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Förord 

Ett stort tack till de respondenter som deltog i studien och även ett 
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Sammanfattning 

 

Denna kvalitativa studie behandlar invandrarungdomars upplevelser av integration i det 

svenska samhället. För att uppfylla studiens syfte har 10 invandrarungdomar födda i ett 

utomeuropeiskt land intervjuats. De frågeställningar som varit till grund för studien är vilka 

erfarenheter har ungdomarna av att integreras i det svenska samhället, vad underlättar 

integration och vad kan vara hinder för integration? Respondenterna belyser samtliga fyra 

teman som har lyfts fram i studien, dessa teman är umgängeskrets, utanförskap, 

förutsättningar och hinder för en bra integration. Det framkommer att samtliga av 

respondenterna enbart umgås med andra ungdomar med invandrarbakgrund, detta främst för 

att de känner en större samhörighet med invandrarungdomarna men även också för att de 

”förstår” varandra bättre. Invandrarungdomarna belyser även segregation som en orsak till att 

de bara umgås med invandrarungdomar. Boendesegregationen är den mest påtaliga typen av 

segregation, de svenskfödda ungdomarna bor inte i närheten av det invandrartäta området, 

vilket leder till att invandrarungdomarna hellre umgås med invandrarna inom bostadsområdet.  

Nyckelord: Integration, Invandrare, Segregation, Ungdomar, Utanförskap 
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Abstract 

This qualitative study deals with immigrant adolescents’ experiences of integration in the 

Swedish society. To meet the study’s end, ten young immigrants born in an overseas country 

were interviewed. The issues which stand for the basis in this study are the experiences young 

people have to be integrated in the Swedish society, what facilitates the integration and what 

could be barriers to integration? The four themes that were highlighted in this study are 

social circle, alienation, conditions and obstacles to a good integration. It appears that all of 

the respondents only socialize with other young people with an immigrant background, this is 

mainly because they feel a greater sense of belonging to immigrant youth as well also because 

they “understand” each other better. Immigrant youth also highlights segregation as a cause 

that they only associate with immigrant youth. Accommodation segregation is the most 

manifest type of segregation; the Swedish born youth do not live near the immigrant dense 

area, which leads to the fact that immigrant youth rather spend time with immigrants in their 

neighborhood. 

Keyword: Integration, Immigrant, Segregation, Adolescents, Social exclusion 
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1. INLEDNING 

De är unga, fattiga, arbetslösa och trångbodda. Men de trivs i sina bostadsområden och värjer sig 

mot negativa beskrivningar och dåliga rykten. Statistiken talar dock ett entydigt språk. Ungas 

utsatthet i de så kallade utanförskapsområdena växer. (DN, 2009) 

I artikeln från DN framkommer det att invandrarungdomars segregation i det svenska 

samhället går mot en farlig utveckling, det har gått så pass långt att det till och med finns 

ungdomar som är födda i Sverige men har aldrig integrerats med etniska svenskar. Istället för 

att pojkarna ska vara hemma och göra sina läxor blir de utkörda av föräldrarna då de inte 

orkar med att ha alla barnen hemma vilket i sin tur leder till att pojkarna går runt och är 

förbannade på samhället. Flickorna i dessa familjer etableras sent om överhuvudtaget, de mår 

även sämre än pojkarna och lever i större utsträckning på bidrag. 

Vi båda kommer från förortsområden i Sverige, en av oss är född i Sverige och den andre är 

född i ett utomeuropeiskt land. Utifrån egna erfarenheter upplever vi att det var en mer 

välkomnande stämning förr i tiden i Sverige. Den av oss som inte är född i Sverige kom till 

”lilla landet lagom” på 90-talet då många kom från krigsdrabbade länder och Sverige öppnade 

sin famn och välkommande alla. Invandringen till det nya landet innebär för många nya 

möjligheter men även också stora svårigheter. Det finns en del invandrare som klarar av de 

svårigheter flytten till det nya landet innebär medan andra inte klarar av svårigheterna. De 

som klarar av svårigheterna visar på en framgångsrik integration till det nya samhället. Är det 

majoritetsbefolkningens attityder och inställning som har lett till att invandrarungdomars 

integration i det svenska samhället går mot en farlig utveckling eller är det faktum att 

invandrarungdomarna dras till vänner inom den egna segregerade gruppen och undviker helst 

att beblanda sig med etniska svenskar. Utifrån dessa funderingar har vi valt att skriva denna 

uppsats om invandrarungdomars upplevelser av förutsättningar och hinder för integration i det 

svenska samhället.  
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1.1 Förförståelse 

Författarna till den här studien kommer båda från invandrartäta områden i Sverige och anser 

att med denna bakgrund har en förförståelse om invandrarungdomar och deras upplevelser av 

integration i det svenska samhället. Vi är väl medvetna om att vår förförståelse kan både 

påverka tolkningen av intervjumaterialet och analysen. Vi har därför valt att under 

intervjuerna inte berätta något personligt om oss själva utöver vårt syfte med studien, detta för 

att invandrarungdomarna inte ska påverkas av vår personliga bakgrund. Det kan vara så att en 

del respondenter känner igen sig om vi uttalar något som vi kanske anser är typiskt för 

invandrarungdomar vilket i sin tur kan leda till att respondenterna formar sina svar efter våra 

upplevelser och uttalanden.  

Att som undersökare vara helt fri från sin förförståelse och föreställningar anser vi är 

ogenomförbart. Vi tror att den förförståelse vi båda har på ett eller annat vis påverkar vår 

studie därför anser vi att det är av vikt att vi belyser detta. Vi är väl medvetna om att det 

förekommer fördomar gentemot både invandrare och svenskar och det är därför viktigt att 

även detta belyses. Vår förförståelse har även påverkats av den svenska median eftersom den 

innehar en stor roll i det svenska samhället. Detta i form av att invandrare i många fall 

framställs som problematiska, kriminella och i större utsträckning är bidragstagare, dessa 

antaganden leder till fördomar om olika etniska minoritetsgrupper.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka invandrarungdomars erfarenheter och upplevelser av 

att integreras i det svenska samhället.  

1.3 Frågeställningar 
För att besvara studiens syfte har dessa frågeställningar utformats.  

1. Vilka erfarenheter har ungdomarna av att integreras i det svenska samhället? 

2. Vad underlättar integration? 

3. Vad kan vara hinder för integration? 

1.4 Begreppsdefinitioner 

1.4.1 Invandrare 

Begreppet invandrare förklaras enligt nationalencyklopedin som ” en person som lämnar sitt 

eget land och mer eller mindre permanent bosatt sig i ett annat land”. Ett barn till en 

invandrare räknas ofta även denne som en invandrare även om barnet är född i Sverige. Detta 

innebär att begreppet invandrare rymmer alltifrån utländska medborgare som kanske inte bott 

i Sverige mer än ett år till medborgare som är födda i Sverige men har minst en utlandsfödd 

förälder. (Kulturdepartementet, 2000) 

1.4.2 Integration 
Begreppet integer betyder på latin bland annat ”hel” och ”oskadd” och verbet integrare 

betyder ”att fullborda”, integration betyder ”förnyelse”. Begreppet integration används inom 

sociologiska sammanhang vilket gör aktörerna till delar i en helhet. Det finns en hög och en 

låg grad av integration och detta beror på om helheten är förenad eller osäker. (Østerberg, 

1991) 
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1.4.3 Segregation 

Begreppet segregation kommer från latinets segregatio som betyder separation, avsöndring, 

en strävan att skilja åt olika etniska grupper, detta genom att bland annat hänvisa de till skilda 

skolor eller bostadsområden. Denna typ av separation från majoriteten av befolkningen kan 

baseras på grunder såsom etnisk tillhörighet, social och ekonomisk status med mera. Ett av 

det mest extrema uttrycket för ett system av sådan karaktär är Apartheid i Sydafrika.( 

Arborelius & Mena-Berlin, 1998) 

2. BAKGRUND 
Nedan följer en beskrivning och bakgrund för att skapa en förståelse kring ämnet 

År 2007 slog invandringen rekord, runt 100 000 personer invandrade till Sverige. De flesta av 

dessa personer kom från Asien eller från EU-länder. Personerna från Asien var i stor 

utsträckning flyktingar och de från EU-länderna hade invandrat som arbetskraftsinvandrare 

men även också som anhöriga till någon som redan var bosatt i Sverige.(SCB, 2008) I början 

av 2000-talet hade Sverige en miljon utrikesfödda invånare exkluderat de personer där minst 

en av föräldrarna är utrikesfödda. Detta har inneburit att Sverige kan ses som ett 

mångkulturellt samhälle.(Allwood & Franzén, 2000) 

I hopp om att kunna skapa ett mer integrerat samhälle formulerades integrationspolitiken i 

riksdagen år 1996. Syftet med detta var att kunna möjliggöra invandrarnas integration i det 

svenska samhället. I många kommuner har integrationsarbetet organiserats med den 

huvudsakliga uppgiften att ”integrera invandrarna”. Trots flera mångmiljonprojekt har 

segregationen växt sig starkare än någonsin vilket innebär att integrationspolitiken inte varit 

särskilt effektiv.(Kamali, 2006) 

Ålund (1997) skriver att invandraren ofta beskrivs på ett förenklat och stereotypiskt sätt och 

inte sällan blir bilden av invandraren förvrängd. Invandrare-begreppet får en stigmatiserande 

funktion i vardagslivet när begreppet blir till en negativt laddad kategorisering av individer. 

De individer som blir kategoriserade för livet blir kopplade till utanförskap och en 

andragradens medborgarskap. 

Invandrarungdomars integrationsprocesser handlar i många fall om anpassning som oftast 

enbart sker av invandraren, ibland kan det dock vara en ömsesidig anpassning mellan 

invandraren och svensken. Tillgången till sociala nätverk och blandade sociala relationer 

anses i allmänt vara det viktigaste för integrationen där även förståelse, ömsesidighet och 

jämlikhet är övergripande ideala integrationsmål.(Forsell & Ingemarson, 2008)  

Om dessa invandrarungdomar inte blir integrerade i det svenska samhället kan det uppstå en 

vi-och-dem kultur som i sin tur kan leda segregering. Segregering innebär åtskiljande av 

befolkningsgrupper och kan exempelvis bero på hudfärg, etnisk tillhörighet med mera. Inom 

den egna gruppen är det av stor vikt att kunna skapa sig en identitet, till följd av skapandet av 

den egna identiteten kan integrering ske då individen kan närma sig individer utanför sin egen 

grupp. (Forsell & Ingemarson, 2008) 

2.1 Svensk integrationspolitik 
Det är en komplicerad uppgift att integrera invandrare i samhället, men det är även en uppgift 

som blir allt viktigare eftersom invandringen ökar alltmer. Integration definieras som ”en 

dynamisk, långsiktig och kontinuerlig process” i det europeiska ramverket. Själva processen 

kan pågå i flera år och den påverkar andra såväl tredje generationens invandrare. Det är 

nödvändigt med engagemang och ett samhälle som välkomnar invandraren och ger denne 

möjligheter så de kan bekanta sig med det nya språket, det nya samhällets grundläggande 
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värderingar och normer. Invandraren måste i sin tur visa att han/hon är villig att ta del av det 

nya samhället och bli en del av det. Integration kan förklaras som en tvåvägsprocess med en 

ömsesidig villighet från invandrarens såväl som det nya samhället och dess invånares sida. 

Genom denna definition av integration skiljer sig denna ståndpunkt från den så kallade 

assimileringsprocessen där det handlar om en ensidig anpassningsprocess från invandrarens 

sida. Invandraren förväntas att ge upp sin kulturella och sociala utmärkande egenskaper och 

smälta samman med det nya landets befolkning.(Ahokas, 2010) 

 Självständighet anses vara det övergripande syftet med integration, det är regeringens uppgift 

att göra det möjligt för invandrare att leva ett självständigt liv med hänsyn till individens 

utbildning, boendesituation, delaktighet och sociala nätverk i samhället. Det finns två kritiska 

faktorer under processen vilka är förvärvandet av kompetenser och elimineringen av 

ojämlikheter. Integrationsprocessen gör det nödvändigt med en relation mellan staten och 

invandraren, det krävs dock andra nära relationer på olika nivåer av statliga och icke-statliga 

deltagare såsom fackförbund, invandrarföreningar, medierna och arbetsgivare. En politisk 

ledare har exempelvis ett ansvar som representant att verka för positiva inställningar till 

invandrare och i sin tur kunna möta främlingsfientlighet och rasism. (Ahokas, 2010) 

Synen på invandrare har i många år varit att invandrarna endast var här för att arbeta under en 

viss period och sedan skulle återvända till sitt ursprungsland. Det var inte förrän på 1960-talet 

som det för första gången börjades föra en diskussion kring hur olika åtgärder skulle tillsättas 

för att underlätta invandrarnas anpassning i samhället. Invandringen begränsades år 1968 som 

i sin tur ledde till en önskan om att invandrarna skulle få samma rättigheter som landets 

övriga befolkning. Under den här tiden var invandrarnas önskan om att bevara sin 

ursprungskultur en privat angelägenhet och hade inget med staten och dess ansvar att 

göra.(Åhlund, 1997) 

Assimilationspolitiken vars syfte var att invandrarna skulle bli som majoritetsbefolkningen 

fick under den här tiden inte fullt stöd av befolkningen. Till följd av detta tillsattes en 

utredning som riktade in sig på etniska minoriteter och vad de skulle tänkas behöva för att 

lättare anpassa sig till det svenska samhället.(Prop.1997/98:16) Denna utredning bidrog till 

1975 års riktlinjer för invandrarpolitiken där slagorden var jämlikhet, valfrihet och samverkan 

(Prop. 1997/98:16). Den svenska invandrarpolitiken tog en ny riktning vilket märktes tydligt i 

ett av slagorden, valfrihet. I Regeringsformen 1 kap 2 § 6st infördes denna förändring i 

grundlagen: ”Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjlighet att behålla och utveckla 

ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas”. Denna förändring har kritiserats av Rojas 

(1993) som säger att syftet med denna förändring aldrig har varit att verka för mångfalden, 

syftet har istället varit att med hjälp av denna förändring i grundlagen underlätta en 

assimilering. Rojas skriver att i grund och botten syftade man till assimilering dock med ett 

”folkloristiskt hölje” av klädesdräkter, exotiska danser och mäträtter.(Rojas, 1993) För att få 

en större helhetssyn beslutade riksdagen 1996 att arbeta utifrån en migrationspolitik som både 

innefattar invandrar-, flykting-, invandrings- och återvandringsfrågor (Prop. 1997/98:16). 

