. En språkkunnig individ har även lättare att förstå hur samhället fungerar. 
Slutligen utgör språket en fördel för att utveckla sitt kontaktnätverk. Samtliga intervjupersoner 
har fått börja sin språkresa genom SFI (svenska för invandrare), vissa nöjer sig där då detta är en 
grund för att bli anställningsbar. Andra personer har genom initiativförmågan lärt sig språket mer 
tekniskt (ex. genom mer avancerade kurser) för att klara de arbeten som de är utbildade till. 

Sociala kontakter 
I den öppna fasen fann vi att det anses vara viktigt att ha kontakter för att komma in på 
arbetsmarknaden men också avgörande för att få sin tidigare utbildning godkänd i Sverige. IP 7 
berättar om sociala kontakters betydelse. 

”Mina bisysslor och arbeten har haft en stor betydelse för nätverket jag har idag men det är tack 
vare kontakterna som jag fick från idrotten som har haft störst betydelse /…/ Det var därigenom 

som jag också fick mitt första trivsamma boende och kunde ägna mig åt mina intressen.” 
IP 7 berättar att arbete och bisysslor haft en stor betydelse för hans sociala nätverk men att det är 
idrotten som hjälpt han mest med bland annat boende och intressen. IP 5 berättar om hur han fick 
sina sociala kontakter samt vad de haft för betydelse.  

”Efter julbordet började våra familjer träffas över middagar där vi lagade både svensk och 
bosnisk mat för att komma varandra närmare och utbyta erfarenheter /…/ Vi har fortfarande 
kontakt med familjen idag och menar att detta har hjälpt oss att förstå den svenska kulturen.” 

IP 5 pratar om att den svenska familjen de umgåtts med varit en stor hjälp för att komma i 
kontakt med det svenska samhället. Utöver vad som påvisats i den öppna fasen kan sociala 
kontakter hjälpa individer att få boende men också ses som en möjlighet att utöva sina hobbys. 
Sociala kontakter kan även hjälpa nyanlända att lära känna det nya samhället. 

Resultat i teoretiska fasen 
I denna resultatdel presenteras de relationer som analyserats fram mellan kategorierna för att 
slutligen presentera vår genererade teori. 

Brister i mottagandet hos myndigheterna leder till en utdragen integrering i det svenska 
samhället 
Samtliga intervjupersoner har upplevt brister i mottagandet hos myndigheterna, dessa brister kan 
ses som ett hinder för att snabbare bli integrerad i det svenska samhället. IP 8 pratar om att han i 
Bosnien var utbildad trafikingenjör men fick arbeta som busschaufför i Sverige.  
”I Bosnien arbetade jag som trafikingenjör, jag planerade och gjorde ritningar för hur trafiken 

skulle gå i större städer /…/ när jag kom hit fick jag först lära andra bosnier trafikregler bara för 
att vara sysselsatt och få bidrag /…/ till sist fick jag arbete som busschaufför och det har jag 

arbetat med sen dess.” 
IP 8 var utbildad trafikingenjör i Bosnien. I Sverige fick han lära andra bosnier om trafikregler 
för att få bidrag men fick slutligen arbeta som busschaufför. Att bara få en sysselsättning för att 
få bidrag kan dra ut på integrationen då IP 8 egentligen skulle kunna börja arbeta direkt. IP 10 
berättar att han kunnat klara av SFI-kursen snabbare än den angivna tiden. 
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”När jag kom till Sverige fick jag direkt börja på SFI, kursen pågick i nio månader men jag 
klarade av den mycket fortare och blev stillasittandes ett tag innan jag började läsa enklare 

böcker för att inte glömma bort det jag lärt mig /…/ vi var många personer med olika bakgrund 
och erfarenhet och kursen var bestämd på förhand att hålla på i nio månader.” 

IP 10 blev klar mycket tidigare än de nio månader som angavs och blev där av stillasittandes tills 
de nio månaderna passerat. Om SFI-kursen varit mer anpassad till individen är det möjligt att IP 
10 integrerats snabbare. Det framkommer att myndigheterna hade i båda fallen kunnat hantera 
individerna på ett bättre sätt för att integrera dem snabbare.  

Brister hos myndigheterna leder till att individens handlingsutrymme begränsas och detta 
främjar en utdragen integration  
Majoriteten av intervjupersonerna har upplevt ett bemötande som begränsar individens 
handlingsutrymme som en följd av brister i mottagandet och detta tyder på att ett begränsat 
bemötande gynnar en mer utdragen integrationsprocess. IP 9 berättar om ett begränsande 
bemötande från en viss anställd på arbetsförmedlingen. 

”Jag var ingenjör i Bosnien och det var viktigt för mig att ha en dator för att hålla mig 
uppdaterad inom datorprogram som var viktiga för yrket /…/ denna person på 

arbetsförmedlingen ville inte skriva på ett papper så jag kunde köpa en dator /…/ hon trodde inte 
att jag skulle kunna betala månadsavgiften för den.” 

IP 9 berättar att han arbetade som ingenjör i Bosnien och att det för honom var viktigt att hålla sig 
uppdaterad inom yrket. Allt han behövde var en dator men en specifik person på 
arbetsförmedlingen vägrade att hjälpa honom. IP 3 berättar om tiden på asylboendet med 
begränsad kontakt med den yttre världen. 

”… det var trångt på det här stora asylboendet och vi vände upp och ner på dygnet för vi hade 
inget att göra, det blev lätt hänt att vi satte uppe sent och tittade på tv /…/ den enda kontakten vi 

hade med det svenska samhället var genom migrationsverket. 
De var många som bodde på det stora asylboendet och det enda de egentligen kunde göra var att 
umgås och prata med varandra samt kolla på tv. Om IP 3 haft någon form av kontakt med 
omvärlden hade hon eventuellt snabbare kunnat få grundläggande kunskap om det svenska 
samhället. Hade IP 9 fått hjälp med datorn så hade han möjligtvis kunnat börja arbeta tidigare. 

Ovissheten som en följd av brister i mottagandet främjar en utdragen integration 
Den övervägande delen av intervjupersonerna har upplevt ovisshet när de kommit till Sverige. 
Anledningen är att man oftast inte får något tydligt besked eller information om vad som kommer 
hända individen i framtiden. IP 4 berättar att det var en påfrestande tid på gymnasiet. 

”Det var en tuff tid på gymnasiet (i Sverige), jag kände ingen och hade svårt att få kontakt med 
andra då mina språkkunskaper inte var särskilt bra /…/ jag visste inte ens om jag skulle leva mitt 

liv här.” 
IP 4 berättar att det var svårt att få kontakt med andra människor på grund av sina begränsade 
kunskaper i det svenska språket men berättar också att det var ovisst då han inte ens visste om 
han skulle bo kvar i Sverige. För IP 9 var ovissheten central när han anlände till Sverige. Störst 
var den under asylprocessen. 
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”När jag och min familj kom till Sverige sattes vi direkt på ett asylboende i utkanten av 
Stockholm nästintill en militäranläggning, där fick vi bo i cirka ett år utan någon som helst 

information om vad som skulle hända.” 
IP 9 berättar att han och hans familj bosattes som asylsökande i cirka ett år utanför Stockholm 
ovetandes av vad som skulle hända framöver. Utifrån tidigare analys visar det sig att 
människorna som kommit till Sverige från Bosnien har upplevt en hög nivå av ovisshet. Detta 
upplevdes främst under asylperioden då de inte visste vad som skulle hända dem i framtiden men 
att ovissheten avtog efter beskedet om uppehållstillstånd.  

Förändrade framtidsvisioner som en följd av brister i mottagandet och främjar en 
utdragen integration 
Vad som tidigare framkommit är att individens framtidsvisioner kan få en tvär vändning som en 
följd av ett bristande i mottagandet. IP 10 berättar om hur arbetsförmedlingen har påverkat 
honom i en annan riktning. 

”I Bosnien arbetade jag inom byggbranschen med betong och armering men när jag kom till 
Sverige blev jag erbjuden av arbetsförmedlingen att gå en utbildning inom vård och omsorg då 
han på arbetsförmedlingen sa att det alltid kommer att finnas jobb inom den sektorn /…/ jag tog 
den utbildningen och har arbetat inom vården sen dess och trivs där men saknar jargongen på 

bygget…” 
När IP 10 kom till Sverige bortsåg arbetsförmedlingen från hans tidigare erfarenhet och erbjöd 
honom en helt annan utbildning, som han tog då detta kunde leda till jobb. Detta förändrade 
respondentens framtidsvisioner att fortsätta arbeta med någonting som han var kunnig inom. IP 3 
berättar om att den utdragna asylprocessen bidrog till att hennes livsplaner ändrades. 

”Det tog ungefär 2,5 år innan jag fick beskedet om uppehållstillstånd. Jag trodde aldrig att det 
skulle ta så lång tid i Sverige. Jag hade bara sett fram emot att komma till en trygghet och sedan 
börja arbeta med ekonomi då detta var någonting jag var intresserad av och utbildad inom men 

så blev det inte.” 
För IP 3 var asylprocessen utdragen och under denna tid ändrades hennes planer inom arbetslivet. 
Förändrade framtidsvisioner kan bidra till en utdragen integration i det svenska samhället då de 
svenska myndigheterna tenderar att bortse från tidigare erfarenheter. Istället för att lära sig 
språket och sedan arbeta så blir det en annan process likt språk-utbildning-arbete. 

