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Abstract 

 

Parts of the Swedish population are migrants from other countries and cultures due to 

Sweden's liberal integration system. This study aims to depict the experience of the 

integration process with a focus on the role of the Swedish language. This is done through 

qualitative interviews with six women who all arrived to Sweden as adults. The study has an 

analytical approach based on theories about identity, society, ethnicity and gender. Through 

our research questions about the integrations process linked to the Swedish language, we 

found that most of the women who were interviewed had experience of two ethnic identities. 

Where one identity is from their origin ethnicity and the other is the ethnical identity that they 

internalize in Sweden. The conclusion of the study shows that the role of learning a new 

language is key to integration as the language contains the understanding of a society's norms 

and traditions which the study also confirms.  
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Sammanfattning 

 

Delar av den svenska befolkningen har flyttat till Sverige från andra länder och kulturer vilket 

har varit möjligt genom Sveriges liberala invandringspolitik. Denna studie syftar till att 

skildra upplevelsen av integrationsprocessen genom det svenska språket. Det har gjorts 

genom kvalitativa intervjuer med sex kvinnor som anlänt till Sverige i vuxen ålder. Studien är 

av ett analytiskt slag då den är baserad på teorier om identitet, samhället, etnicitet och genus. 

Genom våra forskningsfrågor om integrationsprocessen kopplat till det svenska språket har vi 

funnit att en av de upplevelser som återkommande uttrycks hos de intervjuade var att de 

upplevde sig själva ha två etniska identiteter. Varav den ena etniska identiteten är formad från 

deras hemland och den andra är internaliserad och formad som svensk. Sammanfattningsvis 

visar studien att lärandet av ett nytt språk är nyckeln till integration då språket gör det möjligt 

för individer att förstå samhällets normer och traditioner. 
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1. Inledning 

 
Sverige har ett internationellt rykte av att ha en liberal invandringspolitik och ett generöst 

välfärdssystem. Det har delvis lett till att Sverige har fått ta emot människor som antingen valt 

att flytta till Sverige eller som har upplevt sig tvungna att fly till Sverige på grund av krig och 

förödelse enligt Karen Fog Olwig (2010, 185) och statistik från migrationsverket (2018). 

Delar av Sveriges befolkning består därmed av människor som ej är födda eller uppvuxna i 

Sverige. Då de har erfarenheten av att mötas av ett nytt samhälle med normer och en kultur 

som möjligtvis upplevs främmande för dem är detta möte ett intressant samhällsfenomen att 

undersöka. Hur går det till när man anammar en ny kultur då man inte kan språket eller har 

förståelsen för alla de normer som är svåra att sätta fingret på? Tidigare forskning inom 

området integration i Sverige visar på att utlandsfödda som kommer till Sverige för att bo och 

leva uppmuntras att lära sig mer om den svenska kulturen för att på så vis anpassa sig till det 

nya samhället (Shauna Wilton, 2009). Även om det finns en vilja att delta i det svenska 

samhället kan det vara problematiskt att komma till Sverige från ett annat land trots Sveriges 

liberala invandringspolitik då motstånd i form av rasism och utanförskap existerar (Ranjbar, 

Fornazar, Ascher, Ekberg‐Jansson, & Hensing, 2017). Att lära sig det svenska språket kan 

vara ett sätt att bekämpa utanförskap då det gör det enklare att kommunicera med andra 

samtidigt som språket är en viktig ingrediens för integrationsprocessen (Ekblad, Abazari och 

Eriksson, 1999). Då det inte finns så många studier om utlandsfödda kvinnors integration i 

Sverige ansåg vi det var intressant att belysa kvinnors berättelser då de ur ett intersektionellt 

perspektiv är kvinnor men även utlandsfödda i en svensk kultur (Rawyn Connell och Rebecca 

Pearse, 2015).  

  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studien är att studera utlandsfödda kvinnors upplevelse av 

integrationsprocessen in i det svenska samhället med ett särskilt fokus på det svenska språket. 

Syftet med studien är inspirerat av Peter Berger och Thomas Luckmann (1991) då de menar 

att språket är nyckeln till förståelsen för samhällets osynliga regler och normer. Utifrån 

kvinnornas berättelser hoppas vi kunna få en inblick in i deras upplevelse av deras 

integrationsprocess i vuxen ålder. Med fokus på enbart kvinnor hoppas vi kunna bidra med ny 

kunskap till detta sociologiska område med hjälp av nedanstående två frågeställningar: 
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1: Påverkas utlandsfödda kvinnors förhållande till det svenska samhället av att lära sig 

svenska och i så fall hur? 

  

2: Påverkas utlandsfödda kvinnors identitet av att lära sig svenska och i så fall hur? 

  

1.2 Studiens disposition 

För att belysa syftet med undersökningen under studiens gång så har vi valt att först 

presentera tidigare forskningen i kapitel två kring ämnet integration i Sverige. Detta kapitel 

kommer att erbjuda en inblick i tidigare forskning om integration på samhällsnivå, 

individnivå samt kopplat till språket. Vidare kommer studiens teoretiska redskap att 

presenteras i kapitel tre tillsammans med en redogörelse för hur dessa teoretiska redskap 

används i analysmaterialet. Innan kapitlet där analysmaterialet tillsammans med teorin 

presenteras kommer studiens metod presenteras i kapitel fyra som beskriver hur 

undersökningen av studien har gått tillväga samt huruvida studien kan anses trovärdig eller ej. 

Därefter presenteras analysmaterialet i kapitel fem och följs åt av kapitel sex där slutsatserna 

från analysen presenteras. Här besvaras frågeställningarna samt studiens syfte som följs av en 

diskussion kring studiens innehåll. Slutligen diskuteras idéer som kan ge inspiration till vidare 

forskning kring området. 
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2. Tidigare forskning 

 

I vår sökning efter tidigare forskning har vi använt oss av databaserna Sociological abstracts, 

IBSS, swepub, web of science, scopus och även google scholar med sökorden social 

integration, female, women, swedish language och integration. Vi valde att använda oss av 

dessa databaser då flera av de främst är riktade inom sociologi och samhällsvetenskapliga 

ämnen. Google scholar använde vi oss av för att få en överblick över fältet utifrån våra 

sökord. Detta för att försäkra oss om att vi i bäst mån täckt det vetenskapliga fältet. Resultatet 

av tidigare forskning visar att kvinnor som kommer till Sverige möts av en 

integrationsprocess som är formad av det svenska välfärdssystemet, ett samhälle som lider av 

kulturell ängslighet enligt Olwig (2010) och ett krav att anpassa sig till den svenska kulturen 

(Wilton, 2009). I samband med detta visar även tidigare forskning att de som immigrerar till 

Sverige upplever flytten till Sverige på många olika sätt, där vissa ser möjligheter och hopp i 

arbete, utbildning och boende enligt Fereshteh Ahmadi Lewin (2001) medan andra drabbas av 

depression och stress (Ranjbar m.fl., 2017). Till sist visar tidigare forskning att det är viktigt 

att lära sig språket för integrationsprocessen (Cristia Nieuwboer samt Rogier van’t Rood, 

2016).  

 

2.1 Integration på samhällsnivå 

Både Olwig (2010) och Wilton (2009) skriver om integration i samband med det svenska 

välfärdssamhället. De skriver båda två att det finns en konflikt i bilden av Sverige som ett 

öppet och liberalt land som välkomnar invandring. Trots en liberal politik kring yttrandefrihet, 

religion och kultur så menar båda författarna att det svenska samhället är präglat av en 

homogenitet som vissa menar hotas av en större våg av invandring (Olwig, 2010, 183–184). 

Detta grundar sig i en diskurs där de som väljer att emigrera till Sverige har ett ansvar att 

integrera sig in i det svenska samhället och lära sig svenska normer och värderingar. Trots 

Sveriges liberala invandringspolitik så har det utvecklats en “cultural anxiety”. Begreppet 

hänvisar till en oro hos svenskar för människor som kommer till Sverige från kulturer som 

inte anses lika liberala (Olwig, 2010, 182). Wilton (2009) skriver särskilt om hur Sveriges 

olika institutioner för integration har som uppgift att förespråka jämlikhet i relationer och 

familjen då det anses som en viktig del av den svenska kulturen (Wilton, 2009, 448–449). 

Vidare så citerar Wilton (2009) Eva Mackey som skriver att varje lands integrationspolitik 

helt enkelt är en strategi för att förhindra hot mot landets kulturella homogenitet (Wilton, 
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2009, 439). Ett exempel på detta är integrationsverket från 2001 där det tydligt beskrivs hur 

en svensk familj ser ut, till exempel att det inte anses märkligt att individer har sex innan 

äktenskapet och att äktenskapet endast sker mellan vuxna personer över 18 år (Wilton, 2009, 

448–449). Olwig (2010) skriver att den kulturella ängsligheten är ett resultat av en fortsatt 

ström av invandring efter 1980 trots att det i Sverige inte längre fanns behov av 

arbetskraftsinvandring. Detta resulterade i en rädsla för att de som kom till Sverige enbart 

skulle förbli en börda för det svenska samhället och genererade en rasism mot människor 

baserat på deras utseende (Olwig, 2010, 182). Vidare menar Olwig (2010) att svenska medier 

är med och bidrar till att sprida en negativ bild av invandrare och invandring vilket påverkar 

invandrares möjlighet till socialt accepterande och deras integration in i samhället (Olwig, 

2010, 183). 

