
ÖREBRO UNIVERSITET  
Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 
Socionomprogrammet 
Socialt arbete C 

C-uppsats, 15 högskolepoäng 
HT 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att migrera till ett mångkulturellt land 

 
En studie baserad på sex personers unika upplevelser 

av migration och integrationsprocessen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Hannah Bjelke 
Handledare: Per-Åke Nylander 

  



1 
 

1 
 

ATT MIGRERA TILL ETT MÅNGKULTURELLT LAND  
Hannah Bjelke 
Örebro universitet 
Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 

Socionomprogrammet 
Socialt arbete C 
C-uppsats, 15 högskolepoäng 
HT 2016 

 
 
 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att genom sex kvalitativa intervjuer undersöka hur immigranter upplever 

migration till ett nytt land och deras erfarenheter av integrationsprocessen, främst med fokus på 
vilka faktorer som upplevs som hinder respektive möjligheter. Studien bygger på en kvalitativ 
forskningsstrategi där sex individer intervjuats, och alla migrerade till Sverige i vuxen ålder för 
minst fem år sedan. Individernas unika berättelser har analyserat utifrån Antonovskys teori om 

känslan av sammanhang, samt genom flertalet begrepp kopplade till kulturell mångfald och 
integrationsprocessen.  
 
Av studiens resultat framkommer att immigranters första tid i ett nytt land påverkas i stor 

utsträckning av anledningen till migration, där traumatiska händelser som föranlett flykt har en 
negativ inverkan. Respondenterna framhåller att svårigheter i fråga om språkkunskap, 
deltagande på arbetsmarknaden och skapa relationer till svenskar under deras första tid i 
Sverige. Resultatet visar dock på att när respondenterna levt i Sverige ett antal år och förvärvat 

språkkunskaper, arbete och sociala relationer till svenskar upplevs dessa faktorer som mest 
betydelsefulla i fråga livstillfredsställelse och integration i det svenska samhället. Studien kan 
bidra med kunskap om vilka faktorer som är betydelsefulla för immigranters 
integrationsprocess, vilket också kan skapa en djupare förståelse för hur socialarbetare i sin 

yrkesroll ska bemöta immigranter.  
 
Nyckelord: Migration; immigranter; integrationsprocess; livstillfredsställelse.   
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Abstract 

The aim of the study examining how immigrants perceive migration to a new country and their 

experiences of the integration process, with particular focus on factors that are perceived as 
obstacles or opportunities. The study is based on a qualitative research strategy and six 
individuals were interviewed, and all migrated to Sweden in adulthood for at least five years 
ago. The individuals’ unique experiences have been analyzed on basis of Antonovsky’s theory 

of sense of coherence, and through several relevant concepts related to cultural diversity and 
the integration process. 
 
The study’s result shows that immigrants first time in a new country is affected fundamentally 

by the reason for migration, where traumatic experiences in their home country had a stro ng 
negative impact. The interviewees emphasize difficulties in terms of language skills, 
participation in the labor market and creat ing relationships with Swedes during their first time 
in Sweden. The result shows however that when the interviewees had lived in Sweden for a 

number of years and acquired language skills, work and social relationships with Swedes, they 
perceive these factors as most significant in terms of life satisfaction and integration. The study 
can contribute to knowledge about factors that are important for immigrant integration process, 
which also can create an extended understanding for social workers how to respond to 

immigrants based on their life experiences. 
 
Keywords: Migration; immigrants; integration process; life satisfaction.  
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Förord 
När studien påbörjades var vi två studenter som skrev tillsammans och vi utformade 
forskningsdesign samt genomförde samtliga intervjuer gemensamt. Dock valde vi, på grund av 
uppkomna omständigheter, att slutföra studien var och en för sig. Därför grundar sig våra 

studier på samma empiriska material och tillvägagångssättet är likartat. Däremot har vi använt 
oss av olika tolkningsramar och tidigare forskning samt skrivit resultat, analys och 
slutdiskussion på egen hand. Detta innebär således att våra studier i viss mån kan likna varandra, 
vilket jag ansåg vara relevant att betona inledningsvis.  
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Inledning 
Sverige är idag ett land präglat av kulturell mångfald vilket gör att integrationspolitikens 
utformning har stor betydelse för att uppnå ett jämlikt samhälle för hela befolkningen. De 
senaste åren har flyktingströmmen ökat markant och Sverige är ett av medlemsländerna i 

europeiska unionen som har mottagit flest flyktingar. Det framkommer genom 
opinionsundersökningar att svenskar upplever att integration av immigranter är ett 
samhällsproblem som måste belysas och därmed blir det en politisk fråga av stor vikt. Som ett 
resultat av den ökade flyktingströmmen har den svenska regeringen meddelat att de avser att 

öka restriktionerna gällande integrationspolitiken (Demker, 2016). T rots indikationer om en 
mer restriktiv politik betraktas svensk integrationspolitik idag som avsevärt mindre restriktiv 
än i andra länder. Flertalet europeiska länder har en integrationspolitik präglad av assimilation, 
där det ställs höga krav på immigranters språkkunskap, arbetsmarknadsdeltagande och kulturell 

anpassning. Jämförande studier mellan assimilerande och mångkulturell int egrationspolitik 
antyder att det assimilerande förhållningssättet bidrar till hög bostads- och 
arbetsmarknadsintegration (Koopmans, 2011). Svensk integrationspolitik baseras istället på 
frivilligt deltagande och integrationskurserna syftar till att bidra till goda språkkunskaper, som 

i sin tur möjliggör arbetsmarknadsintegration. Att immigranter ska bli självständiga och aktiva 
deltagare i det svenska samhället är svenska integrationspolitikens främsta mål (Wiesbrock, 
2011). Dock har forskningsresultat visat på att immigranter i Sverige har upplevelser av att det 
finns stora svårigheter att bli aktiva deltagare på arbetsmarknaden. Anledningen är att det ofta 

inte finns möjlighet att tillgodoräkna tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet, samt 
upplevelser av etnisk diskriminering. Det gör att det blir viktigt att studera vad som orsakar den 
låga arbetsmarknadsintegrationen, främst eftersom det framhålls vara integrationspolitiken 
viktigaste mål (Ager & Strang, 2008).  

 
Däremot framkommer i jämförande studier att immigranter bosatta i Sverige har högst 
livstillfredsställelse, vilket gör det intressant att beakta vilka faktorer och livsområden som 
anses betydelsefulla. Språkkunskaper och arbete är två faktorer som upplevs som viktiga i såväl 

integrationsprocessen som upplevelse av livstillfredsställelse. Dock anses det vara än viktigare 
att skapa sociala relationer till svenskar, både för att förstå den nya kulturen och det nya 
samhället. Dessa relationer betraktas även som främjande för utvecklandet av språkkunskaper 
och ökar möjligheten att få delta på arbetsmarknaden. Vidare upplever immigranter högre 
livstillfredsställelse om de får möjlighet att tillsammans främja egna kulturella traditioner. 

Utifrån detta kan det antas att ett land som främjar kulturell mångfald även bidrar till att 
immigranter får högre livstillfredsställelse (Safi, 2009). Samtidigt är det av vikt att beakta hur 
erfarenheter av migration till ett nytt land påverkar immigranters förmåga att integreras. Att 
bära med sig svåra eller traumatiska händelser som föranlett flykt har en kraftigt negativ 

inverkan på livstillfredsställelsen. Även om migration sker på grund av flykt eller flytt innebär 
det en stor livsomställning, vilket gör det angeläget att studera hur immigranters 
livstillfredsställelse förändras av denna livsomställning och hur det  påverkar 
integrationsprocessen. Det är av vikt att belysa vilka faktorer som anses betydelsefulla i denna 

process för att skapa bättre förutsättningar för immigranter att integreras. (George, Thomson, 
Chaze & Guruge, 2015). Utifrån att Sverige mottagit ett ökat antal immigranter de senaste åren 
blir integrationsprocessen allt mer viktig att belysa. Det är en betydelsefull samhällsfråga för 
såväl majoritetsbefolkningen som immigranter, då integration eller avsaknad av det berör hela 

befolkningen. Att studera upplevelser av migration och integration har stor betydelse för att öka 
förståelsen för varandras olikheter, för att uppnå acceptans och jämlikhet. Vidare kan de bidra 
med ytterligare kunskap för hur socialarbetare i sin yrkesroll kan bemöta immigranters 
erfarenheter av vad det innebär att migrera och integreras i ett nytt samhälle. Det blir än mer 
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angeläget att utöka denna kunskap utifrån att många immigranter idag kommer till Sverige som 
flyktingar, och bär med sig svåra och traumatiska händelser. Dessa erfarenheter kan ha en 
negativ inverkan på både den psykiska och fysiska hälsan, som i sin tur sannolikt orsakar en 
sämre livstillfredsställelse och förmåga att integreras. 

Syfte  
Syftet med studien är att få en inblick i hur integrationsprocessen i Sverige kan se ut genom att 
intervjua sex personer om deras individuella upplevelse. Studien kommer att fokusera på 
anledning till migration, om respondenterna kommit på flykt eller valt att flytta, och på vilket 

sätt migrationen påverkat deras förmåga att integreras. Vidare syftar studien till att undersöka 
vilken betydelse faktorerna språk, arbete, bostadsområde, sociala relationer och kulturell 
tillhörighet har för respondenternas integrationsprocess i svenska samhället.  Deras unika 
berättelser kommer att analyseras utifrån Aaron Antonovskys teori om känsla av sammanhang, 

samt utifrån flertalet begrepp kopplade till kulturell mångfald och integrationsprocessen. 
 

Frågeställningar 
-  

- Vilken betydelse har anledning till migration för respondenternas förmåga att integreras? 

- Vad är betydelsefullt för respondenterna under deras första tid i Sverige? 

-  

Vilka faktorer upplever respondenterna som hinder respektive möjligheter i 
integrationsprocessen? 
Vad som innefattas i begreppet integrationsprocess, samt vilka faktorer som utgör såväl hinder 

som möjligheter, kommer att behandlas i nedanstående avsnitt om tidigare forskning. Begrepp 
så som integration, assimilation, strukturell diskriminering och kulturkrockar, som är relevanta 
begrepp i fråga om integrationsprocessen, kommer att förtydligas i tolkningsramen under 
rubriken kulturell mångfald.  

Tidigare forskning 
Att flytta till ett nytt land och där skapa sig ett nytt liv är en komplicerad och krävande process 
som innefattar praktiska, ekonomiska och känslomässiga utmaningar för individen i fråga. Det 
ställer också krav på att det mottagande landet möjliggör samt skapar förutsättningar för att 
individen att kunna etablera ett nytt liv och integreras i det nya samhället. Därmed är det av vikt 

att både beakta det mottagande landets integrationspolitik men även se till immigranters 
upplevelse av livstillfredsställelse, då detta ger en djupare förståelse för vilka faktorer som 
påverkar integrationsprocessen. I det här avsnittet kommer jag att presentera tidigare forskning 
under följande huvudrubriker: Integrationspolitik, Faktorer som påverkar 

integrationsprocessen, Hinder och möjligheter i integrationsprocessen och Sammanfattning av 
tidigare forskning. 
 

Integrationspolitik 
Sverige betraktas som ett land med en multikulturalistisk integrationspolitik, där det är av stor 
betydelse att immigranter ska ha möjlighet till lika rättigheter och skyldigheter som 
majoritetsbefolkningen (Koopmans, 2011).  Sveriges integrationspolitik har studerats och även 

jämförts med andra europeiska länder, där det framkommer att Sverige har en mindre restriktiv 
integrationspolitik än många andra länder i Europa. Den svenska integrationspolitiken 
karaktäriseras av frivilligt deltagande i integrationskurser och kraven för att få ett svenskt 
medborgarskap är inte baserat på prestationer, vilket det är i andra europeiska länder där det 
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krävs godkända tester i språk, landets historia och politiska system. De integrationskurser som 
immigranter erbjuds att delta i syftar främst till att  öka möjligheterna till att bli självständig och 
aktivt deltagande i samhället. Det är av vikt at poängtera att även om deltagande i 
integrationskurserna är frivilligt så innebär det ekonomiska konsekvenser om immigranten 

väljer att inte delta eller att avsluta innan kursen är slutförd. Integrationskurserna innefattar 
utbildning i det svenska språket och kulturen, dock är det huvudsakliga målet med 
integrationskurserna att immigranter ska integreras på arbetsmarknaden. Att ha tillräckliga 
kunskaper i det svenska språket betraktas som en förutsättning för att kunna aktivt delta i 

arbetslivet, vilket gör att språkutbildning kan ses som det första steget i integrationsprocessen. 
Dock är det av vikt att immigranterna så snart som möjligt får möjlighet att delta på 
arbetsmarknaden, då de sociala relationerna på arbetsplatsen betraktas som främjande för att 
utveckla språkkunskaperna ytterligare (Wiesbrock, 2011). Vidare är det inte endast främjande 

utifrån den språkliga och ekonomiska aspekten att delta i arbetslivet, de sociala relationerna i 
sig är också en betydelsefull del i integrationsprocessen. Genom att skapa sociala relationer till 
majoritetsbefolkningen, vilket kräver en ömsesidig vilja, får immigranterna möjlighet att inte 
bara utveckla språket utan även få ta del av den svenska kulturen. Att alla individer i samhället, 

oavsett ursprung, deltar jämlikt i aktiviteter och med en respekt för varandras kultur betraktas 
som ett samhälle med en god integration. Eftersom Sverige är ett land präglat av 
mångkulturalism ska immigranter ha samma förutsättningar, såväl rättigheter som skyldigheter, 
som majoritetsbefolkningen då det skapar en känsla av enighet och samhörighet (Ager & 

Strang, 2008). 
 
Koopmans (2011) framhåller dock i sin studie kritik gentemot länder, så som Sverige, som har 
en multikulturalistisk integrationspolitik och ett generöst välfärdssystem. Studiens resultat 

indikerar att länder med denna typ av politiska inriktning och välfärdsystem har lägst 
deltagande på arbetsmarknaden och högst boendesegregation. Vidare betonas att ett samhälle 
präglat av kulturell mångfald, i kombination med ett generöst välfärdssystem, kan  leda till att 
immigranter blir beroende av de välfärdstjänster som står till förfogande och därmed bli både 

socialt samt ekonomiskt marginaliserade. Dock framhävs att den kulturella mångfalden kan ha 
en positiv inverkan i vissa avseende, så som bejakandet  av den egna kulturen. Safi (2010), som 
har studerat immigranters livstillfredsställelse, beskriver att Sverige är ett av tre länder där 
immigranter upplever högst livstillfredsställelse. Resultatet kan betraktas som en indikation på 

att Sveriges multikulturalistiska integrationspolitik, trots den kritik som framförts av Koopmans 
(2011), har en positiv inverkan på immigranters livstillfredsställelse och även deras upplevelse 
av att vara integrerade i det svenska samhället. 

 

Faktorer som påverkar integrationsprocessen 
Sveriges integrationspolitik är ovan beskrivet i sammanfattande form för att lyfta fram de mest 
framstående karaktärsdragen, vilket kan beskrivas som att uppnå socioekonomisk inkludering 
och självständighet i ett samhälle präglat av mångfald. At t utveckla kunskaper i det mottagande 

landets språk, delta på arbetsmarknaden och integreras på bostadsmarknaden är faktorer som 
det mottagande landet skapar förutsättningar för, även om det är frivilligt för immigranter i 
vilken utsträckning de vill deltaga (Wiesbrock, 2011). Flertalet forskare har dock studerat 
immigranters livstillfredsställelse och välbefinnande för att få en djupare förståelse för vilka 

faktorer immigranter upplever främjande för att etablera ett nytt liv i det mottagande lande t 
(Safi, 2010; Sapeha, 2014; George, Thomson, Chaze & Guruge, 2015). Därav kommer följande 
rubriker i detta avsnitt således betrakta de mest centrala faktorerna i svensk integrationspolitik 
och de faktorer som immigranter uppgett har stor betydelse för integrationsprocessen samt deras 

livstillfredsställelse. 
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Arbete och språkkunskaper 
Att immigranter ska få möjlighet att delta på arbetsmarknaden så snart som möjligt efter 

ankomst till Sverige beskrivs, som ovan nämnt, vara det främsta målet i integrationspolitiken. 
Tanken är att de immigranter som deltagit fullt ut i de integrationskurser som erbjuds ska efter 
två år efter ankomst ha samma möjligheter som majoritetsbefolkningen att söka utbildning, 
praktikplats och arbete. Kompletterande utbildningar, som syftar till att ta till vara på 

immigranters kompetens från sitt hemland, är ytterligare ett mål som innefattas i 
arbetsmarknadsintegrationen (Wiesbrock, 2011). Deltagande på arbetsmarknaden är 
förmodligen det livsområde som är mest studerat i fråga om integration, både nationellt och 
internationellt, då arbete bedöms vara en faktor som är gynnsam för många andra livsområden. 