Integrationsverket startades 1997, då en proposition utformades med ett innehåll på förslag 

för hur integrationspolitiken skulle se ut . Syftet med propositionen var att ge liv åt en 

samhällsutveckling som skulle omfatta individer oavsett etnisk tillhörighet och kulturell 
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bakgrund, utvecklingen skulle även bygga på tolerans och respekt. Den nya 

integrationspolitiken skulle se till att alla individer i samhället skulle vara ansvariga och 

delaktiga för integrationen. Integrationsverkets uppgift var att se till att den nya 

integrationspolitiken sattes igång, de skulle ha det omfattande ansvaret för att motverka och 

förebygga rasism, diskriminering och främlingsfientlighet. Integrationsverket skulle även se 

till att nyanlända invandrare i Sverige fick stöd i att integreras på arbetsmarknaden.(Prop. 

1997/98:16) 

Stigendal (1999) skriver att vid namnbytet från invandrarverket till integrationsverket 

markerades en viktig företeelse det vill säga stigmatiseringen i att uppkalla en myndighet efter 

begreppet invandrare. I och med namnbytet till integrationsverket blev det en skillnad i vilka 

myndigheten innefattade. Vid den tiden var inte myndigheten endast avsedd för invandrarna 

utan alla individer som på något sätt blivit utestängda i det svenska samhället. Enligt 

Stigendal (1999) har detta en stor betydelse för individers sociala integration sinsemellan 

eftersom olika etniska minoriteter i samhället som benämns som invandrare eller svensk 

bidrar till ett skapande av segregering inom grupperna. Bara en sådan sak som att byta namn 

menar Stigendal är att gå i rätt riktning.(Stigendal, 1999) 

2.2 Invandrarpolitiska modeller 
Det finns tre olika invandrarpolitiska modeller; den mångkulturella modellen, 

assimilationsmodellen och segregationsmodellen . Precis som all annan politik behövs en 

kategorisering för att i sin tur kunna undersöka, jämföra och förändra invandrarpolitiken, detta 

utgör det viktigaste skälet till varför invandrarpolitiken delas in i olika typer.(Dahlström, 

2007) 

2.2.1 Den mångkulturella modellen 

Den mångkulturella politiken erkänner och stödjer alla kulturella och etniska 

minoritetsgrupper i samhället, den grundläggande tanken är att individerna i samhället inte 

ska behöva uppoffra stora saker för att bli en del av samhället. Individens kulturella 

tillhörighet utgör en stor och viktig del av individens identitet därför ses det som ett orimligt 

krav på individen att denne ska ge upp delar av sin identitet för att bli en del av samhället. 

Nya samhällsmedborgare ska tillåtas eller till och med att stödjas till att behålla sitt kulturella 

arv.(Dahlström, 2007) 

Medborgarskapet i den mångkulturella modellen ska vara så lättillgängligt som möjligt för de 

nya medborgarna och därför bygger modellen på att medborgarskapet ska inkludera de nya 

medborgarna istället för att exkludera. Förespråkarna för denna modell vill inte att det ska 

förekomma några tester eller liknande som individen måste klara av för att få medborgarskap, 

det betyder dock inte att det inte förekommer några kvalifikationskrav alls, det finns 

exempelvis ett krav på en viss vistelsetid i det nya landet. I den mångkulturella modellen kan 

individen ha dubbelt medborgarskap och detta på grund av att det ökar tillgängligheten till 

medborgarskap men det dubbla medborgarskapet kan också ha en betydande roll för 

individens identitet.(Dahlström, 2007) 

Att rättigheter såsom sociala och politiska är inkluderade i den mångkulturella politiken har 

en betydande roll för denna modell. De etniska medborgarna i samhället bör inte särskiljas 
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från majoritetsbefolkningen därför är det viktigt att välfärdssystemet är öppet för alla invånare 

i landet.(Dahlström, 2007) 

Den kulturella tillhörigheten har en betydande roll i modellen och enligt förespråkarna till 

denna modell bör staten ha det största ansvaret för att kulturella minoriteter i samhället får 

möjligheten till att utöva sin kultur. Minoriteterna ska kunna aktivt utöva sin religion och 

samtidigt kunna vara en del av samhället. Det kan exempelvis handla om att individen får 

bära religiösa och kulturella symboler i både inofficiella och officiella sammanhang och att 

det kan finnas undantag från en del lagar såsom religiös slakt. Staten bör även stödja 

minoriteterna genom exempelvis organisationsstöd, litteraturstöd och stöd till egna 

skolor.(Dahlström, 2007) 

2.2.2 Assimilationsmodellen 

Denna typ av invandrarpolitisk modell har använts bland annat av demokratier efter andra 

världskriget. Modellen bygger på en föreställning om att det går att skilja mellan det 

offentliga livet och privatlivet. Medborgarna i den här modellen tillåts inte i det offentliga 

livet visa lojalitet till någon annan grupp än den i den egna nationen. Förespråkarna till den 

här modellen anser inte att det är möjligt att skapa en sammanhållning i samhället om 

kulturella och religiösa minoriteter får ett offentligt erkännande. Medborgarna får endast 

utöva sin religion och kultur i privatlivet. De nyanlända i landet får stora anpassningskrav 

som måste uppfyllas och som bygger på att de nyanlända medborgarna ska anpassa sig till det 

nya samhället även om deras kulturella tillhörighet skiljer sig. (Dahlström, 2007) 

Enligt modellen utgör medborgarskapet grundpelaren för samhällets sammanhållning och 

därför ställs det två krav på medborgarskapet. Det ska dels vara tillgängligt för nyanlända och 

även ställa krav på allmänna värderingar och normer som råder i samhället. Det vikigaste 

kravet som ställs på den nya medborgaren är att denne ska låta sin kulturella tillhörighet och 

religiösa tillhörighet träda i bakgrunden.(Dahlström, 2007) 

Sociala och politiska rättigheter enligt assimilationsmodellen bygger på att dessa är 

reserverade till landets egna medborgare i första hand. Då medborgarskapet är grunden för 

samhällets sammanhållning och gemenskap borde det leda till att medborgarskapet blir något 

som de kulturella minoriteterna strävar efter. De sociala rättigheterna är mer förhandlingsbara 

eftersom de inte är knutna till den rådande föreställningen om samhällets gemenskap. 

Minoriteterna har enligt assimilationsmodellen inga ytterligare rättigheter än den att uppgå i 

majoritetskulturen.(Dahlström, 2007) 

2.2.3 Segregationsmodellen 

Dahlström (2007) skriver att grunden för denna modell ligger i att samhället anses vara en 

etnisk gemenskap som inrättas i en förenad kultur, ursprung och ett förenat språk. Det är svårt 

för individen särskild vid högre ålder att frigöra sig från ursprungssamhället som individen 

varit en del av. Individen kommer i första hand känna en lojalitet med den kulturella 

samhörigheten från ursprungslandet. Det är svårt för en som inte är född i samhället att bli en 

del av det eftersom det etniska ursprunget utgör grunden för gemenskapen och 

sammanhållning i samhället enligt segregationsmodellen. Enligt denna modell kan individen 

inte ingå i det nya samhället eftersom denne är starkt anknutet till sin kulturella tillhörighet. 

Släktskapet är det avgörande för huruvida en individ får medborgarskap eller inte, det innebär 

exempelvis att om en individ är född av föräldrar som är från Tyskland kommer detta att 
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automatiskt leda till att barnet blir tysk medborgare även om barnet aldrig har varit i 

Tyskland. För att få medborgarskap enlig denna modell bör individen ha bott i landet under en 

mycket lång tid, uppvisa att denne kan språket och ha åtagit landets kultur. (Dahlström, 2007) 

Minoriteter inbjuds inte till sociala eller politiska rättigheter i majoritetssamhället, det kan 

dock grundas avskilda sociala och politiska strukturer för minoriteterna som bör vara 

tillfälliga. Syftet med dessa avskilda strukturer kan aldrig vara att de ska integreras i det 

övriga samhället. Det finns heller inga särskilda anledningar till varför minoriteterna ska få 

tillgång till kulturella rättigheter då denna modell avvisar möjligheten om att blandade 

kulturella minoriteter tillsammans kan skapa ett gemensamt samhälle.(Dahlström, 2007) 

2.3 Invandrare 
I slutet av 1960-talet bestämde myndigheterna att byta ut ordet utlänning till invandrare, 

invandrarutredningen vars uppgift var att kartlägga invandrarnas och minoriteternas situation i 

landet konstaterade dock att begreppet invandrare inte var entydigt (Kulturdepartementet, 

2000). Bakom denna förändring låg ett erkännande av att Sverige numera förvandlats till ett 

invandringsland men även också en önskan om att påverka människors attityder kring 

begreppet. På senare år har begreppet fått alltmer kritik, en av dessa kritiker är att den 

inrymmer människor med ett stort varierande ursprung och ett högt skiftande integration i 

samhället under en och samma kategori. Kritikerna menar även att begreppet betonar 

skillnader och ett utanförskap på ett negativt sätt i förhållandet till det svenska. En annan 

kritik är att begreppet invandrare kan hindra samhällets visioner om ett mångkulturellt 

samhälle då den omfattar grupper som sedan många år tillbaka är bosatta i 

Sverige.(nationalencyklopedin) Även om förändringen från utlänning till invandrare gjordes 

med goda avsikter framkommer det i Mauricio Rojas (2001) studie Sveriges oälskade barn- 

att vara svensk men ändå inte att ungdomar med utländsk bakgrund kallar sig själva för 

utlänningar. Ungdomarna förknippar begreppet invandrare med något negativt och väljer 

därför begreppet utlänning. 

Termen invandrare kan definieras på flera olika sätt, det går dels att utgå från objektiva 

kännetecken som bland annat födelseland, modersmål, medborgarskap och vistelsetid i 

Sverige. Det går även att utgå från subjektiva kännetecken där bland annat personens utseende 

eller om det svenska språket talas med eller utan brytning blir det avgörande. Detta innebär att 

den personliga indelningen en person gör naturligtvis kan avvika från de andra människorna i 

omgivningen gör. En person kan känna sig som svensk men det kan då vara så att andra 

betraktar honom/henne som invandrare, det kan även vara tvärtom att personen känner sig 

som invandrare fast omgivningen betraktar honom/henne som svensk.(Kulturdepartementet, 

2000) 

Det finns inte motsvarande begrepp till svenskans invandrare vilket leder till att det lätt 

uppstår missförstånd. I det engelska språket finns det exempelvis en klar och tydlig skillnad 

mellan begreppet immigrant och refugee. Enligt FN:s flyktingkonvention definieras begreppet 

flykting som en person som flytt sitt ursprungsland på grund av att personen i fråga riskerar 

förföljelse bland annat på grund av dennes nationalitet, ras, och etniska tillhörighet. Det går 

att urskilja två typer av flyktingar, kvotflyktingar och facto-flyktingar. Kvotflyktingar 

inkluderar de personer som på egen hand inte kan fly och som därför är speciellt utsatta. 

Dessa personer kan till exempelvis vara offer för tortyr eller vara krigsskadade. Facto-

flyktingar inkluderar de personer som inte kan leva i sitt ursprungsland, detta på grund av 

sociala förhållanden (exempelvis förföljelse på grund av personens sexuella läggning) eller 

politiska konflikter som råder i landet. Det finns ytterligare en kategori invandrare och det är 

anknytningsfall där den främsta anledningen till att komma till Sverige är att få vara 
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tillsammans med en anhörig. För att förstå en persons nuvarande situation och dennes 

eventuella behov är de olika beteckningarna på olika indelningsgrupper av invandrare 

viktiga.(Allwood & Franzén, 2000) 

2.4 Integration 
Auguste Comte ansåg att mänskligheten var som ett enda stort samhälle där alla individer var 

integrerade. Den ena individens liv är knutet till den andres liv, utöver sig själv relaterar 

individen sig till andra människor vilket i sig innebär att individen ingår i en helhet: 

mänskligheten.( Østerberg, 1991) 

Westin (1999) förklarar begreppet integration med hjälp av tre betydelser. Den första 

betydelsen är den mest generella betydelsen som syftar till förhållandet mellan en helhet och 

de inkluderade delarna. Integration eller sammanhållning utgör det mest centrala 

karaktärsdraget på ett samhälle. Utifrån denna betydelse har integration betraktats som ett 

fenomen vilket berör samhällets avgränsade delar däri bland annat organisationer, grupper 

och institutioner men också samhället i dess helhet. Det finns två förklaringar till varför olika 

samhällen kan hålla samman, sammanhållningen kan i många fall bygga på att aktörerna 

formar sina liv utifrån förenade normer, värderingar och föreställningssystem. Detta innebär 

att sammanhållningen i samhället blir ett resultat av aktörernas likformighet. I dagens 

samhälle är bland annat massmedia och skolsystemet de centrala förmedlarna av samhällets 

föreställningar och värderingar. Denna typ av sammanhållningen definierar Westin (1999) 

utifrån Durkheim som tar upp begreppet mekanisk solidaritet. Den andra förklaringen till den 

sociala sammanhållningen är organisk solidaritet vilket innefattar specialisering och 

arbetsdelning. 

Nästa betydelse syftar till delaktigheten i samhällsgemenskapen. Den svenska 

assimilationsideologin ifrågasattes under 1960-talet samtidigt som etniska minoriteter ställde 

krav på ett erkännande av sin kulturella identitet. Detta genom att exempelvis få bedriva egna 

skolor. Begreppet integration introducerades som ett alternativ till den traditionella 

assimilationen då etniska minoritetsgrupper kunde behålla sin kulturella särprägel samtidigt 

som de fick möjligheten att delta i majoritetssamhällets politik, ekonomi och styre. 