  

Bostadsintegrationen är en viktig process för integrationsprocessen i sin helhet för att 

förhindra att det formas olika grupperingar i olika bostadsområden som kan resultera i 

diskriminering baserat på ens födelseort, vilket Wessel, Andersson, Kauppinen och Andersen 

(2016) hänvisar till i sin vetenskapliga artikel (Wessel m.fl., 2016, 818). Wessel m.fl. (2016) 

diskuterar huruvida det svenska välfärdssamhället som ursprungligen baserats på idén att 

skapa lika förutsättningar på ett socialt och ett rumsligt plan för alla medborgare i slutändan 

utvecklat ett grupperat samhälle grundat på ett skattesystem med utvecklade bidragsförmåner 

(Wessel m.fl., 2016, 818–819). Enligt Inge Dahlstedt (2011) existerar det skillnader mellan 

icke-etniskt svenskar och etniskt svenskar på arbetsmarknaden. Som icke-etniskt svensk är 

utbildningsgrad viktigt, ju högre utbildning du har desto större är möjligheten att du får ett 

jobb som matchar din utbildning. Dock kan den möjligheten inte likställas med den möjlighet 

som en etniskt svensk person har på arbetsmarknaden (Dahlstedt, 2011, 360). Dahlstedt 

(2011) och Wessel m.fl. (2016) bekräftar båda att diskriminering är ett problem på den 

svenska arbetsmarknaden. Vidare diskuterar Dahlstedt (2011) huruvida det är så att 

utlandsfödda slussas in i vissa sektorer av arbetsmarknaden (Dahlstedt, 2011, 365). 

 

2.2 Integration på individnivå 

Integrationen för invandrare i Sverige skiljer sig åt då individernas levnadssätt varit olika 

innan de kom till Sverige. Lewin (2001) har studerat hur integrationen i Sverige skilt sig för 

män och kvinnor från Iran. De visar att kvinnorna från Iran tenderar att ha det lättare att 

socialiseras in i det svenska samhället än iranska män. Författaren menar att både männen och 

kvinnorna upplever identitetsförändring vid integrationen i det svenska samhället men då 
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männen haft en mer självklar och ledande position i Iran till skillnad från kvinnorna så 

upplever männen det svårare att acklimatisera sig in i det svenska samhället (Lewin, 2001, 

126–128). Kvinnorna ser istället möjligheterna i att bli en del av det svenska samhället då de 

får chansen att både arbeta och bli delaktiga i sådant som i Iran endast varit till för männen. 

Självklart är det viktigt att oavsett se till individen och dess egna förutsättningar då det i 

samband med integrationsprocessen i vissa fall kan leda till en känsla av identitetskris. 

(Lewin, 2001, 122–126). 

  

 I samband med integrationen för invandrare i det svenska samhället har även flera studier 

visat på att invandrare i större utsträckning än svenskfödda lider av psykisk ohälsa (Ranjbar 

m.fl. 2017, 81). Förklaringarna för den upplevda psykiska ohälsan bland invandrare i Sverige 

förklarar författarna bland annat bero på upplevd diskriminering såsom rasism och 

exkludering. Fortsättningsvis menar de att arbetstillfällen och möjlighet till socialisering i det 

svenska samhället kan som följd av detta upplevas svårt. I studien visades en stark koppling 

mellan just arbetslöshet bland invandrare och psykisk ohälsa (Ranjbar m.fl. 2017, 81). I en 

studie skriven av Ekblad m.fl. (1999) tar de upp vikten av socialiseringen in i samhället. De 

visar på att invandrare har ett starkt behov av hopp om framtiden och att integreras för att bli 

en del av samhället. För att möjliggöra detta menar forskarna att känslan av maktlöshet och 

rasism mot invandrare måste bytas ut mot öppenhet och mottagande från samhället. I studien 

vittnar intervjudeltagare från Iran om en önskan om att socialiseras in i det svenska samhället 

samtidigt som det finns en oro över att leva dubbla liv i Sverige, som iranier och svensk. Med 

olika etniska bakgrunder är det svårt att passa in i den svenska “mallen” men genom att hjälpa 

invandrare och speciellt flyktingar med traumatiska bakgrunder kommer de ha möjlighet att 

uppnå både livskvalité och mål som de väljer att sätta (Ekblad m.fl., 1999, 336–338). 

  

2.3 Integration via språket 

En del av integrationsprocessen är att lära sig språket, det menar både Ekblad m.fl (1999, 336) 

samt Nieuwboer och Rood (2016, 34-38). Nieuwboer och Rood (2016) fokuserar på olika 

grupper av immigrerade kvinnor och skriver om vikten av att lära sig språket i det nya landet 

men på ett praktiskt sätt. De menar att undervisningen ska innehålla en tydlig koppling till 

vardagen för att kvinnorna ska kunna ta del av de hjälpmedel som erbjuds av samhället 

(Nieuwboer & Rood, 2016,34–38). Att lära sig språket är grundläggande för att kvinnorna 

inte ska hamna i alienation i det nya samhället. De ska kunna forma och skapa sig drömmar 

och mål med sin nya tillvaro, vilket även Ekblad m.fl. (1999, 337) bekräftar. Resultatet från 
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Nieuwboer och Rood (2016) studie visar att sättet att lära sig ett nytt språk är av stor vikt för 

att individer ska ha möjlighet att förkroppsliga det nya språket i vardagen och i sociala 

relationer. Studien visar att en bra förebild och en trygg miljö fri från stress och press utifrån 

ökar effektiviteten av lärande för en individ. De positiva effekter av lärandet av svenska för 

dessa utlandsfödda kvinnor är ett ökat självförtroende, då de ej längre behöver vara beroende 

av andra runt omkring sig för att ta sig fram i det svenska samhället (Nieuwboer & Rood, 

2016, 34–38). 
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3. Teori 

  

Utifrån studiens syfte har vi valt att använda oss av fem olika teorier för att möjliggöra för en 

bred analytisk grund i analyskapitlet. Berger och Luckmanns (1991) kunskapssociologi 

belyser vikten av språket och beskriver hur individen internaliserar den objektiva verkligheten 

till sin subjektiva värld. För studien är detta intressant då det kan erbjuda ett sätt att förklara 

den process som kvinnorna genomgår när de anländer till Sverige. Det är särskilt intressant då 

Berger och Luckmann (1991) lyfter språkets betydelse för individens integrering in i den 

intersubjektiva vardagen. Då vi har valt att begränsa vår studie till enbart kvinnor anser vi att 

det är av vikt att ha ett genusteoretiskt perspektiv som visar på kvinnornas intersektionalitet. 

Därför har vi valt att använda oss av Candace West och Don Zimmerman teori Doing Gender 

(1987) samt Connell och Pearse teori Om Genus (2015). Vidare kommer det teoretiska 

kapitlet att ge en kort översikt över Anthony Giddens (1999) teori om självidentitet. Det 

erbjuder studien analytiska verktyg till att analysera kvinnornas identitet och förhållande till 

sina liv. Från antologin Ethnic Grounds and Boundaries (1994), använder vi oss av två 

antropologiska teorier om etnicitet och sociala grupper av Harald Eidheim och Jan-Petter 

Blom. Båda teorierna visar på vikten av språkets symbolik i differentieringen såväl mellan 

som inom etniska grupper. Då analysmaterialet består av kvinnor från olika etniciteter som nu 

bor i Sverige är det betydelsefullt för studien att visa på ett etniskt teoretiskt perspektiv. 

  

3.1 Berger & Luckmann 

Berger och Luckmanns (1991) teori gällande kunskapssociologi lyfter fram 

socialisationsprocessen samt språkets vikt vid socialiseringen. De menar att ta del av ett 

samhälle innebär att ta del av samhällets dialektik och för att vidare bli en medlem av 

samhället krävs det att internaliseras in i samhället (Ibid, 149). Detta kan förklaras genom en 

socialisationsprocess som delas upp i primära och sekundära socialisationen. Den primära 

socialisationen sker när individen är ett barn omgiven av sina signifikanta andra. Den 

objektiva värld som barnets signifikanta andra har internaliserat till sin egna subjektiva värld 

kommer att föras över till barnet som sin egna objektiva verklighet (Ibid, 151). Den sekundära 

socialisationen bygger på den primära socialisationen och i den sekundära socialisationen lär 

sig individen samhällets olika ”sub-världar”. Samtidigt som individen utvecklar en distans till 

sitt inre Jag som förutsätter att individen lär sig att inta olika roller som den vardagliga 

verkligheten kräver. Rollerna som individen internaliserar är till för olika sociala 

sammanhang och som tillsammans är individen. De roller som individen lär sig att spela 
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under den sekundära socialiseringen kan tillexempel vara som förälder eller anställd. Rollerna 

är utvecklade genom institutioner som samhället bygger på och en sådan institution kan 

exempelvis vara familjen eller en arbetsplats (Ibid, 158). Connell och Pearse (2015) är 

kritiska till socialisationsprocessen då de menar att den misslyckas i att fånga flera komplexa 

delar av en individs identitetsskapande (Connell & Pearse, 2015, 142–145). Samtidigt anser vi 

att detta är en tydlig och användbar analysmodell när det kommer till att analysera samhället 

och individernas integrationsprocess, därför väljer vi att använda oss av den som teoretiskt 

verktyg. 