Att få möjlighet att börja arbeta bedöms bidra till ekonomisk självständighet, möjlighet till 
framtidsplaner, skapandet av sociala relationer till majoritetsbefolkningen, ytterligare 
utvecklande av språkkunskap, återfå självkänsla och skapa självförtroende. Dock upplever en 
stor del av immigranterna att de är överkvalificerade för de arbeten som de blir erbjudna i det 

mottagande landet, främst på grund av att deras kvalifikationer och tidigare arbetslivserfarenhet 
inte erkänns och kan tillgodoräknas (Ager & Strang, 2008). Flertalet forskare har i sina studier 
samtliga kommit fram till att det inverkar negativt på immigranters livstillfredsställelse att 
uppleva sig överkvalificerad på sitt arbete. Resultaten visar på att de immigranter som upplever 

lägst livstillfredsställelse utifrån arbetsliv är de med högre utbildningsnivå från sitt hemland 
som får arbeten de är överkvalificerade för, de som har lågavlönade arbeten och de individer 
som är arbetslösa. De individer som är lågavlönade eller arbetslösa riskerar i högre grad att få 
sämre mental hälsa, lågt självförtroende och en generellt lägre livstillfredsställelse. Att vara 
arbetslös har visat sig ha en negativ inverkan på livstillfredsställelsen även på lång sikt, vilket 

betonar hur betydelsefullt ett tillfredsställande arbete är (Safi, 2010; Sapeha, 2014; George, 
Thomson, Chaze & Guruge, 2015) 
 
Wiesbrock (2011) ställer sig kritisk till hur väl Sverige har lyckats med 

arbetsmarknadsintegrationen, då det framkommer av studiens resultat att både utländskt födda 
män och kvinnor har dubbelt så svårt att få arbete som majoritetsbefolkningen. Bakomliggande 
orsaker till detta kan vara att det endast är en fjärdedel av immigranterna som deltar i 
integrationskurserna som faktiskt slutför dem, dock riktas ytterligare kritik mot dessa kurser då 

det framkommer att det är fler immigranter som inte deltagit som fått arbete än de som deltagit.  
Dock är det viktigt i sammanhanget att framhäva att immigranter själva att de upplever att ett 
av de största hindren, är att arbetsgivare i första hand väljer att anställda individer som tillhör 
majoritetsbefolkningen. Även om immigranten är mer kvalificerad än en individ som tillhör 

majoritetsbefolkningen, upplever många immigranter att de trots detta inte får arbetet. Ager & 
Strang (2008) betonar vikten av att beakta hur immigranters livstillfredsställelse påverkas 
negativt av att inte uppleva sig ha samma möjligheter på arbetsmarknaden som 
majoritetsbefolkningen. Forskarna framhåller att det blir av stor betydelse att på politisk nivå 

skapa förutsättningar för att immigranter ska få möjlighet att omvandla sina färdigheter och 
kvalifikationer från hemlandet så att de blir tillämpbara i det mottagande landet. Det är inte bara 
av vikt för att öka livstillfredsställelsen hos immigranterna utan även en central del i att öka 
integrering av immigranter i samhället. 

 

Sociala relationer 
Att skapa sociala relationer är en betydelsefull del av integrationsprocessen, och det kräver att 
både immigranterna och majoritetsbefolkningen visar en vilja att skapa sådana relationer. 

Sociala relationer, oavsett om det är till individer med samma etniska samt kulturella 
tillhörighet eller till majoritetsbefolkningen, har visat sig vara mycket betydelsefullt  för 
immigranters livstillfredsställelse (Sapeha, 2014). Genom att skapa sociala relationer till 
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majoritetsbefolkningen ökar immigranternas deltagande i det mottagande samhället, 
möjligheten att få lära sig om den nya kulturen och vidareutveckla sina språkkunskaper. Det är 
av vikt med ett välkomnande bemötande och en ömsesidig acceptans för varandras olikheter 
för att relationer mellan immigranter och majoritetsbefolkningen ska utvecklas positivt. Att 

individer, oavsett ursprung, har förmåga att upprätta goda relationer och delta jämlikt i 
aktiviteter i det mottagande samhället tyder på en god integration och främjande för 
livstillfredsställelsen. Dock är relationer till familj eller andra individer med samma kulturella 
tillhörighet minst lika viktiga för immigranter, för att de ska uppleva sig som hemma i det 

mottagande landet. Dessa relationer ger immigranterna möjlighet att delta i kulturella och 
sociala aktiviteter som upprätthåller och främjar deras kulturella tillhörighet, så som 
moderspråk, traditioner och religion. Relationer av denna karaktär betraktas som 
hälsofrämjande, och avsaknad av sådana relationer kan leda till känslor förknippade med 

nedstämdhet eller depression (Ager & Strang, 2008). Det är även av vikt att lyfta det faktum att 
majoriteten av immigranter idag kommer till ett nytt land på grund av att de har varit tvungna 
att fly, vilket dels innebär att de inte frivilligt har lämnat sitt hemland samt kultur och många 
har separerats från anhöriga på grund av flykten. Därav kan det betraktas som mycket främjande 

för deras välbefinnande att återförenas med sina anhöriga i ett tryggt mottagande land, där de 
även får möjlighet att upprätthålla viktiga kulturella traditioner som är betydande för 
livstillfredsställelsen (Wiesbrock, 2011). Däremot kan relationer till individer som har samma 
etnicitet eller kultur ha en negativ inverkan på individens integration i det nya samhället och 

även välbefinnande, antingen genom att minoritetsgruppen frivilligt distanserar sig till 
samhället eller genom att majoritetsbefolkningen uppvisar diskriminerande åsikter mot 
minoritetsgruppen. Dock är det tydligt att det som påverkar livstillfredsställelsen allra mest 
negativt är fullständig avsaknad av ett socialt nätverk, varav alla sociala relationer bör betraktas 

som främjande om än på olika sätt och i olika utsträckning (Sapeha, 2014).  
 

Geografiska förutsättningar 
Wiesbrock (2011) beskriver att det ingår i svenska kommuners ansvar att tillhandahålla 
bostäder åt immigranter innan de har blivit ekonomiskt självständiga och är kapabla till att på 

egen hand orientera sig samt delta aktivt i samhället. Ager & Strang (2008) framhåller att ha en 
bostad där individen känner sig hemma har en mycket positiv inverkan på immigranters 
psykiska och känslomässiga välbefinnande. Såväl boendets storlek, kvalité och säkerheten att 
få bo kvar är av stor betydelse, i kombination med bostadsområdets sociala och kulturella 

karaktär. Många immigranter framhåller att de föredrar att bo i bostadsområden som möjliggör 
kontakt med individer som är väletablerade i det nya samhället, och upplever det som 
missgynnande att bo i segregerade, invandrartäta områden som präglas av 
multisocialproblematik. Sapeha (2014) instämmer i att såväl invånarna som förutsättningarna i 

bostadsområdet påverkar immigranterna, både i fråga om integration och livstillfredsställelse. 
Bostadsområden som präglas av antingen etnisk diskriminering eller assimilation och som inte 
stödjer ett multikulturellt samhälle ofta är bidragande orsaker till att immigranter upplever en 
lägre livstillfredsställelse. Koopmans (2011) framhåller istället ett antagande om att 

multikulturella samhällen skapar en högre boendesegregation på grund av att det ger utrymme 
för stora kulturella skillnader, vilket gör att varken immigranter eller majorit etsbefolkningen 
känner sig hemma i bostadsområden där de språkliga och kulturella skillnaderna blir för stora. 
Antagandet ser det således som att integrationspolitik inte ska präglas av mångkulturalism utan 

hellre av assimilation, då det snarare bidrar till att immigranter och majoritetsbefolkningen 
känner större samhörighet genom likhet. Antagandet om assimilation och de effekter som det 
kan få kommer att diskuteras vidare nedan.  
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Hinder och möjligheter i integrationsprocessen 

Assimilation 

Koopmans (2011) har, som ovan beskrivet, studerat integrationspolitik som är präglad av 
assimilation och anser att det är en främjande faktor i fråga om boende- och 
arbetsmarknadsintegration. Antagandet grundar sig i att en assimilerande integrationspolitik 
som innefattar höga krav på språkkunskap, arbetsmarknadsdeltagande och kulturell anpassning 

resulterar i att immigranter i större utsträckning anstränger sig för att integreras i det mottagande 
samhället. Med tanke på att om kraven ej uppfylls får inte immigranterna tillgång till lika 
rättigheter som majoritetsbefolkningen eller medborgarskap. Vidare anses multikulturalistisk 
integrationspolitik, som inte ställer krav i någon större utsträckning, bidrar till att immigranter 

förlitar sig på bidrag och välfärdstjänster istället för att bli självförsörjande och aktiva 
medborgare. Ager & Strang (2008) ställer sig dock kritiska till assimilerande 
integrationspolitik, främst i relation till medborgarskap och rättigheter. De framhåller att 
assimilerande integrationspolitik innefattar en orimlig förväntan på att immigranter ska anpassa 

sig fullt ut och bli likartade majoritetsbefolkningen. Att ställa sådana krav på immigranter 
inskränker på deras rättighet att bibehålla sin kulturella och religiösa identitet, samt att bli 
tvingad till att överge detta inverkar mycket negativt på livstillfredsställelsen. Safi (2010) har 
studerat hur livstillfredsställelsen påverkas av tid i det mottagande landet och i relation till krav 

på assimilering. Studien utgår får en hypotes om att desto längre tid immigranten är i landet och 
desto mer assimilerad, det vill säga lik majoritetsbefolkningen, de blir så ökar 
livstillfredsställelsen. Resultatet visar dock på att så inte är fallet, utan att immigranter som 
upplever krav från det mottagande samhället att assimileras snarare får försämrad 

livstillfredsställelse ju längre tid som går. George, Thomson, Chaze & Guruge (2015) 
framhåller att det kan få stora konsekvenser för immigranters välbefinnande att anpassa sig till 
fullo till det mottagande samhällets kultur och att överge de egna kulturella traditionerna. Det 
är inte bara genom krav på assimilation från det mottagande samhället som kan orsaka detta, 

utan även avsaknaden av socialt nätverk som främjar den egna kulturen. Fullständig avsaknad 
av socialt nätverk är ofta ett resultat av flykt från hemlandet, och det är oftast betydligt svårare 
att försöka anpassa sig till en ny kultur när man inte har något socialt stöd samt bär med sig 
traumatiska händelser. Dock är det viktigt att betona att det är mentalt påfrestande för samtliga 

immigranter, oavsett bakomliggande händelser, att försöka anpassa sig till den nya kulturen 
samtidigt som det finns ett stort behov av att bibehålla den egna kulturen. Därav betraktas det 
som av stor betydelse för individens livstillfredsställelse och välbefinnande att komma till ett 
land som främjar kulturell mångfald och uppvisar acceptans för varandras olikheter.  

 

Upplevelser av diskriminering 
Flertalet forskare har i sina studier lyft fram att immigranter upplever sig diskriminerade på 
arbetsmarknaden, främst utifrån att individer från majoritetsbefolkningen med lägre kompetens 

ofta ändå får arbetet i första hand (Safi, 2010; Koopmans, 2011; Wiesbrock, 2011; George, 
Thomson, Chaze & Guruge, 2015). Det framkommer att etnisk, kulturell eller religiös 
diskriminering, oavsett om det är på arbetsmarknaden eller i vardagliga livet, upplevs som den 
främsta sociala stressfaktorn och orsakar mycket negativa konsekvenser på livstillfredsställelse. 

Oavsett om det är etnisk, kulturell eller religiös diskriminering har det visat sig påverka 
förmågan att anpassa sig till det mottagande landet negativt (George, Thomson, Chaze & 
Guruge, 2015). Det är än mer vanligt förkommande med etnisk diskriminering bland 
immigranter som tillhör minoritetsgrupper i samhället som skiljer sig från 

majoritetsbefolkningen i fråga om utseende och språk (Sapeha, 2014). Safi (2010) framhåller i 
sin studie att den främsta orsaken till att immigranter upplever låg livstillfredsställelse är de 
som upplever sig vara diskriminerade för sin etniska tillhörighet. Individer som upplever denna 
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typ av diskriminering tenderar även att generellt ha lägre förväntningar på vilka möjligheter de 
har i livet, vilket kan ses som en tydlig förklaring till varför de har en avsevärt lägre 
livstillfredsställelse än majoritetsbefolkningen. Vidare framgår av studiens resultat att 
immigranterna inte upplever att deras livstillfredsställelse påverkas negativt i lika stor 

utsträckning av upplevelser av flykt eller de kulturella skillnaderna i det mottagande landet som 
av den upplevda diskrimineringen. Resultatet belyser hur betydelsefullt det är att såväl 
immigranter som majoritetsbefolkningen har en ömsesidig respekt för varandras olikheter och 
hur viktigt det är att respektera den kulturella mångfalden.  

 

Sammanfattning av tidigare forskning 
Wiesbrock (2011) har studerat den svenska integrationspolitiken samt gjort en jämförelse med 
andra europeiska länder, med syfte att uppmärksamma såväl fördelar med svensk 

integrationspolitik som områden som har utvecklingspotential. Studiens resultat indikerar att 
Sverige har en relativt hög integration när faktorer så som politiska rättigheter och möjlighet att 
förvärva medborgarskap tas i beaktande, dock framgår att arbetsmarknadsintegrationen bör 
utvecklas och förbättras. Ager & Strang (2008) har genomfört en likartad studie i 

Storbritannien, som syftar till att utröna vilka faktorer som indikerar en lyckad integration. De 
faktorer som de i sin studie bedömer som främjande faktorer i integrationsprocessen är 
möjlighet till arbete, utbildning, bostad och lika rättigheter som majoritetsbefolkningen. De 
kanadensiska forskarna George, Thomson, Chaze & Guruge (2015) och Sapeha (2014) har 

studerat individers livstillfredsställelse i relation till deras upplevelse av att etablera ett nytt liv 
i ett helt nytt land. Båda studierna har kommit fram till likartade faktorer som individerna 
upplever påverkar deras livstillfredsställelse; ekonomiska förutsättningar, sociala relationer, 
humankapital, geografiska förutsättningar, upplevelse av assimilation och diskriminerin g. 

Dessa faktorer är vad tidigare forskning har uppmärksammat som betydelsefulla i 
integrationsprocessen och dessa kommer att ställas i relation till vilka faktorer studiens 
respondenter anser vara av vikt för dem.  

Tolkningsram 
När en människa lämnar ett land bakom sig så lämnar hon inte bara en plats att bo på utan 
lämnar även ett helt liv och inträder i ett helt nytt sammanhang. De bakomliggande orsakerna 
till varför en individ flyttar till ett nytt land varierar; förföljelse, svält, krig eller önskan om ett 
nytt liv på en annan plats. Oavsett de bakomliggande orsakerna till flytt kommer individen att 

ställas inför nya situationer och sammanhang i det nya samhället (Lidskog & Deniz, 2009). För 
att söka förståelse för hur individer hanterar nya sammanhang vid såväl flykt som frivillig flytt 
till ett nytt land har jag valt att analysera de sex intervjuerna jag genomfört i denna studie utifrån 
Antonovskys teori om känslan av sammanhang samt begrepp kopplade till 

integrationsprocessen som beskrivs under rubriken kulturell mångfald 
 

Känslan av sammanhang 
Antonovskys teori om känslan av sammanhang utvecklades främst för att söka förståelse för 

hur individer kan bibehålla sitt välbefinnande, trots att det utsätts för en stor och påfrestande 
stress. Teorin grundar sig i ett salutogent perspektiv och fokuserar på de resurser som en individ 
besitter för att kunna hantera situationer som denne ställs inför genom livet. T rots att känslan 
av sammanhang beskrivs som ett bestämt förhållningssät t till tillvaron är det av betydelse att 

betona att förhållningssättet inte ska betraktas som oföränderligt. Dock anser Antonovsky att 
en vuxen individ har genom livserfarenheter skapat ett förhållningssätt som gör att denne 
kommer att hantera situationer på ett likartat sätt. Vidare är det av vikt att framhäva att det är 
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individens upplevelse av sin situation som ligger till grund för dennes känsla av sammanhang. 
(Näsman, 1998). Antonovsky definierar känslan av sammanhang som följande: 
 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre 
värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man 
skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är 

utmaningar, värda investering och engagemang (Antonovsky, 2005). 

 
Utifrån ovanstående definition av teorin framgår att den har tre centrala grundkomponenter. 

Den första komponenten, som fokuserar på huruvida individen upplever att händelser är 
förutsägbara, benämns som begreppet begriplighet. Den andra komponenten, som ser till 
individens upplevelse av att denne har tillräckliga resurser för att hantera situationer, benämns 
som begreppet hanterbarhet. Den tredje och sista komponenten, som avser individens 

upplevelse av att händelser är värda engagemang, benämns som meningsfullhet (Lindström, 
1998). Samtliga tre begrepp utgör kärnan i teorin och kommer att beskrivas under egna rubriker 
detta avsnitt. 
 