Dåligt välmående som en följd av brister i mottagandet hos myndigheterna och främjar en 
utdragen integration 
Ett dåligt välmående till grund av brister i mottagandet kan missgynna integrationen i ett nytt 
land då detta kan hämma individens framfart. IP 2 berättar att han efter uppehållstillståndet fick 
skaffa boende åt sig själv och hans familj på egen hand. I Bosnien hade IP 2 en fast inkomst där 
han kände till hur han skulle gå tillväga för att hitta en lägenhet. 
”Jag visste inte hur saker och ting fungerade i Sverige men fick på egen hand fixa boende åt oss i 

Stockholm och detta ledde till en stor press och jag mådde dåligt över det för jag kunde inte så 
mycket om Sverige.” 

IP 2 berättar att han efter beskedet om uppehållstillstånd fick skaffa boende på egen hand för 
honom och familjen. Detta menar han var tufft och klankade ner på hans välmående då han inte 
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visste mycket om hur Sverige fungerade. IP 9 berättar att han mådde dåligt under asylperioden 
och en anledning var att han och hans familj bosattes nästintill en militäranläggning. 

”Det var en tuff tid på asylboendet i väntan på besked /…/ den svenska militären genomförde 
övningar med vapen under olika tider på dagen och natten. Det här gjorde så att vi blev påminda 

om negativa minnen från kriget.” 
IP 9 berättar att det var en jobbig tid på asylboendet. Den svenska försvarsmakten genomförde 
tidsmässigt oregelbundna övningar som framkallade negativa minnen hos IP 9 och hans familj. 
Ett dåligt välmående kan vara en följd av brister i bland annat mottagandet då individer mestadels 
under sin första tid i Sverige är okunniga om hur landet fungerar. Men även sett till IP 9:s fall att 
man inte tar hänsyn vart man placerar dessa människor som flytt krig. 

Initiativförmågans betydelse i förhållande till klientifiering främjar integration 
Samtliga intervjupersoner har nämnt att den egna initiativförmågan är central och fungerar som 
en ”genväg” för att komma in i samhället. IP 9 pratar om sin egen initiativförmåga att lära sig 
språket på en mer avancerad nivå. 

”Jag hade en tidigare akademisk utbildning och kunde även det engelska språket vilket 
underlättande inlärningen av det svenska språket /…/ jag blev snabbt klar med grundkurserna på 
SFI och ville hela tiden utvecklas och var därför ständigt på läraren för att få svårare uppgifter.” 
IP 9 säger att han är en person som ständigt vill utvecklas och att han därför ständigt var på 
läraren om att få svårare uppgifter dels för att utvecklas men även för att inte bli stillasittande. IP 
5 berättar om att han själv fick bestämma vart han och hans familj ville bo.  

”När vi skulle flytta från asylboendet tog jag kontakt med min kontaktperson och frågade honom 
vart det skulle vara bäst för mig och min familj att flytta /…/ jag ville flytta till en stad där jag 

kunde arbeta med samma sak som i mitt hemland och där barnen kunde vara trygga.” 
Istället för att flytta vart som helst använde IP 5 sig av en strategisk initiativförmåga genom att ta 
kontakt med sin kontaktperson och frågade honom vilken stad som han trodde skulle vara bäst 
lämpad för honom och hans familj. I båda fallen har initiativförmågan en betydelse för att 
integreras snabbare. 

Språkkunskaper som ett resultat av den egna initiativförmågans betydelse i förhållande till 
klientifiering som främjar integration 
Samtliga intervjupersoner nämner att det är ytterst viktigt att kunna språket när man kommer till 
ett nytt land. IP 8 berättar om sitt initiativtagande när han kommit ut i arbete för att förstå språket 
på en mer avancerad nivå. 
”När jag fick mitt första arbete insåg jag snabbt att ville jag lära språket mer tekniskt för att dels 
kunna hänga med i samtalen på arbetsplatsen men också för att kunna skämta och vara en del av 

alla andra på jobbet.” 
IP 8 berättar att det var viktigt för honom att lära sig språket utöver dess grunder för att kunna 
hänga med i samtalen på arbetsplatsen men också för att kunna skämta och förstå skämten som 
övriga arbetare sa där. Han nämner även att det var viktigt för att bli en i mängden. IP 10 berättar 
om fördelarna med att lära sig det svenska språket. 
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”För mig har språket varit nyckeln för att komma in i det svenska samhället. Det har varit 
avgörande för mig att själv komma i kontakt med andra människor för att förstå hur den svenska 

kulturen och samhället fungerar.” 
För IP 10 var det viktigt att kunna det svenska språket. Fördelar med detta menar han var att på 
egen hand kunna ta initiativet att kommunicera med andra människor och på så vis förstå hur det 
svenska samhället och dess kultur fungerar. För att lära sig språket ytterligare och snabbare är det 
viktigt att själv ta initiativet att lära sig och utveckla sig mer. Goda kunskaper i språket anses vara 
av stor betydelse och kan underlätta integrationen i Sverige. 

Nyttjandet av initiativförmågan kan leda till sociala kontakter som främjar integration 
Sociala kontakter kan vara en följd av den egna initiativförmågan då dessa ofta bidrar till en 
större förståelse och/eller kunskap om hur samhället fungerar men de sociala kontakterna kan 
även hjälpa individen i yrkeslivet. IP 9 berättar om betydelsen av sociala kontakter.  

”Genom bosniska föreningen kunde jag utveckla mer kontakter och samtidigt lära oss av 
varandras erfarenheter då det gäller jobb, utbildning och svenska samhället i övrigt /…/ detta 
underlättade för att snabbare lära sig hur Sverige fungerade och hur man skulle göra för att få 

ett arbete.” 
IP 9 berättar att den bosniska föreningen hjälpt honom att utveckla sitt kontaktnätverk men han 
säger även att deltagandet har bidragit till att få en snabbare blick över hur det svenska samhället 
fungerade. IP 6 berättar om de sociala kontakterna som han utvecklade och vilken betydelse de 
hade för honom i Sverige. 

”Jag har alltid haft ett intresse för musik och började genast kolla upp om det fanns någon 
musikförening där jag kunde vara med och spela /…/ med några av dessa personer hade vi 

familjeträffar och en av dom är bland mina bästa vänner än idag /…/ denna familj har betytt 
oerhört mycket för mig och min familj både privat men också i arbetslivet” 

IP 6 berättar att han hade ett stort intresse för musik och sökte sig genast till en musikförening. 
Han berättar att en särskild familj har haft en stor betydelse för honom och hans familj både 
privat men även i arbetslivet. I IP 9:s fall kan det tolkas som att han hade ett strategiskt syfte med 
att ta kontakt med den bosniska föreningen, det vill säga att vidga sitt kontaktnätverk men också 
lära sig om det svenska samhället. IP 6 har däremot ett mer intresseorienterat syfte där han sökte 
sig till en musikförening för att kunna ägna sig åt sitt intresse men fick även hjälp i arbetslivet. 

Vikten av meningsfull sysselsättning och försörjning som ett resultat av den egna 
initiativförmågans betydelse som främjar integration 
I det analyserade datamaterialet har det visat sig att en meningsfull sysselsättning möjligtvis kan 
bidra med att individen snabbare kommer in i samhället. IP 9 berättar om ramarna som en 
förutsättning för att senare genom den egna initiativförmågan kunna bygga upp ett trivsamt liv. 
”Samhället utgjorde en trygg grund, de grundläggande sakerna fanns där som boende, mat och 
ersättning tills jag fick ett arbete /…/ för mig var arbetet viktigt och ville därför utvecklas inom 
mitt yrke och inte börja om från noll /…/ jag fick på egen hand kämpa för att få det jobbet jag 

ville ha.” 

IP 9 berättar att det primära mottagandet i Sverige var bra men för att få ett trivsamt arbete som 
han var utbildad till fick han kämpa. Det framträder att en meningsfull sysselsättning är viktigt 
för en långsiktig trivsel. Där av ska man inte bara ta vad som erbjuds då detta kan riskera 
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karriären. Det är också viktigt att stå på sig för att inte behöva börja om från grunden då detta kan 
dra ut på integrationen. IP 7 berättar om två krav när han flydde från kriget i Bosnien. 

”Det första målet jag hade när jag flydde kriget var att komma till ett tryggt land där jag blev 
bemött som en människa. Det andra målet var att jag skulle arbeta med ekonomi som jag kan och 
som jag är utbildad till /…/ jag var utbildad ekonom och det har alltid varit en dröm för mig att 

arbeta med det.  
IP 7 var utbildad ekonom i Bosnien och berättar att det alltid varit en dröm för honom att arbeta 
med ekonomi. Men det primära var att fly kriget och komma till ett tryggt land där han blev 
bemött på ett humant sätt. Vikten av meningsfull sysselsättning och försörjning kan ses som en 
följd av den egna initiativförmågan då det oftast krävs att individen försvarar sig själv och sina 
erfarenheter för att få en sysselsättning som man är utbildad till att utföra. 

Bemötande som möjliggörande kan leda till sociala kontakter som främjar integration 
Det visar sig att ett gott bemötande från svenska medmänniskor kan hjälpa flyktingar (i vårt fall 
bosnier) som kommer till Sverige att förstå hur samhället fungerar men också leda till vänskap. 
IP 1 berättar att han kommit i kontakt med Jehovas vittnen och vilken betydelse de haft för 
honom. 

”En familjevän sa att det bara var att slänga ut dom (Jehovas vittnen) men jag ville lära mig 
språket /…/ dom hjälpte mig precis som en vän och jag kunde ringa dom när som helst om det 

var någonting som jag behövde eller inte förstod.” 
IP 1 viktigt att lära sig språket och Jehovas vittnen hjälpte honom med detta men även med annat. 
IP 10 berättar att han direkt vid ankomsten till Sverige hade tillgång till sociala kontakter då hans 
familj anlänt innan honom och hade kommit i kontakt med andra svenskar och bosnier. 