  

För att förstå sin omgivning och ta in information om det vardagliga livet använder sig Berger 

och Luckmann (1991) av begreppet kunskapsförråd. Detta för att förklara att vi samlar på oss 

och lagrar information genom vad vi ser och upplever runt omkring oss men främst i 

interaktionen med andra individer. Därför är språket avgörande för individer då vi genom talet 

först och främst lär oss genom våra signifikanta andra om sociala strukturer och institutioner 

och hur vår verklighet fungerar (Berger & Luckmann,1991, 52). Språket är det absolut 

viktigaste av alla “sign systems” i det mänskliga samhället. Språket har sitt ursprung i en 

”face-to-face” situation. Genom språket kan individer höra sina egna tankar och därmed blir 

ens ”jag” subjektivt och objektivt verkligt för en själv. Språket är nyckeln till hur individen 

orienterar sig i det vardagliga livet och det är någonting som individer delar med andra i den 

intersubjektiva världen. Det erbjuder redan objektifierade erfarenheter trots att individen själv 

inte har tagit del av erfarenheter förutom genom språket (Ibid,51). 

  

 Kunskapen som vi lär oss i den primära socialisationen tar vi sedan med oss in i den 

sekundära socialisationen där vi fortsätter fylla på kunskapsförrådet. Kunskapen som vi 

internaliserat är sedan grunden för hur vi typifierar vår verklighet enligt Berger och 

Luckmann (1991, 58). Typifieringen sker ständigt, vi typifierar tillexempel individer in i 

kategorier baserat på deras utseende, beteende och våra tidigare erfarenheter för att avgöra 

vad det är för typ av människa vi möter. Människor typifierar även den fysiska omgivningen 

vilket individer delar med varandra och har samma förståelse för i sin intersubjektiva 

verklighet.  Det är viktigt att poängtera att kunskapen som vi erhåller både förutsätter och 

begränsar oss som individer enligt författarna. Då vi endast erhåller den kunskapen vi har, 

sträcker sig inte kunskapen utanför det vi kan (Ibid, 56). Berger och Luckmann lyfter i sin bok 

upp hur utlandsfödda individer utan tidigare kunskaper om det nya landet har en annan bild av 
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hur de sociala strukturerna och institutionerna ser ut från sin primära socialisation. Därför ser 

typifierande annorlunda ut för den utlandsfödda (Ibid, 56). 

 

3.2 West & Zimmerman, Connell & Pearse 

Connell och Pearse teori Om Genus (2015) är inspirerat av West och Zimmermans teori 

Doing Gender från 1987 som beskriver processen att göra genus. West och Zimmerman 

(1987) menar att interaktion med andra människor lyder under en interaktionsordning som 

grundas i samhällets normer och sociala strukturer. I ett sammanhang där en kvinna och en 

man möts förväntas kvinnan bete sig på ett typiskt kvinnligt sätt och mannen på ett typiskt 

manligt sätt (West & Zimmerman, 1987, 129). Vad som är typiskt kvinnligt kan exempelvis 

vara omsorgsbetonade handlingar då kvinnans roll är förknippad med att sköta om hem och 

familj. Dessa förväntningarna på kvinnans roll sträcker sig även till arbetslivet då kvinnor 

förväntas utföra typiska feminina yrkesroller. Ett exempel på detta är Arlie Hochschilds 

skildring av flygvärdinnan som West & Zimmerman nämner, vars arbetsuppgifter främst är 

att vara tillmötesgående, passa upp och se till att alla passagerare är nöjda (West & 

Zimmerman, 1987, 143–144). Connell och Pearse (2015) menar att genusbetonade regimer 

och mönster, så som omsorgsbetonade handlingar grundar sig i sociala strukturer (Ibid, 123). 

Vidare menar de att intersektionalitet är angeläget då genus och etnicitet är exempel på 

identiteter som en individen bär på. För att studera individer krävs ett intersektionellt 

perspektiv där identiteter analyseras i flertal och inte i singular då det bidrar till att synliggöra 

individers förutsättningar i olika kontexter (Ibid, 151).  

  

3.3 Giddens 

I Giddens bok Modernitet och självidentitet (1999) skriver han om den individuella 

självidentiteten vilket kan tillämpas till analysmaterialet på ett individuellt plan. Individens 

självidentitet är ett projekt som ständigt behöver analyseras och ses efter. Självidentitet är inte 

någonting som bara finns där utan ens självidentitet kräver kontinuerlig handling och 

eftertanke (Giddens, 1999, 67). Individens livsplanering grundar sig i självidentitetens 

självbiografi och hjälper till att forma institutionella ramar för individens framtida livsbana 

(Ibid,, 96). Likt Connell och Pearse (2015) så använder sig Giddens av begreppet ”bana” för 

att beskriva de olika livsstilsval som en individ står inför. Han menar att självet utvecklar en 

egen bana med utgångspunkt i ens självbiografi till en tilltänkt framtid. För att en individ ska 

ha en tydlig självidentitet krävs det återkommande regimer. Regimer är vanor som är kopplat 

till kroppens synliga framträdande och som kretsar kring former av tillfredsställelse. Regimer 
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är även en källa för självidentitetens motiveringsenergi och är ofta socialt och kulturellt 

betingade (Ibid, 79). Exempel på en regim kan vara att en äter middag vid en viss tid, att man 

tränar och vilka kläder man väljer att använda etc. Giddens (1999) begrepp om kroppens 

synliga framträdande och kroppens uppträdanden syftar till att förklara individers beteende 

och hur de för sig i det vardagliga sammanhanget. En individs regimer, kroppsligt 

framträdande och kroppens uppträdande är till stor del sammanvävt men tillsammans hjälper 

dessa tre begrepp till att förklara varför en individ handlar, talar och smyckar sig på ett visst 

sätt. Man kan även förklara dessa begrepp som en del av individens livsstilsval då detta är 

med och formar individens handlingar (Giddens, 1999, 107). Individen kan även drabbas av 

skam då individen inte lyckas leva upp till sitt självideal. Detta menar författaren påverka 

individens motiveringsenergi negativt (Ibid, 83–84). 

  

3.4 Eidheim & Blom 

Eidheim (1994) menar att olika etniska grupper är sociala kategorier som ger en social bas 

med en viss tillskriven status vilket resulterar i att olika etniska grupper är strukturerade 

utifrån deras tillskrivna status (1994, 39). Blom (1994) och andra sidan menar på att kulturella 

handlingar genom olika koder och symboliker har liknande egenskaper som etnicitet i att dela 

in individer i olika sociala kategorier. När det kommer till att studera olika etniska grupper är 

språket en viktig faktor då språket i sig bär på symboler som både har möjlighet att skapa 

större distans mellan olika etniska grupper men som även kan hjälpa till att sudda ut 

skillnaderna mellan etniska grupper (Eidheim, 1994, 40). Dessa symboler som språket bär 

illustreras exempelvis hur olika etniska grupper talar till och om andra etniska grupper samt 

hur individer för sig i olika sociala sammanhang. 

 

 Det är inte ovanligt att det existerar flera etniska grupper inom ett och samma område. I ett 

sådant område är det vanligt att den etniska gruppen som kan tillgodose sig högst status ges 

ett dominerande inflytande. De har då makt att till en viss del definiera hur de andra 

grupperna i området bör definieras, vilket individerna i grupperna med stor sannolikhet lär 

internalisera. Eidheim (1994) beskriver i sin studie hur den norska kulturen stigmatiserat 

samerna till en grad där samerna själva börjat att internaliserat den stigmatiserade bilden 

vilket resulterat i sämre självförtroende och självbild för samerna (1994, 44). För varje etnisk 

grupp finns en sfär där de med stängda dörrar kan leva ut sin kultur och tradition utan att 

behöva vara på sin vakt. Så fort någon från den dominanta etniska gruppen skulle besöka 

samernas sfär så skulle språket övergå till det etniskt dominanta språket. Det kan förklaras 
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med att den dominanta gruppen är den gruppen som dominerar den offentliga sfären. Är den 

dominanta gruppen exempelvis norsk så blir det offentliga språket man talar norska (Eidheim, 

1994, 46). Hur de olika etniska grupperna handlar och för sig i den offentliga sfären speglar 

det sociala landskapet. Olika former av beteende som har en betydelse i att strukturera de 

olika etniska grupperna går att analysera och då främst genom språket. Språket är en objektiv 

institution som går att observera och är samtidigt en del av individens subjekt som individen 

använder sig av för att spela de olika roller som den sociala världen kräver av individen 

(Eidheim, 1994, 56). Blom (1994) studerar i likhet med Eidheim (1994) etniska grupper och 

skillnader. Han menar på att etniska grupper och hur de bildas inte behöver grunda sig i 

etniska skillnader utan genom kulturella handlingar. Däremot är det inte kulturella handlingar 

i enkel form som differentierar, utan det sker på en fundamental nivå. Genom olika koder av 

olika kulturella handlingar delas en större grupp upp i mindre grupper (Blom, 1994,83). 
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4. Metod 

  

4.1 Val av metod 

Studien är en kvalitativ studie då syftet med denna studien är att studera utlandsfödda 

kvinnors upplevelse av integrationsprocessen in i det svenska samhället med ett särskilt fokus 

på det svenska språket. Därför har vi valt att använda oss av semistrukturerade berättande-

intervjuer för att ha möjlighet att lyssna och ta del av intervjupersonernas berättelser (Larsen, 

2009, 83). Det empiriska materialet består av sex intervjuer med utlandsfödda kvinnor och där 

längden på intervjuerna varierade mellan 25 till 80 minuter. Då vi önskar att få ta del av 

intervjupersonens upplevelse är det därför viktigt att ha utrymmet att vara dynamisk och 

flexibel under intervjun för att på ett bättre sätt kunna fånga intervjupersonens berättelser. 