Deltagande och delaktighet är i den här betydelsen av integration ett centralt kännetecken, det 

innebär således att etniska minoriteters integration i samhället anges som ett deltagande utan 

att individens personliga egenskaper måste förändras. Den slutgiltiga betydelsen av 

integration syftar till en process där kulturella och etniska minoriteter förenas i samhället. 

Integration ses i den här bemärkelsen som ett steg på vägen mot assimilation.(Westin, 1999) 

När det kommer till etniska och kulturella minoriteters integration finns det delar som är 

viktigare än andra. Den första är ekonomisk integration vilket innebär att gruppen har på 

samma villkor som de resterande aktörerna i samhället tillgång till arbetsmarknaden och den 

offentliga sektorn. Nästa del är social integration där en förutsättning för en välfungerande 

social integration är att individerna inte utesluts från gemenskapen på grund av exempelvis 

fördomar, det handlar om att individerna ska kunna mötas utan att det ska vara påtvunget.  En 

annan viktig del är politisk integration vilket handlar om att minoriteterna utnyttjar liksom 

alla andra sina möjligheter att kunna påverka olika politiska beslut, detta exempelvis genom 

att rösta vid allmänna val.(Westin, 1999) 

Det talas ofta om etnisk mångfald vid de offentliga samtalen om integration. Mångfald 

betyder ett ”stort och varierat antal” som ofta används som ett ”politiskt honnörsord”. Under 

1990-talet började begreppet dock att användas istället för mångkultur i samband med att 

invandrarpolitiken byttes ut till integrationspolitik. Syftet med begreppsbytet var att sända ut 
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signaler om att etnicitet enbart var en del av mångfalden, mångfalden i sin tur innefattade 

även sexuell läggning, kön, funktionsnedsättning med mera. Etnicitet som är ett av 

nyckelbegreppen i de flesta begreppsförklaringar av integration har ingen given betydelse, det 

används och förstås istället på ett mycket varierande sätt vilket i sin tur leder till att det 

komplicerar förståelsen av integration. (Westin, 1999) 

2.5 Segregation 

Etniska minoriteter i samhället kan inom segregerade gruppen vara välintegrerade och ha en 

god sammanhållning, utan att en samhällelig integration existerar. Begreppet segregation kan 

ses som en kontrast till integration vilket innefattar en eller flera förhållanden där minoriteten 

separerar från helheten. Begreppet bör dock inte ses som en ren motsats till integration, det 

bör istället ses som integration fast på en lägre nivå. Det är snarare så att motsatsen till 

begreppet integration är desintegration, ett samhälle som har slutat att fungera. (Westin, 1999) 

Segregation förknippas främst med uppdelningen i rummet, det är boendet som vanligtvis är 

starkt relaterad till de övriga samhällsområdena eftersom de ofta planeras efter rumsliga 

kriterier. De övriga samhällsområdena som segregation kan förekomma i är bland annat inom 

vården och omsorgen, utbildningssystemet, transport och kommunikationssystemet, 

arbetsmarknaden och på bostadsmarknaden. Boendesegregation innebär ett systematiskt 

fördelande av olika etniska minoriteter gällande bostäder. Det är framförallt etnicitet och 

samhällsklass som åtskiljer gruppen i det här fallet. I sin yttersta form betyder begreppet 

segregation en avsaknad av interaktion mellan olika befolkningsgrupper vilket i sin tur 

innebär en frånvaro av sociala relationer.(Westin, 1999) 

Begreppet avser både till själva processen som leder till segregation men även också ett 

tillstånd. Att tala om segregationsgrad är passande eftersom begreppet avser även små 

skillnader mellan olika gruppers uppdelning i rummet. Graden kan växla från en fullständig 

åtskillnad till ingen åtskillnad alls. Denna typ av segregationsgrad fås genom en jämförelse av 

befolkningens sammanhållning i delar av staden med befolkningens sammanhållning i hela 

stadsregionen. På så sätt kan slutsatser dras om hur förenade särskilda grupper är. Om 

befolkningens sammanhållning skiljer sig åt mellan olika delar av staden kan det konstateras 

att staden är segregerad.(Westin, 1999) 

I rapporten Integrationsarbete i civilsamhället- unga och äldre i blickfånget skrivet av 

socialstyrelsen står det att segregation kan uppfattas som ”att behandla en viss grupp 

människor sämre än andra”. Det var på 1960-talet då invandringen var stor som 

diskussionerna kring segregation flödade i landet. Vid den här tiden var innebörden av 

segregation en uppdelning av människor på grund av dennes hudfärg, denna innebörd kom att 

vidgas till att handla om en uppdelning om sociala indelningsgrupper i allmänhet. För att 

förstå begreppet segregation går det att se den utifrån två olika synvinklar, en påtvingad 

segregation mellan minoritetsgrupper eller en gemenskap som individen själv har valt.  

2.6 Tidigare forskning 

2.6.1Utanförskap 

Sernhede (2002) skriver i sin studie ”Alienation is my nation: hiphop och unga mäns 

utanförskap i Det nya Sverige” om begreppet invandrarungdomar vilket han anser är 

diskriminerande. Enligt författaren hänvisar begreppet invandrare till en andra klassens 

medborgare, men även också till att individen i fråga inte är en ”riktig svensk”. De ungdomar 

författaren träffade på under sin studie var många av de födda i Sverige men de uppfattades 
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fortfarande som invandrare av omgivningen. Vidare skriver författaren att begrepp som andra 

generationens invandrare bör elimineras ur det svenska språket. Under två år har författarna 

följt ungdomar i Hammarkullen, förorten i Göteborg. Förortslivet är fyllt av sammanhållning, 

en spontan förståelse för kulturen som uppstår i samband med blandningen människor och ett 

engagemang, men förortslivet är även fyllt av känslor av utanförskap och sociala problem. 

Författaren skriver också att en individ som invandrat från exempelvis England eller Tyskland 

blir inte betraktat som en invandrare på samma sätt som en individ från Asien kanske hade 

blivit då engelsmannen eller tysken är ”vit”. 

Bidragande faktor till varför en del individer stängs ute från samhället enligt Sernhede (2002) 

är samma orsaker som fan i de diskriminerande och postkoloniala strukturerna som har 

övertaget om invandrarnas tillvaro. En av dessa faktorer huruvida invandrarungdomars 

ställning i samhället karaktäriseras av föreställningen om att invandrarungdomarnas största 

problem är att de lider av ”kulturell identitetsdiffusion”. Problematiken ligger då i att 

invandrarungdomen utvecklar sin egen identitet i avbrottet mellan den svenska kulturen och 

föräldrarnas kultur vilket ofta innebär kulturkrock. Kulturkrock betyder att individen kan 

tillhöra en kultur som är antingen den svenska eller den etniska kulturen. Detta innebär i sin 

tur att perspektiv utvecklas som refererar individen till ett etniskt subjekt det vill säga att 

individen och dennes identitet skapas via den kulturella kontexten, omvärldsrelationen och 

föräldrarnas etniska tillhörighet. 

Vidare skriver Sernhede (2002) att majoriteten av ungdomarna han stött på är svenska 

medborgare, de är alltså svenskar men de känner sig inte som svenskar. Ungdomarna belyser 

även att det inte finns något alternativ som att återvända till ursprungslandet trots all släkt och 

vänner som är bosatta där.  

Nästa studie är ”Sveriges oälskade barn: att vara svensk men ändå” skriven av Mauricio Rojas 

( 2001) som handlar om ett gäng ungdomar med utländsk bakgrund och deras erfarenheter av 

att växa upp i Sverige. Gruppen invandrare ses som ett problem i samhället och många av de 

problem som råder i samhället anses bero just på invandrare.(Rojas, 2001) I studien tar Rojas 

upp tre viktiga problemområden, dessa är hur ungdomarna uppfattar sin existentiella situation, 

hur invandrarungdomarna hanterar sin livssituation och vilka reaktionsmönster de har 

utvecklat för att handskas med deras egna avvikelser och olikheter från den svenska 

normaliteten. Det slutgiltiga problemområdet är invandrarungdomarnas förhållningssätt till 

det svenska kollektivet men även också de eventuella konfliktsituationer som kan uppstå i 

samband med kontakterna och mötena med det svenska Sverige.(Rojas, 2001)  

Studien lyfter fram ett tydligt ”vi” och ”dem” tänkande bland ungdomarna där de betonar att 

de känner att det är svårt att vara sig själv när man umgås med svenskar eftersom de känner 

att de är starkt utpekade som invandrare. Detta i sin tur gör att ungdomarna söker sig till andra 

invandrarungdomar för att de känner en större gemenskap än med svenskarna.(Rojas, 2001)  

Mauricio Rojas skriver i sin studie att invandrarungdomar förknippas i många fall med 

identitetsproblem som i många fall stämmer in. Vidare skriver Rojas att det svenska samhället 

har minst lika allvarliga identifikationsproblem där ungdomarna inte passar i Sveriges 
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idealbild av sig självt, detta nämns dock inte i samma utsträckning som 

invandrarungdomarnas identifikationsproblem.(Rojas, 2001)  

Utifrån studien framkommer det att invandrarungdomarna inte kan identifiera sig som 

svenskar fullt ut, det framkommer även att invandrarungdomarna ser sig själva som olika och 

annorlunda. Invandrarungdomarna betonar skillnaden mellan de och svenskar på ett positivt 

sätt och inte något som de skäms över.(Rojas, 2001) 

2.6.2 Att integreras i en ny kultur 

Studien ”The Cultural Negotiations of Korean Immigrant Youth” (2005) bygger på 

sydkoreanska ungdomar i USA. I studien framkommer att de viktigaste anledningarna till att 

sydkoreaner invandrade till USA var för att ge sina barn en bättre chans till utbildning, 

sökandet efter ett bättre liv och att återförenas med sina familjemedlemmar. Invandrare får stå 

inför olika dilemman när de kommer till ett nytt land där ett exempel är när ursprungskulturer 

kommer i konflikt med den nya kulturens värderingar och miljö. Resultatet från denna studie 

som framkommer är att de sydkoreanska ungdomarna förväntades att byta sin identitet för att 

kunna uppnå förväntningarna i det amerikanska samhället. De intervjuade ungdomarna 

fortsatte med att de var tvungna att balansera sin ursprungskultur med den nya kulturen. De 

berättade även att de kände sig diskriminerande på grund av sitt utseende, då en av 

intervjudeltagarna berättade att hon inte kunde bli populär i skolan på grund av att hon inte 

uppfyllde normen med blont hår och blåa ögon. Vidare skriver författarna att de flesta 

koreaner i USA har fördomar mot afroamerikaner. Processen som invandrare går igenom när 

de ska försöka anpassa sig till den nya kulturen kallas för ackulturation. Begreppet 

ackulturation innebär en kulturpåverkan, således att det uppstår kulturell förändringsprocess 

mellan möten med olika kulturella traditioner. 

Nästa studie som heter ”Immigrant Youth: Acculturation, Identity, and  Adaptation” (2006) 

utgår från data av en annan internationell studie som handlar om invandrarungdomar i 13 

olika länder (Berry, Phinney, Sam och Vedder, 2006). Studien omfattar tre centrala frågor där 

den första handlar om hur invandrarungdomar lever i och mellan två olika kulturer. Den första 

kulturen innefattar ofta individens omgivning och familj, den andra kulturen innefattar 

samhället. Den andra centrala frågan i studien är hur invandrarungdomar lever och handskas 

med att leva i två olika kulturer och hur väl de lyckas att anpassa sig i samhället. Den tredje 

centrala frågan är huruvida det förekommer något samband eller inte mellan 

invandrarungdomarnas anpassning och hur engagerade de är i sina interkulturella relationer. 

Om sambandet mellan invandrarungdomarnas anpassning och engagemang i de 

interkulturella relationerna finns tror författarna till studien att utvecklingen kan styras genom 

strategier och program som ökar upplevelsen av ackulturation. Detta i sin tur kan innebära att 

de invandrarungdomar som måste anpassa sig till olika kulturer får positiva resultat i 

framtiden. En närvaro av integration uppstår om individens engagemang och dennes 

kulturella ursprung i det nya samhället eftersträvas. (Berry, Phinney, Sam och Vedder, 2006) 

Utifrån studien går det att se att de inblandade ungdomarna är bekväma i både den etniska 

ursprungskulturen och i det nya samhället men även också när det kommer till språket, 

kontakterna, värderingarna och termer av identitet. Integration kombinerar attityder både från 

ursprungskulturen och det nya samhället, författarna skriver att högre poäng indikerar till mer 

positiva attityder till de båda kulturerna vilket i sig leder till mindre marginalisering och mer 

integration. I studien framkommer det att det spelar roll hur länge invandrarungdomarna har 

bott i det nya landet, ju längre vistelsen i det nya landet är desto mer integrerade är de i 

samhället. Invandrarungdomarna bör även vara lika delaktiga i de båda kulturerna för att de 
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ska uppnå en bättre psykologisk och sociokulturell anpassning. Invandrarungdomars roller 

och identiteter och hur väl de anpassar sig i det nya samhället kan bäst förstås genom 

benämningar av interaktion mellan egenskaper och attityder hos invandrarungdomarna och 

svaren från det nya samhället. (Berry, Phinney, Sam och Vedder, 2006) 

De invandrare som lämnar sitt ursprungsland i hopp om ett bättre land har olika inställningar 

om att behålla sitt ursprungsland men även också försöka bli en del av det nya samhället. Vid 

anländandet i det nya landet integreras individernas inställningar med de faktiska och 

upplevda nivåerna av acceptans av invandrare och den officiella immigrationspolitiken. 