Vidare menar Antonovsky att en individs känsla av sammanhang är en komplex process, och 
för att förstå individens upplevelse av sammanhang är det av vikt att beakta den kultur individen 
tillhör. Erfarenheterna av de sociala och historiska förhållandena, som ligger till grund för 
kulturen, har bidragit till att kulturen innefattar så kallade generella motståndsresurser. De 

generella motståndsresurserna kan beskrivas som de resurser som är mest lämpade samt 
legitima att använda sig av i olika situationer, utifrån den kultur individen tillhör. Därav 
betraktas de generella motståndsresurserna som bidragande till livserfarenheter som både 
gynnar utvecklingen av och upprätthåller en hög känsla av sammanhang. Motsatsen till dessa 

resurser är de generella motståndsbristerna och de beskrivs som livserfarenheter som försvagar 
individens känsla av sammanhang. Stressfaktorer är det som främst definierar dessa 
motståndsbrister, och utgörs av bristen av sammanhang i kombination med att individen 
upplever situationen som känslomässigt betydande. Antonovsky betonar att det är individens 

känsla av sammanhang som avgör i vilken utsträckning denne har förmåga att tillvarata de 
kulturellt betingade resurserna, samt hantera olika stressfaktorer. Således bör det betraktas som 
en ömsesidig process, där livserfarenheter och känslan av sammanhang påverkar varandra på 
ett unikt sätt utifrån varje individs förutsättningar.  Antonovsky menar att individens känsla av 

sammanhang i vuxen ålder är mer stabil på grund av att individen har utvecklat ett invant sätt 
att hantera situationer (Nilsson, 2002). T rots att känslan av sammanhang inte sannolikt kommer 
att förändras i någon större utsträckning för en vuxen individ, så betraktas känslan av 
sammanhang som dynamisk. Förändringar kan ske på två olika vis varav det första beskrivs 

som plötsliga situationer med omfattande stressfaktorer som i stor utsträckning påverkar de 
generella motståndsresurserna en individ besitter, exempelvis en naturkatastrof eller en 
närståendes död. Den andra typen av förändring beskrivs snarare som en långsam förändring 
som sker genom att individen får nya livserfarenheter (Svartvik & Nilsson, 1998).  Som tidigare 

nämn i detta avsnitt krävs en mer djupgående beskrivning av de tre grundbegreppen för att 
förstå innebörden av dem, varav de kommer att presenteras under enskilda rubriker nedan.  
 

Begriplighet 

Den mest centrala betydelsen av begriplighet är individens förmåga att uppfatta såväl inre som 
yttre stimuli som sammanhängande och strukturerad. Begriplighet betraktas som den kognitiva 
komponenten i en individs känsla av sammanhang och beskrivs som en stabil förmåga att 
bedöma verkligheten. En individ med en hög känsla av begriplighet har tillit till att de 

situationer som denne kommer att ställas inför i framtiden är förutsägbara. Även om oväntade 
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situationer skulle uppstå så skulle en individ med hög känsla av begriplighet att betrakta dessa 
situationer som möjliga att förklara och strukturera. Det är betydande att framhäva i 
sammanhanget att begriplighet inte säger något om individens önskan om vilka situationer som 
ska uppstå, utan endast om de är möjliga strukturera och förstå. Om svåra situationer uppstår, 

så som krig eller en närståendes död, handlar begripligheten om att individen har tillit till och 
förväntar sig att dessa situationer kommer att kunna förklaras och inte upplevas som kaotiska 
(Antonovsky, 2005).  
 

Hanterbarhet 
Begreppet hanterbarhet definieras som de resurser en individ har till sitt förfogande för att 
kunna bemöta de situationer som denne ställs inför. Således kan hanterbarhet betraktas som 
beteendekomponenten, då begreppet syftar till hur en individ agerar i olika situationer. Det 

viktigaste är att individen har tilltro till att denne kommer att ta sig igenom situationer som 
uppstår, oavsett om de är av positiv eller negativ karaktär.  De resurser som en individ har 
tillgång till behöver dock inte endast grunda sig i individens egna inneboende resurser utan kan 
även härledas till andra personer som individen förlitar sig på. När en individ har en hög känsla 

av hanterbarhet kommer denne inte att uppleva sig som ett offer för omständigheter utan 
förmögen att hantera situationer som uppstår utifrån de resurser denne har. Däremot kommer 
en individ med låg känsla av hanterbarhet sannolikt att betrakta sig som ett offer, där denne 
ständig genom livet råkar ut för olyckliga händelser (Antonovsky, 2005).  

 

Meningsfullhet 
Känslan av meningsfullhet definieras som att individen upplever att det finns livsområden som 
är betydelsefulla ur ett känslomässigt perspektiv. Individer med en hög känsla av 
meningsfullhet har ett starkt engagemang och uppfattar situationer samt livsområden som 

utmaningar värda känslomässig investering. Även om dessa individer ställs inför svåra 
situationer kommer de att finna en mening med att ta sig vidare från den uppkomna situationen. 
T rots att det kan handla om en närståendes bortgång eller att individen själv insjuknar i en 
allvarlig sjukdom kommer dessa individer att göra sitt yttersta för att finna en mening med det 

som inträffat och komma starkare ur situationen. Individer med en låg känsla av meningsfullhet 
upplever istället situationer samt livsområden som bördor, som de helst skulle vara utan. De 
som har en mycket låg känsla av meningsfullhet är ofta av uppfattningen att det inte finns något, 
eller väldigt lite, i deras liv som är betydelsefullt och är värt ett känslomässigt engagemang 

(Antonovsky, 2005). 

 

Känslan av sammanhang ur ett kritiskt perspektiv 
Känslan av sammanhang är en teori som i stor utsträckning diskuterats, problematiserats och 

kritiserats. Under denna rubrik kommer jag att beskriva några aspekter av den kritik som riktats 
mot begreppet för att tydliggöra både teorins svagheter och hur jag tagit kritiken i beaktande i 
min studie. Theorell (1998) ställer sig kritisk till att Antonovsky inte i tillräckligt stor 
utsträckning tar i beaktande vilka faktorer som kan komma att förändra en individs känsla av 

sammanhang, även i vuxen ålder. För att förstå känslan av sammanhang menar Theorell att det 
är av stor betydelse att beakta den livssituation individen befinner sig i, och att det kan påverka 
känslan av sammanhang i större utsträckning än vad Antonovsky framhäver. Theorell baserar 
sitt kritiska påstående på resultat av experiment, som påvisat att hälsotillstånd och social kontext 

har en stor inverkan på känslan av sammanhang även i vuxen ålder. Kumlin (1998) ställer sig 
främst kritisk till att Antonovsky ser på och beskriver känslan av sammanhang som något 
mätbart. Kumlin menar att Antonovsky får det att framstå som att en individs välbefinnande 
endast är något som kan kategoriseras och därefter mätas. Därav ställer sig Kumlin frågan om 
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Antonovsky inte tar i beaktande att välbefinnande kan omfattas av en oändlig mängd faktorer 
som inte går att mäta? Jag har i min studie valt att beakta denna kritik och valt att inte använda 
teorin som ett kvantitativt mätinstrument. Istället har jag valt att på ett kvalitativt sätt studera 
känslan av sammanhang och satt det i relation till min studie, för att söka förståelse för hur 

individers känsla av sammanhang påverkas av att flytta till ett nytt land.  
 

Kulturell mångfald 
Ett mångkulturellt samhälle innebär sociala utmaningar och konsekvenser för både det 

mottagande landet men främst för individerna som flyttar dit. Att flytta till ett nytt land, och 
därmed en helt ny kultur, är en enormt stor utmaning för individen. Individens kulturella 
tillhörighet kan komma att utmanas eller förändras i och med att denne bosätter sig i ett nytt 
land. Begreppet integration kan beskrivas som individens strävan efter att få bibehålla sin 

ursprungskultur, få lika rättigheter som majoritetsbefolkningen och att bli accepterade i det 
mottagande landet. Således innebär integration att individer med olika kulturella ursprung lever 
tillsammans med en ömsesidig acceptans för varandras olikheter. Andra individer tar istället 
avstånd från majoritetsbefolkningen och skapar starka band till individer med samma kulturella 

ursprung, vilket kan benämnas som segregation. Begreppet assimilation kan beskrivas som att 
individen väljer, eller känner sig tvingad att välja, att till fullo ta till sig majoritetsbefolkningens 
kultur. Det kan förklaras som att individen förväntas att uppvisa ett beteende som är förenligt 
med majoritetsbefolkningens kulturella värderingar och sociala normer. Det är av vikt att 

förtydliga att oavsett om en individ integreras, segregeras eller assimileras är det en process 
som påverkas i stor utsträckning av majoritetsbefolkningens förhållningssätt och bemötande av 
immigranterna (Lidskog & Deniz, 2009).  
 

Utmaningar i ett mångkulturellt samhälle 
Den stora utmaningen i ett mångkulturellt samhälle blir därmed hur grupper av människor med 
olika kultur, kön och klass ska kunna leva tillsammans, olika men jämlika. Att kunna bevara 
den kulturella mångfalden samtidigt som samtliga individer i ett samhälle lever tillsammans 

som jämlikar är vad som bör eftersträvas och betraktas som en önskvärd integrationsprocess. 
Dock är detta tillstånd något som är fullständigt beroende av de villkor som upprättas i 
samspelet, eller bristen på samspel, mellan majoritetsbefolkningen och individerna som flyttar 
dit. Att kulturell tillhörighet är centralt i varje individs liv bör tas i beaktande och därmed borde 

ett mångkulturellt samhälle präglas av respekt för varandras kulturer som trygghet i sin egen. 
Det är samtidigt viktigt att ha i åtanke att i interkulturella möten kan det lätt uppstå 
kulturkrockar som skapar olika reaktioner. Dessa möten betyder att människor med olika 
verklighetsuppfattning, kulturella värderingar och sociala normer möts, vilket ofta resulterar i 

olika typer av missförstånd. Om individen inte är trygg i sin identitet kan dessa kulturkrockar 
uppfattas som hotfulla, och ofta grundar det sig i att individer har väldigt olikartade 
uppfattningar om grundläggande värderingar om hur man bör leva (Lidskog & Deniz, 2009).  
 

Eftersom Sveriges idag är ett land präglat av kulturell mångfald har det politiska 
förhållningssättet förändrats avsevärt gällande individer som flyttar hit. Främst grundar sig 
förändringen i att tidigare välkomnades individer som arbetskraft medan idag så kommer 
individer hit på grund av att de är på flykt från sitt hemland och behöver skydd. De 

bakomliggande orsakerna till flytt ställer därmed andra krav på det mottagande landet, vilket 
gör att den politiska strukturen måste anpassas. Det politiska förhållningssättet föresp råkar 
därför vikten av integration, såväl på arbetsmarknad som i samhället, och motverkandet av 
utanförskap. Dock upplever många individer som flyttat hit att det politiska förhållningssättet 

inte genomsyras i samhället, vilket kan återkopplas till att det  existerar en formell jämlikhet 
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men även en faktisk ojämlikhet. Att trots betoningen på människors lika värde finns en tydlig 
ojämlikhet som grundar sig i att människor beroende på hudfärg, språk och kulturell tillhörighet 
får olika villkor och möjligheter. Begreppet strukturell diskriminering används ofta för att 
beskriva denna många gånger omedvetna och dolda diskriminering, som resulterar i att grupper 

av människor förpassas att leva utifrån helt olika villkor. Samhällsstrukturer, som skapas i det 
dolda, som exkluderar individer på grund av ursprung och kulturell tillhörighet trots att de 
besitter både den vilja och förmåga som krävs skapar ett kluvet samhälle. Således kan ett 
mångkulturellt samhälle innebära att det råder en formell jämlikhet men en faktisk ojämlikhet 

mellan olika grupper (Lidskog & Deniz, 2009). 
 

Metod 
I det här avsnittet kommer jag att presentera studiens tillvägagångssätt under följande 

huvudrubriker: En kvalitativ forskningsstrategi, Studiens tillförlitlighet, Metoddiskussion och 

Presentation av respondenterna. 

 

En kvalitativ forskningsstrategi 
Studien syftar till att undersöka individers upplevelse av integrationsprocessen i det svenska 
samhället, samt att söka förståelse för hur individerna hanterat de nya situationer och 

sammanhang som de ställts inför genom att flytta till ett nytt land. För att undersöka detta valdes 
en kvalitativ inriktning med ett fenomenologiskt perspektiv. Fenomenologi i en kvalitativ 
metod fokuserar på att studera människors livsvärld och den relevanta verkligheten är hur de 
uppfattar den (Kvale och Brinkmann, 2009). Kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ 

forskning i den meningen att den första fokuserar på ord mer än på siffror. Kvalitativ forskning 
riktar in sig på en kunskapsteoretisk ståndpunkt , som innebär sökandet efter att förstå 
verkligheten utifrån individers perspektiv i en viss miljö och hur de själva tolkar sin situation 
(Bryman, 2011). Syftet med studien är inte att studera objektiva och kvantifierbara faktorer i 

fråga om integration, så som inkomst och statistik. Istället är syftet att genom kvalitativa 
intervjuer söka förståelse för individers unika berättelser om sina upplevelser av att flytta från 
sitt hemland och etablera ett nytt liv i Sverige. 
 

Studien vilar på en abduktiv ansats. Den ansatsen innebär att en teori formuleras utifrån 
forskningsresultaten samtidigt som forskaren inte är förutsättningslös i insamlandet av 
empirimaterial (Bryman, 2011). Ansatsen kan anses vara relevant då intresset ligger i att låta 
empirin tala och formulera en teori utifrån det. Studien syftar till att explorativt undersöka 

människors beskrivning av deras erfarenheter. Konkret innebär det att vi utifrån tidigare studier 
identifierat viktiga teman som berör integration. Dessa teman har sedan används i utformandet 
av intervjuguiden. Vidare har intervjuerna genomförts och sedan har relevanta teorier valts som 
hjälp till att förklara respondenternas svar. Marlow (2011) beskriver explorativ forskning som 

en ansats som gärna väcker frågor att ta upp i vidare forskning som syftar till att beskriva eller 
att förklara ett fenomen.  
 

Studiens avgränsningar och urval  
Studien utgår från ett målstyrt urval. Målstyrt urval innebär att enheter väljs ut med direkt 

koppling till studiens frågeställningar. Urvalet sker på två nivåer; dels väljs grupper av 
människor ut som har relevant information för studiens syfte och dels väljs vilka 
intervjupersoner som ska vara med i studien (Bryman, 2011). Studiens urval består av personer 
som i vuxen ålder, det vill säga över 18 år, flyttat från länder utanför Europa till Sverige, 
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antingen på grund av flykt eller frivillig flytt . Vidare har dessa personer bott i Sverige i minst 
fem år. Anledningen till att individerna ska ha bott i Sverige i minst fem år är dels den språkliga 
aspekten och dels distansen till deras första tid i landet. I föreliggande studie anses det vara av 
vikt att individerna fått distans till ankomsten då syftet är att undersöka deras erfarenheter av 

integrationsprocessen. Har individerna befunnit sig i landet i ett flertal år kan de stå i stånd att 
belysa retrospektivt vilka faktorer som kan tänkas påverka processen. Om intervjupersonerna 
istället nyligen hade anlänt till Sverige hade det funnits en risk att intervjumaterialet främst 
skulle bestå av individernas förväntningar på framtiden, vilket inte var vad jag avsåg att 

undersöka i denna studie. Vidare var ett krav att respondenterna är vuxna och var över 18 år vid 
ankomsttillfället på grund av olika faktorer. Dels för att avgränsa studiens urval och dels för att 
vuxna individer har en utökad förmåga att uttrycka sin upplevelse av integrationsprocessen. 
Vidare togs i beaktande att jag har begränsad kunskap i fråga om att intervjua barn och samtycke 

från vårdnadshavare hade möjligen varit svårt att få med tanke på att de inte alltid anländer till 
Sverige samtidigt som sitt barn. Därför kan det betraktas som en avgränsning baserad på både 
praktiska och etiska skäl.  
 

Studiens genomförande 
För att få kontakt med respondenter som stämmer överens med studiens syfte togs kontakt med 
verksamheter som i sin tur har kontakt med individer som uppfyller de kriterier som nämndes 
ovan. Samtliga respondenter har regelbunden kontakt med svenskar och har svenska vänner. 

De är eller har varit i kontakt med en kyrklig språkstödsverksamhet där infödda svenskar och  
utrikes födda möts för språkträning, läxhjälp och kulturutbyte. Det avgränsar ytterligare min 
studie och kan komma att påverka hur respondenterna beskriver deras upplevelse av sociala 
relationer och dess betydelse. Därför hade det varit intressant att jämföra med respondenter som 
vanligtvis inte har närmare kontakt med svenskar. Urvalet för föreliggande studie kan dock 

betraktas som relativt brett , då respondentgruppen består av både personer som kommit på 
grund av flykt och personer som valt att flytta hit på grund av att de har familj här För att få 
ytterligare tyngd i studiens slutsatser hade det möjligtvis varit önskvärt att begränsa urvalet till 
enbart en kategori av respondenter, vilket jag reflekterar vidare kring i metoddiskussionen. 

Sammanlagt genomfördes intervjuer med totalt sex personer, varav fyra män och två kvinnor. 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att antalet intervjuer och respondenter bestäms utifrån den 
tid och de resurser som finns tillgängliga. I kvalitativa intervjuer är det snarare kvalitén på 
materialet än antalet respondenter som är av vikt. Utifrån den tid och de resurser jag hade till 

förfogande, genomfördes sex stycken enskilda intervjuer som var och en för sig pågick mellan 
45 och 70 minuter. Valet av enskilda intervjuer framför gruppintervjuer kan motiveras med jag 
ville ge möjligheten till varje respondent att fritt kunna uttrycka sig och berätta om sina 
erfarenheter ostört. För att belysa studiens ämne operationaliserades frågeställningar och 

begrepp, och en intervjuguide av semi-strukturerad karaktär utformades. Utifrån Kvale och 
Brinkmanns (2009) anvisningar utformades en så kallad dynamisk intervjuguide med öppna 
frågor som syftar till att ge respondenterna möjlighet att berätta om sina unika erfarenheter och 
även skapa utrymme för att de skulle få beskriva de upplevelser som de ansåg vara relevanta i 

sammanhanget. Intervjuguiden utformades utifrån teman som jag ämnade att lyfta fram. Denna 
form av intervju gav intervjupersonerna möjlighet att beröra temat utifrån deras egna 
förutsättningar och fritt formulera sina svar. Under intervjun användes även följdfrågor för att 
fånga upp specifika uttalanden i intervjupersonernas utsagor (Bryman, 2011).  