”För mig har dom sociala kontakterna betytt mycket för att komma in i det svenska samhället /…/ 
min familj kom hit innan mig och hade redan kommit i kontakt med andra svenskar och bosnier 
/…/ för mig var det inte så svårt att få sociala kontakter då dom fanns tillgängliga när jag kom 

hit. Genom kontakterna fick jag stor hjälp att förstå vilka vägar jag skulle gå.” 
IP 10 berättar att han fått stor hjälp av de sociala kontakterna att förstå vilka vägar han skulle 
välja i det svenska samhället. Tack vare att hans familj hade kommit tidigare och fått kontakter 
behövde inte han kämpa möjligtvis lika hårt som andra för att få hjälp. Det framkommer att ett 
bemötande som möjliggörande kan leda till sociala kontakter då vissa personer i Sverige tenderar 
att hjälpa människor som flytt krig. Dessa medmänniskor hjälper personer som har flytt från sitt 
hemland att förstå den svenska kulturen vilket leder till att individerna känner sig välkomna och 
att de möjligtvis integreras snabbare. 
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Sammanfattning av resultat 
 

 
                                                               
                                                               (Teorimodell. Visar relationerna mellan kategorierna) 
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Teorimodell 
Teorimodellen är vår genererade teori och sammanfattar resultatet som vi fått fram. Kategorierna 
som vi utvunnit i den öppna och selektiva fasen är de som finns i cirklarna och i molnet. Vi har 
funnit att vissa kategorier har en mer negativ laddning och dessa är de röda och kan bidra till en 
utdragen integration. De gröna kategorierna är de som är positivt laddade och främjar integration. 
Den svarta kategorin är vår kärnkategori.  

Vi har upptäckt vissa mönster i denna studie i relation till bosnier som flytt från balkankriget. Det 
centrala är att samtliga har nämnt Brister i mottagandet hos myndigheterna (migrationsverket, 
arbetsförmedlingen samt skolsystemet) som individerna uppfattar som integrationshämmande. 
Vad vi kan påpeka är att alla personer uppfyller UNHCR:s integrationskrav, vilket betyder att alla 
individer som deltagit i vår studie kan uppfattas vara integrerade i det svenska samhället. Där av 
väljer vi att använda oss av begreppet utdragen integration istället för segregation. Alltså, det 
svenska samhället har integrerat alla individer i vår studie men poängen är att det finns vissa 
faktorer som drar ut på den och andra som skyndar på den.  

Följder av Brister i mottagandet hos myndigheterna är att individer som har kommit från kriget i 
Bosnien till Sverige har upplevt ett Bemötande som begränsar individens handlingsutrymme, 
vilket innebär att dessa personer kan ha svårt att få arbete trots tidigare kompetens samt 
erfarenhet på arbetet men också att andra upplevt att de inte blivit bemötta som människor i 
relation till myndigheterna. Men i ett särskilt fall har en person upplevt ett gott bemötande från 
myndigheterna där arbetsförmedlingen och de sociala myndigheterna samarbetade för att hjälpa 
denna person (IP 4) med utbildning och flytt vilket resulterade i en påskyndad integrering. 
Ovissheten är en följd av Brister i mottagandet hos myndigheterna och uppenbarar sig när 
individerna kommer till Sverige (i väntan på eventuellt uppehållstillstånd) då de oftast är 
ovetandes om vad som kommer att hända dem i framtiden. Människorna som har kommit till 
Sverige från ett krigshärjat Bosnien har upplevt hemska saker och Brister i mottagandet hos 
myndigheterna kan vara att man placerar människorna på ett asylboende under en lång tid (ca 1-
2,5år) eller sänder ut dem i samhället utan någon större kunskap om hur Sverige fungerar. Dessa 
faktorer kan bidra till att individens välmående (Dåligt välmående) påverkas negativt, vilket vi 
finner stöd från intervjupersonerna där vissa har trauman från just denna tidsperiod än idag. 
Förändrade framtidsvisioner kan ses som en följd av Brister i mottagandet hos myndigheterna 
och gynnar en utdragen integration. Individer som kommit till Sverige från Bosnien har i de flesta 
fall en tidigare utbildning och/eller arbetslivserfarenhet och en plan för sitt fortsatta liv när de 
kommer till Sverige. Men hämmande faktorer som en utdragen asylprocess och 
arbetsförmedlingens tendens att bortse från tidigare kunskaper kan bidra till att individens 
visioner över framtiden får sig en tvär vändning och detta kan gynna en utdragen integration.  

En kategori som vi finner kan snabba på integrationen i det svenska samhället är 
Initiativförmågans betydelse. Initiativförmågan har en central egenskap och denna är att 
individen på egen hand söker sig till hjälp istället för att passivt invänta den och få bidrag då detta 
är emot respondenternas moral. En följd av initiativförmågan är att individen lär sig språket 
fortare men även på en mer avancerad nivå än grundpaketet som det svenska samhället erbjuder 
genom SFI. Goda Språkkunskaper har betydelsen att individen får lättare att förstå hur det 
svenska samhället fungerar, har lättare att komma i kontakt med andra personer men även för att 
klara av arbeten där det krävs ett avancerat språk. Vikten av meningsfull sysselsättning och 
försörjning kan ses som en positiv följd av Initiativförmågans betydelse då individen själv i 
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många fall tvingas stå på sig själv för att få ett arbete som han/hon är utbildad till men som också 
är långsiktigt betydelsefullt för honom/henne. En meningsfull sysselsättning kan också bidra till 
att individen snabbare integreras i samhället då man får göra någonting man tycker om men också 
aspekten att den meningsfulla sysselsättningen även innefattar aktiviteter utanför arbetet som 
exempelvis idrott och musik som kan leda till ytterligare sociala kontakter. Återigen synliggörs 
det i våra intervjuer att försörjningen utgör en grund för att individen ska kunna bli integrerad. 
Sociala kontakter kan ses som en följd av Initiativförmågans betydelse, då individerna själva sökt 
kontakt med andra svenska medborgare. Men Sociala kontakter kan även ses som ett resultat av 
Bemötande som möjliggörande. Vi kan även se att Språkkunskaper kan underlätta att skaffa 
Sociala kontakter. Sociala kontakter har förmågan att hjälpa individen med förståelsen av hur det 
svenska samhället fungerar och de kan även hjälpa individen in i arbetslivet. Kategorin 
Bemötande som möjliggörande är den enda som inte har någon koppling till kärnkategorin då 
detta utgör ett bemötande utifrån svenska medborgare samt myndigheter utöver de som 
presenteras i Brister i mottagandet hos myndigheterna. Ett bemötande som möjliggörande 
innebär att svenska medmänniskor tar kontakt med människor som flytt krig att hjälpa och stötta 
dem in i det svenska samhället. Stödet har i våra intervjuer utgjorts av familjevänner, Jehovas 
vittnen samt polisen och i ett särskilt fall av arbetsförmedlingen samt socialtjänsten.  

Teoretisk referensram 
Referensramen är tänkt att öka förståelsen för den genererade teorin. Vi har valt att använda oss 
av Bourdieus teorier kring olika typer av kapital där symboliskt-, kulturellt-, socialt- samt 
ekonomiskt kapital rankas högst. För att förstå Bourdieus kapitalformer är det också lämpligt att 
redogöra för habitus och fält då dessa har en koppling med varandra. Vi kommer även presentera 
Elias & Scotsons etablerade och outsiders för att öka förståelsen. I denna del presenteras den 
valda teoretiska referensramen men reflektion kring Bourdieus samt Elias & Scotsons teorier görs 
i diskussionsdelen. 

Fält 
Donald Broady (1998) redogör för Bourdieus teorier där fältet ett centralt begrepp och utgör en 
grund för samhället och dess sociala arenor. Fält definierar Broady ”Ett fält är ett system av 
relationer mellan positioner”(Broady, 1998:19). Man kan förstå fältet både på mikro-, meso- och 
makronivå, för att tydliggöra detta kan ett grupprum på högskolan med ett fåtal individer utgöra 
ett fält på mikronivå medan hela skolan kan utgöra ett fält på mesonivå och ett fält på makronivå 
kan utgöra hela samhället. För att förstå vad Broady avser med ”relationer mellan positioner” 
kopplar han exempel till skolinstitutionen där positionen människan får grundar sig på kapitalet 
som hen erkänns med inom det specifika fältet. Förslagsvis är studenten som börjar på 
beteendevetenskapliga programmet omsluten av andra studenter, lektorer, forskare och andra 
människor som i skolans värld erkänns med en högre status (symboliskt kapital) än studenten. 
Skolan kan förstås som ett specifikt fält där ett specifikt symboliskt kapital (ex. utbildning) 
rankas högre än till exempel en person med ett högt kapital bland pokerspelare. Relationerna 
mellan positionerna på en skola synliggörs där studenten med ett lägre kapital utgör en lägre 
position än läraren som har ett högre kapital, kapitalet bestämmer så att säga positionen individen 
får på fältet (Broady, 1998:21). Men och andra sidan kan studenten erkännas med ett högt kapital 
på ett annat fält förslagsvis inom familjen om utbildning där rankas högt. 
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Habitus 
Broady menar att habitus är någonting som alla individer besitter och använder sig av för att 
förstå hur samhället fungerar. Men var är habitus? Enligt Bourdieu (1986:48) kan habitus förstås 
som en form av förkroppsligat kulturellt kapital. Man kan förstå det som att varje individs habitus 
är specifikt och är kopplad till individens tidigare erfarenheter i livet och dessa erfarenheter 
påverkar personens sätt att tänka, handla och orientera sig i världen. Alla människor är olika 
vilket har med deras habitus att göra men Broady (1998:17) redogör även för ett kollektivt 
habitus som innefattar familjen, grupper och klasser. Ett exempel här kan vara människan som är 
djurrättsaktivist och är medlem i en sådan grupp, det vill säga gruppen har ett specifikt sätt att 
handla, tänka och orientera sig med ett gemensamt mål att se till så att djur behandlas på ett bra 
sätt. Men på sidan av gruppen (specifika fältet) kan individen skilja sig helt åt från andra 
människor inom samma grupp/fält. Vi kan alltså se att habitus befinner sig på mikro-, meso- samt 
makronivå likt fältet.  