Invandrarens etniska identitet är stark när denne själv har en stark vilja att behålla sin etniska 

identitet eller när denne uppmuntras eller accepteras av det nya samhället. När invandraren 

inte assimileras i det nya samhället och denne känner sig accepterad kan det i sin tur leda till 

att individens etniska identitet framhävs som stark. Det beror även på hur invandraren 

uppfattar fientligheten som kan existerar i olika doser på olika ställen i det nya samhället, 

invandraren kan då avvisa eller tona ner sin egen etniska identitet medan andra kan hävda 

stolthet över sin etniska identitet och betonar solidaritet för att kunna hantera negativa 

attityder som framkommer i det nya samhället. (Berry, Phinney, Sam och Vedder, 2006) 

2.6.3 Samhällsinsatser för integration 

Den första studien heter ”The role of support network in the initial stages of integration: the 

case of West African newcomers in the Netherlands” (2009) och handlar om västafrikanska 

invandrare som har bosatt sig i Nederländerna. Studien fokuserar på de sociala nätverken som 

har hjälpt dessa invandrare i samband med inflyttningen till Nederländerna. Dessutom läggs 

fokus på vilken typ av socialt nätverk som dessa invandrare från Västafrika har varit beroende 

av, under vilka omständigheter de har haft behov av hjälp och hur länge. Det som författarna 

vill få ut av sin studie är att försöka förstå komplexiteten och dynamiken hos Västafrikanernas 

integration i Nederländerna samt varför en sådan process varierar från en individ till en annan. 

Författarna har valt att fokusera sin studie på västafrikanare eftersom dessa invandrare har 

nyligen kommit till Nederländerna och visar därmed en annorlunda integrations mönster som 

gör att de skiljer sig från andra invandrargrupper som har bott länge i Nederländerna. 

Det har visats att antalet nyanlända invandrare från Västafrika har minskat sedan 2002 och 

under 2004 var det fler som valde att lämna Nederländerna. Detta kan tolkas som att 

migrationspolitiken i landet blivit mer strikt eller att Nederländerna helt enkelt inte är lika 

attraktivt för västafrikanarna. En annan tolkning kan vara att västafrikanare är underskattade i 

den officiella statistiken, således att de individer som är papperslösa inte är studerade vilket 

gör att det är svårt att få en konkret uppfattning av vad som kommer in och ut baserat på det 

nuvarande systemet. Ytterligare en tolkning kan vara att migrationen sker på ett mer kraftfull 

sätt, nu är det lättare för nyanlända invandrare hitta vad de letar efter och om de misslyckas 

med att få uppehållstillstånd kan detta leda till att invandraren flyttar till andra länder som är 

mer flexibla. (Hames & Mazzacuto, 2009) 

Det sociala nätverket har ingen koppling till exempelvis familjerelationer utan är fokuserat på 

varför en del västafrikanare väljer att flytta till Nederländerna då de inte känner någon i 

landet. De nyanlända bygger ofta sin vistelse på ”Weak tie networks”. Människor har ofta ett 

starkt nätverk som innebär starka band och de som inkluderas i en individs nätverk är i många 

fall familj och vänner. Det finns även svaga band som inkluderar kollegor och bekanta som 
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individen inte är starkt sammanbunden till. De starka banden är vanligtvis lättare att komma 

åt än de svaga banden. (Hames & Mazzacuto, 2009) 

Individens nätverk kan bidra till materiella resurser såsom information, flygbiljetter, visum, 

pengar bostad och moraliskt stöd. Sannolikheten att nya dörrar öppnas är större med hjälp av 

invandrarens kontakter. Det som kan vara negativt är att invandraren fastnar i en särskild typ 

av miljö vilket gör att invandraren begränsar valmöjligheterna och förhoppningar. Risken 

finns också att invandraren missbrukas av de jämnåriga. Det som är mindre tydligt är källor 

till stöd och vad det är som exempelvis motiverar en individ att ge stöd till andra och denne 

individ i sin tur förväntar sig i gengäld. Det finns förklaringar till detta att olika individer 

väljer att agera på ett sätt eftersom de tar till sig sociala normer och värden på olika sätt. Detta 

leder till ”norm introjection”. I den första förklaring är stöd något som kan förstärkas av 

starka värderingar. De sociala relationerna omvandlas progressivt till sociala skyldigheter och 

de individer som är utan bekymmer känner sig förpliktiga att hjälpa de individer som har det 

mindre bra eftersom det är den rådande normen som existerar i samhället.  I den andra 

förklaringen är stöd något som bygger på starka personliga värderingar och behöver inte alltid 

reflektera en dominerande synsätt. Detta kan förklara varför vissa institutioner eller individer 

hjälper vissa grupper som har blivit socialt marginaliserade. (Hames & Mazzacuto, 2009) 

Det finns olika stödgrupper och dessa stödgrupper har tre funktioner. De hjälper invandrare 

med att utföra de tjänster de inte klarar av att hantera på egen hand. De hjälper de att hålla 

kontakt med exempelvis olika myndigheter eftersom det är svårt för invandrare att integreras 

med myndigheter i en miljö som betraktas som främmande. De hjälper även individen att 

hålla kontakten med andra sociala nätverk. (Hames & Mazzacuto, 2009) 

I början bildades dessa stödgrupper för att specifikt kunna hjälpa individer från Nigeria. Detta 

berodde på att de varken kände någon i Nederländerna och att de inte hade något att äta, inget 

att göra och ingenstans att bo. Vissa stödgrupper är även inriktade på ensamstående mammor 

från Västafrika då dessa varken har vänner eller familj i Nederländerna. Flera av dessa 

ensamstående mammor har blivit utslängda från sina. Det finns även andra stödinstitutioner 

som erbjuder hjälp som till exempel olika kyrkor och NGO (Non-Governmental 

Organization). De hjälper bland annat med de grundläggande behoven som bostad, mat, 

kläder och sjukvård. De flesta västafrikanare som kom till Nederländerna för flera år sedan 

och som idag är välstadgade i landet, berättar att det beror på deras egna personliga historia 

som de väljer att hjälpa andra nyanlända invandrare från Afrika då de vet hur svårt det är att 

starta upp ett nytt liv i ett nytt land. Det finns andra stödgrupper som hjälper invandrare att 

integreras i det nya samhället och erbjuder bland annat hjälp att underlätta kontakten med 

andra sociala nätverk som kommer ge ett mer långsiktigt stöd. Huvudsakligen med denna 

hjälp är att underlätta interaktionerna för invandrarna och kan därmed så småningom flytta ut 

och lyckas lösa sina egna problem. Ett bättre kontaktnät kan öka möjligheten till nya val 

möjligheter. Ett utökat kontaktnätverk innebär inte alltid att det är tillräckligt och kan även 

leda till att vissa invandrare lämnas utanför systemet. (Hames & Mazzacuto, 2009) 

I nästa studie som heter ”The Integration of Immigrants in Northern Sweden: A Case Study of 

the Municipality of Strömsund” (2009) tas invandrares integration i norra Sverige upp. 
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Uteslutanden och social segregation har blivit allt vanligare på grund av besparingarna av 

integrationsåtgärder som skedde under 1990-talet. Ett flertal invandrare var tvungna att leva 

som ekonomiska och sociala främlingar i förorterna i Malmö, Stockholm och Göteborg. 

Sedan 1997 har den svenska integrationspolitiken begärt att den privata och offentliga sektorn 

ska ta hänsyn till den kulturella och etniska mångfalden i landet. Ett förekommande fenomen 

som anger att det råder brist på integration och tillgång till de offentliga medlen framkommer 

inte enbart i städer utan även på landsbygden. Ett exempel som tas upp av författarna är att det 

finns fler invandrare i norra Sverige som är sämre integrerade i arbetsmarknaden än de 

invandrare som bor i Stockholm, även om dessa invandrare uppe i norr inte lever i ekonomisk 

och kulturell segregation. Om invandrare är mer utspridda kan det leda till en positiv social 

interaktion men det kan även leda till isolering från majoritetssamhället och från den etniska 

gemenskapen. De olika typerna av segregation kan skifta från grupp till grupp och beror även 

på vart den äger rum. 

 

Cyetkovic (2009) talar om Diaz (1993) som har utifrån samlad data utvecklat en modell som 

består av två faktorer där den första faktorn innebär att individens förhållanden består av tre 

variabler. Variablerna är att kunna bli motiverad för att i sin tur kunna integreras, personliga 

resurser som uppfyller förutsättningar för integration och slutligen vilket pris en individ är 

vilig att betala för integreringen. Den andra faktorn är en innehållsbaserad faktor som innebär 

att den innehåller både främjande och hindrande variabler. Det innebär att variablerna 

anspelar på de möjligheter och hinder som kan förekomma I samhället och antingen förlänga 

eller stimulera integrationsprocessen. Enligt Diaz (1993) är utbildning ett av de främsta 

hjälpmedlen för en invandrare och kan även underlätta upprättandet av kontakter med 

lokalbefolkningen. Diaz delar även begreppet integration på sju lika nivåer. 

Integrationsprocessen delas upp i en primär och sen sekundär fas. Den primära fasen innebär 

bland annat att invandraren förväntas lära sig språket i det nya samhället och kunna försörja 

sig själv. Invandraren förväntas även ha tillgång till social kapital vilket innebär vänskap, nära 

relationer och ett socialt nätverk. Den sekundära fasen innebär att invandraren exempelvis 

deltar i den politiska sfären, har ett intresse av att bilda en familj med en partner från 

majoritetsbefolkningen och slutligen identifieras med majoritetsbefolkningen. 

 

Det finns även en del förväntningar på människor som flyttar till ett nytt land. Dessa 

förväntningar kan bland annat vara att individerna ska investera en del av sina personliga 

resurser för att öka möjligheten att integreras i den nya omgivningen. Diaz (1993) skriver att 

de personliga tillgångarna (utbildning, arbetslivserfarenhet och språkkunskaper) som 

invandrarna har är en stor tillgång till strukturell integration. Integration är en ömsesidig 

process som antyder på att majoritetsbefolkningen är intresserade av att integreras med 

nyanlända invandrare. Detta i sin tur kommer leda till att de sociala värderingarna och 

normerna successivt kommer att förändras genom att de olika människorna påverkar 

varandra.  För att en integrationsprocess ska påbörjas bör de nyanlända invandrarna ta en mer 

aktiv roll i de olika sociala förhållanden som äger rum. (Cyetkovic, 2009) 

 

Cyetkovic (2009) skriver om projektet som handlar om att få mer invandrare att bosätta sig i 

Strömstad och hur de invandrarna upplever flytten. Det framkommer att de personliga 

resurserna som ska kunna främja integrationen har en viktig roll. Ett av dem ursprungliga 

antaganden som genomgick i projektet var att invandrarna sågs som en tillgång redan från 

början. Konceptet som var att dessa invandrare var villiga att investera sina personliga 

resurser för att integreras i den nya omgivningen. För att förberedda lokabefolkningen på att 

det inte skulle uppstå några hinder som skulle göra integrationen mindre lyckas fick 

lokalbefolkningen information. Dessutom framhöll kommunen olika idéer som gick ut på att
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provocera fram olika reaktioner bland lokalbefolkningen och därmed ta itu med de fördomar 

som kunde existera. Detta var däremot inte lätt att genomföra då lokalbefolkningen var mer 

oroade över riskerna som skulle framkomma och det var en utmaning att få dessa att acceptera 

invandrarna som skulle flytta till Strömstad. Den vanliga stereotypen om invandrarna är att de 

bland annat är arbetslösa, talar dålig svenska och har en liten chans att kunna förändra sin 

livssituation. För att öka förtroende hos lokabefolkningen utfördes ett försök om att informera 

dem om den demokratiska processen i samband med detta projekt. Ytterligare gavs detaljerad 

information om alla relevanta perspektiv som kunde komma fram om den givna situationen. 

Detta gjorde att många av lokalbefolkningen blev mer eller mindre direkt involverade i 

projektet. 

 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

3.1 Habitus 
Relationen mellan de mentala strukturerna och de sociala strukturerna är ett av huvudtemana i 

Bourdieus sociologi. Det som fungerar som en förbindelselänk mellan dessa begrepp är 

habitus som innefattar ett system av permanenta men föränderliga dispositioner. Det är genom 

dessa dispositioner som individen bedömer, uppfattar och handlar i världen.(Andersen & 

Kaspersen, 2003) 

Enligt sociologen Pierre Bourdieu väger en individs tidigare erfarenheter mer än de 

erfarenheter som kommer att komma senare i livet. Vidare menar Bourdieu att en individ 

formas efter dennes tidigare erfarenheter och hur denne formas som individ beror mycket på 

omgivningsförhållanderna där individens skillnader och olikheter är relaterade till dennes 

uppväxt. Eftersom det är lättare att som barn ta intryck från omgivningen spelar barndomen 

en viktig roll för vi individen formas, faktorer såsom kollektiva minnen, sociala erfarenheter, 

olika sätt att tänka och röra sig bildar tillsammans dispositionerna. Det är även under 

barndomen som habitus utvecklas som i sin tur leder till hur individens olika livsstilar 

kommer att se ut i framtiden. Genom habitus möjliggörs individens olika dispositioner i 

samhället då den gör omvärlden begriplig för individen så att denne vet hur han/hon ska agera 

och tänka i nya situationer, den hjälper även individen att bli mer orienterad. Habitus kan ses 

för individen som ett förkroppsligat kapital, ett exempel på detta är när en individ pratar om 

religion, musik etcetera med en annan individ. Individen föredrar i många fall att prata med en 

annan individ som har någorlunda samma inställning som en själv. (Andersen & Kaspersen, 

2003) 

Beroende på vilka situationer individen möter ger habitus upphov till olika handlingar därför 

kan habitus rättare sagt ses som en källa för olika handlingsstrategier än som en uppsättning 

av färdiga handlingsmodeller. Bourdieu använder sig bland annat av begreppet hexis i 

diskussionerna beträffande habitus. Enligt Broady är begreppet synonymt med habitus, 

begreppet används i många fall som “kroppsligt hexis” vilket får dispositionerna att framstår 

som permanenta eftersom de har förkroppsligats. Begreppet används i The State Nobility vid 

jämförelsen i klädsel och utseendet mellan elever i olika utbildningar medan det i Homo 

Academics används som “anda” eller “något visst”.(Skeptron, 2001) 

3.2 Modeller för etnisk integration 
Flertalet av världens nationer kännetecknas av befolkningar som är multietniska och 

mångkulturella vilka har formats under flera århundraden. I många länder är den etniska 

mångfalden en följd av en historia med förändrade gränser. Det finns även samhällen som 
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blivit mångkulturella under en kortare tid och detta på grund av politiska beslut som 

uppmuntrat migration. Anthony Giddens (2007) nämner tre viktiga modeller för etnisk 

integrering som tillämpas i ovannämnda samhällen. De tre viktiga modellerna är 

assimilering(assimilation), smältdegel och kulturell pluralism. 