 

Databearbetning och analysmetod 

När de kvalitativa intervjuerna genomförts med samtliga respondenter påbörjades 
transkribering. Intervjuerna transkriberades ordagrant och bearbetades sedan genom en så 

kallad ”ad hoc-metod”. Denna metod består av en kombination av meningskategorisering, 
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meningskoncentrering och tolkning av intervjutexten. Meningskategorisering innebär att 
kategorier utvecklas utifrån utsagorna i intervjumaterialet. Likheter och olikheter kan på så vis 
identifieras vilket leder till teoretiska noteringar. Intervjutexterna kategoriserades in i olika 
teman som togs upp av respondenterna under intervjun utifrån de öppna frågor som ställdes. 

Intervjuguiden som utformats bestod av en tematisk intervjuguide, dock frångick jag denna 
tematisering vid meningskategoriseringen och lät istället respondenternas utsagor i relation till 
studiens syfte utgöra grunden för kategoriseringen. Därav utformades teman utifrån faktorer 
som bedömdes relevanta för syftet  och frågeställningarna, det vill säga relaterat till migration 

och integrationsprocessen. Att lära sig språket är exempel på ett tema som utformades då 
samtliga respondenter beskrev att de ansåg att det var en av de viktigaste faktorerna för att 
integreras i det svenska samhället.. En del av databearbetningen var också 
meningskoncentreringen, det vill säga att respondenternas utsagor formulerades till kortare 

meningar där huvudinnebörden bevaras och centrala teman tas fram. Således beaktade jag 
samtliga respondenters utsagor och sammanfattade därefter dessa för att belysa samt förtydliga 
den väsentliga innebörden. I vissa fall var det enskilda respondenters svar som specifikt 
framhölls, medan i andra fall var flertalet respondenters utsagor likartade och därav gjordes en 

sammanfattning av deras svar. Jag ansåg att det var relevant att belysa både likheter och 
skillnader, då syftet med studien var att undersöka varje enskild respondents upplevelse av såväl 
migrationen som integrationsprocessen. Bearbetningen av intervjutexten innebar också en 
meningstolkning, där intervjutexten tolkades utifrån den teoretiska ramen och detta 

analysförfarande användes sedan för att svara på studiens frågeställningar. Citat har 
genomgående använts för att illustrera och fördjupa de olika temana i resultat- och 
analysavsnittet. Citat från en respondent kan förekomma oftare än de andras, vilket beror på att 
respondenten hade förmågan att uttrycka sig tydligt, men ändå på ett sätt som stämde överens 

med andra respondenters beskrivningar. Det kan även bero på att en respondent beskrev en 
upplevelse som skilde sig från övriga respondenters utsagor, som jag bedömde vara viktig att 
belysa (Kvale och Brinkmann, 2009).  
 

Forskningsetiska överväganden 
När en studie ska genomföras är det av vikt att förhålla sig till följande fyra forskningsetiska 
krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I 
nedanstående underrubriker kommer varje forskningsetiskt krav att diskuteras enskilt, utifrån 
hur jag har tagit dem i beaktande i föreliggande studie. 

 

Informationskravet 

Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att informera respondenterna om all relevant 
information om studien som kan tänkas att påverka deras villighet att delta  (Bryman, 2011). 

Därför utformade jag ett informationsblad som lästes upp vid första kontakten med 
respondenterna, vilket var via telefon. Genom att  jag presenterade informationen för 
respondenterna innan intervjutillfället fick de möjlighet att reflektera över vad deltagande i 
studien skulle innebära och även tid att avböja innan inbokad intervju. Vidare fick 

respondenterna varsitt informationsblad i pappersform innan intervjutillfället, där vi 
tillsammans läste igenom det för att säkerställa att respondenterna fått informationen och 
villkoren för deltagande. Informationsbladet förtydligade studiens syfte, att deltagande är 
frivilligt med möjlighet att avbryta när som helst, att insamlade uppgifter kommer behandlas 

med största möjliga konfidentialitet och endast i forskningssyfte. Genom att respondenterna 
fick ta del av denna information så följdes informationskravet.  
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Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att forskaren måste ha samtycke från samtliga respondenter innan 
studien kan genomföras, vilket innebär att vårdnadshavares samtycke krävs om syftet är att 

intervjua barn. Samtyckeskravet innefattar även att respondenterna ger samtycke till om, hur 
länge och utifrån vilka villkor de vill delta i studien. Det är även viktigt att forskaren framhåller 
att deltagande är frivilligt och att respondenten inte kommer att bli utsatt för negativa 
konsekvenser om denne väljer att tacka nej eller avbryta (Bryman, 2011). Samtyckeskravet 

följdes delvis genom informationsbladet, där deltagarna fick all relevant information om 
deltagande i studien. Jag förtydligade även villkoren för deltagande innan intervjun påbörjades, 
för att respondenterna skulle känna sig fullständigt bekväma med att avbryta intervjun . Vidare 
tog jag samtyckeskravet i beaktande vid urval av respondenterna, då jag gjorde en avgränsning 

genom att endast välja respondenter som var över 18 år och som således kunde ge samtycke på 
egen hand. Jag tog ytterligare hänsyn till samtyckeskravet genom att jag informerade 
respondenterna om att de inte behövde svara på en fråga om de inte kände sig bekväma med 
det. Det var dock ingen av respondenterna som avböjde att svara på mina frågor. Utifrån att 

intervjuguiden utformats med öppna frågor fanns än större utrymme för respondenterna att 
själva välja om och hur de ville svara på våra frågor. Slutligen delgavs respondenterna möjlighet 
att ta del av studiens slutrapport, för att de skulle känna sig bekväma med hur jag använt 
materialet i min studie.  

 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren kommer att hantera inhämtat material med största 
möjliga respekt för respondenternas integritet. Det innefattar att det fullständiga materialet ej 

kommer att visas för andra än forskaren och respondenternas identitet kommer ej att avslöjas 
(Bryman, 2011). För att följa detta krav visades det transkriberade intervjumaterialet inte för 
någon obehörig och respondenternas identiteter är inte kända av någon annan än mig som 
genomförde intervjuerna. I transkriberingen samt resultat- och analysdelen har fiktiva namn 

utskrivits och känsliga uppgifter har utelämnats för att undvika att deras identiteter avslöjas.  
 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att forskaren kommer att använda inhämtade uppgifter endast i 
forskningssyfte (Bryman, 2011). Jag informerade om hur jag avsåg att använda materialet vid  

första kontakten med respondenterna för att de skulle känna sig trygga med att jag hanterade 
materialet med största respekt för deras integritet. Således har jag endast använt 
intervjumaterialet i föreliggande studie.  
 

Vidare gjorde jag etiska överväganden vad gällande urvalet av respondenter, då migration till 
ett nytt land kan innebära att immigranter bär med sig svåra erfarenheter. Ett krav var att 
respondenterna skulle ha varit bosatta i Sverige i minst fem år, vilket var en avgränsn ing som 
gjordes för att minska risken att intervjua respondenter som nyligen upplevt svåra händelser i 

och med migration. Vidare ansåg jag att avgränsningen var nödvändig utifrån att mitt syfte var 
att undersöka respondenternas erfarenheter av integrationsprocessen. Genom att samtliga 
respondenter bott i Sverige i minst fem år vid intervjutillfället, var sannolikheten större att de 
har skapat sig erfarenheter av integration i det svenska samhället. Att jag gjorde avgränsningen 

att respondenterna skulle vara över 18 år var dels för att underlätta i fråga om samtycke, men 
även för att vuxna individer sannolikt har bättre förutsättningar att uttrycka sina upplevelser 
och erfarenheter. 
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Studiens tillförlitlighet 
Kvalitativ forskning skiljer sig på många sätt från kvantitativ forskning, vilket gör att studiens 

tillförlitlighet inte kan mätas på samma vis. Inom kvantitativ forskning bedöms studiens kvalité 
på grundval av begreppen reliabilitet, validitet och generalisering. Dessa begrepp kan även 
användas inom kvalitativ forskning, dock är det av vikt att betona att de inte har samma 
betydelse inom de två olika forskningsstrategierna. Därför kommer begreppen att presenteras 

utifrån den betydelse de har inom kvalitativ forskning. 
 
Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning det är möjligt att reproducera studien. Genom att 
en social miljö ständigt förändras kan det betraktas som att det finns svårigheter att uppnå detta 

kriterium. Dock kan det anses att om en forskare intar samma sociala roll som den föregående 
forskaren, ökar möjligheten att reproducera studien. Med att inta den sociala rollen menas att 
forskaren försöker att se och höra den sociala miljö som avses att studeras på samma sätt som 
den föregående forskaren (Bryman, 2011). Även i min studie kan det antas vara problematiskt 

att uppfylla vad som faller inom ramarna för reliabilitet, vilket kan bero på flertalet orsaker. 
Utifrån att syftet var att undersöka både upplevelser av migration och integrationsprocessen, 
innebar det att respondenterna fritt fick berätta om en längre tidsperiod av sitt liv. Deras 
beskrivningar påverkas med största sannolikhet av den rådande situationen och hur länge de 

bott i landet, vilket gör att deras uppfattning kan förändras gällande vad studien avsåg att 
undersöka. Deras upplevelse av integrationsprocessen påverkas direkt av både den 
integrationspolitik som var rådande vid deras ankomst och majoritetsbefolkningens inställning 
till immigranter. Dock kan det tänkas att möjligheten att reproducera studien skulle öka om 

framtida forskare valde att intervjua respondenter som kommit till Sverige från samma hemland 
ungefär vid samma ålder och tidpunkt. Utifrån forskarens sociala roll i relation till reliabiliteten 
kan det även antas att om framtida forskare har en socionomutbildning ökar möjligheterna för 
att dela mer likartad förförståelse och bedömning av vad som anses relevant.  

 
Validitet innebär att den valda metoden stämmer väl överens med studiens syfte och 
frågeställningar (Kvale och Brinkman, 2009). Utifrån att syftet med studien var att undersöka 
respondenternas upplevelse av migration och integrationsprocessen ansåg jag att en kvalitativ 

forskningsstrategi var mest lämplig. Genom att syftet avsåg att beröra upplevelser som kunde 
betraktas som svåra eller känsliga fann jag det mer lämpligt att genomföra enskilda intervjuer 
framför gruppintervjuer. Vidare kan det tänkas att individuella intervjuer även var främjade i 
fråga om att få syftet besvarat, då det möjliggjorde att samtliga respondenter förblev anonyma.  

 
Generaliserbarhet inom kvalitativ forskning betraktas som kvaliteten på de teoretiska 
slutsatserna och förmågan att jämföra dessa med andra studiers resultat (Bryman, 2011). När 
jag valde en kvalitativ forskningsstrategi fanns en medvetenhet om att respondenternas 

upplevelser och studiens teoretiska slutsatser inte skulle vara statistiskt generaliserbart till en 
större population immigranter. Vidare var det inte heller mitt syfte med studien att kunna 
generalisera resultatet, utan att få en djupare förståelse för hur migration och 
integrationsprocessen kan upplevas ur ett subjektivt perspektiv. Genom att jämföra studiens 

resultat med tidigare forskning fann jag både likheter och olikheter, samt fick möjlighet att 
betrakta resultatet ur andra perspektiv Det hade varit intressant att tolka studiens resultat utifrån 
en annan teoretisk ram, då det ger ytterligare förståelse för hur migration och 
integrationsprocessen upplevs av immigranter.  
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Metoddiskussion 
Det är av vikt att lyfta att studiens begränsats genom hur urvalet av respondenterna 

genomfördes. Eftersom samtliga respondenter deltagit i en verksamhet som innebär social 
interaktion med svenskar, i fråga om språkträning, läxhjälp och kulturellt utbyte, innefattar 
studien endast respondenter som har skapat sociala relationer till svenskar. Det innebär således 
att vi inte kom i kontakt med personer som inte hade någon närmare relation till svenskar. Detta 

i sin tur kan tänkas ha bidragit till varför studiens resultat visar på att respondenterna upplever 
sociala relationer till svenskar som betydelsefullt för integrationsprocessen. Utifrån att samtliga 
respondenter integrerats väl i det svenska samhället och skapat sociala relationer till svenskar, 
kan det tolkas som att vi inte kom i kontakt med individer som inte haft en lika positiv bild av 

integrationsprocessen. Det kan tänkas att om urvalet av respondenter inte hade skett genom 
verksamheter som främjar kulturella möten, hade resultatet kunnat belysa hinder och 
möjligheter på ett mer varierat sätt. Med ett annat urval hade således resultatet kunnat bli mer 
varierat och andra aspekter av integrationsprocessen hade möjligen lyfts fram.  

 
Vidare är det betydande att föra en diskussion kring urvalet av respondenter utifrån om de flytt 
eller frivilligt flyttat till Sverige. Fyra av respondenterna var tvungna att fly, av olika 
anledningar, och två respondenter flyttade frivilligt hit då de hade närstående som redan bodde 

i Sverige. Utifrån att mitt syfte var att studera vilken betydelse anledning till migration  har för 
individens förmåga att integreras anser jag att mitt urval möjliggör att få  en inblick i vilken 
betydelse både flykt och frivillig flytt kan ha. Anledningen till att urvalet innefattade båda 
kategorierna var att jag, utifrån den tid och resurser som stod till mitt förfogande, till viss mån 

lät urvalet inverka på hur syftet utformades gällande denna aspekt. Dock hade jag i åtanke vid 
urvalet att jag ville ha en relativt jämn fördelning mellan kategorierna, för att kunna göra en 
jämförelse mellan dem och se om anledning till migration hade någon betydelse för 
integrationsprocessen. Det hade möjligen varit intressant att avgränsa urvalet till en kategori, 

exempelvis till de som flytt, för att få fler respondenters unika upplevelser och därmed sannolikt 
en mer nyanserad bild av hur flykt påverkar förmågan att integreras.  

Presentation av respondenterna 
Robert kommer från Syrien och flyttade till Sverige som 30 åring. Han hade inte möjlighet att 

arbeta inom samma yrkeskategori som i hemlandet, utan arbetar idag som busschaufför. Robert 
bor idag med sin fru samt deras två barn i ett bostadsområde där majoriteten av invånarna är 
svenskar. 
 

Youssef kommer från Iran och kom ensam som flykting till Sverige som 30-åring. Innan han 
kom till Sverige hade han bott i flyktingläger i tre år. Efter bara två år i Sverige hade Youssef 
lär sig språket väl och hade två arbeten. Idag har han många svenska vänner och bor i ett 
bostadsområde där majoriteten av invånarna är svenskar. 

 
Ahmed kommer från Palestina och kom som flykting till Sverige som 30-åring. Han var vid 
ankomst ensam och upplevde den första tiden i Sverige som svår. Idag arbetar han som 
undersköterska och bor tillsammans med sin fru och två barn. Ahmed och hans familj bor i ett 

område med många barnfamiljer och med olika kulturella ursprung. 
 
Sephora kommer från Palestina och flyttade som 30-åring till sin man som bodde i Sverige. 
Hon var i hemlandet högutbildad men inom ett specifikt yrkesområde som gjorde att det inte 

fanns möjlighet för henne att fortsätta arbeta med det i Sverige. Hon utbildade sig istället till 
undersköterska vilket hon idag arbetar som på heltid. Idag bor Sephora och hennes familj i ett 
område som består av individer med olika kulturella ursprung. 
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Carlo kommer från Brasilien och flyttade till Sverige som 25-åring. Han och hans fru flyttade 
till Sverige då hon hade släkt här, idag är de dock separerade men har ett gemensamt barn. Han 
arbetar idag på ett gym och har ett aktivt föreningsliv. Han har många vänner som har samma 

kulturella tillhörighet, men även flertalet svenska vänner. Majoriteten av invånarna i 
bostadsområdet han bor i är svenskar. 
 
Rosita kommer från Colombia och kom som flykting till Sverige som 30-åring. Hon kom till 

Sverige som änka med fyra barn och upplevde den första tiden som svår. Hon hade 
inledningsvis svårt att hitta ett arbete, men har idag fått anställning som städare. Rosita har 
mestadels svenska vänner, och har träffat en svensk man som hon har fått tre gemensamma barn 
med. 

Resultat och analys 
Intervjuerna ger oss en inblick i respondenternas upplevelse av den process som migration till 
ett nytt land innebär. Deras berättelser skapar en förståelse för vilka faktorer som kan påverka 
integrationsprocessen, och vad som upplevs som hinder respektive möjligheter. Vidare kan 

deras berättelser analyseras för att få djupare kunskap om vad som påverkar individers förmåga 
att hantera den livsomställning så som migration innebär. I detta avsnitt kommer jag att 
presentera studiens resultat och analys under följande huvudrubriker: Migration och den första 
tiden i Sverige, Att etablera ett nytt liv i Sverige och Upplevelser av hinder och möjligheter. 