Detta är anledningen till att vi exempelvis inte valt att använda oss av intervjuer med 

intervjuformulär, då det inte ger utrymme till flexibilitet (Larsen, 2009, 83–86). Vi hade 

kunnat använda oss av en ostrukturerad intervjuform men på grund av bristfällig erfarenhet av 

att utföra intervjuer valde vi semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide, med flera 

frågor under olika teman som användes som ett stöd för personen som intervjuade. Samtidigt 

är vi medvetna om den så kallade intervjueffekten då vi använt oss av semi-strukturerade 

intervjuer som kan påverka intervjudeltagarens berättelse, vilket vi har haft i åtanke under 

intervjuernas gång (Larsen, 2009, 81). Sammanlagt bestod intervjuguiden av sex teman och 

tillhörande frågor till varje tema. På detta sätt såg vi till att ställa de frågor vi ville ha ett svar 

på under varje tema (Larsen, 2009, 88). 

  

4.2 Insamling av material 

Under intervjun använde vi oss av en registreringsmetod som innefattade både inspelning av 

ljud och anteckning vid intervjutillfället. Under fem intervjutillfällen var vi båda närvarande 

då en person intervjuade och den andra observerade och antecknade. Under den sjätte 

intervjun var det enbart en av två personer som var närvarande och därför finns det inga 

anteckningar från den intervjun. Då personerna som intervjuades hade varierande språkliga 

kunskaper i svenska som var det språk som användes under intervjuerna, så ansåg vi att det 

var betydelsefullt att anteckna och observera under intervjuns gång. Detta för att få en större 

helhet över intervjuprocessen samt anteckna ifall personen som intervjuades upplevdes osäker 

på någon fråga. För att kvinnorna skulle känna sig trygga att tala fritt och inte bli påverkade 

av andra deltagare i rummet valde vi att inte använda oss av gruppintervjuer (Larsen, 2009, 

85). Översättning skedde vid ett av intervjutillfällena då vi hade en professionell tolk 
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medverkande som vi anlitat via tolkcentralen i Örebro. Vi är medvetna om att en tolk kan 

förvränga intervjupersonens ord och berättelse vilket kan ge lägre reliabilitet för studien. 

Därför använde vi oss av en kvinnlig professionell tolk som kunde få intervjupersonen att 

känna sig trygg och bekväm samtidigt som tolken inte tog personlig plats i intervjun 

(Brinkmann, Kvale, 2009, 144–145). Trots vår ambition är vi medvetna om eventuella risker 

angående tolkning av material. Då det svenska språket varierade från intervjuperson till 

intervjuperson finns där en risk att frågor och svar under intervjutillfällena misstolkats 

(Larsen, 2009, 108–109). 

  

4.3 Urval 

Processen av att komma i kontakt med intervjupersonerna skedde genom att vi tog kontakt 

med en person vi hade fått tips om som arbetade inom integration och särskilt riktat mot 

kvinnor. Det resulterade i att vi kom i kontakt med fyra intervjupersoner. De andra två 

intervjupersonerna fann vi på liknande sätt, där vi tog kontakt med personer som arbetar med 

integration och hade kontakt eller arbetade med kvinnor som anlänt till Sverige. Vi har alltså 

använt oss av en snöbollsmetod när vi valt våra intervjupersoner (Larsen, 2009, 78). Urvalet 

är avgränsat till kvinnor som inte är födda i Sverige och anlänt till Sverige i vuxen ålder. Det 

är en bred avgränsning men då vi är intresserade av att studera kvinnors upplevelse av deras 

integration in i det svenska samhället såg vi ingen nackdel i en stor avgränsning, utan snarare 

en fördel ifall där finns likheter trots en stor variation mellan kvinnornas livssituation. 

  

4.4 Empiriskt material 

Det empiriska materialet består av sex utlandsfödda kvinnor varav intervjuernas längd 

varierade mellan 25 till 80 minuter samt anteckning under intervjuernas gång. Det kvinnorna 

har gemensamt är att de alla anlänt till Sverige i vuxen ålder, det vill säga mellan åldrarna 20 

till 35 år. De har alla varit aktiva på arbetsmarknaden i Sverige då de har eller har haft 

omsorgsrelaterade yrken, såsom barnskötare, vårdbiträde, lärare och undersköterska. 

Kvinnorna kommer att benämnas med varsitt påhittat namn troget till dess etniska ursprung 

för att bevara kvinnornas anonymitet. I det empiriska materialet finns det tre kvinnor som levt 

i Sverige längre än 10 år och tre kvinnor som levt i Sverige mindre än 10 år. 

  

 Tara är 45 år och kom till Sverige från Irak år 1995  

 Amira är 43 år och kom till Sverige från Somalia år 1999 

 Selda är 41 år och kom till Sverige från Syrien år 2014  
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 Diana är 47 år och kom till Sverige från Iran år 1999 

 Cewan är 37 år och kom till Sverige från Kurdistan år 2009 

 Hani är 40 år och kom till Sverige från Kurdistan år 2011 

  

4.5 Bearbetning av analys 

Materialet har bearbetats genom kodning på bredden och på djupet, där vi vid den första 

genomläsningen av det transkriberade materialet kodade olika delar av texten. Efter 

datareduktionen bearbetades de passage i texten med koppling till studien och dess 

frågeställningar på djupet för att ord för ord analysera innebörden av intervjupersonernas 

mening. Detta resulterade i en matris som la grunden för två teman (Hjerm och Lindgren, 

2010, 97–125):   

  

· Upplevelsen av det samhälle de lever i 

· Upplevelsen av de själva 

  

I analysen görs en berättelseanalys då vi studerar intervjupersonernas berättelser och dess 

innehåll (Larsen, 2009, 102). Trots att syftet med studien är att studera utlandsfödda kvinnors 

upplevelse av integrationsprocessen in i det svenska samhället med ett särskilt fokus på det 

svenska språket, så har vi valt att inte använda oss av en diskursanalys. I en diskursanalys 

söker man att studera den verklighetsuppfattning intervjupersonen har genom att studera hur 

personen talar om ett visst fenomen (Ibid, 102). Då vi önskar att studera individernas 

personliga erfarenhet av integrationsprocessen är deras berättelser mer relevant i vår analys. 

Fortsättningsvis är det av stor vikt att försöka bevara deras berättelse så autentisk som möjligt 

genom hela analysprocessen. Vårt val av urval är ett icke-sannolikhetsurval, vilket inte är ett 

generaliserbart urval (Larsen, 2009, 77). Men då vi har valt att designa studien på ett sätt som 

ger inblick i integrationsprocessen är målet att uppnå en djupare förståelse av hur 

utlandsfödda kvinnor upplever sin integrationsprocess kopplat till språket. Därmed erbjuder 

studien vidare kunskap i området integration med fokus på språket. 

  

4.6 Etiska riktlinjer 

Datamaterialet som samlats in samt intervjupersonernas personuppgifter har behandlats med 

varsamhet och har förvarats på ett sätt som följer konfidentialitetskravet enligt lag. Deltagarna 

i studien har blivit informerade om studiens syfte samt att materialet endast kommer att 

användas till studien, vilket går enligt information och nyttjande kravets riktlinjer. Innan varje 
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intervju fick kvinnorna ett samtyckesavtal som vi tillsammans gick igenom för att kvinnorna 

skulle vara fullt medvetna om innebörden av deras medverkan i intervjun (Vetenskapsrådet, 

2002). Då denna studie fokuserar på kvinnor av annan etnisk bakgrund har vi tagit hänsyn till 

detta genom hela studiens gång, framförallt i mötet med kvinnorna och i utformandet av 

intervjufrågorna. Under intervjutillfället har vi försökt forma en neutral och trygg miljö på en 

plats som intervjupersonen har godkänt. För att de ska känna sig trygga med både sin egen 

och vår roll har vi inlett med enkla bakgrundsfrågor, för att sedan övergå till frågor av djupare 

karaktär med hänsyn till deltagarnas språkliga nivåer (Brinkmann, Kvale, 2009, 62–63). Som 

forskare förstår vi att vissa frågor kan upplevas känsliga och till och med opassande enligt 

vissa kulturer därför har vi varit tydliga med att det är frivilligt att svara (Brinkmann, Kvale, 

2009, 70–71). 