Den första modellen assimilering innebär att den som invandrat till det nya landet överger sitt 

kulturella ursprung och blir delaktig av det nya samhällets traditioner, normer, seder och 

värderingar. En assimilering som är positiv innebär att invandraren har lärt sig det nya 

språket, ändrat klädsel, kulturella uppfattningar och livsstil.(Giddens & Griffiths, 2007) 

Nästa modell är smältdegel som till skillnad från assimilering vill att invandrarnas traditioner 

och kulturella tillhörighet ska blandas med majoritetsbefolkningens livsstil och kultur. Detta 

för att i sin tur skapa en grund för nya kulturella ideal. Enligt många är denna modell den 

mest önskvärda följden av den etniska mångfalden. De traditioner och kulturer som 

minoriteter ofta tar med sig till ett nytt land ska inte överges utan ska snarare vara en 

bidragande faktor till en social miljö som ständigt förändras.(Giddens & Griffiths, 2007) 

Den sista modellen är kulturell pluralism vilket innebär att alla olika subkulturer erkänns och 

accepteras med samma rättigheter som majoritetssamhället. Detta för att skapa en utveckling 

mot ett samhälle som grundas på en pluralistisk syn. De etniska subkulturerna ska beaktas och 

respekteras som viktiga delar av landet. Pluralismen är enligt många ledare för de etniska 

minoriteterna en realistisk väg att gå, det är dock ett avlägset mål och kräver stora åtgärder för 

att nå upp till en status som ”olika men jämlika”. Etniska minoriteter uppfattas fortfarande 

som ett hot mot den ”nationella kulturen”, jobben och mot den personliga tryggheten och det 

är en vanlig strävan att utse de etniska minoriteterna som syndabockar för det ena och 

andra.(Giddens & Griffiths, 2007) 

3.3 Kommunikation 

Begreppet kommunikation betyder att något blir gemensamt däri bland annat avsikter och 

tankeinnehåll. Vi människor delar och meddelar känslor, värderingar, upplevelser och 

innebörder och det är språket och kommunikationen som gör det möjligt för oss att möta både 

oss själva och andra människor. Att människor kan skapa något gemensamt i samband med 

mötet betyder att vi har kompetensen att både psykologiskt och socialt hantera vårt språk. 

Kompetensen som vi får ges halvt omedvetet exempelvis att äta med kniv och gaffel, som 

barn fick vi lära oss hur ”det skulle vara”. (Nilsson & Waldemarson, 2007) 

Kommunikation handlar bland annat om påverkan, känsla, information, tanke och bekräftelse, 

det är med kommunikationen som människor visar hur de upplever och reagerar på den andra 

individen de talar med. Detta innebär i sin tur att kommunikation också kan liknas vid en 

process där två eller flera individer skickar och förmedlar budskap till varandra där de bland 

annat visar hur de uppfattar sig själva och hur de påverkar varandra. Kommunikation handlar 

inte om avtryck av idéer eller kopiering för den delen, det handlar snarare om att vi människor 

sänder ut en tanke. Tanken kodas till ett budskap som sänds iväg, detta i sin tur tolkas av 

mottagaren som förhoppningsvis delar samma tanke och uppfattning. Det är därför budskapet 

är den viktigaste delen i kommunikationen, att budskapet får samma innebörd hos både 

sändare och mottagare. (Nilsson & Waldemarson, 2007) 

3.3.1Kommunikationsteori 

Det finns två inriktningar på den här teorin, dels en som är processinriktad och en som har 
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riktat in sig på betydelse. Den första inriktningen, processinriktning handlar om att 

kommunikation i grund och botten kan ses som en överföring av budskap. En beskrivning ges 

om vad som händer i överföringen och vilket resultat överföringen i sin tur leder till. 

Kommunikationsprocessen delas i mindre delar, detta för att få en bättre överblick och klarhet 

i analysen. Dessa delar kan exempelvis vara roller, självbild, tolkningar och situationer. Den 

processinriktade kommunikationsteorin är förknippad med vetenskaper såsom sociologi och 

psykologi, detta innebär att handlingar och upplevelser blir naturliga i samspelet att analysera. 

Kärnan i teorin ligger på den sociala situationen där kommunikationen äger rum, sändaren, 

budskapet och mottagaren. Det ligger i människans natur att kommunicera med människor, 

detta gör att människor inte kan avstå från att kommunicera med varandra. (Nilsson & 

Waldemarson, 2007) 

Ett begrepp som är en väsentlig del av kommunikationsprocessen är återkoppling vilket 

innebär att mottagaren av budskapet i sin tur förmedlar det tillbaka till sändaren, det som 

sänds tillbaka ska inte vara en reflektion, det som sänds tillbaka är vad mottagaren har 

uppfattat att budskapet varit. (Nilsson & Waldemarson, 2007) 

Kommunikationen kan påverkas på många olika sätt, författarna menar vidare att både 

mottagaren och sändaren av budkapet kan påverka eller påverkas av budskapet, detta bland 

annat genom inre konflikter. En individ kan exempelvis vara irriterad, orolig eller känna 

aggression vilket påverkar sättet som budskapet i sin tur sänds på, på ett negativt sätt. På 

samma sätt kan budskapet påverkas på ett positivt sätt det vill säga om mottagarens/sändarens 

känslor är positiva, exempelvis glädje. (Nilsson & Waldemarson, 2007) 

4. METOD 

4.1Val av metod 

Bryman (2002) skriver att den kvalitativa forskningsmetoden syftar till att besvara hur och 

varför frågor. Fokus är inte på antal eller kvantitet utan på att skapa en ökad förståelse kring 

hur fenomenet som är avsett att studera förhåller sig. I denna studie är fokus att undersöka 

faciliatorer och hinder samt erfarenheter kring integration hos invandrarungdomar. För att 

besvara detta är vår valda metod kvalitativa intervjuer då fokus är på erfarenheter hos 

subjekten aktuella i studien. Det svar som fås med kvalitativa intervjuer är respondenternas 

subjektiva upplevelse och erfarenhet av integration. En kritik mot kvalitativa studier finns 

beträffande generaliserbarhet då exempelvis dessa ungdomars erfarenheter ej behöver 

överrensstämma med andra ungdomar i samma situation. Dock brukar man diskutera 

överförbarhet i samband med kvalitativa studier, detta innebär att de resultat som 

framkommer kan överföras till andra ungdomar i en liknande situation. Svenning (2003) 

menar att en kvalitativ studie är i första hand inte ute efter att generalisera utan snarare att 

beskriva eller förklara fenomenet. Den främsta avsikten med studien har varit att exemplifiera 

och även få en ökad förståelse och en mer djupgående beskrivning av det aktuella 

forskningsområdet.  

En kvalitativ studie kan ha olika ansatser, vår studie skulle kunna ses som induktiv då vi ej 

utgår från teori utan utgår från övergripande teman. I den kvalitativa forskningsmetoden 
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erhålls kunskapen om respondenternas personliga upplevelser från respondentens egna 

uttryck, meningsbeskrivningar och ord. På grund av flexibiliteten har vi valt att använda oss 

av en öppen intervjuguide med enbart övergripande teman som utgångspunkter. Detta ger 

möjlighet till att fokusera oss på hur respondenterna upplever situationen och vi kan även få 

en djupare kunskap utifrån deras perspektiv. Semistrukturerade forskningsintervjuer tillåter 

oss att ställa eventuella följdfrågor vid intervjutillfället och vi behöver därför inte enbart följa 

en intervjumall till punkt och pricka. (Bryman, 2008) 

I en kvalitativ metod används ofta citat från respondenterna för att belysa deras tankar, 

känslor, kunskaper och attityder (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Det insamlade 

material forskaren får genom exempelvis en intervju är ofta detaljerat och rikligt. I denna 

studie redovisas resultaten nära empirin för att vara så nära respondenternas utsagor som 

möjligt.  Den kvalitativa metoden tillåter skillnader där det finns en viss toleransnivå för 

motsägelser och tvetydigheter eftersom det råder en viss osäkerhet i det situation/problem 

forskaren studerar. Eftersom forskningsmetoden ser till helheten ger den även alternativa 

förklaringar, det innebär att situationen kan ses utifrån flera perspektiv och 

synvinklar.(Denscombe, 2000) 

Forskningsprocessen vid en kvalitativ studie består sammanlagt av sex steg, det första steget 

är en tematisering av det fenomen som ska studeras, under det här steget ska bland annat en 

allmän beskrivning av syftet, metoden och problemområdet tas upp. Även tidigare förkunskap 

och förförståelse som finns hos forskaren ska tas upp och hur detta i sin tur kan komma att 

påverka uppläggningen av studien. Nästa steg i forskningsprocessen är planering av studien, 

under det här steget ska forskaren bestämma vilken typ av intervju som ska genomföras, ska 

det vara fokusgruppsintervjuer, individuella intervjuer eller gruppintervjuer och hur många 

intervjupersoner behövs för att besvara studiens syfte. Det tredje steget är utformning av en 

intervjuguide där forskaren ska utforma en intervjuguide samt uppmärksamma teman. 

Nästkommande steg är utskrift av insamlade intervjudata vilket innebär att forskaren 

undersöker att han/hon förstår de meningar som respondenterna uttryckt verbalt. Detta kan 

exempelvis göras genom att lyssna på olika partier av den inspelade intervjun vid olika 

tillfällen för att se om det har skett några förändringar i meningsinnehållet. Det femte steget är 

analys, validering och verifikation där forskaren bör testa alternativa förklaringar samt ge 

olika grunder till varför en viss förklaring av situationen är mer rättvisande än en annan. Det 

sjätte steget är rapportskrivning vid kvalitativa studier. De olika delarna i den kvalitativa 

rapporten ska hållas samman av en inre logik där syftet, problemet/situationen, tidigare 

studierna, datainsamlingsteknikerna och resultatet är lättbegripliga och tydliga. (Larsson m.fl. 

2005)  

4.2 Urval 

För att studiens syfte skall uppfyllas har vi valt att vända oss till invandrarungdomar mellan 

åldrarna 15-20 år. Vi har valt ungdomar i dessa åldrar för att de är så pass gamla nu att de kan 

föra sin egen talan enligt socialtjänstlagen 11 kap. 10§ och det krävs därmed inget samtycke 

från vårdnadshavarna. Vi sökte ungdomar med varierande åldrar inom åldersgränsen och 

fritidsgården är ett sådant ställe där det finns ungdomar i alla åldrar. Urvalet har gjort utifrån 

ett kriterieurval vilket innebär att det på förhand har bestämts kriterier som ligger till grund 



19 
 

för valet av respondenter. Ett av kriterierna för att vara med i studien var att ungdomarna 

skulle vara födda i ett utomeuropeiskt land, detta för att vi tror att de kulturella skillnaderna är 

större. Urvalet har inte baserat på ett genusperspektiv och därmed har könet inte spelat någon 

roll i studien. Sammanlagt har tio respondenter intervjuats varav fyra tjejer och sex killar. Två 

av respondenterna kommer ifrån Turkiet, vi valde att ha med dessa respondenter i alla fall 

eftersom vi tror att det råder stora kulturella skillnader trots att halva landet ligger i Europa.    

4.3 Intervjuguidens utformande 

Larsson m.fl. (2005) nämner tre olika intervjustrategier vilka är den allmänna intervjuguiden, 

den informella konversationsintervjun och den standardiserade öppna intervjun. På grund av 

flexibiliteten har vi valt att använda oss av den allmänna intervjuguiden även kallad 

semistrukturerade forskningsintervjuer. Genom en semistrukturerad forskningsintervju får vi 

möjligheten till att fokusera oss på hur respondenterna upplever situationen och vi kan även få 

en djupare kunskap utifrån deras perspektiv. Den semistrukturerade forskningsintervjun 

tillåter oss att ställa eventuella följdfrågor vid intervjutillfället och vi behöver därför inte 

enbart följa en intervjumall till punkt och pricka.(Bryman, 2008)  

Enligt Denscome (2009) är den personliga intervjun den vanligaste typen av semistrukturerad 

intervju. Det betyder att ett samtal sker mellan en forskare och en respondent. Fördelarna med 

denna typ av semistrukturerad intervju är att det är relativt enkelt att arrangera ett möte mellan 

en respondent och forskaren dessutom kommer all information och uppfattningar endast från 

en källa, det vill säga respondenten. Att intervjua endast en person i taget underlättar arbetet 

för forskaren då denne har bara en respondent i taget att fokusera sig på dessutom blir 

transkriberingen lättare att utföra då fokus ligger endast på en person.  

4.4 Tillvägagångssätt 

Vi kontaktade ett flertal fritidsgårdar genom både mail och telefonkontakt men också besök 

på flertalet fritidsgårdar. I de mail som skickades ut fanns informationsblad om studiens syfte 

och kriterier (bilaga 1). Vi fick slutligen kontakt med en fritidsgård och ledaren på 

fritidsgården ville att vi skulle höra av oss via telefon innan vi besökte fritidsgården vilket vi 

gjorde. Väl på plats informerade vi de ungdomar vi kom i kontakt med om studiens syfte och 

intervjuerna. Efter vårt första besök ville fem ungdomar delta i intervjuerna som ägde rum 

dagen där på i ett rum som personalen på fritidsgården fixade åt oss. Under intervjudagen 

ville ytterligare fem ungdomar delta i intervjuerna och därmed fick vi sammanlagt tio 

ungdomar. Under första besöket framkom det att många av ungdomarna inte visste vad 

begreppet integration betydde, därför förklarade vi vad integration betydde. Vid varje 

intervjutillfälle började vi med att informera ungdomarna om undersökningens syfte, om vi 

hade tillåtelse att spela in samtalet och förklarade för de att det som tas upp under intervjun 

kommer att behandlas konfidentiellt. Efter intervjuerna satte vi oss ner och transkriberade de 

färdigställda intervjuerna tillsammans. 