 
Migration och den första tiden i Sverige Alla respondenter har unika bakomliggande orsaker 
som gav dem anledning att migrera. Fyra respondenter kom till Sverige som flyktingar och det 
framgår tydligt av deras berättelser att det är en svår prövning att fly från sitt hemland. Vissa 

var på flykt under en längre tid medan andra kom till Sverige relativt omgående. Att inte  veta 
om man kommer att överleva flykten, vilket land som kommer att ta emot en och hur ens liv 
kommer att förändras i det nya landet är faktorer som orsakar både rädsla och oro inför 
framtiden. Alla respondenter hade olika orsaker till att fly, dock hade de gemensamt att de 

kände oro i olika utsträckning inför framtiden. Vidare framkommer av deras berättelser att 
händelserna som föranlett flykten bidrog starkt till den oro som de upplevde. Att behöva lämna 
familj kvar i hemlandet är en stor stressfaktor, då respondenterna inte vet vad som kommer att 
hända med familjen när de lämnar landet samtidigt som de inte har något annat val än att fly. 
Att förlora en närstående och vara tvungen att fly på grund av detta beskrivs som en mycket 

traumatisk händelse. Rosita berättar om hur hennes man blev dödad i hemlandet, vilket 
resulterade i att hon omgående var tvungen att fly. Hon berättar att hon inte hade någon annan 
familj i livet och därför var hon tvungen att fly ensam med tre barn och gravid det fjärde. berättar 
om sorgen över att ha förlorat sin man och beskriver att hon kände stor oro för sina barn under 

flykten, främst på grund av hennes upplevelser från hemlandet. Hon beskriver hur det var att 
leva i hemlandet och sedan vara på flykt: 
 

”I Colombia man hittar 3-4 personer döda på vägen, det är så läskigt […] Jag håller i mina barn så inte 

någon ska tjuva dem… och jag tänker, åh jag var jättemycket rädd, man tänker så mycket.” – Rosita 

 
Citatet förtydligar hur upplevelser från hemlandet starkt påverkar individen och präglar starkt 

på vilket sätt man upplever oro. Vidare framgår av Rosita att hennes oro över flykten främst 
grundade sig i att hon nu hade ensamt ansvar för sina tre barn och inte visste vad som skulle 
komma att hända dem. De framgår tydligt av alla fyra respondenter att det är en mycket svår 
situation att vara på flykt, och de upplevde i mycket större utsträckning oro än de två 

respondenterna som kom till Sverige frivilligt. De beskriver att deras val att flytta till Sverige 
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grundade sig i att de hade närstående som redan flyttat till Sverige. Av den anledningen hade 
de redan en uppfattning om vad som väntade i det nya landet och även en känsla av trygghet 
eftersom de hade närstående som skulle ta emot dem. De hade inte heller med sig traumatiska 
händelser från hemlandet, och det framgår av deras berättelser att deras flytt snarare präglades 

av förväntan blandat med viss oro. Oron grundade sig främst i hur det skulle komma att bli att 
skapa ett nytt liv i Sverige, då de trots allt lämnat sitt hemland och den livsvärld som de är vana 
vid. Carlo flyttade till Sverige tillsammans med sin fru då hennes föräldrar bodde här och 
Sephora flyttade till sin man, som några år tidigare flyttat till Sverige. Därför upplevde båda en 

trygghet och glädje över att återförenas med närstående, vilket gjorde att oron över flytten 
mildrades till stor del. Både Carlo och Sephora beskriver vikten av närstående vid flytt, fast på 
lite olika sätt: 
 

”Så det var jätteviktigt för oss att bo där, vi kunde inte engelska heller så… att komma till dom var viktigt, 
vi kom till Sverige men vi levde med hennes föräldrar.” – Carlo 
 

”Jag hade inte så stor oro när jag kom in till Sverige... det kanske en helt annan upplevelse för jag kom till 
den människa som jag ska leva med.” – Sephora 

 

Av berättelserna från de som varit på flykt framgår det att avsaknaden eller förlust av närstående 
var en faktor som påverkade respondenterna negativt. Svartvik & Nilsson (1998) betonar att en 
individs känsla av sammanhang och förmåga att hantera situationer försämras avsevärt om 
denne ställs inför traumatiska händelser, så som krig eller en närståendes död. Respondenternas 

berättelse om anledning till flykt och hur det var att fly från sitt hemland kan ses som sådana 
plötsliga situationer som upplevs vara svårhanterliga i olika utsträckning. Beroende på hur 
traumatisk situation individen ställts inför, och dennes förmåga att hantera det som skett, kan 
det tolkas som att individens känsla av sammanhang kommer att påverkas negativt på något 

vis. Att Rosita förlorade sin man och var tvungen att fly med sina tre barn framgår av hennes 
berättelse som en mycket traumatisk händelse och hon uppger även att det kom att påverka 
henne långt efter att hon anlänt till Sverige också. Det kan vara en bekräftelse på att desto mer 
traumatisk händelse individen upplevt, desto längre tid tar de för dem att återfå en känsla av att 

situationer både är begripliga, hanterbara och meningsfulla. Antonovsky (2005) beskriver 
begreppet begriplighet som individens förmåga att uppfatta både inre och yttre stimuli som 
sammanhängande och tilltro till att det som kommer att ske är förutsägbart, och inte som 
kaotiskt. Det kan tänkas att när en individ tvingas att fly, i kombination med att ha upplevt en 

traumatisk händelse, kommer denne att uppleva situationen som mindre sammanhängande och 
strukturerad. Eftersom de flesta respondenterna var tvungna att fly plötsligt kan det antas att det 
även upplevdes som en oförutsägbar situation, som var mer eller mindre kaotisk. Således är det 
möjligt att respondenternas utifrån den situationen upplevde en lägre känsla av begriplighet.  

 
De två respondenterna som flyttade till Sverige frivilligt då de hade närstående som väntande 
på dem förtydligar hur betydelsefulla sociala relationer är. De sociala relationerna tenderar att 
spela en avgörande roll i situationer som innebär att individens liv förändras fullkomligt. Anger 

och Strang (2010) framhåller att det är viktigt för immigranter att ha relationer till familj eller 
andra individer med samma kulturella tillhörighet för att de ska känna sig trygga och hemma i 
det mottagande landet. Det kan vara en förklaring till varför de individer som hade närstående 
i Sverige vid ankomst inte upplevde oro i samma grad som de som kom ensamma som 

flyktingar. Att ha närstående, som delar samma språk samt etniska och kulturella ursprung, kan 
således fungera som trygghet och skapa en känsla av tillhörighet vid ankomst till ett nytt land 
som man har mycket begränsad kunskap om. Eftersom flytten till ett nytt land innebär att 
individen befinner sig i en helt ny livssituation är det förståeligt att denne upplever det som 

tryggt att ha en närstående som har samma ursprung. Vidare kan det även ses som att det skapar 
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en känsla av att vara hemma, även om det bara är tillsammans med en eller få individer, då de 
kan upprätthålla kulturella traditioner och kommunicera genom sitt gemensamma modersmål. 
Dessa faktorer kan betraktas ha störst betydelse vid ankomst och under den första tiden i landet, 
då allt uppfattas som främmande. 

 

Språk och sociala relationer 
Samtliga respondenter beskriver att sociala relationer kom att ha stor betydelse för dem under 
deras första tid i Sverige. De som under den första tiden hade närstående i landet beskrivet att 

dessa relationer kom att fortsätta vara ett stort stöd. Däremot framkommer det att de upplevde 
sig ensamma och avskilda från samhället den första tiden, samt att det var svårt att söka kontakt 
med svenskar. Carlo berättar att de sociala relationerna han skapade endast var till andra 
individer med antingen samma modersmål eller etniska ursprung. Han beskriver att det var 

väldigt svårt att ta kontakt med svenskar på grund av att han inte kunde svenska, vilket gjorde 
att det föll sig naturligt att söka sig till personer han kunde kommunicera med. Responden terna 
som däremot kom som flyktingar, utan närstående i Sverige, uppger istället att skapandet av 
sociala relationer till svenskar var betydelsefullt. De beskriver visserligen att de stötte på hinder 

på grund av språket, dock framgår det tydligt av deras berättelser att de ansträngde sig för att 
skapa kontakt med svenskar. Det som upplevdes som det främsta hindret var att svenskar är 
ganska reserverade och svåra att inleda kontakt med. Dock kan dessa respondenter beskriva 
minst två eller flera relationer till svenskar som de upprättade under den första tiden i Sverige 

och att dessa relationer var väldigt positiva. De beskriver att relationerna var främjande ur flera 
aspekter: känna delaktighet och lära sig om det svenska samhället, utveckla språkkunskaper 
samt skapa ett nytt socialt nätverk. Youssef beskriver sin upplevelse av den första tiden i 
Sverige och sin önskan om att förstå hur både det svenska samhället och svenskarna fungerade: 
 

”Jag är törstig för att lära mig allting, allt det här i det nya samhället, som en symbol för ett positivt samhälle. 
Vilken relation har de till varandra i samhället, vad gör de på fest, när de möter varandra och studerar 
varandra, när de samarbetar med varandra, vad gör dom, hur reagerar dom, vad säger dom? Det var 

intressant för mig att lära mig, ja, jag träffade mest positiva svenska människor, som gjorde att det blev en 
positiv bild för mig.” – Youssef 

 
Dock är samtliga respondenter som intervjuades eniga i att det absolut viktigaste under den 
första tiden i Sverige var att lära sig språket. De framhåller att språket har betydelse både för 
att skapa relationer till svenskar och möjlighet att få arbete, vilket var anledningen till att de 

alla var mån om att lära sig språket så fort som möjligt. Vissa av respondenterna valde att söka 
sig föreningar eller organisationer som bistod med språkträning där respondenterna fick lära sig 
språket med hjälp av svenskar. Däremot har de alla olikartade upplevelser av hur det var att lära 
sig språket genom SFI, vilket berodde på flera faktorer. Vissa av respondenterna kom till 

Sverige i mitten av en termin på SFI, vilket gjorde att de fick vänta flera månader på att påbörja 
språkutbildningen. Sephora var en av de som upplevde detta och beskriver att det också var en 
stor bidragande orsak till varför hon kände sig så ensam och isolerad den första tiden i Sverige. 
Andra respondenter upplevde att de hamnat i en grupp där alla deltagarna hade olika språkliga 

förutsättningar, vilket gjorde att tempot upplevdes som väldigt långsamt för respondenterna då 
de hade ganska goda förutsättningar vid påbörjad utbildning. Samtliga uppgav dock att de 
tyckte att svenska var ett svårt språk att lära sig, men att det bästa sättet var att prata med 
svenskar och inte bara gå SFI. Robert beskriver sin upplevelse av språkutbildningen: 

 
”Första sex månaderna var det kaos, lärarna var katastrof! I sex månader hade vi problem med elever, som 

bara sitter och ligger och sover. Snälla, sa jag till henne, sex månader bara på de här orden, det går inte...  

De hade inte delat eleverna rätt, det fanns de som inte kunde bokstäver.” – Robert 
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Att de respondenterna som kom ensamma till Sverige ganska omgående skapade relationer till 
svenskar fick dem att känna sig delaktiga i samhället, medan de individer som hade närstående 
som väntade istället upplevde ensamhet och svårigheter att få kontakt med svenskar. Genom att 
skapa relationer till majoritetsbefolkningen, som är baserade på respekt för varandras olikheter, 

bidrar till att immigranter upplever sig accepterade i det nya samhället. Att endast ha kontakt 
med andra individer tillhörande samma etniska eller kulturella ursprung kan få motsatt effekt, 
alltså att immigranterna känner sig avskärmade från det nya samhället (Ager & Strang, 2008; 
Sapeha, 2014). Det stämmer väl överens med vad respondenterna uppgav, att avsaknaden av 

kontakt med svenskar kan orsaka att de upplever känslor så som ensamhet eller utanförskap. 
Vidare kan en möjlig förklaring till varför respondenterna som kom ensamma lättare skapade 
kontakt med svenskar vara att de mer eller mindre var tvungna till det. Om individen inte känner 
någon i Sverige är det sannolikt att denne kommer att komma i kontakt med myndigheter och 

organisationer som bistår med hjälp under den första tiden. Genom dessa kontakter är det 
möjligt att individen får råd och stöd hur denne kommer i kontakt med svenskar som vill erbjuda 
språkträning eller liknande. Detta kan i sin tur tänkas förklara varför de som hade närstående i 
Sverige inte hade lika lätt att komma i kontakt med svenskar. Då de hade boende och socialt 

stöd från sina närstående fanns det inte något egentligt krav att söka hjälp på annat håll och 
genom det komma i kontakt med svenskar. 
 
Samtliga respondenter var eniga om språkkunskap var en av de viktigaste sakerna under den 

första tiden i Sverige. Utan kunskap i svenska begränsades möjligheterna att bli aktiva deltagare 
i samhället och skapa relationer till svenskar. Antonovsky (2005) betonar betydelsen av 
begreppet hanterbarhet som definieras som de resurser en individ besitt er för att kunna bemöta 
och agera i de situationer som denne ställs inför. Genom att respondenterna kommer till ett nytt 

land och varken har kunskap i språket eller om samhällslivet, kan det tänkas de inledningsvis 
har svårt att avgöra hur de ska agera i den helt nya situationen. Avsaknaden av språkkunskap 
kan tolkas som att individen inte besitter de resurser som krävs för att kunna delta fullt ut i 
samhällslivet och skapa kontakter med svenskar. Eftersom samtliga respondenter framhöll hur 

viktig språkkunskap var kan det tänkas att deras strävan efter att uppnå detta även innefattade 
en strävan om att göra sin situation i det nya landet mer begriplig. Dock ska det inte uppfattas 
som att de saknade inneboende resurser på grund av bristande språkkunskap, då Antonovsky 
(2005) menar att känslan av sammanhang är ett relativt bestämt förhållningssätt till tillvaron. 

Således kan det tänkas att eftersom alla respondenter hade en vilja att lära sig språket, handlade 
det möjligen främst om att de hade inneboende resurser som drev dem till att agera på ett sätt 
som skulle göra situationen mer begriplig. 
 

Att etablera ett nytt liv 
Flertalet av respondenterna berättar om hur de upplevde avsaknad av stöd från de svenska 
myndigheterna både under den första tiden i landet och för att etablera ett nytt liv i Sverige. De 
ansåg att de fick begränsad hjälp och en av respondenterna fick inte hjälp att hitta bostad den 

första tiden. Ahmed berättar om hur det var när han kom till Sverige, med stora förhoppningar 
om att kunna skapa sig ett nytt liv långt bort från det hemlandet han flytt. Dock möttes han av 
något som han inte förberett sig på: att det inte fanns någon språkutbildning som han kunde 
delta i och inte heller fick han tillgång till varken bostad eller pengar. Ahmed befann sig därmed 

fullkomligt ensam i ett nytt land utan att veta vem han skulle söka hjälp av. Detta resulterade i 
att Ahmed fick börja arbeta ”svart” och därefter lyckades han ordna en tillfällig bostad som han 
fick hyra i andra hand. Ahmed uttrycker stor besvikelse över hur han blev bemött av de svenska 
myndigheterna under sin första tid i Sverige, då han hade hoppas på att den svenska regeringen 

och dess myndigheter skulle ta emot immigranter på ett acceptabelt sätt. Ett sådant bemötande 
var även något som respondenten Rosita önskade att bli välkomnad av när hon anlände till 
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Sverige med sina barn. Hon berättar att ankomsten var präglad av stor oro trots att en 
myndighetsperson hade lovat att möta upp Rosita och barnen på flygplatsen. Rosita väntade 
och väntade, men det var aldrig någon som kom och mötte upp dom. Vid det tillfället orkade 
inte Rosita hålla masken inför sina barn längre utan blev utom sig av förtvivlan och grät 

hejdlöst. Som tur var uppmärksammade två poliser Rositas förtvivlade uttryck och rädsla , och 
trots den språkliga barriären lyckades poliserna hjälpa Rosita att komma i kontakt med de som 
skulle ha tagit emot henne: 
 

”När vi kom hit till Sverige var det som… att mitt liv hade blivit konstigt på något sätt. Det var ingen som 

var där och väntade på mig, så jag visste inte vart jag skulle ta vägen och jag kunde inte prata svenska eller 

något annat. Så jag bara står där och gråter med mina barn för jag visste inte vad jag skulle göra. Sen kom 

polisen och hjälpte, de ordnade tolk och sen fick jag komma till något ställe där snälla människor gav oss 

mat” – Rosita 

 
Det är tydligt det första bemötandet var betydelsefullt för att respondenterna skulle få en positiv 

bild av det mottagande landet. Dock var det inte endast vid ankomsten som respondenterna 
upplevde att de fick antingen lite eller ingen hjälp i fråga om flertalet olika saker. Många 
respondenter beskriver att de inte fick klarhet i hur de rent praktiskt skulle ta sig till de olika 
myndigheterna, eller till exempel biblioteket. Det framgår att biblioteket var en plats som 

många sökte sig till, dels på grund av att det var en arena som öppnade upp för kontakt med 
andra immigranter och dels då personalen var hjälpsamma gällande praktiska frågor. Ahmed 
berättar att han hade önskat att få hjälp att skaffa busskort, då han bodde en bit utanför centrum. 
Dock beskriver han att han inte visste vilka bussar han skulle åka med och upplevde det som 

mycket jobbigt inledningsvis att inte veta vad han skulle eller vad som förväntades av honom. 
Vidare ger Ahmed ett exempel hur han upplevde vintern i Sverige, vilket var något han aldrig 
varit med om tidigare och det kom minst sagt som en chock. Att komma till ett land med flera 
minusgrader, mängder av snö och inte äga ett enda par kläder som var anpassade efter 

väderleken upplevde han som obehagligt. Det framgår tydligt av respondenternas berättelser att 
de kom att ställas inför helt nya situationer ständigt, då Sverige var så olikt det land som de 
egentligen kommer ifrån. Allting är annorlunda; språket, klimatet, sociala normer, lagar och 
regler. Ett demokratiskt land och de möjligheter som innefattas i det som de flesta 

respondenterna upplever för första gången.  
 