  

4.7 Trovärdighet 

Studien är trovärdig då vi i vår metod visar på både validitet och reliabilitet genom att vi båda 

varit medverkande och delaktiga i insamling av det empiriska materialet samt bearbetning och 

hantering av detta material. Under alla intervjuer användes en och samma intervjuguide som 

en grund för insamling av det empiriska materialet. Därmed har material från samtliga teman i 

intervjuguiden samlats in från alla intervjuer. Materialet har sedan kategoriserats för att kunna 

särskilja våra intervjudeltagare ifrån varandra. Kodning och tematisering av datamaterialet 

utfördes av oss båda för att visa på precision samt att vi båda agerat som intervjuare vid tre 

intervjuer vardera, detta visar på studiens reliabilitet. Vi är dock medvetna om att reliabilitet i 

kvalitativa intervjuer kan vara svåra att uppnå då intervjupersonens svar kan påverkas på 

grund av intervjusituationen (Larsen, 2009, 81). För att bekräfta att studien har validitet så 

behöver studiens tillvägagångssätt vara nära kopplat till studiens syfte och frågeställning. 

Därför har vi under studiens gång haft utrymme för förändring under intervjun. Ytterligare har 

intervjupersonerna varit relevanta för studien. Vi har tillsammans studerat och analyserat det 

empiriska materialet då det vid vissa delar har varit svårtolkat på grund av variation i det 

svenska språket. Detta för att förhindra övertolkning eller feltolkning på bästa möjliga sätt 

(Brinkmann, Kvale, 2009, 249). Detta visar på att vi under studiens gång varit noggranna i 

vårt val av metod för att säkerställa relevansen av vår studie. 
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5. Analys 

  

Analysmaterialet samt de teorier som har använts för att analysera materialet har 

kategoriserats under tre teman. Detta för att på ett tydligt sätt visa på de resultat som 

presenteras i slutsatsen. Första delen av analysen visar på vikten av att lära sig det svenska 

språket vilket vidare redogörs i del två där analysmaterialet beskriver betydelsen av att lära 

sig svenska normer och koder. Den tredje delen fokuserar på etnisk tillhörighet där 

analysmaterialet tillsammans med teori utforskar kvinnornas upplevelse av deras identiteter. 

Då vi belyser kvinnors integrationsprocess kommer del två och tre genomsyras av ett 

intersektionellt perspektiv. 

  

5.1 Språket 

Språket beskrivs som nyckeln till hur individen orienterar sig i det vardagliga livet (Berger & 

Luckmann, 1991). Samtliga kvinnor i studien bekräftar på ett eller annat sätt att det svenska 

språket har varit och är ytterst viktigt för att förstå och ta del av samhället i Sverige. Språket 

bär på symboler som fungerar som verktyg i vardagen och förståelsen av dessa symboler 

möjliggör att kvinnorna integreras i samhället (Eidheim, 1994). Då kvinnorna anlänt till 

Sverige i vuxen ålder har deras primära socialisation skett i ett annat land vilket påverkar 

deras integration in i det svenska samhället genom den sekundära socialisationen. Detta sker 

genom att lära sig det svenska språket i interaktion med andra svensktalande. Vilket i sin tur 

visar kvinnorna samhällets koder och regler och ger dem en möjlighet att ta del av svenska 

traditioner och normer (Berger & Luckmann, 1991). 

  

Alla kvinnorna i studien har utbildat sig i svenska hos organisationen Svenska För Invandrare 

(SFI) vilket Tara menar möjliggjorde att börja integrera med svensktalande individer: “SFI 

var klart den största bron mellan mig och samhället, eller in i samhället.” Tidigare hade detta 

upplevts svårt då Tara endast kommit i kontakt med andra invandrare. Möjligheten för Tara 

att kunna tala med människorna hon mötte ute i samhället visar på språkets betydelse för 

integrationsprocessen (Berger & Luckmann, 1991). För att fortsätta lära sig det svenska 

språket och hålla det vid liv är det flera av kvinnorna som menar på att det är i interaktionen 

med svensktalande som de får chansen att öva på språket. Såhär beskriver Diana det: “Jag 

tycker att det som hjälper mycket är att umgås, prata och våga prata svenska med svenskar.” 
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Diana tar upp vikten av att våga prata svenska och att det på så vis öppnat upp för ett 

umgänge med svenskar. Hon förklarar vidare att svenska språket ständigt är under utveckling 

samt att hon lär sig nya saker varje dag och att hon därför måste hålla svenska språket vid liv.  

Vikten av att vara självständig är något som flera av kvinnorna lyfter i samband med lärandet 

av svenska språket. Hani berättar att en stor anledning till varför hon lär sig svenska är för att 

klara av att prata med svensktalande utan tolk. 

  

(...) det är jätte jätteviktigt att man pratar svenska. Om jag inte pratar svenska och inte 

lär mig svenska så behöver jag tolk var jag än går. (...) jag började prata svenska men 

nu blir det 3 år som jag varit hemma. Då har jag glömt lite grann. För att jag inte haft 

kontakt med svenskar. (Hani) 

  

Hani beskriver att hon gått SFI utbildning och fått arbete i skola som elevassistent och att det 

hjälpt henne att utveckla språket mycket då hon aktivt fått möjlighet till att använda språket i 

vardagen. Då hon sedan blivit utan jobb och spenderat största delen av sin tid i hemmet 

tappade hon en del av språket som hon nu kämpar med att lära sig igen. Språket kan därför 

beskrivas som en färskvara som måste underhållas då det bär på symboler. Av den 

anledningen kan språket både skapa men även minska klyftorna mellan kvinnorna och det 

svenska samhället (Eidheim, 1994). Den sociala miljön som kvinnorna lever i visar på de 

förutsättningarna kvinnorna har att tala svenska och interagera med det svenska samhället. 

Förutsättningarna skiljer sig åt beroende på bostadsområde, familjesituation och huruvida 

kvinnorna har någon social mötesplats med andra svenskar som till exempel en arbetsplats. 

Exempelvis talar Hani om hur hennes möte med svenskar endast sker genom nödvändiga 

kontakter: “(...) jag har inga svenska kompisar. Jag möter dem bara om jag går till läkaren 

eller till stan, i affären.” Hon visar på vad som sker när möjligheterna till att öva på att tala 

svenska minskar och Diana stämmer in i detta resonemang genom att berätta om betydelsen 

av att vara delaktig i samhället för att lära sig svenska. 

  

När man liksom jobbar i samhället lär man sig såklart mycket mer än om man bara är 

hemma. Det hjälper inte. Man ska vara ute i samhället för att kunna lära sig. (Diana) 

 

Vidare berättar Diana att genom att vara ute i samhället lär hon sig mer än bara språket, hon 

lär sig även hur saker fungerar och hur olika människor bor samt vad för typer av traditioner 

Sverige har. Hon menar även att det inte hjälper att endast vara hemma om ambitionen är att 
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bli en del av samhället. Detta går att koppla till socialisationsprocessen, då kvinnorna befinner 

sig i ett nytt land har deras tidigare kunskaper från den primära och den sekundära 

socialisationen i deras hemland skapat en annan bild av vad ett samhälle är jämfört med vad 

de möts av i Sverige (Berger och Luckmann, 1991). Kunskapen om svenska traditioner, 

levnadssätt och hur institutioner fungerar i det svenska samhället är därför viktigt för 

kvinnorna att lära sig om de vill bli en del av det svenska samhället, vilket Diana och Hani 

bekräftar (Ibid). 

  

5.2 Koder och regler 

För att kvinnorna ska lyckas att integrera sig i det svenska samhället är språket som tidigare 

nämnts, nyckeln. De berättar om en process där de som kvinnor behöver lära sig en ny kultur 

med normer, regler och koder för att känna sig som svensk. Kvinnorna påverkas även av 

samhällets genusbetonade strukturer vilket visar sig i de yrken kvinnorna har eller har haft i 

Sverige (West & Zimmerman, 1987). Arbetsplatsen upplevs som en viktig del av 

integrationsprocessen då kvinnorna kommer i kontakt med det svenska samhället. För att lära 

sig hur individer handlar i det svenska samhället krävs det att de internaliserar den svenska 

objektiva världen till sin subjektiva värld (Berger & Luckmann, 1991). Amira beskriver ett 

exempel på när hon fick uppleva skillnaden mellan de normer som hon var van vid från sitt 

hemland och de normer som fanns i Sverige. 