4.5 Hermeneutik 

Hermeneutiken handlar om en förståelse av en text därför har förförståelsen hos undersökaren 

en viktig roll. En forskningsintervju kan ses som ett givande kunskapssamtal, om samtalet i 

sin tur spelas in med hjälp av en bandspelare kan det resultera i att texten bli ett föremål för 
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tolkning. Den så kallade hermeneutiska cirkeln kännetecknas bland annat av denna tolkning. 

Textens mening delas upp i flera olika delar, detta för att en förståelse för textens helhet ska 

utvecklas. (Larsson, m.fl., 2005) 

4.6 Validitet och reliabilitet  

Begreppet validitet innebär att vi mäter det problem vi avser att mäta och inte något annat, 

exempelvis om när vi mäter om klienten har depression, så vill vi enbart mäta depressionen 

och inte exempelvis klientens självkänsla eller ångest. (Thyer, 2010) 

Studiens validitet är till stora delar beroende av den förmåga, kompetens och empati vi har när 

vi undersöker vårt forskningsområde. Kunskapen om forskningsområdet tillskaffades genom 

inläsning av litteratur inom forskningsfältet. Något som kan ha försvagat studiens validitet är 

att vi inte har några större erfarenheter av intervjuer och därmed kan ha missat att följa upp 

med följdfrågor eller annan information.   

Vid utformandet av studiens teman kopplade vi det till studiens syfte och frågeställningar, 

detta för att frågorna skulle besvara det studien avser att undersöka. En reflektion är att vi 

skulle ha använt oss utav olika pilotgrupper/testgrupper för att se om våra intervjufrågor var 

begripliga och lätta att besvara. 

Det finns olika typer av validitet några exempel är Face validity vilket är en självklar validitet 

som anger om mätningen verkar mäta det som den är avsedd till att mäta. Nästa typ är 

innehållsvaliditet som hänvisar till utvärdering av mätningar av en insats för att avgöra 

huruvida de är representativa eller inte för det område som insatsen syftar till att undersöka. 

Kriterievaliditet hänvisar till hur bra en testvariabel sammanställs med ett redan uppsatt 

kriterium, denna typ av validitet delas ytterligare in i två delar samtidig och prediktiv 

validitet. Samtidig validitet innebär att en mätning görs av kriterievariabeln vid samma 

tillfälle och resultaten sammanställs. Vid den prediktiva validiteten görs mätningen av 

kriterievariabeln längre framåt i tiden, sambandet kan då ange hur bra mätningen kunde 

förutspå resultaten. (Thyer, 2010) 

Inom mätningar används begreppet reliabilitet (tillförlitlighet) vilket anger tillförlitligheten i 

mätningen som gjorts. Resultatet ska vara densamma vid upprepade mätningar och oberoende 

av vem det är som utför mätningen. Ett exempel som Thyer (2010) nämner är en badrumsvåg, 

en pålitlig badrumsvåg kommer att ge dig samma resultat om du stiger av vågen och sedan 

stiger omedelbart upp igen. Frågan om tillförlitlighet är mer komplicerat än exemplet med 

badrumsvågen, detta eftersom människor är komplexa aktörer och reagerar ofta inte på 

insatser på ett konsekvent sätt. 

Vi har utfört en kvalitativ studie för att få en djupare bild av invandrarungdomars upplevelser 

av integration i det svenska samhället. Vi utförde de individuella intervjuerna endast en gång 

och på grund av detta kan vår studie ha en låg reliabilitet eftersom vi inte kan konstatera att 

resultatet kommer bli densamma om intervjuerna genomförs ytterligare en gång. Intervjuerna 

genomfördes av samma moderator och det kan finnas en möjlighet att svaren. En annan sak 

som kan tänkas sänka reliabiliteten i studien är den semistrukturerade intervjuguiden. Vi 

ställde alla frågor till alla respondenter, dock förekom det olika följdfrågor som uppstått 
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beroende på hur respondenten svarat. Detta betyder att intervjuerna inte gick till på samma 

sätt.  

4.7 Analys av empiri 

Under de kvalitativa intervjuerna är det väsentligt att använda bandspelare på grund av flera 

orsaker. Genom att spela in intervjun på en bandspelare kan forskaren använda sig av 

utförliga citat sagt av respondenterna, detta gör att forskaren har en pålitlig databas att ha som 

utgångspunkt vid den kvalitativa analysen (Larsson, m.fl. 2005). Vi har valt en kvalitativ 

innehållsanalys som analysmetod. Det finns två typer av innehållsanalys, en manifest och en 

latent. Vid en manifest innehållsanalys beskriver forskarna exakta uttryck som framkommit 

under intervjun, vid en latent innehållsanalys gör forskarna en tolkning av texten. Vi har valt 

att använda oss av den manifesta innehållsanalysen som sker i tre steg. Enligt Graneheim & 

Lundman (2004) kan analysen gå till på följande sätt: Forskarna börjar med att läsa igenom 

det insamlade datan ett flertal gånger för att få en känsla av helheten. De meningar eller fraser 

som innehåller data som är relevanta och där sammanhanget kvarstår plockas ut. Dessa 

meningsbärande enheter som det kallas kan skilja sig i längd mellan ett helt stycke eller en 

kort mening. De skillnader och likheter som framkommer ur datan ska också jämföras och 

identifieras. De meningsbärande enheterna ska i sin tur kortas ner så att de blir mer 

lätthanterliga men på ett sådant sätt att det centrala innehållet bevaras. Efter att detta har gjorts 

ska enheterna kodas och grupperas i olika kategorier som återspeglar intervjuernas centrala 

innehåll.  

 Följande steg har tagits vid analys av empiri. 

1) De transkriberade datamaterialet lästes igenom, som en helhet av författarna var för 

sig för att skapa en bild av materialet 

2) Materialet kodades utifrån de valda temana, detta med att nya teman kunde 

framkomma i beaktande. 

3) Kodningarna diskuterades av författarna tills konsensus rådde kring tolkningarna av 

utsagorna.  

4) Citat lyftes fram ur materialet för att återspegla respondenternas utsagor. 

4.8 Etiska överväganden 

I en kvalitativ forskningsstudie får forskaren i många fall ta del av personlig och känslig 

information och det är därför väldigt viktigt att respondenterna informeras om de etiska 

riktlinjerna som finns. Larsson m.fl. (2005) tar upp dessa riktlinjer som är informerat 

samtycke, konfidentialitet och konsekvenserna för respondenterna att delta i intervjun.  

Den första riktlinjen anspelar på att respondenterna informeras om det allmänna syftet med 

studien och hur studiens upplägg ser ut, det är också viktigt att forskaren informerar 

respondenterna om de tänkbara för och nackdelar som kan finnas med att delta i studien. 

Forskaren ska även informera respondenterna om att de närsomhelst kan avbryta sitt 

deltagande utan att behöva ange ett skäl och att deras deltagande i studien är frivilligt. 
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Konfidentialiteten anspelar på att den personliga information som respondenterna anger vid 

intervjutillfället inte kommer att redovisas i den slutgiltiga versionen av studien på ett sådant 

sätt att andra kan se vem det är som lämnat vilket utlåtande. Forskaren måste garantera för 

respondenterna att konfidentialiteten respekteras eftersom det inte är ovanligt att 

respondenterna berättar mer än vad de har tänkt berätta vid intervjutillfället. Om det finns 

beskrivna utlåtanden som kan riskera att respondentens identitet kan spåras kan forskaren 

ändra något i utlåtandet, förutsatt att meningsinnehållet inte ändras. Om det mot förmodan 

inte skulle gå att ändra i utlåtandet måste respondenten ge sitt godkännande. Huvudprincipen i 

den kvalitativa forskningsmetoden är att ny och viktig kunskap skall erhållas utan att 

respondenterna tas till skada på något sätt. (Larsson m.fl. 2005) 

RESULTAT 

5.1 Respondenternas bakgrund 

Vi har valt att inte gå ut med samtliga respondenters riktiga namn och har därmed kodat 

namnen.  

Den första respondenten är en 15 år gammal kille vid namn Yassin. Yassin kom till Sverige 

vid 3 årsåldern och har bott i Sverige sen dess. Yassin kommer ursprungligen från den syriska 

delen av Kurdistan, dit åker han och hälsar på nästan varje sommar.  

Nästa respondent är Abdullah som är 18 år gammal. Abdullah kom till Sverige vid en relativt 

sen ålder, nämligen 12 årsåldern. Abdullah kommer ursprungligen från den irakiska delen av 

Kurdistan och dit åker han cirka två gånger per år.  

Den tredje respondenten, Fatima som även hon kommer från Kurdistan är 16 år gammal. Hon 

kom till Sverige vid 1 årsåldern och brukar sällan åka tillbaka. Hon har bara varit tillbaka till 

Kurdistan en gång sedan hon och familjen flyttade till Sverige.  

Ranya är den fjärde respondenten och hon kommer också från Kurdistan- Hon har också bara 

varit tillbaka till Kurdistan en gång sedan flytten till Sverige vilket var när hon var 3 år 

gammal.  

Den femte respondenten är Nina, hon är 19 år gammal och kommer från Irak. Vid 2 årsåldern 

flyttade hon tillsammans med hela familjen till Sverige. Nina och familjen brukar åka tillbaka 

och hälsa på släktingar i Irak vart fjärde år ungefär.  

Nästa respondent är Diana som är 17 år gammal, även hon kommer från Irak. Hon kom till 

Sverige vid 3 årsåldern. Senast hon var tillbaka till Irak var 2004, hon medger att innan 2004 

brukade hon och hennes mamma åka tillbaka mer ofta, men nu på senare dar har det blivit 

alltmer sällan. 

Även Maximillian som är 20 år gammal kommer från Irak, han kom till Sverige vid 4 

årsåldern och har aldrig åkt tillbaka till Irak sen flytten till Sverige, detta beror dels på att han 

själv inte vill åka tillbaka.  
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Nästa respondent är Sarah som ursprungligen kommer från Iran. Hon är 19 år gammal och 

kom till Sverige vid 8 årsåldern. Hon har hälsat på släktingar i Iran endast en gång sedan 

flytten till Sverige. 

De två sista respondenterna är Kevin och Zlatan, dessa killar kommer båda från Turkiet. 

Trots det faktum att Turkiet tillhör Europa har vi valt att ha med dessa två killar, dels för att 

de belyste viktiga teman i och med intervjuerna men också för att vi anser att de kulturella 

skillnaderna mellan Turkiet och Sverige ändå är så pass stora att det går att ha med dessa 

killar. Kevin är 17 år gammal och han kom till Sverige vid 2 årsåldern. Han brukar åka 

tillbaka till Turkiet varje sommar. Zlatan är 15 år gammal och han kom till Sverige vid 5 

årsåldern. Han brukar åka tillbaka till Turkiet nästan vartannat år. 

5.2 Umgängeskrets 

Samtliga respondenter belyser att deras umgängeskrets omfattas till större delen av kompisar 

med invandrarbakgrund. Anledningen till att respondenterna umgicks mest med andra 

invandrarungdomar var för att de kände en större tillhörighet och kände sig mer bekväma med 

dessa ungdomar. Ytterligare en anledning var att invandrarungdomarna kände att de förstod 

varandra bättre och hade fler saker gemensamt.  Ett flertal av respondenterna belyser även 

segregation som en av anledningarna till valet av umgängeskrets. Boendesegregationen är den 

mest manifesta typen av segregation, flertalet av invandrarungdomarna belyser att de etniskt 

svenska ungdomarna inte bodde i närheten. “Du ser inte många svenskar i det här området” 

sades ofta under intervjuerna, detta för att de etniskt svenska bodde i ”de finare” områdena 

där bara svenskar bor. Området där samtliga respondenter bor är majoriteten invandrare, detta 

har bidragit till att man mer umgås med invandrarna eftersom de är nära ”till hands” 

De manliga respondenterna belyser många av de att svenskar inte går att lita på, att svenska 

ungdomar är falska och snackar mycket skit, de säger sig även ofta bli kränkta i form av 

rättelse när de uttalar något fel eller säger något fel, vilket bidrar till att de känner sig 

annorlunda, invandrarungdomarna gör däremot inte så eftersom flertalet av de själva inte vet 

hur man uttalar vissa ord. Invandrarungdomarna känner sig heller inte ”mindre värda” när de 

umgås med varandra vilket några av respondenterna känner vid umgänge med etniskt 

svenska. 

 De kvinnliga respondenterna belyser inte detta överhuvudtaget, det de istället belyser är 

förståelsen. Invandrartjejer sinsemellan vet och förstår hur invandrarföräldrar är. Det finns 

vissa saker som är tabubelagda och som absolut inte får göras framför någons förälder som 

exempelvis röka eller gå runt med killar och så vidare, detta menar de är svårt för de etniskt 

svenska tjejerna att förstå. De etniskt svenska tjejerna är mer fria och har inte samma 

förståelse för att invandrartjejerna kanske inte får göra vissa saker och så vidare vilket i sin tur 

leder till att invandrartjejerna enbart umgås med andra invandrartjejer. Det belyses även att 

föräldrarna till dessa barn hellre ser att döttrarna umgås med invandrartjejer eftersom de 

etniskt svenska tjejerna just inte förstår de underförstådda värderingarna som råder. 

Fatima: Ja alltså jag brukar mest umgås med invandrare eftersom jag själv är invandrare, det beror 

inte på att jag har något emot svenskar, utan det är mest för att jag känner mig mest bekväm hos 

invandrartjejerna. 
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En av respondenterna belyser att grupptryck och en önskan om att passa in i invandrargruppen 

ledde till att hon undvek svenska ungdomar. 