De respondenter som kom ensamma till Sverige och inledningsvis inte fick det stöd de önskat 
av myndigheter upplevde sin ankomst samt den första tiden i landet som svår. Wiesbrock (2011) 

förklarar att Sveriges integrationspolitik karaktäriseras av frivilligt deltagande, och 
integrationskurserna innefattar utbildning i språket och kulturen dock är det främsta målet att 
immigranterna ska komma ut i arbetslivet så fort som möjligt. Även om deltagande är frivilligt 
innebär det ekonomiska konsekvenser för immigranten om den ej deltar eller avslutar kursen 

innan den slutförts (ibid.). Detta kan ses som en förklaring till varför Ahmed tvingades att hyra 
bostad i andra hand och arbeta ”svart” under sin första tid i Sverige. Därför kan det tänkas att 
det inte endast är positivt för immigranter att integrationskurserna är frivilliga, utifrån att det är 
tänkbart att det är fler än Ahmed som kommer till Sverige och inte vet eller får hjälp i fråga om 

att börja deltaga i dessa integrationskurser. Rositas berättelse kan möjligen tolkas som att det 
hade skett ett misstag, på grund av att när hon väl fick hjälp så fick hon och hennes barn komma 
till en lägenhet som var avsedd för dem. Antonovskys (2005) begrepp hanterbarhet, som syftar 
till individens tilltro till sin förmåga att agera på ett sätt som får denne att ta sig igenom den 

uppkomna situationen, kan användas för att förstå det respondenterna upplevde vid ankomst till 
och under den första tiden i landet. Begreppet innefattar även de resurser som krävs för att 
hantera situationen, vilka även kan härledas till andra personer som individen känner tilltro till 
(ibid.). Detta kan förklara varför ankomsten och den första tiden upplevdes som svårhanterlig 
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och främmande för de respondenter som kom till Sverige utan att han andra personer som de 
upplevde att de kunde söka stöd hos. Om en individ ställs inför en situation som denne inte 
känner att denne inte vet hur den ska agera i och inte heller har andra personer i sin omgivning 
som kan bidra till att hitta handlingsstrategier är det sannolikt att individen kommer att uppleva 

en låg känsla av hanterbarhet. 
 

Bostadsområde och sociala relationer 

Trots att Ahmed inledningsvis inte fick hjälp att hitta en bostad beskriver han, som de övriga 
av respondenterna, att de i nuläget bor i områden där majoriteten av invånarna är svenskar. 
Samtliga uppger att det är betydelsefullt ur flera olika aspekter att bo i områden som inte är 
segregerade. Att leva i ett segregerat bostadsområde med många immigranter beskrivs av flera 

respondenter som negativt, dels genom att möjligheten till utvecklande av sina språkkunskaper 
begränsas och dels genom att det skapar en känsla av utanförskap. Robert uppger att det var 
viktigt för honom att flytta till ett område där många svenskar bodde för sina barns skull. När 
familjen bodde i ett område där majoriteten av invånarna var immigranter kunde Robert tydligt 

se hur hans barn inte lärde sig svenska och även började lyssna till andra kulturella samt 
religiösa traditioner. Nedan beskriver Robert en sådan händelse som fick honom att reagera 
starkt och som resulterade i att de kort därefter flyttade: 
 

”När min pojke var på dagis, eller han var sex-sju år, jag vet inte exakt, men då lagade vi mat på kvällen. 
Vi ska äta, macka, skinka ost och när jag lagt fram skinka sa han att det är haram och det är förbjudet.” 
 – Robert  

 
Robert och hans familj flyttade då till ett annat bostadsområde där det nästan bara bodde 
svenskar, och han såg genast hur hans barn mådde bättre och utvecklades mer positivt i fråga 
om att bli en del av det svenska samhället. Flera respondenter uppger att  det är betydande att 

bo i områden där de flesta är svenskar då det skapar en känsla av att i större utsträckning vara 
en del av det svenska samhället samtidigt som dessa områden upplevs som lugnare och 
tryggare. Youssef berättar att han blev väldigt väl bemött av sina grannar, som nästan 
uteslutande är svenskar, och kände stor tacksamhet för det goda bemötandet. Han förklarar att 

det bara stärkte bilden av att han kommit till ett tryggt och fritt land, där olikheter accepteras 
och möjligheterna är nästintill oändliga. Youssef berättar om ett möte med en granne som för 
honom har varit betydelsefullt: 
 

”Trevliga grannar, särskilt min granne som bor mitt emot mig. Jag kommer ihåg en gång när han sa till mig 
att om jag har problem med några lektioner så är jag välkommen hem till honom. Jag berättade att jag hade 
problem med matte, och han sa vi är grannar, jag hjälper jättegärna till.” – Youssef 

 
Respondenterna upplever att det är viktigt att bo i ett bostadsområde, där majoriteten av 
invånarna är svenskar, för att kunna integreras i det svenska samhället. Nilsson (2002) beskriver 

utifrån känslan av sammanhang att den kultur individen tillhör grundar sig på sociala och 
historiska förhållandena. Dessa förhållanden skapar i sin tur generella motståndsresurser som 
innefattar individens förmåga att avgöra vilka resurser som är bäst lämpade att använda i olika 
situationer (ibid.). Det kan betraktas som att respondenternas vilja att bo i områden där 

majoriteten av invånarna är svenskar är ett sätt att söka förståelse för den nya kulturen och det 
nya samhället. Sociala relationer till svenskar kan således bidra till att individerna utvecklar nya 
generella motståndsresurser, som bidrar till att utöka individernas förmåga att lära sig hur de 
ska agera när obekanta situationer uppstår i det nya sammanhanget. Genom att umgås, samtala 

och uppleva nya situationer tillsammans med svenskar får respondenterna i praktiken se hur 
svenskar samspelar med varandra. Ager & Strang (2008) framhåller att bostadsområdets sociala 
och kulturella karaktär har stor inverkan på individers livstillfredsställelse. Deras studie har 
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visat på att immigranter föredrar bostadsområden som möjliggör kontakt med individer som är 
väletablerade i det nya samhället, och finner det missgynnande att bo i segregerade områden 
präglat av omfattande multisocialproblematik (ibid.). Detta antagande stämmer väl överens 
med Roberts beskrivning om sin upplevelse av att bo i ett segregerat område. Dock är det av 

vikt att beakta det faktum att majoriteten av invånarna i det  segregerade bostadsområdet 
tillhörde annan etnisk, kulturell och religiös tillhörighet. Således kan det antas att Robert 
upplevde det som viktigare att bo i ett område där majoriteten av invånarna var svenska, då han 
ansåg att det skulle vara mer gynnsamt för sig själv och sin familj att lära sig om det mottagande 

landets kulturella och sociala förhållanden.  
 

Deltagande på arbetsmarknaden 
Att vara en aktiv deltagare på arbetsmarknaden är enligt samtliga respondenter en av de 

viktigaste faktorerna för att känna sig som en del av det svenska samhället. Alla beskriver att 
de hade som mål att så snart som möjligt efter ankomst till Sverige få ett arbete. Dock beskriver 
flertalet respondenter att de inte fick någon hjälp av Arbetsförmedlingen att hitta varken praktik 
eller arbete. Respondenterna är samtliga överens om att det krävdes ihärdiga och omfattande 

ansträngningar för att bli anställda. De framhåller att det är centralt att man inte får ge upp även 
om man gång på gång får ett nej från arbetsgivare. Vidare framgår det att respondenterna fått 
som svar att de inte har tillräckligt goda språkkunskaper för att bli anställda. De respondenter 
som upplevde det som svårt att lära sig språket eller var tvungna att vänta en längre tid för att 

gå delta i en språkutbildning upplevde det som betydligt mycket svårare att få arbete. 
 

”Man får ingen hjälp. Vissa svarar nej utan att ens intervjua mig, eller så säger dom att jag ska bli färdig 
med språk och utbildning först, sen är jag välkommen att söka jobb […] dom ställer alltid samma fråga och 

säger språket först!” – Ahmed  

 
Att lära sig språket är det första steget till att integreras i samhället, och en förutsättning för att 

kunna få ett arbete. Dock har de olika upplevelser av hur givande deras arbete är i fråga om att 
integreras i det svenska samhället. Hälften av respondenterna har yrken som inte innefattar 
kommunikation med svenskar, och de upplevde sig i olika utsträckning relativt isolerade samt 
att arbetet inte bidrog till integration i det svenska samhället. Att antingen arbeta ensam eller 

att arbeta på en arbetsplats där endast andra immigranter arbetar uppfattas av dessa respondenter 
som ogynnsamt. Den andra hälften av respondenterna har arbeten som innebär att de har många 
kollegor som är svenskar och att arbetsuppgifterna kräver att de kommunicerar med svenskar 
dagligen. Dessa respondenter beskriver att deras arbete bidrar till att de känner sig som 

likvärdiga medborgare som majoritetsbefolkningen, deras språkkunskaper utvecklas och 
möjlighet att skapa sociala relationer till svenskar. Även om respondenterna har olika 
uppfattning om hur deras arbete bidrar till integration i samhället så är de eniga om att arbetet 
är otroligt viktigt i det avseendet, vilket Robert beskriver: 

 
”När man jobbar och när man kan språket, då känner man sig som 100 % svensk människa.” – Robert  

 
Deltagande på arbetsmarknaden betraktar samtliga respondenter som den viktigaste 

förutsättningen, i kombination med språkkunskap, för att integreras i det svenska samhället. 
Flertalet respondenter uppger dock kraven på språkkunskap är orimligt höga och utgör ett 
hinder för att få ett arbete. Ager och Strang (2008) uppger att individens deltagande på 
arbetsmarknaden är en förutsättning för ekonomisk självständighet, och möjliggör sociala 

relationer till majoritetsbefolkningen samt vidareutvecklande av språkkunskaper. Vidare skapar 
det även utrymme för individen att återfå självkänsla och självförtroende. Antonovsky (2005) 
beskriver begreppet meningsfullhet som att individen upplever att det finns livsområden som 
är viktiga och värda ett känslomässigt engagemang. Det kan således tolkas som att 



29 
 

29 
 

respondenternas strävan efter att få ett arbete betyder att de ser arbetet som ett meningsfullt 
livsområde, och som är värt engagemang och ansträngning för att  uppnå. Att flertalet 
respondenter trots motgångar fortsatte anstränga sig för att få ett arbete kan betraktas som att 
de ansåg att arbete var ett så pass viktigt livsområde och tillräckligt meningsfullt för att fortsätta 

försöka. Dock kan det vara tänkbart att även om respondenterna fortsatte att söka jobb, så kan 
motgångarna ha inverkade negativt på deras självförtroende, självkänsla och 
livstillfredsställelse. Om någon av respondenterna under en längre tid, flertalet år, varit 
exkluderad från arbetsmarknaden hade det kunnat tänkas få mer långsiktiga konsekvenser. 

Ytterligare intressant i sammanhanget är att deltagande på arbetsmarknaden betraktas som 
främjande för språkutvecklingen, dock beskriver respondenterna att det var specifikt språket 
som hindrade dem från att bli anställda. Av den anledningen kan det ses som att språket utgjorde 
ett hinder för att få arbete, samtidigt som arbete betraktas som mycket främjande för 

språkutveckling. Detta kan upplevas som ett paradoxalt resonemang i fråga om respondenternas 
förutsättningar för att integreras i det svenska samhället. 
 

Upplevelser av hinder och möjligheter 

Etnisk diskriminering 
Det framkommer i ovanstående rubrik att arbetet betraktas som något som möjliggör för 
respondenterna att kunna integreras i det svenska samhället. Dock upplever flertalet av 
respondenterna stora svårigheter att bli anställda, och de anser sig ha blivit diskriminerade av 

olika arbetsgivare på grund av etnisk tillhörighet. Att inte ha fullgoda språkkunskaper, att ha ett 
utländskt namn eller att se utländsk ut är några av orsakerna till att respondenterna känt sig 
diskriminerade. Således beskriver respondenterna att de har upplevt sin etniska tillhörighet som 
ett hinder för att kunna delta på arbetsmarknaden och detta har inverkat negativt både i fråga 

om att integreras i samhället och på deras livstillfredsställelse. Ahmed beskriver att han många 
gånger upplevt sig diskriminerad på grund av sitt utländska namn. Detta resulterade i att han 
slutligen valde han att lägga till ett svenskt förnamn, med förhoppning om att han lättare skulle 
kunna få arbete. Ahmed beskriver att det inte bara innebär ett nytt namn utan även att det 

påverkat och förändrat hans etniska, kulturella och religiösa identitet. Även Sephora beskriver 
att hon har upplevt sig diskriminerad på arbetsmarknaden på grund av sitt utländska efternamn. 
Hon har ett svenskt förnamn och vissa gånger när hon sökt arbete har hon avsiktligt valt att 
endast uppge sitt förnamn, och utelämnat sitt efternamn: 

 
”När man ska söka jobb, då märker man att de väljer bort utifrån efternamn, de väljer inte mitt efternamn. 
Så ibland… hur ska jag säga, jag skriver bara förnamn och tar bort efternamn och ser om jag får svar eller 

inte svar.” – Sephora 

 
Vidare beskriver vissa respondenter, i fråga om deltagande på arbetsmarknaden, att de inte fått 
möjlighet att arbeta med det yrke som de i hemlandet varit utbildade till och arbetat med. Utifrån 

deras berättelser blir det tydligt att de upplever detta som negativt och de beskriver att deras 
livstillfredsställelse försämrats på grund av detta. Flertalet beskriver att de anser att arbetet är 
en mycket viktig del i livet och de identifierar sig med det yrkesval de gjort i sitt hemland, vilket 
gör att när de inte får arbeta inom samma yrkeskategori i Sverige uppstår stor besvikelse och 

frustration. På grund av att de inte kan tillgodoräkna eller komplettera sin tidigare utbildning 
tvingas de istället påbörja en ny utbildning för att kunna arbeta i Sverige. Flert alet respondenter 
beskriver att de har fått välja kortare utbildningar i kombination med SFI, för att så snart som 
möjligt kunna få ett arbete. Samtliga respondenter beskriver att de i Sverige fått lågavlönade 

arbeten eftersom de korta utbildningarna som finns endast gör dem kvalificerade för sådana 
yrken. Även om vissa respondenter haft en önskan om att utbilda sig till liknande yrken som i 
hemlandet så har de utbildningarna varit för långa, eftersom de måste börja arbeta snarast för 
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att kunna försörja sig själva och sin familj. Robert beskriver hur det påverkade honom att inte 
få arbeta med det han utbildat sig till och brinner för:  
  

”Jag skulle inte vara busschaufför, jag skulle vara idrottslärare här i Sverige också. […] Men det är inte lätt 

nu eftersom jag har barn, och jag måste försörja dom. Men jag var mycket besviken och jag tappade 
tålamodet, jag tappade framtiden helt och hållet.” – Robert  

 

Arbetet har en avgörande roll för individens ekonomiska självständighet, dock framkommer det 
att respondenterna upplevt sin etniska tillhörighet som ett hinder för att kunna delta på 
arbetsmarknaden. Arbetet betraktas även som en faktor som påverkar individens 
livstillfredsställelse i hög grad. Antonovsky (2005) menar att individer som har en hög känsla 

av meningsfullhet kommer anse att det finns en mening med att ta sig vidare även om denne 
ställs inför svåra situationer. Utifrån detta kan det antas att respondenterna har en hög känsla av 
meningsfullhet, då de trots motgångar i fråga om deltagande på arbetsmarknaden varit 
beslutsamma om att få ett arbete så snart som möjligt efter ankomst till Sverige. Att de upplever 

att de blivit diskriminerade på grund av etnisk tillhörighet kan antas upplevas som en svår 
situation, dock har respondenterna uppvisat genom till exempel att byta namn att de är fast 
beslutsamma om att inte låta diskrimineringen påverka deras möjlighet till att få arbete. Vidare 
kan det tänkas att de upplever arbetet som ett tillräckligt viktigt livsområde för att det ska vara 

meningsfullt att ta sig igenom de motgångar som uppstår. Wiesbrock (2011) framhåller att det 
är av stor vikt att det mottagande landet möjliggör att immigranters utbildning och 
arbetslivserfarenhet från hemlandet tillgodoräknas, vilket är ett integrationspolitiskt mål (ibid.). 
Utifrån respondenternas beskrivning att de inte fått möjlighet att arbeta inom samma 

yrkeskategori som i hemlandet kan det tolkas som att detta är ett mål inom integrationspolitiken 
som bör arbetas vidare med. T rots att respondenterna har valt andra yrkeskategorier har det 
inverkat negativt på deras livstillfredsställelse, vilket i sig motiverar varför det är betydelsefullt 
att möjliggöra att immigranter kan tillgodose sin tidigare utbildning. Vidare kan det tänkas att 

det skulle vara gynnsamt även för det mottagande landet, då respondenterna besitter hög 
kompetens inom sin yrkeskategori och att ta tillvara på denna kompetens kan ses som betydande 
för både dem och det mottagande landet. Lidskog och Deniz (2009) betonar även de att 
arbetsmarknadsintegration är det främsta målet inom integrationspolitiken, dock upplever 

många immigranter att de inte får möjlighet att delta på arbetsmarknaden. Immigranterna 
beskriver att de blir diskriminerade på grund av hudfärg, språk och kulturell tillhörighet, vilket 
resulterar i sämre förutsättningar för att integreras på arbetsmarknaden (ibid.). Att flertalet 
respondenter beskriver att de upplevt att de inte fått arbete på grund av sina utländska namn är 

en tydlig beskrivning av diskriminering på arbetsmarknaden. Ahmed berättar även att det 
kändes som att en del av hans ursprung och tillhörighet försvann genom att han var tvungen att 
byta namn för att få ett yrke, vilket kan tolkas som att samhällsstrukturer som skapar ojämlikhet 
genom diskriminering också skapar negativa konsekvenser för den berörda individen. Det kan 

betraktas som att dessa konsekvenser påverkar både integrationsprocessen och 
livstillfredsställelsen, samt en upplevelse av att vara tvungen att överge sin etniska och 
kulturella tillhörighet. Således kan det  tänkas att det krävs ytterligare arbete samt tydligare 
integrationspolitiska mål för att motverka diskriminering på arbetsmarknaden.  