Symboliskt kapital 
Bourdieu presenterar flera olika kapitalformer men de vi anser är av relevans och som han själv 
påpekar är av större betydelse (Broady, 1998:3) är det symboliska kapitalet, kulturella kapitalet, 
det ekonomiska kapitalet samt det sociala kapitalet. Det symboliska kapitalet kan lättare förstås 
som statusen som erkänns av andra människor inom ett visst fält. Exempelvis kan en person som 
innehar ett högt symboliskt kapital vara en lärare på en skola då utbildning rankas och erkänns 
med ett högt värde inom skolväsendet. Men och andra sidan kan läraren ha ett lägre symboliskt 
kapital inom ett annat fält, låt säga i byggbranschen där man rankar praktiska utföranden högre. 
Vidare kan alltså en person med ett högt symboliskt kapital inom ett visst fält ha ett lågt 
symboliskt kapital inom ett annat om den sociala gruppen inte erkänner denne (Broady, 1998:6). 

Kulturellt kapital 
En person med högt kulturellt kapital har i enighet med Bourdieu kännedom om den 
hegemoniska kulturen och för sig i en riktning jäms med den. Broady (1998:7) menar att om det 
finns en marknad i ett samhälle/grupp/kultur där vissa egenskaper anses ha ett högt symboliskt 
värde så har personen med dessa egenskaper ett högt kulturellt kapital. Broady i enighet med 
Bourdieu tar det kulturella kapitalet till en annan nivå för att tydligare beskriva begreppets 
omfattning och väljer här att tala om ”informationskapitalet” där det bland annat nämns att en 
förutsättning för att få ett högt kulturellt kapital är att vara välinformerad. Vad Broady menar är 
att individen som är välinformerad vet hur kulturen och samhället fungerar och har enklare att 
orientera sig i den hegemoniska riktningen för att öka sitt kapital. Marteleto (2013:17–18) i 
enighet med Bourdieu redogör för tre olika former av kulturellt kapital och dessa är 
institutionaliserat kulturellt kapital, objektifierat kulturellt kapital samt förkroppsligat kulturellt 
kapital. Ett institutionaliserat kulturellt kapital kännetecknas av bland annat individens utbildning 
och/eller titel medan det objektifierade kulturella kapitalet syns genom föremål eller objekt som 
tillhör individen och dessa kan exempelvis vara kläder, tavlor, böcker med mera. Det 
förkroppsligade kulturella kapitalet som också kan förstås som habitus (Bourdieu, 1986:47–48) 
innefattar individens förmåga att tala på ett lämpat sätt men också individens kunskaper och 
skickligheter. Men vem bestämmer vilka former av det kulturella kapitalet som anses vara av 
högt symboliskt värde? Enligt Broady (1998:7) är det majoriteten i samhället som sätter dessa 
grunder men främst människorna i den dominerande samhällsklassen. 
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Ekonomiskt kapital 
Det ekonomiska kapitalet visar sig genom individens förmögenheter, det vill säga materiella 
tillgångar och ekonomiska tillgångar. En person i västvärlden som tjänar mycket pengar, har ett 
fint boende med, en fin bil och fina kläder kan uppfattas ha ett högt ekonomiskt kapital. Det 
ekonomiska kapitalet är av betydelse för individens ställning i fältet men för att kunna förvalta 
det ekonomiska kapitalet krävs ett förkroppsligat kapital (Bourdieu, 1986:50). Exempelvis krävs 
det ett ekonomiskt kapital för att kunna köpa en dator men för att kunna använda den så är det en 
fördel om individen har kunskaperna för att använda den (förkroppsligat kapital). Bourdieu 
menar att det ekonomiska kapitalet kan vara en förutsättning för att öka det kulturella samt 
sociala kapitalet (Bourdieu, 1986:53–54) men samtidigt individens ställning i fältet. Till exempel 
kan en individ med högt ekonomiskt kapital köpa till sig ett högt symboliskt kapital i alla de 
övriga kapitalistiska formerna. Personen som har ett högt ekonomiskt kapital men samtidigt ett 
lågt kulturellt kapital kan genom sina ekonomiska resurser söka sig till människor med ett högt 
kulturellt kapital och lära sig om och vad som ingår i det kulturella kapitalet och på det sättet 
förstärka det. Samtidigt menar Bourdieu (1986:54) att omvandlingsprocessen från ett ekonomiskt 
kapital till exempelvis ett socialt kapital kräver både ansträngning, tid och omtanke vilket skulle 
kunna syfta till att det förkroppsligade kapitalet är det som driver transformationen. En person 
med ett högt ekonomiskt kapital har en god förutsättning att påverka symbolvärdet i alla 
kapitalformer.   

Socialt kapital 
Det sociala kapitalet är ett begrepp som syftar till mänskliga relationer. En person med ett högt 
socialt kapital har många sociala kontakter som hen kan använda till sin fördel. Dessa kontakter 
kan enligt Bourdieu (1986:51–53) utgöras av släktband, vänskaper, yrkesmässiga kontakter och 
övriga personkontakter eller med andra ord alla sociala mänskliga kontakter som utgör en 
förbindelse med den specifika individen. Som man kan förstå genom de kapital vi redogjort för 
tidigare så kan de olika kapitalformerna påverka varandra och lika är det här. Exempelvis kan 
studenten som har ett högt kulturellt kapital i form av en fin utbildning ha svårt att få ett bra 
arbete om hen har ett lågt socialt kapital (få sociala kontakter). Broady i enighet med Bourdieu 
styrker detta resonemang då han (Broady, 1998:14) säger ”att en individs innehav av socialt 
kapital avgör hans möjligheter att förränta sitt utbildningskapital.”. 

Etablerade och outsiders 
Elias & Scotsons studie är gjord i ett förortsområde på 1960-talet (Winston Parva) till staden 
Leicester i England. Den ursprungliga tanken med studien var att söka varför en viss bostadsdel i 
förortsområdet hade en högre ungdomskriminalitet än de andra två (Elias & Scotson, 1999: ii). 
Dock förekom det inga empiriska belägg i form av etnicitet, klassammansättning eller ordning till 
varför det ena bostadsområdet hade högre kriminalitet än de andra. För att kunna förstå 
skillnaden menade Elias & Scotson att man var tvungen att söka i respektive bostadsdels interna 
sammanhållning. Forskarna kom fram till att skillnaden berodde på sammanhållningen mellan 
medlemmarna i respektive grupp samt i gruppernas förmåga till att integrera andra (nykomlingar) 
i områdena. I två av områdena (zon 1 och zon 2) sågs befolkningen vara etablerad och utgjordes i 
zon 1 främst av medelklass och i zon 2 störst del arbetarklass men med nära släktband 
sinsemellan (Ibid:9-10, 75). När nya människor flyttade till Winston Parva (främst från London) 
så kände befolkningen i zon 1 och främst 2 ett hot mot deras etablerade levnadssätt (som 
inkluderar normer, värderingar, vanor och arbeten) trots att de var från samma land (Ibid: xxvi). 
Den etablerade befolkningen i bostadsområdet uteslöt dessa nyinkomna människor från socialt 
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sällskap och markerade därigenom sin etablerade gruppidentitet. Den stora etablerade gruppen 
utövade makt mot de inflyttade och det är på detta sätt som skillnaderna mellan grupperna 
synliggörs. Sammanhållningen inom den etablerade gruppen upprätthölls enligt Elias & Scotson 
genom gemensamma värderingar samt genom det långvariga sociala nätverket. Denna 
maktutövning ledde till att gruppen ”outsiders” stigmatiserades samtidigt som den etablerade 
gruppens identitet stärktes. Elias & Scotson (1999: vi) menar att en outsider kan få tillgång till 
den etablerade gruppen men detta enbart om individen ger upp sina egna värderingar och 
förhåller sig till den etablerade gruppens värden.       
Inom alla grupper finns det en moralisk hierarki det vill säga där vissa personer förhåller sig mer 
till de gemensamma normerna som existerar inom gruppen än andra (Ibid: iv-viii). Det är detta 
som utgör grunden för den moraliska differentieringen och sociala utanförskapet och visar sig då 
den etablerade gruppen besitter makten att tillskriva sig själv upphöjande egenskaper (Ibid: xxvii) 
och samtidigt nedvärdera medlemmarna i gruppen outsiders. När den etablerade gruppen talar om 
outsidergruppen så pratar de om minoriteten (som uppträder dåligt och inte kan förhålla sig till 
normerna), vilket gör så att alla individer likställs med denna minoritet och det är detta som utgör 
det största hotet enligt Elias & Scotson.    

Diskussion 
Under denna rubrik kommer vi att föra en diskussion angående uppsatsens olika delar. Vi 
kommer att använda oss av underrubriker för att göra diskussionsdelarna mer tydliga. Vi kommer 
först att föra en allmän diskussion kring framkomna resultatet i relation till syfte, frågeställning 
och tillvägagångssättet. Sedan kommer vi att reflektera kring resultatet i relation till den tidigare 
forskningen. Vidare kommer vi att applicera den genererade teorin på de valda teorierna 
(Bourdieu – Kapital, habitus, fält samt Elias & Scotson – Etablerade och outsiders). Under 
rubriken metodologiska dilemman och självkritiska reflektioner kommer vi att redogöra för hur 
metoden har fungerat men även presentera för- och nackdelar med den. Vi kommer också att 
reflektera kring vårt förhållningssätt och våra tidigare kunskaper i relation till hela studien samt 
diskutera om aspekter som vi eventuellt hade kunnat göra bättre. Slutligen kommer vi att 
presentera förslag på framtida forskning.  