Kevin: /…/Svenskarna kan också snacka skit bakom ens rygg efter att man har varit med de till 

exempel. 

Abdullah: /…/Alltså de gömmer saker från varandra, man kan inte lita på dem. 

Nina: Det är både och, förut umgicks jag mer med invandrare och idag umgås jag med både och. 

Förut hade jag något emot svenskar, för då försökte man vara den där coola, man faller för 

grupptrycket liksom man tänkte svenskar ska inte vara med oss invandrare. Så det var ju lite dåligt 

just då. Men idag umgås jag med båda. 

5.3 Utanförskap 

Flertalet av respondenterna känner av ett utanförskap som har baserats på bland annat deras 

utseende, klädsel och boendesituation. En av respondenterna känner sig annorlunda på grund 

av att hon bär slöja, hon känner att hon inte fullt ut kan vara en i mängden på grund av att hon 

ständigt får frågor om sin slöja. En annan anledning till ungdomarnas upplevelser av 

utanförskap beror på uppdelningen när det kommer till bostadsområden, flertalet av 

respondenterna påpekar att de svenska ungdomarna bor i ett annat område, vilket gör det 

svårare för dem att umgås på fritiden. Flertalet av respondenter belyser även att detta kan 

bidra till ett utanförskap då de flesta invandrare bor i samma område, vilket gör att de inte kan 

integreras på ett bra sätt. Detta leder till att dessa respondenter känner sig utanför eftersom 

släktingarna har en stor påverkan på deras liv. 

Yassin: Svenskarna bor ganska långt ifrån så därför umgås man inte med dem. 

Diana: /…/Men enda sen jag kom hit där jag går i en skola med många svenskar har jag känt mig 

mer annorlunda. Alltså vi är inte alla svenskar och jag vet att folk kollar på en på ett annorlunda 

sätt liksom, /…/men här känner jag mig mer annorlunda på grund av min slöja.  

Sarah: Jag tror ju att mycket beror på vart man kommer ifrån. Många av mina kompisar och 

släktingar bor i såna områden där det bara är invandrare liksom, det gör ju att det är så mycket 

svårare att komma in i det svenska samhället för man kommer ju inte i kontakt med svenskar… Ja 

men jag kan fortfarande inte vara lika fri som en svensk, jag har fortfarande mina gränser och mina 

föräldrar har ju satt gränser på vad de anser är acceptabelt och inte acceptabelt. 

5.4 Förutsättningar för en bra integration 

Samtliga respondenter belyser att åldern kan vara en stor förutsättning för en bra integration, 

de säger att ju yngre man är när man kommer till Sverige desto större är möjligheterna för en 

bra integration. De påpekar att ett barn har lättare för att ta till sig den nya kulturen och 

språket än vad föräldrarna har. Enligt respondenterna är språket det viktigaste verktyget för en 

bra integration, med hjälp av språket kan man lära sig att kommunicera med svenskarna men 

även skaffa sig en framtid i form av utbildning eller jobb. Respondenterna uttrycker att 

föräldrarna kommit in i samhället på ett bra sätt för att de inte suttit hemma utan har kommit 

in på arbetsmarknaden. Skolan har också en viktig roll för invandrarna, både de unga och de 

äldre, i skolan får man möjlighet till att lära sig språket. 

Abdullah:  Man ska umgås med svenskar vara nära de så man inte känner sig ensam. Man vill gå 

vidare och vidare med de. Alltså man måste ändra sig när man kommer till Sverige. 
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/…/ här det är lugnt ingen bryr sig, och slöja och sånt man ska inte behöva byta kläder för att passa 

in, i Sverige man bli accepterad för det mesta, de skiter i vad man har på sig, alla ser galna ut här i 

alla fall. 

Ranya: Alltså som sagt jag kom när jag var liten, det var som att börja dagis, de spelade ingen roll 

om jag inte kunde svenska eftersom jag knappt kunde mitt egna språk. Jag gick med rätt väg från 

första början  

Fatima: Så man måste ju anpassa sig och att anpassa sig till det svenska samhället är ju att kunna 

språket, att man måste ju inte göra allt, utan göra det man vill. Om man kan språket kan man göra 

mycket. Samhället och där du bor ska inte behöva påverka dig och hur du ska se ut, du vet själv 

vad du trivs med. Alltså mina föräldrar kan ju bara små svenska ord så jag har inte mycket 

erfarenheter och sånt från min familj. Så det är ju skolan som har gjort det lättare för mig.  

Nina: Jag kan svenska och att jag kan kommunicera med alla liksom med bara hjälp av det 

svenska språket… Pappa börjar faktiskt komma på rätt sida, men förut var det skitjobbigt… Jag 

tror faktiskt att det är sen han började jobba, alltså när man sitter ett gäng och pratar om sina barn 

och så, man blir som de. Förut jobbade han inte men nu jobbar han och då lär han sig av sina 

arbetskamrater och sånt. Förut umgicks han bara med sina bröder och kusiner, nu så umgås han ju 

med svenskar också. 

Sarah: Jag går i en skola där det är många svenskar faktiskt, jag har inte så jättemånga invandrare 

i klassen, mina föräldrar jobbar båda och de pratar svenska väldigt bra… Jag tror ju att mycket 

beror på vart man kommer ifrån.  

5.5 Hinder för en bra integration 

Flertalet av respondenterna har föräldrar som kan det svenska språket, det finns dock några 

vars föräldrar inte kan det svenska språket. Detta anser de är ett hinder för integration 

eftersom deras föräldrar inte är lika fullt integrerade som de resterande ungdomarnas. De 

föräldrar som inte kan svenska har svårare för att låta sina barn göra vissa saker som 

exempelvis vara ute lite senare och så vidare. Respondenterna påpekar även att det är svårare 

för föräldrarna att förstå hur svenskar fungerar eftersom de bara kopplar till hemlandet och 

dess normer och traditioner. 

 Ett annat hinder som ungdomarna belyser är boendesegregation, många av ungdomarna 

umgås inte med svenska ungdomar eftersom de bor för långt bort, de bor inte i samma område 

som de själva och detta leder till att de bara umgås med ungdomar i samma område som till 

stora delar bara består av invandrare.  Respondenterna påpekar att de föräldrar som gått i 

skolan i Sverige och fått lära sig det svenska språket inte har fått lära sig de normer och 

värderingar som råder i Sverige, föräldrarna har ingen förståelse för den svenska kulturen, 

detta ses som en nackdel att föräldrarna inte får lära sig detta.  

Fatima: Aa det e ju att mina föräldrar inte kan svenska, de förstår inte hur vissa svenska personer 

är till exempel att man kan vara ute sent och så. Då blir det svårt för mig att anpassa mig eftersom 

jag har föräldrar som säger något och kompisar som säger annat… mina föräldrar har det svårare. 

Det är lättare för min mamma men min pappa det är svårt att få med honom på saker och ting. Det 

är vissa saker som vi inte får göra och så 

Zlatan: /…/du ser inte många svenskar i det här området, bara fullt med invandrare och jag är inte 

van med att hänga med svenskarna 
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Nina: Jag var tvungen att flytta hemifrån liksom för att kunna umgås med kompisar och festa och 

dricka liksom, jag fick ju inte göra sånt av min farsa. Så det har gjort det svårare för mig. Så det 

känns skönare att flytta hemifrån faktiskt… Man fick sitta och förklara för honom om och om igen 

men det var inget som fastnade direkt… Typ att nu bor vi i Sverige och vi ska försöka efterlikna 

svenskarna, det ska finnas frihet här liksom. Mina systrar ska kunna ha på sig linne utan att det ska 

vara några problem liksom. 

Sarah: Många av mina kompisar och släktingar bor i såna områden där det bara är invandrare 

liksom, det gör ju att det är så mycket svårare att komma in i det svenska samhället för man 

kommer ju inte i kontakt med svenskar och får lära sig det svenska språket, och man får inte lära 

sig hur svenskar tycker och tänker. Jag tycker att det är synd att de äldre inte får lära sig den 

svenska kulturen, normerna hur det fungerar och såna saker. 

 

6. ANALYS 

 

6.1Umgängeskrets 
Samtliga respondenter säger att deras umgängeskrets består mestadels av andra 

invandrarungdomar dels för att de förstår varandra bättre och är mer bekväma med 

varandra men också för att de svenska ungdomarna bor i andra bostadsområden, vilket 

gör det svårare att umgås på fritiden. En annan viktig aspekt att ta upp är det faktum att 

flertalet av invandrarna inte litade på de svenskfödda ungdomarna, ord såsom falsk och 

snåla dök upp flera gånger under de enskilda intervjuerna. De påpekade även att man 

inte riktigt kunde va sig själv med de svenska ungdomarna, de skulle jämt ”rätta” en om 

man sa ett ord på fel sätt och i fel sammanhang, detta var något invandrarungdomarna 

hade något emot, de tycker att det är fel att hela tiden bli rättad och på så sätt sa de 

svenskfödda ungdomarna att de inte passade in med de. I studien skriven av Rojas 

(2001) tar han upp att det finns ett tydligt ” vi och dem” tänkande bland 

invandrarungdomarna där de betonar att de känner att det är svårt att vara sig själv när 

man umgås med svenskar eftersom de känner att de är starkt utpekade som invandrare. 

Detta i sin tur gör att ungdomarna söker sig till andra invandrarungdomar för att de 

känner en större gemenskap än med svenskarna.  

Genom habitus möjliggörs individens olika dispositioner i samhället då den gör omvärlden 

begriplig för individen så att denne vet hur han/hon ska agera och tänka i nya situationer. 

Flertalet av individerna säger att de inte vet hur de ska vara när de är med de svenskfödda 

ungdomarna, de har ofta inte samma intressen och kan då inte ”förstå” sig på varandra. En av 

invandrarungdomarna säger även att han inte pratar med de svenskfödda ungdomarna på 

samma sätt som han pratar med invandrarungdomarna, man måste göra sig till och prata ett 

”finare” språk när man är med de svenskfödda medan han däremot kan prata hur han vill med 

invandrarungdomarna utan att någon kommer att döma honom. 

Språket var enligt ungdomarna nyckeln till allt, genom språket kan man lära sig allt om hur 

omgivningen fungerar, de olika normer och värderingar som råder med mera. Nilsson & 

Waldermarsson (1994) skriver att kommunikationen är ett samspel mellan individer som 

kommunicerar med varandra, vilket gör det ytterst viktigt att kunna kommunicera för 
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individers socialiseringsprocess. Genom kommunikationen kan individer komma varandra 

närmare men också det motsatta, det kan även bidra till att individen isolerar sig från 

omgivningen. Invandrarungdomarna påpekar ofta att de inte kan umgås med svenskfödda 

ungdomar, de är si och så, dessa tidiga uppfattningar de har fått från de svenskfödda 

ungdomarna kan ha bidragit till att de numera har valt att isolera sig från de. 

Invandrarungdomarna väljer hellre att umgås med individer av ”samma virke” och håller sig 

därför till andra invandrarungdomar som förstår de bättre. 

6.2Utanförskap 

Det framkommer i studien The Cultural Negotiations of Korean Immigrant Youth bygger är 

att de sydkoreanska ungdomarna förväntades att byta sin identitet för att kunna uppnå 

förväntningarna i det amerikanska samhället. De berättade även att de kände sig 

diskriminerade på grund av sitt utseende, då en av intervjudeltagarna berättade att hon inte 

kunde bli populär i skolan på grund av att hon inte uppfyllde normen med blont hår och blåa 

ögon. Detta kan kopplas till de invandrarungdomar vi intervjuade, flertalet av respondenterna 

kände ett utanförskap som bland annat baserades på deras utseende, klädsel och 

boendesituation 

Giddens (2007) skriver att en positiv assimilering innebär att invandraren har lärt sig det nya 

språket, ändrat klädsel, kulturella uppfattningar och livsstil. Anledningen till att våra 

respondenter känner ett utanförskap baserad på ovanstående aspekter kan även bero på att 

assimileringen misslyckats och blivit en negativ assimilering där ungdomarna inte glömt sin 

kulturella identitet och försökt ändra på sig för att passa in i det svenska samhället.  

En annan aspekt som ungdomarna belyser är boendesegregationen, en av respondenterna 

säger att det är mycket svårare att komma in i det svenska samhället eftersom alla släktingar 

bor på ett och samma ställe, man ser knappt någon svensk i närheten utan det är bara folk med 

invandrarbakgrund.  

Samma respondent säger att denne vet sina gränser och att hennes föräldrar har satt upp 

gränser på vad som är acceptabelt och inte acceptabelt, detta kan kopplas med habitus som 

man utvecklar i tidig ålder. Respondenten har fått sina erfarenhet och hur hon ska leva från 

sina föräldrar sen barndomen, hon vet vad de förväntar av henne och vad hon inte alltid kan 

göra. Detta kan också leda till ett utanförskap eftersom i Sverige är alla fria, man bestämmer 

själv över sin kropp. Respondenten belyser vidare att de beslut hon gör kommer att påverka 

hela familjen och släkten, det är inte bara mamma och pappa som styr och ställer utan hela 

familjen har något att säga om hur man lever sitt liv.  

6.3 Förutsättningar för en bra integration 

Endast en respondent tar upp begreppet assimilering, denne tycker att en individ som kommer 

till Sverige ska överge sin kulturella bakgrund, klädstil med mera för att bli en av ”de”, 

svenskarna det vill säga. Detta kan kopplas samman med Giddens modell, assimilering. En 

positiv assimilering är när invandraren tar till sig av det nya samhället vad gäller språket, 

klädseln, livsstilen och de kulturella uppfattningarna.  
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Flertalet av respondenterna anser dock inte att detta är den riktiga vägen, en av 

respondenterna uttrycker att Sverige är ett land där alla är olika och får vara olika. Samhället 

enligt dessa respondenter accepterar en för den man är och man behöver då inte ändra på sig 

bara för att man ska passa in, respondenterna tycker dock att man ska visa ett intresse och 

åtminstone försöka lära sig det svenska språket, för utan språket kan man inte bli delaktig i 

det svenska samhället. Respondenternas syn på hur en bra integration kan utvecklas kan 

kopplas samman med en annan modell som Giddens (2007) tar upp, nämligen smältdegeln. 