  

I mitt hemland finns det mycket hjälpsamhet. Vi har ingen gräns när jag jämför 

grannarna och sånt. Vi går in, det behövs inte ringa eller boka, närsomhelst kan vi hälsa 

på varandra. Men här måste det bokas (…)  Därför är det stor skillnad. (Amira) 

  

Utifrån vad Amira berättar går det att dra slutsatsen att det finns flera regler som det svenska 

samhället bygger på och påverkar hur svenskar handlar. Det är inte enbart Amira som 

beskriver att svenskar handlar på ett särskilt vis utan det framkommer i flera av 

intervjupersonernas berättelser. Selda som har bott i Sverige i mindre än 10 år använder sig av 

begreppet regler när hon vill förklara varför hon inte helt känner sig svensk än: ”Eh… inte 

riktigt. Eftersom jag är ny. Det finns många regler eller traditioner eller många saker som jag 

inte känner till nu”. Selda bekräftar vikten av att känna till svenska traditioner och regler för 

att känna sig svensk och en del av samhället. Vidare talar hon om betydelsen av att umgås 

med svenskar vilket hon menar kommer hjälpa henne att lära sig de svenska traditionerna. 

Selda internaliserar det svenska samhället samtidigt som hon utvecklar en intersubjektiv 
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förståelse av den objektiva världen hon befinner sig i när hon umgås med svensktalande 

(Berger & Luckmann, 1991). För att bli delaktig i en intersubjektiv värld krävs det att 

kvinnorna har en förförståelse av samhällets objektiva värld. För att lära sig denna 

förförståelse behövs förklaringar och demonstrationer som främst sker genom språket. Så 

småningom kommer kvinnorna att lära sig samhällets normer och koder vilket erbjuder dem 

ett förråd med kunskap (Ibid). Tara beskriver hur hon utvecklade sitt kunskapsförråd om att 

vara svensk genom att först lära sig språket. 

  

Jag kan säga såhär, det finns skrivna regler och oskrivna regler. Jag tror språket är 

väldigt stort för att man ska börja lära sig de här oskrivna reglerna och det är ju klart, 

språket var en viktig nyckel för mig att komma in. (Tara) 

 

Att lära sig det svenska samhällets normer kan förklara Taras motiveringsenergi till att lära 

sig det svenska språket och på så vis ha möjlighet att internalisera regimer som är svensk-

kulturellt betingade (Giddens, 1999). Selda talar om vikten av att komma ut i arbetslivet för 

att komma i kontakt med svenskar och snabbare lära sig det svenska språket. Hon har arbetat 

inom äldreomsorgen och ger exempel på hur hon med hjälp från hennes handledare och i 

mötet med vårdtagare får en ökad förståelse för det svenska språket. “(...) När jag kom 

tillbaka till min handledare sa hon att de gamla svenskarna inte säger öl, de säger lager. Men 

jag kunde inte. Men med tiden har jag lärt mig.” En gemensam nämnare för alla kvinnorna i 

studien är att de har arbetat inom omsorgsrelaterade yrken i Sverige. Till exempel Amira som 

har arbetat inom äldrevården i flera år och valt att utbilda sig till undersköterska. 

 

(...) förut jobbade jag inom äldreomsorg. Flera år. Inom privat och inom Örebro 

kommun. Båda. (...) jag har studerat och jag började gå SFI, sen läste jag 

undersköterska utbildning. (Amira) 

  

Även Tara har arbetat inom äldreomsorgen och beskriver hur hon fick rådet att söka sig till 

äldreomsorgen när hon läst på SFI: “(...) vart kunde jag komma in på arbetsmarknaden snabbt 

och då var det äldreomsorgen som var väldigt effektivt.” Äldreomsorgen är ett exempel på ett 

typiskt kvinnligt yrke då egenskaper som omhändertagande och omsorg står i fokus (West & 

Zimmerman, 1987). Då flera utav kvinnorna i studien arbetat inom äldreomsorgen visar det 

att det är ett effektivt sätt att komma in på arbetsmarknaden för utlandsfödda kvinnor i 

Sverige och enklare lära sig det svenska språket som Selda tidigare nämnt. Cewan berättar 
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däremot i intervjun att hon främst är hemma och tar hand om hushållet medan hennes man 

arbetar på dagarna. 

 

Haha nej det är bara jag. Min man jobbar aldrig hemma. Min man är en lång tid på 

jobbet, han börjar kl 7 till kl 19 på kvällen. (…) Varje dag lagar jag mat och städar, 

alltihopa. (Cewan) 

 

Vidare berättar Cewan att hon drömmer om att arbeta som barnskötare i framtiden. Hani likt 

Cewan är hemma och tar hand om hushållet men hoppas kunna få arbete inom skolan igen. 

När Diana kom till Sverige var hon redan utbildad till kemist men fick rådet att utbilda sig till 

pedagog av sin studievägledare bland andra.  

 

 Jag kollade lite och frågade studievägledaren och de andra som kunde lite mer. Och då 

fanns det inte mycket jobb till kemiingenjör eller inom kemi. Så då hörde jag att det 

som pedagog fanns mycket mera jobb främst till lärare och förskollärare. Så då tänkte 

jag läsa till lärare eller läsa pedagogik. (Diana) 

 

Detta visar ytterligare på hur kvinnorna i studien rekommenderas att söka sig till 

omsorgsrelaterade yrken som exempelvis förskollärare. Efter mötet med studievägledaren 

sökte Diana in på lärarprogrammet och har nu arbetat som mellanstadielärare i Sverige i över 

10 år och har god kunskap av det svenska språket. Dock beskriver hon fortfarande en känsla 

av utanförskap på jobbet då hon inte alltid hänger med i vissa samtal med svenskar. 

  

 

Alltså det känner jag ibland när folk pratar om någonting, uttryck, skådespelare, 

sångerskor och såna saker så kan jag inte hänga med. Det blir svårt för mig att förstå 

och då känner jag att jag inte kan säga någonting. Jag är utanför på det här sättet. 

(Diana) 

 

För att passa in i en viss grupp krävs det inte enbart att kvinnorna har kännedom om uttryck 

utan de behöver även uttrycka uttrycket på rätt sätt. Osynliga koder och regler reglerar hur 

individer handlar och talar, det handlar inte enbart om att veta om kulturella fenomen, utan att 

även besitta kunskapen kring hur man använder sig av dessa fenomen. Vilket kan förklaras då 

kulturella handlingar utförs på en grundläggande nivå (Blom, 1994). Detta talar Tara om då 

hon beskriver vikten av att knäcka koderna i samhället: “Inte förstå utan lära mig de oskrivna 
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koderna och knäcka koden i samhället.” Detta belyser vikten av att lära sig samhällets 

oskrivna koder för att helt och hållet känna att de passar in i gruppen. Att lära sig att knäcka 

koden i samhället som Tara uttrycker det kan ses som en fortsättning på kvinnornas andra 

socialiseringsprocess då det ger ytterligare kunskap om roller och typifiering i en svensk 

kontext (Berger & Luckmann, 1991).   

 

 5.3 Etnicitet 

I Sverige är det den svensketniska gruppen som är den dominanta gruppen och som dominerar 

det offentliga språket, det kan förklara varför flera av kvinnorna upplever att det är viktigt att 

lära sig svenska för att kunna integrera i det svenska samhället. För att uppnå en känsla av att 

vara svensk behöver de lär sig ett nytt språk och nya regler att förhålla sig till, samtidigt som 

saknaden efter hemlandet är stor. Men för att kvinnorna ska känna sig som en del av det 

svenska samhället är bemötandet från den dominerande gruppen en viktig faktor (Eidheim, 

1994). För att analysera kvinnornas roller i det svenska samhället krävs det ett intersektionellt 

perspektiv då kvinnorna har flera identiteter i form av exempelvis etnicitet och genus 

(Connell & Pearse, 2015). Eftersom kvinnornas kulturer från deras hemländer skiljer sig från 

den svenska kulturen samt att kvinnorna bär på olika förutsättningar kommer deras upplevelse 

av deras integrationsprocesser variera.  

 

När Diana berättar om sin integrationsprocess beskriver hon hur hon både känner sig som 

svensk och iranier och vikten av att bevara båda delar: “Det går inte att bara ha en sak och sen 

glömma bort den andra saken. Jag måste ha både Iran och det svenska.” Vidare beskriver 

Diana hur hon upplever att hon behöver lära sig prata bra svenska, titta på svensk tv och 

lyssna på radion för att kunna hänga med, dock tillägger hon att ibland hade hon hellre kollat 

på en iransk film. Detta visar på att Diana har anammat den svenska kulturen som ett av 

hennes livsstilsval, detta i sin tur påverkar hur hon handlar i forma av regimer som 

exempelvis vad hon väljer för tv-program (Giddens, 1999). Vidare berättar Hani att hon 

känner sig svensk när hon är utomlands och träffar andra svenskar: “(…) om jag åker till ett 

land t.ex. till Kurdistan eller till ett annat land där jag träffar svenska människor och jag pratar 

med dem så blir jag glad, åh, det är mitt land, Haha.” Diana och Hani är två exempel där de 

har utvecklat känslan av att vara svensk och känna sig som en del av det svenska samhället. 