Diskussion kring resultatet 
Vi kommer under denna rubrik att diskutera hur vi besvarat frågeställningen och fullföljt syftet 
som studien haft. Vi kommer även att reflektera kring resultatet i förhållande till vår förförståelse 
och tidigare kunskap. 

Syfte, frågeställning och tillvägagångssätt 
Syftet med studien var att undersöka hur bosnier som flytt från balkankriget på 90-talet har 
upplevt integrationen i Sverige. Detta för att få en insyn i hur det svenska samhällets 
integrationssystem har fungerat för att finna eventuella förtjänster samt brister med mottagandet. 
Detta är aktuellt i dagens samhälle där många länder i Europa får ta emot stora mängder med 
flyktingar från många delar av världen främst på grund av krig. Då vi valde att använda oss av 
grundad teori som metod hade vi ingen fast frågeställning utan valde att utgå från ett 
intresseområde i den öppna fasen vilket var ”Integration utifrån bosniska flyktingar som kommit 
till Sverige”, de två intervjuerna som vi genomförde i den öppna fasen utgjorde grunden för de 
två kommande faserna. Vi fann utifrån intervjuerna kategorier samt en kärnkategori (Brister i 
mottagandet hos myndigheterna), det blev här klart att den centrala utgångspunkten skulle bli 
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”Brister i mottagandet hos myndigheterna”. Vi modifierade frågeställningen i den selektiva fasen 
till ”Skillnader i integrering utifrån Bosniska flyktingar som kommit till Sverige” samt sållade 
bort kategorier som vi fann vara irrelevanta i relation till kärnkategorin. Syftet i den selektiva 
fasen var att stärka och vidga kategorierna som vi fått fram i den öppna fasen vilket vi gjorde 
genom att genomföra ytterligare sex intervjuer. I den teoretiska fasen blev syftet att besvara 
”Vilka faktorer möjliggör respektive hämmar integrationen och hur samspelar dessa kategorier 
med varandra” med målet att generera en teori som var tänkt att visa vad vi kommit från till i 
studien. Detta gjorde vi genom att hålla två intervjuer för att stärka de samband vi funnit genom 
den teoretiska kodningen av datamaterialet. Centralt för både studien och metoden var att vara så 
förutsättningslösa som möjligt, där av hade vi ingen fast frågeställning inledningsvis utan lät 
materialet och intervjupersonerna leda oss i en riktning som var relevant. På detta 
tillvägagångssätt har vi inledningsvis fått en inblick i det valda intresseområdet samt slutligen 
besvarat frågeställningarna som framkommit i de olika faserna.  

Tidigt i studien fann vi att intervjupersonerna talade mycket om problem som de stött på när de 
kom till Sverige och dessa var relaterade till myndigheterna. En annan aspekt som var 
framträdande hos intervjupersonerna var deras egen förmåga att handla. Det framkom att alla 
intervjupersonerna mötte UNHCR:s integrationskrav och vad vi då drog för slutsats var att det 
svenska integrationssystemet leder till integration men att individen genom sin egen 
handlingsförmåga kan påskynda integrationen och samtidigt göra den meningsfull. Med 
meningsfullhet menar vi att individen får ett arbete som han/hon trivs och är utbildad till att 
genomföra då det svenska samhället har en tendens att inte ta vara på tidigare 
utbildningar/erfarenheter. En aspekt som människorna på flykt trots nyttjandet av sin 
initiativförmåga inte kunnat påverka är asylprocessen men däremot kunde de ta initiativet till att 
börja lära sig språket.  

Resultatet i ett bredare perspektiv 
För att sätta resultatet i ett mer omfattande perspektiv kan vi se att myndigheterna har ett stort 
ansvar för att människor ska integreras i det svenska samhället. Här har det bland annat kommit 
fram att myndigheterna först och främst skulle kunna korta ner på asylperioden och sedan 
anpassa integrationen (skola och arbete) till individen och inte till ett kollektiv då alla människor 
har med sig olika upplevelser, erfarenheter och kunskaper. Men för att ytterligare förbättra 
integrationen kan även andra faktorer vara av relevans. En av faktorerna skulle kunna vara 
individens egen initiativförmåga att bland annat på egen hand söka sig till hjälp och den andra 
skulle kunna vara ett bemötande som möjliggörande där vi tydligt sett att svenska medborgare 
hjälper till och välkomnar människor som kommer till Sverige, vilket utifrån respondenternas 
perspektiv varit givande. Myndigheterna har alltså ett stort ansvar men individen själv 
tillsammans med övriga samhällsmedlemmar skulle ytterligare kunna underlätta 
integrationsprocessen i det svenska samhället. 

Vårt resultat i relation till tidigare forskning 
Under denna rubrik kommer vi att redogöra för det framkomna resultatet i denna studie i 
förhållande till den tidigare forskningen som gjorts på området. Vi kommer att dela upp denna 
del likt den Tidigare forskningen i tre stycken med fokus på ”Sysselsättningen och dess betydelse 
i förhållande till integration”, ”Socialisering & välmående i förhållande till integration” samt 
”Samhällsstruktur i förhållande till integration”.  
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Sysselsättning och dess betydelse i förhållande till integration 
På detta område kom Povrzanovic & Frykman (2012) fram till att flyktingar som kommit till 
Sverige från Bosnien inledningsvis känt sig förvirrade då de inte visste om de skulle bli kvar i 
Sverige eller inte. När flyktingarna kom hit fick de ”lära” sig enkla hushållssysslor som 
exempelvis hur en tvättmaskin fungerar samt sortera sopor, detta kände de var förnedrande då 
detta var saker de var vana med i sitt hemland. Povrzanovic & Frykman (2012) har även kommit 
fram till att det är enklare att skaffa arbete genom sitt sociala kontaktnätverk i förhållande till 
arbetsförmedlingen. Men även att flyktingar upplevt att de fått dålig hjälp med att skaffa arbete 
överlag. Woukko Knocke (2000) kom fram till i sin studie att flyktingar som kommer till Sverige 
har betydligt svårare att skaffa arbete än övriga svenskar, problemet grundar sig på sociala 
faktorer samt diskriminering mot flyktingar. Lundborg (2012) kom i sin studie fram till att det tar 
lång tid för alla människor att bli sysselsatta i Sverige men att det skiljer sig åt beroende på 
varifrån man kommer. Bevelander (2011) menar att flyktingar överlag har en större arbetslöshet 
än svenskar men även att de alltmer har tillfälliga jobb samt lägre lön än övriga svenskar. 

I vår studie har vi kommit fram till att flyktingar som kommit till Sverige från Bosnien i stor 
utsträckning känt sig förvirrade, framför allt under asylprocessen då de inte vet vad som skulle 
hända dem i framtiden, där av kategorin ”Ovisshet”, detta stämmer överens med Povrzanovic & 
Frykmans resultat. När flyktingarna kommit till Sverige har de fått efter en viss tid fått ägna sig åt 
olika enklare sysselsättningar för att få bidrag men efter uppehållstillståndet har de direkt fått lära 
sig språket. Detta stämmer inte överens med Povrzanovic & Frykmans resultat att flyktingarna 
fått lära sig ”förnedrande” uppgifter som att sortera sopor. Vi har kommit fram till att vissa av 
respondenterna i vår studie har fått söka arbete på egen hand men majoriteten har fått hjälp med 
sysselsättning genom sociala kontakter samt arbetsförmedlingen. Vilket inte stämmer överens 
med Povrzanovic & Frykmans studie där de dragit slutsatsen att det svenska samhället gjort lite 
för att hjälpa dessa människor in i arbete. Vi har kommit fram till att många individer i vår studie 
har visat på att sociala kontakter i form av familjevänner samt kontakter personerna fått genom 
föreningar (bosniska, musik) har en stor betydelse när det gäller sysselsättning men att språket 
kan ses som en avgörande faktor, i tidigare studier (Povrzanovic & Frykman, 2012) har man 
kommit fram till att sociala kontakter är av största vikt för att bli sysselsatt. Woukko Knocke 
menar att flyktingar har svårare än svenskar att bli sysselsatta, problemen menar hon är sociala 
och diskriminering av flyktingar. Vi har i vår studie kommit fram till att vissa individer har 
upplevt former av diskriminering men majoriteten har inte haft några större problem när det 
gäller diskriminering på arbetsmarknaden men även utanför. Lundborg menar att det tar lång tid 
för alla människor som kommer till Sverige att bli sysselsatta men att det skiljer sig åt beroende 
på varifrån man kommer. Vår studie består enbart av bosnier som kommit till Sverige men inom 
denna studie väger initiativförmågan mest när det gäller att få anställning då individen på egen 
hand kan påskynda vägen till ett arbete. I relation till Bevelander så har vissa individer i vår 
studie uttalat sig om tillfälliga arbeten i deras inledande period i Sverige men majoriteten har inte 
gjort det. Lönen är inget som framkommit som ett problem och alla respondenter i studien kom 
relativt snabbt in i arbetslivet efter att deras uppehållstillstånd kommit. 