 

Kulturkrockar 
Vidare framkommer det att flertalet av respondenterna upplevt att de uppstått kulturkrockar i 
kontakten med svenskar. Kulturkrockarna har skett på olika arenor, så som på arbetsplatsen 

eller i andra sociala sammanhang. Respondenterna beskriver att det till viss del beror på att de 
upplever att svenskar inte har samma sätt att kommunicera och umgås med varandra.  Att 
svenskar är mer reserverade, ofta talar bakom ryggen istället för att vara raka och ärliga samt 
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en viss motvilja att förstå respondenternas kulturella traditioner är några exempel på dessa 
kulturkrockar. Flertalet respondenter beskriver att de upplevde svenskarna som reserverade 
främst den första tiden i Sverige, dock kom denna uppfattning att förändras med tiden samt i 
och med att de skapade bättre relationer till svenskar. Sephora beskriver att det för henne var 

svårast att hantera det faktum att svenskar har ett annat sätt att hantera till exempel konflikter, 
vilket hon ofta upplevde på sin arbetsplats. Hon förklarar att många svenska arbetskamrater 
valde att prata bakom ryggen på henne istället för att direkt diskutera det uppfattade problemet 
med henne. Samtidigt upplevde hon att hennes ärlighet inte alltid uppskattades av 

arbetskamraterna, och att det i sin tur resulterade i att de pratade bakom ryggen på henne. Dock 
framhäver Sephora att det inte var den kulturkrock som var jobbigast att hantera, utan det 
handlade istället om att hennes svenska vänner uppvisade en oförståelse inför hennes kulturella 
tillhörighet. Nedan beskriver hon ett av dessa tillfällen: 

 
”Jag tänker enkla saker, som till exempel mat. Jag provar mat så det var inga problem för mig, fast jag har 
vissa saker som jag inte äter och då säger jag att jag äter inte den delen eller jag äter inte gris, men jag äter 

svensk mat. […] Jag provar, men ibland möter man svenskar och de vill inte smaka på vissa saker, då blir 
jag nästan sårad. Varför vill du inte äta min mat? […] Vissa vänner till mig, de backar nästan och vill inte 
komma när vi äter för det är otäck mat.” – Sephora  

 
Även om respondenterna upplevt kulturkrockar i kontakt med svenskar beskriver samtliga att 
sociala relationer till svenskar främst betraktas som en möjlighet för att integreras i det svenska 
samhället. Flertalet av respondenterna beskrev att framförallt vikten av att delta i aktiviteter 

eller föreningar som skapade utrymme för att lära känna nya svenska vänner. De framhöll att 
denna form av samspel bidrog till att de fick lära sig om det svenska samhället och dess kultur, 
samtidigt som det fanns en acceptans för deras egna kulturella tillhörighet. En av de viktigaste 
sakerna som respondenterna upplevde i och med föreningslivet var att de fick lära sig hur 

svenskar bemöter varandra utifrån både sociala och kulturella normer. Sephora berättade om 
hur hon och hennes familj genom kyrkan deltog i gemensamma aktiviteter med svenskar, och 
att de även anordnade tillställningar som främjade mångfald. Under dessa tillställningar tog 
deltagarna med sig bland annat mat som representerade deras kulturella tillhörighet, och som 

syftade till att både immigranter och svenskar skulle få tillfälle att utforska varandras kulturer 
närmre. Youssef berättar även han om att han varit aktiv i föreningslivet, dock beskriver han 
att han inte hade någon önskan om att förmedla sitt kulturella ursprung utan lära sig om 
svenskarnas kultur. Han förmedlar att han anser det som en viktig del i integrationsprocessen 

att lära sig om det nya landet och den tillhörande kulturen: 
 

”Först och främst bestämde jag mig för att kontakta det svenska folket, på grund av att det här är Sverige. 

Jag menar inte att jag inte gillar iranska, turkiska, kurdiska eller persiska folket, nej det är inte det jag menar. 
Jag menar att jag förstår helt perfekt deras kultur och traditioner, jag menar mellanösterns traditioner och 
kultur. Jag förstår det perfekt för jag lärde mig under hela min uppväxt, men nu är det ett nytt samhälle.” – 

Youssef  

 
Det framgår av Youssefs berättelse att han inte har någon önskan om att hålla kvar vid sitt egna 

kulturella ursprung, utan han anser det som mer betydande att lära sig om den svenska kulturen 
och anpassa sig till den. Robert beskriver även han att han inte har någon önskan om att införliva 
sitt kulturella ursprung till sina barn, då han vill att de upplever att den svenska kulturen är den 
kultur som de identifierar sig med. Han berättar att han själv upplevde vissa svårigheter med att 
anpassa sig till ett helt nytt land och en ny kultur, då han är född och uppvuxen i Syrien. Av den 

anledningen betonar Robert att han vill att hans barn inte ska behöva känna sig kluvna när de 
växer upp och skapar en identitet, utan att det ska vara självklart för dem att de är svenskar. 
Han berättar att han endast har pratat lite med barnen om att han själv föddes och växte upp i 
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Syrien, men förmedlar främst att barnen är födda och uppvuxna i Sverige samt att de ska 
betrakta sig själva som svenskar. 
 
Flertalet respondenter upplevde kulturkrockar med svenskar under deras första tid i Sverige, 

dock framkommer att de främst upplever sociala relationer till svenskar som främjande. Hälften 
av respondenterna uppger att de bibehållit sin kulturella tillhörighet och integrerats i det svenska 
samhället, medan den andra hälften har valt att anamma den svenska kulturen istället. 
Antonovsky (2005) beskriver generella motståndsresurser som erfarenheter av sociala 

förhållanden som ligger till grund för en kultur, och som i sin tur skapar de resurser som är mest 
lämpade att använda sig av i olika situationer. Vidare finns generella motståndsbrister som 
beskrivs som livserfarenheter som försvagar individens känsla av sammanhang, främst i form 
av situationer innefattande stressfaktorer (ibid.). Utifrån detta kan det tolkas som att under 

respondenternas första tid i Sverige hade de ingen kunskap om hur svenskar bemötte varandra 
i sociala sammanhang. Således kan det tänkas att de under sin första tid i landet inte hade skapat 
sig generella motståndsresurser, utan snarare upplevde situationer som kan beskrivas som 
generella motståndsbrister. De kulturkrockar som i början uppstod kan tolkas som att 

respondenterna ännu inte skapat sig förståelse för hur vilka sociala förhållanden som ligger till 
grund för den svenska kulturen. Däremot framkommer av samtliga respondenter att när de bott 
ett flertal år i landet upplevde de sociala relationer till svenskar som främjande och en ömsesidig 
förståelse för varandra hade uppstått. Detta kan betrakt as som att respondenterna utvecklat 

generella motståndsresurser som gjorde att de upplevde sig veta hur de skulle agera i sociala 
sammanhang och bemöta svenskar.  
 
Lidskog & Deniz (2009) beskriver att i ett mångkulturellt land sker dagligen interkulturella  

möten som innebär att individer med olika verklighetsuppfattning, kulturella värderingar och 
sociala normer möts. Det är av vikt att beakta att dessa möten kan leda till missförstånd och 
kulturkrockar (ibid.). Utifrån detta kan det tänkas att de respondenter som valt att lämna sin 
ursprungskultur för den svenska kulturen, inte i lika stor utsträckning upplevde att de ställdes 

inför kulturkrockar med svenskar. Att de främst umgicks med svenskar och hade en önskan om 
att identifiera sig med den svenska kulturen kan ha möjliggjort att de även fick en djupare 
förståelse för de sociala normerna och kulturella värderingarna som svenskar har. Detta kan 
även förklaras genom begreppen integration och assimilation, som Lidskog & Deniz (2009) 

beskriver. Integration innebär att immigranter får bibehålla sin kulturella tillhörighet, får lika 
rättigheter som majoritetsbefolkningen och lever jämlika men olika. Assimilation innebär 
istället att immigranter väljer, eller känner sig tvingade, att ta till sig majoritetsbefolkn ingens 
kultur (ibid). Utifrån detta blir det tydligt att hälften av respondenterna upplever att de 

integrerats i det svenska samhället genom att bibehålla sin ursprungskultur, samtidigt som de 
succesivt lärt sig att leva i det svenska samhället. De respondenter som lämnat sin 
ursprungskultur för den svenska kulturen beskriver inte att de känt sig tvingade att assimileras, 
utan att de själva har valt det för att känna sig som svenskar.  

 

Slutsatser 
Syftet med studien var att få en god inblick i vilken betydelse anledning till migration har för 
respondenternas förmåga att integreras, samt söka förståelse för vilka faktorer som upplevs som 

betydelsefulla under den första tiden i Sverige. Syftet var även att undersöka vilka faktorer som 
upplevts som hinder respektive möjligheter i integrationsprocessen. Vidare var studiens syfte 
att analysera på vilket sätt respondenterna hanterat den omfattande livsomställning som 
migration till ett nytt land innebär. I nedanstående tre stycken presenteras studiens slutsatser för 

att besvara studiens syfte och frågeställningar. 
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Att migrera till ett nytt land innebär en omfattande livsomställning, och upplevelsen påverkas 
av ett flertal faktorer. Det framkommer av studiens resultat att anledningen till migration, 
således om respondenterna flytt eller flyttat, i stor utsträckning påverkat respondenternas 
upplevelse av deras första tid i Sverige. De respondenterna som på grund av traumatiska 

händelser tvingats fly upplevde den första tiden som mycket svår. Det är en stor livsomställning 
att bosätta sig i ett nytt land, och i kombination med bakomliggande svåra händelser har 
respondenterna upplevt stor oro för att de inte vet hur deras liv kommer att bli. De respondenter 
som kom till Sverige ensamma som flyktingar upplevde ensamheten och avsaknaden av socialt 

stöd som ytterligare en försvårande faktor under deras första tid i landet. Svartvik och Nilsson 
(1998) beskriver att en individs förmåga att hantera nya situationer försämras avsevärt om 
denne ställs inför traumatiska händelser. Det kan ses som en förklaring till varför 
respondenterna som upplevt svåra händelser upplevde att migration och den stora 

livsomställningen det innebär som svårhanterlig. De respondenter som istället uppgav att de 
valt att flytta till Sverige och hade ett socialt nätverk som stöd vid ankomst upplevde inte den 
första tiden lika svår. När detta betraktas utifrån ett begriplighetsperspektiv, som grundar sig i 
Antonvskys teori (2005), kan det förklara varför de respondenter som hade stöd genom ett 

socialt nätverk upplevde en högre känsla av begriplighet än de som kom ensamma som 
flyktingar till Sverige. 
Att lära sig språket var samtliga respondenter eniga om att det var en av de viktigaste faktorerna 
för att bli en del av det svenska samhället. Vidare bidrog sociala relationer till svenskar till 

respondenternas språkutveckling och gav även respondenterna en möjligt att få förståelse för 
de kulturella värderingar och sociala normer som råder. Antonovsky (2005) belyser att 
begreppet hanterbarhet innebär de resurser som en individ besitter för att kunna bemöta och 
agera i de situationer som denne ställs inför i livet. Således kan det tolkas som att när 

respondenternas språkkunskaper ökade, i kombination med sociala relationer till svenskar, 
bidrog detta till att de successivt förvärvade resurser för att hantera situationer i det nya 
samhället. Sociala relationer till svenskar bidrog inte bara till utökade språkkunskaper utan 
möjliggjorde för respondenterna att lära sig om det svenska samhällets kulturella värderingar 

och sociala normer. Detta kan förklaras genom Antonovskys (2005) begrepp generella 
motståndsresurser som innebär att individen lär sig om sociala och historiska förhållanden som 
ligger till grund för kulturen. Att respondenterna, ju längre tid de bott i landet, får djupare 
kunskaper om det svenska samhället som bidrar till att de förvärvar generella 

motståndsresurser. 
Det främsta hindret respondenterna upplevde i integrationsprocessen var att bli en aktiv 
deltagare på arbetsmarknaden. Dels på grund av att de inte hade möjlighet att tillgodoräkna sin 
tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet och dels på grund av upplevelser av etnisk 

diskriminering. Dock har respondenterna, trots motgångar, lyckats få arbeten då de anser att det 
är ett betydande livsområde. Därmed ansåg respondenterna att arbete är en viktig del i 
integrationsprocessen och när de fått arbete utgjorde detta en möjlighet att vidare integreras i 
samhället. Kulturkrockar med svenskar var ytterligare något som respondenterna upplevde som 

ett hinder i integrationsprocessen. Samtidigt beskrev respondenterna att de genom de 
kulturkrockar som uppstod drog lärdom av hur svenskar socialt interagerar med varandra. 
Således upplevde respondenterna att det fanns hinder i fråga om att lära sig hur svenskar 
bemöter varandra, samt vilka sociala normer som råder i samhället. Respondenterna beskrev att 
när de fått kunskap om kulturella värderingar och sociala normer utgjorde detta en av de största 

möjligheterna att kunna integreras väl i det svenska samhället. Antonovsky (2005) beskriver att 
känslan av meningsfullhet innebär att individen upplever att det finns livsområden som 
betydelsefulla ur en känslomässig aspekt. Individer som har en hög känsla av meningsfullhet 
kommer att uppleva det finns en mening med att ta sig vidare ur även svåra situationer. 

Respondenternas ovannämnda beskrivningar tyder på at t individerna upplevde att det är mycket 
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betydelsefullt för dem att integreras i det svenska samhället. Enligt Antonovsky skulle detta 
innebära att respondenterna har en hög känsla av meningsfullhet, då de trots motgångar har en 
stark vilja att lära sig språket, få ett arbete och skapa sociala relationer till svenskar. Samtliga 
faktorer är viktiga livsområden i fråga om att integreras i det svenska samhället.  