Kvinnorna har därmed internaliserat en roll som “svensk” och utvecklar en svensketnisk 

identitet utöver deras etniska identitet som de utvecklat i hemlandet. Att ha dubbla etniska 

identiteter kan dock upplevas svårt vilket Tara berättar: “Tja…. Fast man saknar. Sitt gamla. 
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Den saknade känslan jämt, jag är aldrig hel.” Då Tara beskriver en känsla av att aldrig vara 

hel och att det finns en saknad efter sitt gamla kan det tolkas som en saknad efter det land hon 

vuxit upp i vilket skulle kunna bidra till en känsla av att känna sig splittrad mellan sina 

etniska identiteter. Detta visar på en viss antydan till en konflikt mellan de dubbla etniska 

identiteterna.  

 

(...) och jag kan säga just nu innan valet, inför valet det var mycket diskussioner om två 

medborgarskap och så. Faktiskt har jag funderat över om jag blir tvingad o välja… då 

är det väldigt, väldigt säkert att jag kommer välja bort det svenska medborgarskapet. 

(…) och det är konstigt, jättekonstigt, varför? Men jag tror på grund av all förändring 

som har hänt i samhället. Jag kanske skulle ha valt bort det irakiska för 10 år sedan. Då 

var du här en människa. Folk frågade dig för att de ville lära känna dig, vilket språk och 

vilken mat och nu… jag vet inte om jag har blivit överkänslig…(Tara) 

 

Här visar Tara på hennes dubbla etniska identiteter och det faktum att hon känner att hon kan 

välja mellan sin etniska identitet från sitt hemland och sin svenska etniska identitet om hon 

blir tvungen. Hennes tankar grundar sig i att hon anser att Sverige har förändrats under den 

tiden hon har bott i Sverige. Vilket kan förklaras genom att den dominerande svensk etniska 

gruppen har ändrat diskurs gentemot exempelvis invandring, något som blir påtagligt för alla 

som uppfattas som invandrare för den dominanta gruppen (Eidheim,1994). Tara beskriver hur 

hon aldrig förr kände sig osäker på varför någon frågade om hennes ursprung men nu tolkar 

hon det som ett sätt att kategorisera henne som ”icke-svensk” istället för att lära känna henne 

som person (Eidheim, 1994). Vidare berättar Tara om en situation där hon som kvinna blivit 

trakasserad på grund av sin religion: “Jag blev kallad deras kvinnor med sina trosor på 

huvudet.” Trots Taras 20 år i Sverige upplever hon motstånd från det svenska samhället då 

hon har valt att bära sjal som muslimsk kvinna i Sverige. Ur ett intersektionellt perspektiv är 

det en viktig aspekt att se kvinnornas etniska identitet och genusidentitet för att få en större 

förståelse av deras position i det svenska samhället. Taras citat visar på hur den dominerande 

gruppen använder sig av språket som en form av makthandling (Eidheim, 1994). I samband 

med detta går det att tolka att desto mer kvinnorna utvecklar det svenska språket ju större är 

risken att de uppfattar subtila negativa kommentarer. Hur den dominanta gruppen använder 

sig av språket gentemot de andra etniska grupperna i samhället skapar inte enbart klyftor utan 

bidrar även till att forma de andra etniska gruppernas självbild (Eidheim, 1994). Språket är en 

del av individens subjektiva värld då det delvis definierar individers Jag (Berger & 
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Luckmann, 1991). Det kan förklara varför Tara upplever en splittring mellan sina dubbla 

etniska identiteter då hon inte längre upplever att hon uppfattas som svensk av etniskt 

svenskar. Då Tara format ett liv i Sverige som svensk under en längre tid påverkas hennes 

självideal som svensk av de negativa bemötande hon upplevt (Giddens, 1999). Vidare 

beskriver Cewan att vissa av hennes svensktalande grannar inte väljer att svara när hon hälsar 

vilket visar på att hon inte blir sedd och kan leda till känslor av skam som Cewan beskriver: 

“Då hatar man sig själv.” När kvinnorna möts av utanförskap och elaka kommentarer 

påverkas deras självideal på ett negativt sätt vilket kan leda till känslor av skam (Giddens, 

1999). Detta kan förklaras både utifrån att den dominerande gruppen har makt att forma de 

andra etniska gruppernas självbild samt att språket internaliseras och blir en del av individens 

subjektiva värld (Berger & Luckmann, 1991) Vikten av ett bra bemötande från det svenska 

samhället är betydelsefullt för att förhindra klyftor mellan kvinnorna och det svenska 

samhället, detta visas genom Tara och Cewans berättelser (Eidheim, 1994). 
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6. Slutsats 

  

Studiens analysmaterial visar att språket är av stor betydelse när det kommer till kvinnors 

integration in i det svenska samhället, då det är genom språket som de främst lär sig om 

samhällets oskrivna regler och normer. Detta bekräftar studiens syfte som är att studera 

utlandsfödda kvinnors upplevelse av integrationsprocessen in i det svenska samhället med ett 

särskilt fokus på det svenska språket. Studien visar på ett intersektionellt förhållningssätt då 

den belyser kvinnor och hur de besitter flera olika identiteter i form av etnicitet och genus. 

Kvinnorna menar att umgås med svensktalande personer och att delta i SFI har varit nyckeln 

till att lära sig svenska koder och regler för att ta del av det svenska samhället. Vidare 

resulterar det i upplevelsen av att vara självständiga då de genom att lära sig svenska inte 

längre är i behov av hjälp från andra för att orientera sig i samhället. Flera av kvinnorna 

berättar att arbetsplatsen har varit en viktig plats där de internaliserat svenska normer, 

utvecklat kunskap om svenska roller och typifieringar. Intervjuerna med kvinnorna beskriver 

hur integrationen in i det svenska samhället har varit en process som kan se olika ut beroende 

på kvinnornas förutsättningar, som mötet med andra svenskar och möjlighet till arbete. Vidare 

berättar kvinnorna att det är viktigt att lära sig prata svenska och våga prata svenska för att 

komma i kontakt med det svenska samhället. Vikten av bemötande från den dominerande 

gruppen är en aspekt som lyfts fram då studien visar på att några av kvinnorna upplevt 

negativt bemötande som påverkat deras relation till sig själva och det svenska samhället.  

 

Ur ett intersektionellt perspektiv går det att tolka det som att kvinnorna har utvecklat 

ytterligare en etnisk identitet genom deras integrationsprocess in i det svenska samhället 

utöver den etniska identitet de bär med sig från sitt hemland. Detta kan därför ses som att de 

har dubbla etniska identiteter då de genom att lära sig det svenska språket fått en känsla av 

tillhörighet till det svenska samhället samt att det är viktigt att bevara sin etniska identitet från 

hemlandet. Studien visar även på kvinnornas genusidentitet då samtliga kvinnor har varit 

aktiva på arbetsmarknaden inom främst äldreomsorg och yrken med barn och ungdomar. Då 

dessa omsorgsbetonade yrken till stor del förknippas som typiskt kvinnliga yrken utifrån 

samhällets genusstrukturer.  

 

 Studien har visat att språket är nyckeln för kvinnorna till att ta del av det svenska 

samhället då språket ger en förståelse för kulturella koder och regler.  
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 Genom att lära sig språket utvecklas ytterligare en etnisk identitet hos kvinnorna och 

det skapar känslan av att känna sig som en del av det svenska samhället. 

 

6.1 Diskussion 

 I analysen beskrivs språket som nyckeln till att komma in i samhället vilket i enlighet med 

teori från Berger och Luckmann (1991) bekräftas då de menar att språket bär på koder och 

regler. Blom (1994) skriver även om språkets vikt men belyser innebörden av att språket har 

flera lager. Det innebär att desto djupare förståelse kvinnorna får av det svenska språket desto 

närmre är de att se samhällets olika kulturella koder, såsom osynliga normer. Av denna 

anledning är förutsättningarna för att lära sig det svenska språket avgörande i hur snabbt de 

får grepp om det svenska samhällets koder och regler. Då kvinnorna i studien har levt i 

Sverige olika länge är deras förståelse för det svenska språket på olika nivåer vilket även visar 

på deras olika relationer till det svenska samhället. Ytterligare menar Olwig (2010) och 

Winston (2009) att utlandsfödda kvinnor möts utav förväntningar från det svenska samhället i 

sig att anpassa sig till svenska normer och traditioner (2010). Med resultatet i hand finns 

viljan från kvinnorna i studien att integrera sig med det svenska samhället och prata svenska 

med svensktalande personer. För kvinnornas integrationsprocess har arbetsplatserna varit en 

viktig del där de kommit i kontakt med svensktalande. Ekblad m.fl. (1999) bekräftar vikten av 

ett öppet mottagande för utlandsfödda då det ökar deras chanser att integreras. Resultatet visar 

att kvinnornas integrationsprocess och möjlighet till att lära sig svenska underlättas med hjälp 

av positivt bemötande av den dominanta gruppen, i det här fallet etniskt svenskar. Vidare 

skriver Olwig (2010) om cultural anxiety som kan tolkas som en negativ diskurs av den 

dominanta gruppen gentemot invandring. I analysen beskrivs situationer där en negativ 

diskurs gentemot kvinnorna yttrat sig där följden blivit att en av kvinnorna upplevt starka 

negativa känslor mot sig själv. Utlandsföddas psykiska ohälsa beskrivs även i tidigare 

forskning som en tydlig koppling till upplevelser av exkludering eller rasism (Ranjbar m.fl. 