Socialisation & välmående i förhållande till integration 
Samarasinghe & Arvidssons studie (2002) handlar om hur hälsan påverkas genom flytten och 
anpassningen till ett nytt land. De kom fram till att de 2-3 första åren var tuffa för flyktingarna 
men att de efter dessa år beskrev sina liv som normala. Slutsatsen de drar är att i sin studie 

43 

 



bemötandet hos värdlandet är avgörande för flyktingarnas hälsa. I Hjerns studie (2012) 
framkommer det att en utdragen asylprocess är en riskfaktor för hälsan då individen är ovetandes 
och utom kontroll att påverka sitt eget liv. En annan framträdande riskfaktor är individens 
tillgång till sociala kontakter, det vill säga är de begränsade så tenderar hälsan att påverkas 
negativt och vise versa. Björn et.al (2013)  kommer i sin studie bland annat fram till att 
människor på flykt från Bosnien ville återskapa känslan av sammanhanget, det vill säga bygga 
upp det trygga och normala liv som de hade innan kriget bröt ut. Han menar även att familjerna 
upplevt traumatiska händelser och var i behov av en specialiserad terapeut för att behandla 
händelserna de varit med om.  

I relation till vad Samarasinghe & Arvidssons samt Hjern sagt har vi i vår studie kommit fram till 
att asylprocessen påverkar individernas hälsa negativt men så fort de fått uppehållstillstånd 
tenderar välmående att förbättras. Visserligen har majoriteten av respondenterna fått kämpa för 
att få ett arbete (efter besked om uppehållstillstånd) men att detta skulle påverka hälsan negativt 
är en aspekt som endast förekommit i ett fall. En slutsats som Samarasinghe & Arvidsson drar är 
att bemötandet från värdsamhället kan ses som avgörande för flyktingens hälsa. Att bemötandet 
skulle vara avgörande för individernas hälsa kan vi inte säkert styrka men däremot är det av 
betydelse. I vår studie utgörs ett bemötande som begränsar individens handlingsutrymme främst 
av myndigheter samt företag, däremot har det inte förekommit ett begränsande bemötande från 
andra håll (exempelvis övriga samhällsmedlemmar/organisationer/institutioner). Vår studie 
innefattar inte direkta kopplingar mellan dålig hälsa och få sociala kontakter likt Hjerns studie 
(2012) men det vi kan uttala oss om är att sociala kontakter är av betydelse för att exempelvis få 
ett jobb, kunskap om det svenska samhället men även kännedom om hur kulturen fungerar. I 
relation till Björn et.al (2013) ville familjerna i hans studie återskapa den trygga känslan i Sverige 
som de hade i Bosnien innan kriget, det vill säga där bland annat sysselsättning, ekonomisk 
trygghet och sociala kontakter spelade en stor roll. Vi har i vår kommit fram till att människorna 
som kommit till Sverige från Bosnien inledningsvis hade två mål när de kom hit. Det första var 
att komma till en trygg plats och de andra målet var att direkt bli sysselsatta med något, vilket kan 
fungera som en ”form” av terapi då detta fick respondenterna att fokusera på framtiden istället för 
hemskheterna som de varit med om. Det skiljer sig sålunda något från Björn et. al. då 
respondenterna i vår studie betonade vikten av att komma till ett tryggt land.     

Samhällsstruktur i förhållande till integration     
Peromingo (2014) menar att arbetsförmedlingen sedan 2012 vill finna ett passande arbete till 
individer som kommit till Sverige och samtidigt kombinera detta med studier för att hjälpa hen in 
i samhället så fort som möjligt. Peromingo menar att arbetsförmedlingen sedan 2012 tar hänsyn 
till individens tidigare utbildning, erfarenheter samt intresse när hen kommer till Sverige. Ives 
studie (2007) handlar om vidarebosättningen(efter beskedet om uppehållstillstånd) i USA. Brister 
som Ives redogör för är att det finns flera aktörer inom denna bransch, vilket leder till en ojämn 
standard där individer behandlas olika då vissa aktörer söker en större ekonomisk vinning än 
andra. En annan brist Ives presenterar är att statens bidrag till vidarebosättningen som också kan 
bli problematisk då bidraget baseras på tidigare års flyktingtal, problemet som kan uppstå är om 
det kommer en större flyktingmängd än väntat då det ekonomiska stödet kanske inte räcker till. 
En tredje aspekt som Ives redogör för är att man i USA direkt vill tilldela flyktingar arbeten 
istället för att lära sig språket men även att man tenderar att bortse från tidigare utbildning, detta 
menar hon leder till att många får ta underkvalificerade samt tillfälliga yrken med sämre 
arbetsförhållanden, vilket resulterar i en osäker framtid. Eastmond (2010) menar att människor 
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som flytt krig till Sverige genast ville bygga upp sina liv igen men att en utdragen asylprocess, 
tendensen att bortse från tidigare utbildning, terapi trots viljan att arbeta samt tilldelningen av 
”påhittade” sysslor ledde till en konflikt med individernas livsstrategier. En positiv aspekt av 
resultatet är att individerna uppskattade försörjningen(mat, boende) när de kom hit men ville så 
fort som möjligt ut och arbeta för att kunna försörja sig själva och sina familjer.  

I relation till Peromingo så är vår studie retrospektiv, det vill säga den handlar om 
integrationsprocessen i mitten på 90-talet. Vad vi kommit fram till är att det primära var att lära 
sig språket för att sedan finna ett arbete, dock tog inte arbetsförmedlingen tillvara på tidigare 
utbildning och erfarenhet. Men genom den egna initiativförmågan kunde individen själv påverka 
det framtida yrket. Ives studie är gjord i USA och vi kan se att tillvägagångssättet där skiljer sig 
åt från det svenska samhällets integrationsprocess trots att detta inte är något som vi konkret har 
behandlat i vår studie. Skillnaderna vi kan se är att migrationsverket samt arbetsförmedlingen 
skulle kunna ses som statligt ägda aktörer vilket gör att standarden är relativt jämn. I Sverige har 
inte det primära varit att tilldela flyktingar arbeten utan det primära är att individerna ska få lära 
sig grunderna i språket genom SFI för att sedan komma ut i arbetslivet. I relation till Eastmond 
var det primära hos respondenterna i vår studie att komma till ett tryggt land för att sedan bygga 
upp sina liv. I förhållande till konflikten med individens livsstrategi har vi i vårt resultat funnit att 
detta delvis stämmer överens med vad Eastmond kommit fram till, vad som skiljer sig åt är att 
ingen av våra respondenter nämnt att de gått i terapi. Vi har även kommit fram till att 
respondenterna i vår studie uppskattar försörjningen när de kommit hit men ville så fort som 
möjligt bort från bidragstagandet då detta var emot deras moral. Skillnaden här kan vara att 
respondenterna i vår studie snabbt ville ut i arbete för att bygga upp sina liv men också aspekten 
att inte gå på bidrag medan respondenterna i Eastmonds studie enbart ville ut i arbete och bygga 
upp sina liv.                  

Vårt resultat i relation till den teoretiska referensramen 
Vi har valt att använda oss två olika teorier för att bättre förstå resultatet som framkommit i 
studien. Detta har vi tänkt göra genom att knyta an Bourdieus teori om kapital, habitus och fält 
till den mer positiva delen (de gröna kategorierna). Till den andra delen (de röda kategorierna 
samt kärnkategorin) som kan uppfattas som mer negativ kommer vi att koppla Elias & Scotsons 
studie om etablerade och outsiders.     

Bourdieus teori i förhållande till resultatet 
Bosnien och Sverige kan uppfattas som olika fält med olika habitus, där båda dessa begrepp 
innefattar alla nivåer (mikro, meso samt makronivå) där det symboliska kapitalet erkänns på 
skilda sätt. När människorna har kommit till Sverige från ett krigshärjat Bosnien har de 
inledningsvis haft problem med att förstå hur det svenska samhället och kulturen fungerar. Vi kan 
tolka detta som att det är fältet och habitus som utgör skillnaden mellan dessa två olika kulturer 
då respondenter i vår studie trots vuxen ålder inte förstått hur det svenska samhället fungerat. 
Majoriteten av respondenterna i vår studie har nämnt att den egna initiativförmågan är central för 
att ha en möjlighet att snabbare bli en del av det svenska samhället. Den egna initiativförmågan 
som bland annat innefattar individens förmåga att själv söka sig till hjälp kan vi koppla till ett 
kollektivt habitus då den förkommit hos majoriteten av intervjupersonerna. Hade bara en eller ett 
fåtal av respondenterna nämnt initiativförmågans betydelse hade vi snarare kunnat tala om ett 
individuellt habitus. Det kollektiva habitus som våra respondenter presenterat kan enligt vår 
tydning öka individens chanser att snabbare bli integrerad och är kopplad till den egna 
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initiativförmågan, där den egna förmågan att handla utgör en grund för att öka på sitt sociala-, 
kulturella- samt ekonomiska kapital (Bourdieu, 1986:53–56). Genom nyttjandet av den egna 
initiativförmågan kan individen få sociala kontakter som kan hjälpa individen ett snabbare förstå 
samhället men även hjälpa individen med arbete (Sociala kontakter), vi talar alltså om att 
initiativförmågan kan öka på individens sociala kapital. Initiativförmågan kan även göra så att 
individen ökar sitt kulturella kapital i alla former fortare än om man skulle följa myndigheternas 
”ramar”. Den egna initiativförmågan kan öka på det förkroppsliga kulturella kapitalet som bland 
annat kännetecknar individens förmåga att tala på ett kultiverat sätt, respondenterna i vår studie 
har påpekat språkets betydelse (Språkkunskaper) i förhållande till bland annat arbete. Den egna 
förmågan att handla kan öka på det institutionaliserade kapitalet som innefattar individens 
utbildning/titel, det har bland annat visat sig att myndigheter i Sverige tenderar att bortse från 
tidigare utbildning men individer som nyttjar initiativförmågan har lyckats få den verifierad. Det 
objektifierade kapitalet kan ökas fortare som ett resultat av den egna förmågan att handla, vilket 
har visat sig då de flesta av bosnierna inte velat leva på bidrag utan fort komma ut i arbete för att 
kunna leva ett självständigt liv och vara oberoende av statens bidrag (Initiativförmågans 
betydelse). Det ekonomiska kapitalet kan också ökas snabbare genom nyttjandet av 
initiativförmågan då det framkommit i vår studie att individer som dragit fördel av den har fått 
arbeten som de sedan tidigare är utbildade till samt kommit ut i arbetslivet fortare (Vikten av 
meningsfull sysselsättning & försörjning). Kategorin Bemötande som möjliggörande tolkar vi 
som ett habitus som kännetecknar svenska medmänniskor förmåga att hjälpa och underlätta 
vägen in i samhället för människor som kommit till Sverige från ett krigshärjat Bosnien samt öka 
deras sociala kapital.  