 
 

Slutdiskussion 
I detta avslutande avsnitt kommer jag att  reflektera över studiens resultat samt mina slutsatser 

och även ställa studiens resultat i relation till tidigare forskning. Vidare kommer jag att ge 
förslag på hur resultatet kan bidra med kunskap inom socialt arbete och även belysa vidare 
forskning inom området. 
T idigare forskning har studerat hur ett lands integrationspolitik påverkar immigranters 

livstillfredsställelse och förmåga att integreras i det nya samhället. Wiesbrock (2011) beskriver 
att Sveriges mångkulturalistiska integrationspolitik karaktäriseras av frivilligt deltagande och 
främsta fokus ligger på språkutbildning samt deltagande på arbetsmarknaden. Koopmans 
(2011) framhåller dock kritik mot Sveriges politiska förhållningssätt, då mångkulturalistisk 

integrationspolitik kan anses bidra till hög arbetslöshet genom det frivilliga deltagandet. Den 
här studiens resultat indikerar att Sveriges integrationspolitik inledningsvis har främst fokus på 
språkutbildning, med syfte att immigranter ska komma i arbete så snart som möjligt. Dock 
upplevde respondenterna svårigheter utifrån flera olika aspekter i fråga om deltagande på 

arbetsmarknaden. Detta kan tyda på att även om arbete framhävs som mest betydande i 
integrationspolitiken och presenteras som den viktigaste faktorn i integrationsprocessen, så 
finns det brister i fråga om hur det fungerar i praktiken för immigranter att komma i arbete. Det 
kan betraktas som att studiens resultat delvis stämmer överens med tidigare forskning som visat 

på att frivilligt deltagande leder till att immigranter har svårigheter att få arbete. Dock kan det 
även antas att det är integrationspolitikens oförmåga att tillgodose tidigare utbildningar och 
arbetslivserfarenhet som är den mest bidragande faktorn till immigranters svårigheter att 
komma in i arbetslivet. George, Thomson, Chaze & Guruge  (2015) har även diskuterat hur 

etnisk, kulturell och religiös diskriminering påverkar såväl möjlighet att delta på 
arbetsmarknaden och även i det vardagliga livet. Detta stämmer överens med flertalet 
respondenter berättelser då de antydde att de upplevt etnisk diskriminering som ett stort hinder 
för att få arbete. Att tidigare forskning indikerar de negativa konsekvenserna av diskriminering 
i denna form och att respondenternas upplevelser stämmer väl överens med detta kan tyda på 

att det krävs ett omfattande arbete både på politisk nivå och på samhällsnivå. Att Sverige 
betraktas som ett mångkulturalistiskt land som bejakar olikheter och lika rättigheter för alla, 
kan utifrån etnisk diskriminering ifrågasättas. Safi (2010) har betonat i sin studie att varken 
upplevelser av flykt till ett nytt land eller de kulturella skillnaderna i landet har en lika negativ 

inverkar på immigranters livstillfredsställelse som upplevelser av etniskt diskriminering. Detta 
resultat skiljer sig från respondenternas berättelser i min studie i fråga om händelser som 
föranlett flykt. Resultatet visar på att respondenter som upplevt traumatiska händelser som 
orsakat flykt beskriver att dessa händelser påverkat deras livstillfredsställelse och 

integrationsprocess i stor utsträckning. Resultatet tydliggör att tidigare händelser påverkar den 
första tiden i landet och bidrar till en svårighet inledningsvis att bli en del av det nya samhället. 
Således stämmer resultatet inte överens med tidigare forskning i den fråga, då den etniska 
diskrimineringen anses påverka främst att få arbete, medan tidigare traumatiska händelser 

påverkar de flesta livsområden i respondenternas liv. Därför blir det intressant att återigen 
reflektera över studiens frågeställning gällande hur anledning till migration påverkar förmågan 
att integreras. Hur stor betydelse har traumatiska händelser som föranlett flykt i fråga om 
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individens förmåga att integreras i det nya samhället? När studien påbörjades hade jag 
reflekterat över i vilket utsträckning respondenternas svar skulle påverkas av om de flytt eller 
frivilligt flyttat. Det var förväntat att det skulle föreligga en skillnad mellan de två kategorierna, 
utifrån att traumatiska händelser sannolikt har en stor betydelse oavsett om det föranlett att 

individen varit tvungen att fly sitt hemland. Det hade dock varit intressant att undersöka 
närmare i vilket utsträckning traumatiska händelser, förknippade med flykt, har samt att 
analysera vad som gör att individen har förmåga att hantera dessa händelser. Frågor som väcks 
i relation till detta är hur starkt detta är kopplat till individens egna resurser att hantera svåra 

händelser och hur mycket påverkas förmågan att integreras av det mottagande landets 
integrationspolitik samt majoritetsbefolkningens inställning till immigranter? 
 
Sapeha (2014) framhåller att det som inverkar mest negativt på immigranters 

livstillfredsställelse är fullständig avsaknad av ett socialt nätverk. Både sociala relationer till 
majoritetsbefolkningen och till individer med samma etniska, kulturella eller religiösa 
tillhörighet är främjande för livstillfredsställelsen. Ager & Strang (2008) betonar att sociala 
relationer till svenskar dock kan ses som mer betydande i fråga om att integreras i det svenska 

samhället. Respondenternas berättelser i föreliggande studie stämmer väl överens med det 
faktum att sociala relationer är av största betydelse både vid ankomst till Sverige, under den 
första tiden i landet och för att integreras i samhället. Studiens resultat visar på att respondenter 
som kom till Sverige ensamma upplevde känslor som ensamhet och hopplöshet, vilket tyder på 

att det sociala närverket är centralt i fråga om att hantera migration till ett nytt land. Vidare 
stämmer studiens resultat överens med tidigare forskning gällande att det är mycket 
betydelsefullt att ha ett socialt nätverk som består både av svenskar och av individer med samma 
ursprung. Koopmans (2011) beskriver att en integrationspolitik och samhällsstruktur som 

bygger på assimilation antas bidra till att immigranter i större utsträckning anstränger sig för att 
integreras i samhället. George, Thomson, Chaze & Guruge (2015) betonar istället att det kan få 
stora konsekvenser för immigranters livstillfredsställelse att behöva anpassa sig till fullo till det 
nya samhället kultur och överge sin egen kultur. Därav kan det betraktas som att det är 

främjande för immigranter att flytta till ett land som främjar kulturell mångfald. Studiens 
resultat visar på att respondenterna inte upplevde att de var tvingade till att assimileras in i 
samhället, utan att de själva valt att anamma den svenska kulturen istället. Således kan det 
tänkas att det är betydande för immigranter att få komma till ett land som erbjudet möjlighet till 

både integration och frivillig assimilation, då det är viktigt för alla individer att få 
valmöjligheter och inte tvingas till något. Att livstillfredsställelsen är högre bland immigranter 
i ett land som har en mångkulturalistisk integrationspolitik kan därför betraktas som främjande 
för immigranternas välmående som i sin tur kan bidra till en ökad vilja att bli en del av det nya 

samhället. En relevant fråga att lyfta i fråga om integration och assimilation är hur stor betydelse 
majoritetsbefolkningens inställning har för individens möjligheter att integreras? Vidare är det 
tänkvärt att beakta om assimilation är något individen väljer eller om det faktiskt är en följd av 
samhällets inställning? Viss litteratur framhåller att assimilation kan betraktas som ett aktivt 

val från immigrantens sida för att känna sig än mer integrerade i det nya samhället. Det blir 
intressant att fundera över om detta således är ett frivilligt val eller om individen känner sig 
tvingad till att överge sin kulturella tillhörighet. T idigare forskning betonar vikten av att låta 
individen bibehålla sin kulturella tillhörighet då det är främjande för livstillfredsställelsen, och 
detta i sin tur gör att det blir än mer relevant att reflektera över vad som orsakar assimilation 

samt vilka konsekvenser det får för individen. 
 
Studiens resultat ger en god inblick i sex respondenters upplevelse av migration och faktorer 
som påverkar integrationsprocessen. Resultatet belyser att det är av vikt att beakta att individer 

som migrerar till ett nytt land kan bära med sig svåra händelser som påverkar 
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integrationsprocessen negativt . Vidare framkommer av studiens resultat vilka faktorer som är 
av störst betydelse i fråga om att integreras. Dessa slutsatser skapar en större förståelse för vilka 
hinder som kan uppstå vid integration i ett nytt samhälle och samtidigt vilka faktorer som är 
främjande. Denna kunskap kan därmed ge socialt arbete en tydligare bild av vilket stöd 

immigranter upplever sig behöva vid ankomst och under den första tiden i landet. Vidare ger 
det även en indikation på vilka områden som respondenterna framhåller som bristande utifrån 
hur integrationspolitiken är utformad. Även om den politiska aspekten inte är direkt 
sammankopplad med socialt arbete, får det politiska förhållningssättet och strukturen 

konsekvenser för immigranter. Dessa konsekvenser kan därmed vara vikta att belysa i fråga om 
socialt arbete med dessa individer, att vara medveten om vilka svårigheter samt möjligheter 
som de upplevt. Det kan anses vara än viktigare att belysa de svårigheter som immigranterna 
har upplevt för att socialarbetare ska få en bättre inblick i vilken problematik som kan 

förekomma hos många individer. T idigare forskning och studiens resultat visar främst på att 
etnisk diskriminering och svårigheten att få ett arbete är ett stor hinder i fråga om att integreras 
i det svenska samhället. Därmed blir det viktigt att vidare undersöka dels hur 
majoritetsbefolkningen bemöter immigranter på olika arenor och genom detta försöka hitta 

strategier för hur individer ska kunna leva sida vid sida, olika men jämlika. Avslutningsvis kan 
det betraktas som att det är av största vikt att forska vidare inom detta område, då många 
individer flyr till Sverige, och det krävs kompetens och förståelse för att kunna bemöta dessa 
individer utifrån deras livssituation.  

Studien i sin helhet har både styrkor och svagheter. En av svårigheterna med en kvalitativ studie 
är att sammanställa respondenternas berättelser på ett sätt som överensstämmer med deras 
verkliga upplevelser. Vidare innebär alltid en kvalitativ studie att resultatet ger en förståelse för 
ett fåtal individers unika upplevelser, vilket i sin tur betyder att resultatet framställs utifrån 

individers subjektiva uppfattning. Således kan det vara svårt att generalisera studiens resultat 
utifrån att alla individer har olika erfarenheter och livsupplevelser som präglar hur de uppfattar 
sin livsvärld. Dock kan det betraktas som både en styrka och svaghet att genomföra en kvalitativ 
studie av detta slag. Styrkan med en kvalitativ studie, i jämförelse med en kvantitativ studie, är 

att få en djupare förståelse för individers livsvärld och vilka faktorer som är betydande i deras 
liv. Genom att få ta del av individers berättelser av deras erfarenheter finns det möjlighet att 
presentera hur dessa sex respondenter upplevt migration och integrationsprocessen. Att 
samtliga respondenter var eniga i fråga om att språkutbildning, deltagande på arbetsmarknaden 

och sociala relationer till svenskar var betydelsefullt kan det tänkas att studiens resultat styrker 
att detta är områden som är viktiga att fokusera på i fråga om integration. Studiens resultat tyder 
på att det krävs mer forskning gällande immigranters upplevelse av migration och 
integrationsprocessen. Att migrera till ett nytt land och integreras i ett nytt samhälle är ett 

område som omfattar många olika faktorer, både på individ-, grupp- och samhällsnivå. Det är 
av stor betydelse att forska vidare gällande samtliga delar som innefattar integration av 
immigranter, för att integrationspolitiken ska kunna utformas på ett sätt som blir gynnsam för 
både immigranter och majoritetsbefolkningen. Utifrån studiens resultat framkommer det att 

respondenterna upplever att deltagande på arbetsmarknaden är det största hindret i 
integrationsprocessen. Därav kan det ses som högst relevant att forska vidare inom det området, 
både genom kvalitativa och kvantitativa studier. Att utföra kvalitativa studier i större 
omfattning, för att få fler respondenters upplevelser av deltagande på arbetsmarknaden, kan 
bidra till att få en mer varierad och djupare förståelse för varför det upplevs som ett hinder. 

Kvantitativa studier i detta avseende kan istället bidra med att få en uppfattning av hur många 
immigranter som upplever att detta är ett hinder, vilket därmed förtydligar omfattningen av det 
rådande problemet. Utökad kunskap om detta kan medvetandegöra på politisk nivå varför 
deltagande på arbetsmarknaden upplevs som ett hinder och skapa möjligheter att utifrån den 

kunskapen uppnå positiva förändringar. Vidare kan det betraktas som betydelsefullt att bedriva 
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kvalitativa studier gällande immigranters upplevelser av migration till ett nytt land. Utifrån att 
Sverige de senaste åren har mottagit en omfattande mängd immigranter som tvingats fly från 
sitt hemland blir det viktigt att få kunskap om hur detta påverkat immigranterna. Det är av stor 
vikt att genom vidare forskning förvärva kunskap om hur livserfarenheter så som att tvingas fly 

till ett nytt land påverkar individer. Forskning av den karaktären kan således bidra till ökad 
kompetens och förståelse för vad immigranter har upplevt, och därmed bemöta dem ut ifrån 
deras unika livserfarenhet. Vidare kan det anses vara relevant att genomföra studier som 
undersöker hur majoritetsbefolkningen uppfattar immigranters integration i det svenska 

samhället. Anledningen till att det är intressant att även se till majorit etsbefolkningens 
upplevelser är för att  få en förståelse för på vilket sätt de utgör både hinder och möjligheter för 
immigranter att integreras i samhället. Forskning av denna karaktär kan möjliggöra att både 
majoritetsbefolkningen och immigranter får en djupare förståelse för varandras erfarenheter och 

upplevelser, samt kulturella och sociala skillnader. Eftersom Sverige idag är ett land präglat av 
kulturell mångfald kan det betraktas som att det är av största vikt för hela samhället att utöka 
kunskaperna om individers olikheter för att kunna leva tillsammans jämlikt. Således krävs 
omfattande forskning både gällande integrationspolitikens utformning, immigranters och 

majoritetsbefolkningens upplevelser för att kunna uppnå ömsesidig acceptans och ett samhälle 
som gynnar samtliga medborgare. 
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Bilaga 1: Informationsbrev 
Information om intervjun och ditt deltagande  

Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka vad som är betydelsefullt i integrationsprocessen 
utifrån din och andra nysvenskars berättelse om den första tiden i Sverige fram till nu. Vi vill 
därför intervjua personer som är födda utomlands och som har flyttat hit till Sverige i vuxen 
ålder. 
 

Frivilligt deltagande 
Vi vill informera dig att det är frivilligt att delta i vår undersökning. Om det är en fråga som 

du inte vill svara på behöver du inte göra det för det är du som bestämmer vad du vill berätta 
för oss. Du har möjlighet att avbryta ditt deltagande när som helst. 
 

Hantering av personliga uppgifter 
Vi kommer att spela in intervjun för att det blir lättare för oss att komma ihåg det du berättar, 
men all material från intervjun kommer att förvaras så att det är bara vi och vår handledare 
som kommer att ha läsa det. Ingen kommer att få reda på från oss att du har deltagit i studien. 

I arbetet som vi kommer att skriva kommer det bara finnas citat från inspelningen och det 
kommer inte gå att veta vem som har sagt det. 
 

Användningen av materialet 
Det som framkommer under intervjun kommer endast användas till vårt arbete. Vi kommer att 
använda av avidentifierade citat i den slutliga rapporten. Denna rapport kommer att bli 
offentlig, vilket betyder att alla som vill läsa den kommer att kunna göra det. 
 

Genom att skriva på detta brev ger du ditt samtycke till att delta i intervjun och att vi sedan 

använder det som sägs under intervjun till att göra vår studie. Avidentifierade citat kommer 

att framkomma i den slutgiltiga rapporten.  
 

 
Informant…...................................................... 
 
 

Hannah Bjelke…......................................................  
 
 
Datum…...................................................... 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
Dynamisk Intervjuguide 
Orientering 
 Vi är studenter på Örebro Universitet och vi studerar till socionomer. Vi ska skriva ett 

arbete där har valt att prata med personer som är födda i ett annat land och har flyttat hit 

till Sverige i vuxen ålder. Vi kommer att prata om, utifrån din berättelse, hur det är att leva 
i ett nytt land. Tanken är att prata om hur ditt liv har varit och hur det har utvecklats från 
och med den dagen du kom till Sverige fram tills idag. Om det är en fråga som du inte vill 
svara på behöver du inte göra det, för det är du som bestämmer vad du vill berätta för oss. 

Om det är något som vi säger som du inte förstår eller är fundersam över så är det bara att 
fråga, det viktiga är att vi förstår varandra. Vi kommer att spela in intervjun för att det blir 
lättare för oss att komma ihåg det du berättar, men det är bara vi och vår handledare som 
kommer att ta del av inspelningen. Har du några frågor innan vi sätter igång inspelningen 

och påbörjar intervjun? 
 

Intervjufrågor 
 Hur gammal var du när du kom till Sverige? Hur många år har du bott här? Vilket land 

kommer du ifrån? Kom du hit ensam eller tillsammans någon/några? 

 Om du tänker tillbaka, hur var din första tid i Sverige? 
(Intervjun pågår utifrån vad som intervjupersonen berättar, fångar upp det viktiga och ser 

till att våra tematiska frågor blir besvarade) 

 Sammanfattning om det som benämnts, vad har känts viktigast för dig för att du ska trivas 
i Sverige? 

 

Avslutning 
 Är det något mer som du vill berätta innan vi avslutar intervjun?  

 Sammanfattar de viktigaste punkterna i berättelsen, har vi förstått dig rätt? 

 Vi har inga fler frågor, vill du tillägga något? 

 Stänga av inspelningen 

 Hur känns det nu efter intervjun? 

 Om mer information tillkommer: ställ frågan om den informella, ej inspelade, 
informationen får användas i arbetet. 

 Informera igen: Det inspelade materialet kommer bara vi och vår handledare att lyssna på, 

sen kommer vi att undersöka det du berättat och jämföra det med tidigare intervjuer, men i 
arbetet som vi kommer att skriva kommer det bara finnas citat från inspelningen och det 
kommer inte gå att veta vem som har sagt det. Vi kommer inte berätta att du har varit med 
i den här intervjun, men du får själv välja om du vill berätta att du har deltagit.  

 Innan man skiljs åt: ge informationsbrevet med påskrift. 

 Din berättelse har gjort att vi kan förstå på ett annat sätt hur det är att komma till Sverige 
när man är född och uppväxt i ett annat land. Tack så jättemycket för att du ställde upp på 

intervjun och det du berättat är mycket betydelsefull kunskap för oss. 
 

Tematisk intervjuguide  
 Arbetsmarknadsintegration 

 Bostadsintegration 

 Språkkunskap 

 Majoritetssamhällets inställning 

 Myndigheters bemötande 