2017). Detta visar på att den dominanta diskursen är en viktig aspekt för de utlandsfödda 

kvinnornas integrationsprocess och välmående.  

 

Tidigare forskning från Lewin (2001) visar att kvinnor som flyttat till Sverige från Iran 

tenderade att ha en positiv attityd till att arbeta i Sverige och fann det enklare än männen att 

socialisera sig med svenskar. Utifrån detta går det att dra liknelser med kvinnorna i vår studie 

då de alla talat om deras vilja att komma ut på arbetsmarknaden och att de sett arbetsplatsen 

som en viktig plats att integrera sig in i samhället. Två av kvinnorna i studien berättar att de 
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för tillfället inte är delaktiga på arbetsmarknaden och att de istället tar hand om familj och 

hushåll. En av kvinnorna beskriver vikten av att ha ett arbete där hon möter andra 

svensktalande då hennes kunskaper i svenska försämrats under den tiden hon har varit 

arbetslös. Detta kan tolkas som att integrationsprocessen tar längre tid när utlandsfödda inte är 

delaktiga på den svenska arbetsmarknaden.  

 

 

 

6.2 Vidare forskning 

I denna studie har vi belyst kvinnornas genusidentitet kopplat till Connell och Pearse teori Om 

Genus (2015). Vi har då konstaterat att kvinnorna genom sina omsorgsfulla egenskaper och 

omhändertagande av hem, familj och yrkesroller följer samhällets genusstrukturer utifrån vad 

en kvinna förväntas göra. Det vore intressant för vidare forskning att undersöka huruvida 

genusstrukturer i kvinnornas hemländer skiljer sig ifrån de i det svenska samhället. Ett sätt att 

gå tillväga för att belysa genusstrukturer i olika länder och jämföra dessa kan till exempel 

vara att studera utlandsfödda kvinnors arbetsmöjligheter i Sverige jämfört med deras 

hemländer. Detta lyfter Lewin (2001) i sin studie då kvinnor från Iran fann större 

arbetsmöjligheter i Sverige. Ytterligare förslag för vidare forskning är en studie som fokuserar 

på skillnaderna mellan utlandsfödda kvinnor och svensk etniska kvinnor på arbetsmarknaden.  

 

Studien bekräftar att kvinnorna anser det viktigt att bli en del av det svenska samhället 

samtidigt som de berättar om betydelsen av att bevara sin etniska identitet från sitt hemland. 

Några av kvinnorna berättar hur deras upplevelse av att bevara två etniska identiteter kan vara 

svårt men nödvändigt. Ekbald m.fl. (1999) tidigare forskning visar på hur iranier som kommer 

till Sverige upplever en oro för att leva dubbla liv i Sverige som en följd av att socialiserats in 

i Sverige. Utifrån detta vore det intressant att studera hur utlandsfödda kvinnor påverkas 

känslomässigt av att ha två etniska identiteter? Vad blir konsekvenserna av att ha dubbla 

etniska identiteter utifrån ett långsiktigt perspektiv? Vidare beskriver Nieuwboer och Roods 

studie (2016) hur olika grupper av migrerande kvinnor anser att språket på bästa sätt lärs 

praktiskt där undervisningen har stark koppling till vardagen. I vår studie har vi inte fördjupat 

oss i undervisningsmetoder på SFI vilket kan vara intressant för kommande forskning då det 

skulle kunna ge en ännu tydligare bild av språkundervisningens betydelse för 

integrationsprocessen. Då vi i vår studie endast har med sex intervjudeltagare vore det även 
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intressant för vidare forskning om studien gjordes med fler kvinnor från olika platser i 

Sverige. Det skulle ge studien en större bredd och ge möjlighet för högre generaliserbarhet. 
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8.    Externa bilagor 

  

Bilaga 1: Intervjuguide 

  

Tiden innan Sverige 

 Ålder 

 Hemland och ort 

 är du religiös? 

 Varför lämnade du ditt hemland? 

 varför kom du till Sverige 

 Har du gått i skolan i ditt hemland? 

o har du någon vidare utbildning (exempelvis yrkesutbildning eller 

universitetsutbildning) 

 Arbetade du i ditt hemland? 

o vilket yrke? 

 Hur bodde du i ditt hemland? (Exempel vart, hur eller/och med vilka) 

  

Tiden i Sverige 

 Vilket år kom du till Sverige? 

 Hur länge har du bott i örebro och har du bott i Örebro sedan du kom till Sverige? 

 Hur bor du i Örebro? (villa, lägenhet, radhus etc) 

 Har du något arbete/yrke? 

 Har du studerat här i Sverige? isf vad? 

 Vad gör du på din fritid? 

 (Om personen är religiös?) går du till någon församling i kyrkan, tempel, moske? 

o körs religiösa gudstjänster på svenska eller inte? 

o vad tycker ni om det? 

 Vill du berätta om någonting som sker i veckan för dig som du blir glad av? 

 Är du svensk medborgare/ uppehållstillstånd? 

o och när blev du det/fick det? Hur upplevde du den processen av att bli svensk 

medborgare? 

 Upplever du att det finns några skillnader i ditt liv från dagen du kom till Sverige tills 

idag? - varför? utveckla? 



 

 

 Kan du ge exempel på någonting som uppfattades som nytt för dig i det svenska 

samhället jämfört med ditt hemland? 

 Känner du dig svensk? 

 Vad innebär det att vara svensk för dig? 

  

Tema om familj 

 Lever du med en partner? 

o är ni gifta? 

o Vad gör din man? 

 Har du några barn? 

o  hur många? 

o  hur gamla är de? 

o bor de hemma? 

 Hade du släkt i Sverige när du kom hit? 

o Var de till någon hjälp 

o … och på vilket sätt? 

  

Tema om hushåll 

(ha lite känsla) 

 Hur ser det ut hemma hos dig, hur delar ni upp sysslor i hemmet? (ge eget exempel för 

att nyansera… ex hemma hos mig gör jag....) 

o städa, diska, tvätta, laga mat, barnomsorg, handla 

o Hur mycket tid lägger du på hushållssysslor? 

 Hjälps familjen åt med hushållssysslor hemma? hur går det till när ni delar upp 

hushållssysslor? 

  

Tema svenska språket 

mindre än 10 år 

 Har du gått SFI? 

 Kan du ge exempel på när du talar svenska? 

 Har du några personer utanför familjen som du talar svenska med? 

 (om personen har barn) kan dina barn prata svenska? 

 Pratar du svenska hemma? 



 

 

 Varför lär du dig svenska? 

 kan du ge något exempel på när det har hjälpt dig att prata svenska? (vardagen) 

 Hur upplever du att du blir bemött av svensk-talande personer? 

o Har du ett exempel på ett sätt du blir bemött på som upprepar sig/sker ofta? 

 Känner du dig svensk efter att du har lärt dig svenska? 

  

mer än 10 år 

 Hur lärde du dig svenska? 

 hur lång tid tog det, ungefär för dig att lära dig svenska? 

 upplever du någon förändring hos dig själv idag när du kan tala bra svenska jämfört 

med dina tidiga år i Sverige? 

o skillnader eller likheter 

 Kan du ge exempel på när det har hjälpt dig att prata svenska? (vardag) 

 Känner du dig svensk efter att du har lärt dig svenska? 

 tycker du att du blir annorlunda bemött när du nu kan behärska det svenska språket? 

o märker du någon skillnad från när du inte kunde svenska? 

 Tycker du det är viktigt att lära sig svenska? 

o varför det? 

  

Tema framtid 

  

 har du några mål eller drömmar om din framtid som du skulle vilja berätta? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

 

Bilaga 2: Kontrakt med intervjupersoner. 

  

Hej! 

  

Syftet med vår intervju är att samla in material till vårt arbete om utlandsfödda kvinnors 

integration in i det svenska samhället, med fokus på det svenska språket. Materialet som vi 

samlar in genom intervjuer kommer att utgå från en intervjuguide med 6 olika teman och vi 

beräknar att intervjun ska ta ca 45 min. Vidare kommer materialet att analyseras utifrån 

teorier om genus, etnicitet och identitet.   

  

Under intervjun är det viktigt att du som deltar är medveten om dina rättigheter. Du har alltid, 

när som helst, rätt till att avbryta intervjun eller att inte svara på någon fråga utan att ange 

orsak. De personuppgifter som du utlämnar i intervjun kommer att hanteras med 

konfidentialitet. Till slut kommer vi värna om din anonymitet. 

  

  

Tack för ditt deltagande. 

Har du några vidare frågor ber vi dig att kontakta oss på telefonnummer 076-xxxxxxx 

  

  

  

  

  

  

  

  Underskrift av intervjuperson                                                  Underskrift av intervjuare 

  

  

…………………………………                                            ..……………………………… 

  

  

 

 
 