Elias & Scotsons teori i förhållande till resultatet 
I relation till vår studie väljer vi att se kärnkategorin (Brister i mottagandet hos myndigheterna) 
som ”de etablerade” och Bosnierna som flytt från kriget som gruppen ”outsiders”. De etablerade 
(myndigheterna) har en gemensam ”ram” som de förhåller sig till när det gäller 
flyktingmottagande samt integration och det är även de som har befogenheten att 
hjälpa/omedvetet stjälpa dem. I vår studie har det framkommit att människorna som flytt från 
kriget upplevt ett Bemötande som begränsar individens handlingsutrymme där vi bland annat 
kunnat se att respondenter upplevt att de inte blivit behandlade som människor. Detta kan vi 
koppla till en form av moralisk differentiering där vi tolkar att de etablerade har makten att se sig 
själva som ”bättre” än gruppen outsiders. I vår studie har majoriteten av respondenterna 
(outsiders) upplevt en ovisshet samt dåligt välmående främst under asylperioden. Detta kan vi se 
som en följd av Elias & Scotsons påstående om att individerna är tvungna att underkasta sig den 
etablerade gruppens normer för att få delta i den. För att tydliggöra detta så har människorna i vår 
studie flytt till Sverige då deras land var i krig. För att bli en del av Sverige var de tvungna att 
underkasta sig de svenska myndigheternas principer och detta har fått följder i form av ovisshet 
samt ett dåligt välmående, hade de inte underkastat sig de svenska samhället hade de möjligtvis 
varken haft tak över huvudet eller mat på bordet. Vi kan koppla Förändrade framtidsvisioner till 
den moraliska differentieringen där de etablerade har befogenheten att stigmatisera outsidern men 
även påståendet om att outsidern tvingas underkasta sig de etablerades förhållningssätt för att få 
delta. Majoriteten av respondenterna i vår studie berättade om en önskan att få arbeta med 
någonting som de hade erfarenhet av och var utbildade till. Dock visade det sig att de etablerade 
hade en tendens att bortse från tidigare erfarenhet och utbildning såvida inte individen tog ett eget 
initiativ och kämpade emot. Men en utdragen asylprocess(Brister i mottagandet hos 
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myndigheterna) visade sig också kunna bidra till att individens framtida visioner ändrades för att 
vissa kunde ta ett arbete som de blev erbjudna då detta kunde ses som en möjlighet att snabbt 
kunna bygga upp ett normalt liv på nytt.   

Metodologiska dilemman och självkritisk reflektion 
Centralt för användandet av en grundad teori är att gå in så förutsättningslöst som möjligt på det 
valda området. Vi har upplevt att det inte är så enkelt att ha ett öppet förhållningssätt trots att vi 
hade en begränsad kunskap på området innan vi började. Det visade sig att våra förutfattade 
meningar ibland gjorde sig påminda framförallt då flyktingdebatten gör sig synlig överallt i 
medier. Men någonting som har underlättat för oss är kvalitetskriterierna enligt Symon & Casell 
som vi på förhand satte upp och har haft som mål att förhålla oss till. Dessa innebar bland annat 
att vi hjälpt varandra in på rätt spår. Vi har även genom uppsatsens gång haft kontinuerlig kontakt 
med vår handledare som belyst våra antaganden ur ett annat perspektiv, vilket har bidragit till en 
upphöjning av våra tolkningar. En slutlig viktig aspekt var i vårt fall att göra intervjupersonernas 
röster hörda då det inom grundad teori är tänkt att teorin ska växa fram ur datamaterialet. Vi 
tycker oss slutligen kunna påstå att våra tolkningar har en hög trovärdighet då vi ständigt utmanat 
varandra samtidigt som vår handledare problematiserat våra antaganden.     

Vår studie är retrospektiv och grundar sig på intervjuer. En begränsning kan vara att deltagarna 
glömt bort viktiga aspekter av deras upplevelser som vi möjligtvis gått miste om. Det är även 
möjligt att intervjupersonerna valt att inte berätta om vissa händelser då detta kan påminna dem 
om något hemskt men vi anser trots detta att trovärdigheten i respondenternas berättelser är hög. 
Vi har i vår studie enbart studerat bosnier inom Västmanland och det är möjligt att resultatet hade 
sett annorlunda ut om vi undersökt bosnier från andra delar av Sverige men detta var inte möjligt 
på grund av våra begränsade resurser. I förhållande till vår studie hade resultatet även kunnat 
skilja sig åt om den hade innefattat flyktingar från andra delar av världen. Detta har vi även varit 
medvetna om men då vår studie enbart omfattat 10 intervjuer hade det varit svårt att kunna dra 
några generella slutsatser om intervjupersonerna representerat olika länder.   

I användandet av intervjuer upplevde vi det stundtals svårt att få tag på intervjupersoner och 
framförallt sådana som mötte våra krav, vi märkte att det blev svårare att få tag på 
intervjupersoner desto längre i studien vi kom. Det kan vara problematiskt att använda sig av 
intervjuer när man skriver en uppsats med en fast tidsram om man inte lyckas få tag på 
intervjupersoner i tid. Detta kan förstås då vi genomfört intervjuerna strax innan juletid då 
människor kan ha det stressigt på jobbet för att hinna klart med sina arbetsuppgifter innan 
ledigheten men också att många vill vara hemma och spendera sin tid med familjen. 

Fördelen med metoden som vi använt oss av och som vi upplevt varit givande är att det finns tre 
olika faser i Glasers teori. Att inledningsvis vara öppen, utan någon fast frågeställning samt 
ovetandes av vad som var av vikt anser vi är viktigt för att slutligen kunna göra en studie som är 
av betydelse för människor. En annan sak som vi finner bra med metoden och som vi dragit nytta 
av i vår studie är att det finns en struktur inom den grundade teorin som visar vad man ska göra i 
respektive fas samt vart man som forskare ska lägga sitt fokus. Vi anser att det skulle vara svårt 
att göra en liknande studie med ett annat tillvägagångssätt/metod då man oftast på förhand har en 
frågeställning och man har i andra metoder heller inte några faser för att komma till insikt om vad 
som är viktigt. Ytterligare en aspekt som talar emot nyttjandet av en annan metod i förhållande 
till vår studie är att man allt som oftast går igenom den tidigare forskningen noggrant på området 
innan man vet vad man vill undersöka, detta anser vi kan leda till att man blir styrd och på 
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förhand tror sig ”veta” vad som är viktigt. Man kan på detta vis bli ”blind” i sökandet av 
datamaterial och det kan vara lätt hänt att man går miste om andra saker som kan vara av värde.     

Förslag på framtida forskning 
Vi har i vår studie kommer fram till att det svenska integrationssystemet leder till att individer 
integreras i samhället men att det finns brister i den som gör att den kan bli utdragen. Förslag på 
framtida forskning skulle kunna vara att göra en mer holistisk studie som omfattar integration 
utifrån myndigheternas perspektiv men även av flyktingar från olika delar av världen som 
kommit till Sverige. Det kan vara av betydelse att lyssna till vad båda dessa sidor har att säga för 
att individen så snabbt som möjligt ska kunna bli integrerad i det svenska samhället. Att 
ytterligare förbättra integrationen skulle gynna båda sidorna då individen möjligtvis skulle må 
bättre och snabbare skulle kunna bygga upp sitt liv medan myndigheterna inte behöver lägga ut 
lika mycket pengar under en utdragen integrationsprocess. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Öppna fasen 
Intervjuguide 

Teman att tala utifrån: 

• Vägen till Sverige (Hur kom du hit? Hur gick det till?) 

• Yrkeskarriären/sysselsättning i Bosnien och Sverige 

• Bemötandet från det svenska samhället. 

(Hur blev du bemött från t.ex. organisationer, människor etc)  

(-Upplever du det som öppet/stängt?) 

 

Forskningsetiska krav: 

Informationskravet: Info om forskning. Vi försöker få fram vilka aspekter som 
är/var viktiga för bosnier att socioekonomiskt etableras i det svenska samhället.  

- Syftet är att kunna peka på positiva samt negativa aspekter som kan bidra till 
att förbättra integrationen till det svenska samhället. 

- Om du vill så kan du få ta del av vår studie när vi är klara med den.   

Samtyckeskravet: ”Du bestämmer själv över din medverkan och har när du vill 
möjlighet att avbryta eller avstå från att besvara frågor” 

Konfidenskravet: Ingen obehörig kommer kunna ta del av några personuppgifter 
för vi tar inte upp några sådana. Och du kommer även att vara helt anonym i vår 
studie.  

Nyttjandekravet: Dina uttalanden kommer enbart användas i forskningssyfte (vår 
c-uppsats).     
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Bilaga 2 – Selektiva fasen 
Intervjuguide 

1. Hur upplevde du din första tid i Sverige? 

2. Hur såg din livsplan ut när du kom till Sverige? 

3. Kan du berätta om de svenska myndigheternas bemötande när du kom till 
Sverige? Begränsade dem dig? Hur? Hur påverkades ditt välmående? Hjälpte 
dem dig? På vilket sätt? 

4. Hur har du blivit bemött av de svenska medborgarna? 

5. Hur gick det till när du fick ditt första arbete i Sverige? Hur lång tid tog det? 
(var det ex. via eget initiativ, arbetsförmedlare, sociala kontakter eller något 
annat?) 

Bilaga 3 – Teoretiska fasen 
Intervjuguide 

1. Kan du beskriva din väg in i det svenska samhället? (Ovisshet). 
- Upplevde du under denna tid någon form av förvirring eller ovisshet? I så 
fall, hur påverkade den dig? 

2. Vad hjälpte myndigheterna dig med? Vad du fick göra på egen hand? 

3. Vad har arbetet haft för betydelse för dig i förhållande till integration? 

4. Hur har bemötandet påverkat dig från svenska medborgare och myndigheter? 

5. Vilka fördelar fick du när du lärde dig språket?  

6. Vilken betydelse har de sociala kontakterna haft för dig?  

7. Hade du några förväntningar när du kom till Sverige? Vilka?  
- Om inte, fick du arbete med det du ville eller kunde?  

8. Vilka brister har du upplevt med mottagandet i Sverige? På vilket sätt har de 
påverkat dig och din hälsa?  

9. Vad var bra med mottagandet när du kom till Sverige? 
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Intervjuöversikt 

Den öppna fasen 
IP=Intervjuperson  IP 1 IP 2 

Ålder vid ankomst  33 år 33 år 

Plan Vara i trygghet Åka hem till Bosnien 

Placering I skogen, långt borta Liten ort 

Väntan 1-1.5 år 5-8 månader  

Upplevelse Som ett fängelse Befriande, återförenas med 
familjen  

Språk Lärde sig genom SFI, 
dagisjobb, familjevänner och 
Jehovas vittnen 

Lärde sig frivilligt, utöver skolan 
innan uppehållstillståndet 

Självuppfattning Strategisk och målinriktad 
inlärning av språket 

Lätt att ta kontakt, lärde sig språket 
utan större ansträngning  

Kontakter I Sarajevo, hjälp med diplomen  

Familjevänner (Svenska)  

Bosnier som redan jobbade och var 
duktiga, rekommendation av dem  

Arbete i början Fick inte göra något Fick inte arbete 

Yrke Ingenjör  Yrkes ingenjör  

Utbildning Maskiningenjör Ingenjör (gymnasieutbildning) 

Jobb Längre från familjen/lägre lön 
men inom sitt yrkesområde  

Från olika praktikplatser till nya 
jobb, på egen hand  

Sökande Jag fick chansen inom mitt 
område 

Arbetsgivare ville bli av med mig 

Bemötande Bra efter uppehållstillståndet Allmänt bra  
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Den selektiva fasen 
 IP 3 IP 4 IP 5 IP 6 IP 7 IP 8 

Ålder 
vid 

ankomst 

24 år 18 år 35 år  36 år 32 år 37 
respektive 

40 år 

Livet i 
Bosnien 

Osäker 
framtid 

Endast 
barndomen 

Lysande 
standard 
innan kriget 

Arbete 
inom 
yrket, bra 
i övrigt 

Arbetade 
med eget 
företag 

Beskrivs 
som bra 
med fasta 
rutiner 

Kriget     Traumatisk 
upplevelse  

Traumatis
k 
upplevelse  

Asylperi
od 

Asylboend
e i ca 2,5 
år, 
Arbetsförm
edlingen, 
praktikplats
, 
utvisningsb
eslut, fick 
inte göra 
något, 
dubbelt 
kluven 

Asylboend
e, 
arbetsförm
edling, 
uppehållsti
llstånd 

Asylboende, 
snabbt 
beslut om 
uppehållstill
stånd, 2-3 
månader. 

Flyktingl
äger i 18 
månader, 
beslut om 
uppehålls
tillstånd 
efter det. 
Avsakna
d av 
humant 
bemötand
e av 
migration
sverket 

Familjeåter
förening, 
kom direkt 
till sin 
familj  

Stort 
asylboende
, senare 
förflyttnin
g till egen 
lägenhet, 
uppehållsti
llstånd 
efter totalt 
8 månader. 
Ingen 
informatio
n om 
språkkurs  

Boende - 
Asylperi

od 

Isolerat 
från 
samhället 

I en 
mindre 
stad  

Större stad 
för asyl 
flyktingar 

Stort 
asylboen
de, 
avsides 

Begränsat, 
mindre ort  

Stort 
asylboende
, begränsat 

Skola – 
språket 

SFI efter 
ett år 

Lära sig 
språket 
genom SFI 
och 
gymnasiek
ompletteri
ng  

Satsade 
stort, ville 
försvara 
tidigare 
erfarenheter, 
att arbete 
inom sitt 
yrke 

Kort SFI 
2 
månader, 
ut i 
samhället 
för att 
sedan 
skapa 
kontakter 

SFI, dock 
var kursen 
inte 
individanp
assad, lika 
för 
analfabet 
och 

Begränsad 
informatio
n om 
språkkurse
n, gick SFI 
för grund 
och mer 
avancerad 
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till arbete utbildade svenska 

Yrkesut
bildning 

Ekonomi 
på 
gymnasiet 

Fick 
utbildning 
i Sverige 
(inom 
transport)  

Ingenjör, 
fick kämpa 
emot 
arbetsförme
dlingen  

Arkitekt, 
fick 
kämpa på 
egen 
hand för 
att arbeta 
som 
arkitekt 

Civilekono
m, 
kompletter
ing av 
utbildning 
i Sverige 

Trafikinge
njör och 
lärare  

Nyttan 
av 

utbildni
ng från 
Bosnien 

Bortkastad, 
ville få mig 
i ut i 
anställning 

Vägen till 
jobbet han 
alltid velat 
ha 

Ville få mig 
snabbt i 
arbete, ville 
helt jobba 
som i 
Bosnien 
(yrket)  

Fick själv 
fråga om 
praktikpl
ats, 
lyckades 
att få 
arbete 
som i 
Bosnien 

Arbetat 
inom yrket 
men 
lämnat 
ekonomin 
stegvis 
bakom sig 

Jobb som 
lärare och 
trafikinfor
matör, 
senare 
busschauff
ör 

Att flytta 
för 

jobbet 

 Flyttade 
till jobbet 
och 
utbildning
en  

Flyttande 
för bättre 
jobbmöjligh
eter  

   

Tillgång 
till 

arbete 

Arbetsförm
edlingens 
rekommen
dationer för 
ett yrke  

Kontakter, 
utbildning 
och arbete  

Genom 
rekommend
ationer blev 
möjligheten 
större   

Begränsa
t inom 
yrket  

Fick själv 
söka jobb  

Arbetsför
medlingen 

Sociala 
kontakte

r 

 Arbetsför
medlingen 
och sociala 
myndighet
er 

Svenska 
familjevänn
er för att 
lättare 
komma in i 
Svenska 
samhället 

 Fick 
sociala 
kontakter 
och boende 
genom 
idrotten  

 

Försörjn
ing 

Arbete för 
bidrag 

Studier 
och 
utbildning 

Kurser och 
arbete  

Arbete 
för 
bidrag   

Arbete och 
lån  

Socialbidr
ag  
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Den teoretiska fasen 
 IP 9 IP 10 

Ålder 31 år  25 år 

Arbete Utbildad ingenjör i Bosnien, i 
Sverige arbetar han som 
produktionsutvecklare 

Utbildad inom armering och 
betong (Byggbranschen), i 
Sverige arbetar han inom vården 

Vägen in i samhället Stor ovisshet i början, fick göra 
mycket på eget initiativ 
samtidigt som familjevänner 
hjälpte till 

Familjeanhörig, 
uppehållstillståndet var redan 
fixat 

Myndigheter/eget initiativ Myndigheter hade ramar, som 
erbjöd de primitiva behoven, 
tak över huvet och mat. Fick på 
egen hand ta för sig för att 
anpassa livet och lättare 
komma in i samhället 

Myndigheter med hjälp av 
familjen skapade en standard, 
allt var serverat. Fick gå 
vårdutbildning då detta ledde till 
jobb 

Arbetets betydelse i relation 
till integration 

Avgörande för ett fritt liv, 
skapade kontakter, kännedom 
om samhället samt den svenska 
kulturen 

Ville skapa en framtid, kunna 
göra vad han vill, utan arbete 
blir det svårt att vara 
självständig. Större del av 
språkkunskaper utvecklades med 
hjälp av jobb 

Bemötandet/Sociala 
kontakter 

Begränsat från vissa personer 
inom myndigheter, stödet av 
svenska familjevänner var 
betydande för förståelse av det 
Svenska samhället och 
kulturen. Även utvecklat 
sociala kontakter- idrotten och 
bosniska föreningen 

Upplevt ett gott bemötande av 
svenska medborgare, känner sig 
välkommen. Hade tillgång till 
familjens kontakter i Sverige 

Språk Viktigt för att arbeta med det 
han är utbildad till, hade inte 
något yrke, där av var språket 
verktyget för att kunna arbeta 

”Nyckeln för att komma in”, 
avgörande för att kommunicera 
och där av förstå andra 
människor, samhället och 
kulturen här (Sverige) 

Mottagandet/Förväntningar Allmänt bra, hade inte direkta 
planer att komma till Sverige 
från början. Något mindre 
uppfyllda förväntningar  

Beskrev som ”serverat”, allt var 
organiserat. Uppfylla 
förväntningar av mottagandet  
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