Denna modell förespråkar istället för att invandrarnas kulturella tillhörighet ska erkännas och 

tillvaratas men även också beblandas med majoritetsbefolkningens livsstil och kultur. Det 

handlar om att ge och ta, för att en invandrare ska integreras i det svenska samhället måste 

denne erkännas och tillåtas att utöva sina kulturella traditioner och olika religioner, detta för 

att invandraren i sin tur ska kunna ta till sig den svenska kulturen och på så sätt integreras.  

Diaz (1993) har utifrån samlad data utvecklat en modell som består av två faktorer där den 

första faktorn innebär att individens förhållanden består av tre variabler. Variablerna är att 

kunna bli motiverad för att i sin tur kunna integreras, personliga resurser som uppfyller 

förutsättningar för integration och slutligen vilket pris en individ är vilig att betala för 

integreringen. 

Respondenterna ansåg att det viktigaste elementet för att integreras i ett nytt samhälle är att 

kunna behärska det svenska språket. Nilsson & Waldemarson (2007)  skriver att det är genom 

språk och kommunikation som vi kan meddela samt dela med sig av känslor, värderingar, 

upplevelser och innebörder och genom detta öka möjligheten att möta oss själva med även 

andra människor. Kommunikationen handlar bland annat om känsla, påverkan, information, 

tanke och bekräftelse och det är genom kommunikationen som människor kan visa hur de 

reagerar samt upplever på vad den andra individen de talar med. (Nilsson & Waldermarsson, 

2007) 

Enligt Diaz (1993) är utbildning ett av de främsta hjälpmedlen för en invandrare och kan även 

underlätta upprättandet av kontakter med lokalbefolkningen. Diaz delar även begreppet 

integration på sju lika nivåer. Integrationsprocessen delas upp i en primär och sen sekundär 

fas. Den primära fasen innebär bland annat att invandraren förväntas lära sig språket i det nya 

samhället och kunna försörja sig själv. Invandraren förväntas även ha tillgång till social 

kapital vilket innebär vänskap, nära relationer och ett socialt nätverk. Den sekundära fasen 

innebär att invandraren exempelvis deltar i den politiska sfären, har ett intresse av att bilda en 

familj med en partner från majoritetsbefolkningen och slutligen identifieras med 

majoritetsbefolkningen. 

En av respondenterna berättade att sedan dennes far började jobba har han blivit ”mildare” 

och detta kan bero på att han umgås med sina arbetskollegor och genom interaktionen med 

sina arbetskollegor ansåg respondenterna att dennes far inte är lika sträng som förut. Detta för 

att fadern har beblandat sig med majoritetsbefolkningen och på så sätt har fått en bättre bild 

av hur det svenska samhället fungerar. Arbetskollegornas och arbetsmiljöns inverkan på 

fadern kan förklaras med hjälp av Diaz (1993) studie där han skriver att integration är en 

ömsesidig process som antyder på att majoritetsbefolkningen är intresserade av att integreras 
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med nyanlända invandrare. Detta i sin tur kommer leda till att de sociala värderingarna och 

normerna successivt kommer att förändras genom att de olika människorna påverkar 

varandra.  För att en integrationsprocess ska påbörjas bör de nyanlända invandrarna ta en mer 

aktiv roll i de olika sociala förhållanden som äger rum. 

Enligt Pierre Bourdieu är det lättare för barn att ta intryck från omgivningen och det är under 

barndomen som habitus utvecklas, detta i sin tur kommer leda till hur olika livsstilar kommer 

se ut i framtiden (Andersen & Kaspersen, 2003). Flertalet av respondenterna kom till Sverige 

vid unga åldrar, detta enligt dem har bidragit till att de anser att de hamnat på ”rätt väg” från 

början och därmed har haft det lätt för att bli en del av det svenska samhället. Respondenterna 

fortsätter med att ju äldre man är när man kommer till Sverige desto svårare är det att ta till 

sig den svenska kulturen. Eftersom habitus utvecklas i tidiga åldrar så är det svårare för en 

äldre att integreras och anpassa sig till en ny kultur, har man växt upp på ett visst sätt och lärt 

sig de normer och värderingar som råder i ursprungssamhället så är det betydligt svårare att 

”radera” dessa vid anländandet till det nya samhället. 

6.4 Hinder för en bra integration 

Enligt den svenska integrationspolitiken skall samhället välkomna invandrare och ge de 

möjligheter till att lära sig det nya språket, det nya samhällets grundläggande värderingar och 

normer. Invandraren måste också visa en villighet av att ta del av det nya samhället. 

Självständighet anses vara det övergripande syftet med integration, det är regeringens uppgift 

att göra det möjligt för invandrare att leva ett självständigt liv med hänsyn till individens 

utbildning, boendesituation, delaktighet och sociala nätverk i samhället.  

Invandrarungdomarna känner alla att de fått mycket stöd och hjälp från kommunens sida, de 

går alla i skolan och har på så sätt kommit in i samhället. De anser dock att den äldre 

generationen inte blivit bemötta på samma sätt. En av ungdomarna lyfter fram att hennes mor 

nyligen börjat skolan, dessutom säger hon att de äldre inte får lära sig samma saker som de 

unga får lära sig. Som barn får man lära sig hur det svenska samhället fungerar, de normer 

och värderingar som råder, de äldre får däremot inte lära sig detta, de lär sig endast språket 

vilket gör att föräldern enligt henne inte blir lika delaktig i samhället i alla fall. Ungdomarna 

var överens om att de ansåg att deras föräldrar hade det svårare att förstå hur svenskfödda i 

allmänt fungerar och beter sig. Ungdomarnas föräldrar refererar hela tiden till hur det var i 

ursprungslandet och de normer och värderingar som råder där. 

 En annan aspekt som ungdomarna lyfte fram för vad som fungerar som ett hinder för en bra 

integration var, boendesegregationen. I det område där de bor var större delen av invånarna 

invandrare, det fanns inte många svenskar inom området vilket enligt de ledde till att man 

bara umgicks med invandrare. Socialstyrelsen (1999) skriver att begreppet segregation i sin 

yttersta form innebär en avsaknad av interaktion mellan olika befolkningsgrupper vilket i sin 

tur innebär en frånvaro av sociala relationer. Detta har sina fördelar och nackdelar, enligt 

ungdomarna var det positivt för dem eftersom invandrarungdomar förstår varandra bättre än 

vad en invandrarungdom skulle ha gjort med en svenskfödd ungdom. Det som är negativt är 

att man inte kommer i kontakt med svenskfödda, speciellt föräldrarna som blir kvar i sina 

”bubblor”. Enligt Dahlström (2007) är det svårare för en individ vid en hög ålder att avskilja 
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sig från ursprungssamhället. Individen kommer främst att känna en lojalitet till 

ursprungskulturen och samhörighet till det etniska landet. Vidare är det svårare för en individ 

som inte är född i samhället att bli en del av det samhället, eftersom ursprungslandets utgör 

grunden för gemenskap och sammanhållning i samhället allt enligt segregationsmodellen. 

Enligt segregationsmodellen kan inte individen ingå i det nya samhället eftersom individen är 

starkt anknuten till sin kulturella tillhörighet.  

I studien ”The cultural negotations of korean immigrant youth” (2009) tar författaren upp 

olika dilemman som invandrare stå inför när de kommer till ett nytt land. Ett exempel är när 

ursprungskulturen kommer i konflikt med den nya kulturens värderingar och miljö. En 

respondent medgav att hon var tvungen att flytta hemifrån för att kunna umgås med vänner 

och festa samt dricka för att sådana saker fick hon inte tillåtelse av sin pappa av.  

7. DISKUSSION 
Anledningen till att många invandrare flyttar till ett nytt land är i många fall på grund av krig 

och dåliga förhållanden i hemlandet, i hopp om en bättre framtid för barnen och sig själva flyr 

de till ett land där de får vara sig själva utan att känna sig hotade. Om de kommer till ett land 

där man måste ändra hela sin kulturella identitet, vilka signaler utsänder det då? Om de inte 

får vara sig själva i hemlandet och tvingas ändra på sig i det nya landet, vart ska de då ta 

vägen? Våra respondenter uttrycker flera gånger att Sverige är ett land som accepterar en för 

den man är, man ska inte behöva ändra på sitt utseende eller sig själv för att passa in i det 

svenska samhället.  

Vi alla umgås med människor som vi trivs med och känner oss bekväma med, detta innebär 

inte att en del är mindre integrerade i det svenska samhället bara för att de väljer att umgås 

med andra individer med invandrarbakgrund. Även om respondenterna bor i segregerade 

områden och enbart umgås med andra invandrarungdomar upplever de att de är integrerade i 

det svenska samhället. Detta leder då till frågan om hur vet man att någon är integrerad?  

Måste man umgås med etniska svenskar för att ses som en person som integrerats bra i det 

svenska samhället? Möjligheten till att kunna umgås med alla människor oavsett etnisk 

bakgrund måste finnas för att en integration ska bli lyckad, vi anser däremot att 

respondenterna inte har denna möjlighet då de bor i ett sådant område där det råder 

boendesegregation. Om de etnisk svenska inte finns ”tillgängliga” i närmiljöer såsom bostäder 

och skolklasser, hur ska de då integreras? Detta kommer ju självfallet leda till att dessa 

ungdomar söker sig till det trygga och det bekanta, vilka är invandrarna i bostadsområden och 

skolklasserna. Samtliga respondenter går i skolan och känner att de är väl integrerade 

eftersom de behärskar det svenska språket, det bidrar till att de kan kommunicera med andra i 

omgivningen, respondenterna umgicks dock med bara andra invandrarungdomar, 

anledningarna var främst för att de kände sig mer bekväma bland invandrarungdomarna.  

7.1 Metoddiskussion 

Vi som genomförde intervjuerna har båda en invandrarbakgrund, detta tror vi kan bidra till att 

svaren blir annorlunda än om en moderator med svensk tillhörighet skulle ställa frågorna. Vid 

ett flertal gånger påpekade respondenterna att vi är av samma virke vilket gjorde att de kände 
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att de hade en större samhörighet med oss eftersom vi ”var som de”. Vi tror att svaren hade 

skiljt sig åt om moderatorn och biträdande moderator hade haft en svensk bakgrund. 

Respondenternas svar kan variera utifrån när intervjun genomfördes, av vem och hur den 

genomfördes. 

När vi försökte hitta respondenter till de enskilda intervjuerna kom vi snabbt i underfund med 

att ungdomarna på fritidsgården inte visste vad begreppet integration betydde och innebar. 

Detta ledde till att vi var tvungna att omformulera våra frågor och även inleda varje 

intervjutillfälle med en kort introduktion till vad begreppet innebar och även en genomgång 

av intervjufrågorna så att eventuella funderingar kring frågorna och problem inte skulle 

uppstå. Vi har försökt att vara väldigt tydliga när vi formulerat intervjufrågorna och även 

försökt att hålla frågorna korta. Vi fick dock inte de utförliga svar som vi hade önskat oss av 

respondenterna därför försökte vi att få ungdomarna att berätta mer genom att ställa 

följdfrågor och inte vara för snabba med att ställa nästa fråga. Vi gav samtliga respondenter 

tid att svara på frågorna. I efterhand tycker vi att vi hade kunnat använda oss av en pilotgrupp 

för att ha undvikit detta men eftersom det redan var väldigt svårt att hitta villiga respondenter 

så känner vi att vi inte hade hunnit med att göra en pilotgruppintervju.  

Vi tycker dessutom att det är väldigt konstigt att dessa ungdomar inte hade en aning om vad 

begreppet integration betydde, hur ska man få invandrarungdomar till att bli mer integrerade i 

det övriga samhället om de inte ens vet vad begreppet betyder? Efter genomgången av 

intervjufrågorna och dess betydelse hoppades vi på att ungdomarna skulle ge oss mer 

utförliga svar men tyvärr blev det inte så, det var fortfarande så att flera ungdomar inte visste 

hur och vad de skulle svara på frågorna. 

7.2 Slutsatser 

Det resultat som framkommit i denna studie visar på att språket har en viktig och betydande 

roll för ungdomars integration och delaktighet i det svenska samhället.  Invandrarungdomarna 

belyser även hur viktigt det är att kunna kommunicera med alla människor och att kunna 

utbilda sig/ skaffa arbete. Genom både skolan och arbetslivet kommer man i kontakt med 

etniskt svenska individer och på så sätt blir en del av det nya samhället. Invandrarungdomarna 

i den här studien bor alla i samma område som är ett väldigt invandrartät område, detta i sin 

tur leder till att de umgås med vänner som också har invandrarbakgrund. Ungdomarna umgås 

inte bara med andra invandrarungdomar bara för att de bor i samma område, utan de känner 

en större samhörighet med dessa ungdomar och de förstår varandra på ett bättre sätt i 

förhållande till etniskt svenska.  
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BILAGA 1. 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter från Örebro Universitet som för 

närvarande skriver en C-uppsats. C-uppsatsen kommer att handla om 

invandrarungdomars upplevelser av integration i det svenska 

samhället. Syftet med uppsatsen är att undersöka invandrarungdomars 

upplevelser av hinder och förutsättningar för att integreras i det 

svenska samhället.  

För att vi ska kunna genomföra vår studie är vi intresserade av att 

intervjua ungdomar födda i ett utomeuropeiskt land. Ungdomarna ska 

även vara i åldrarna mellan 15-20 år.  

Alla som vill delta i studien kommer att vara anonyma under hela 

processen. Det innebär att inga namn kommer att anges i den 

slutgiltiga versionen av uppsatsen. Det material som samlas in under 

intervjuerna kommer endast att användas i forskningssyfte. Det är 

viktigt att poängtera att deltagandet är frivilligt och de som vill delta i 

studien kan närsomhelst under avbryta sitt deltagande. 

Om ni är intresserade av att medverka i vår studie vänligen kontakta 

oss via mail: xxxxxxx eller på telefon xxxx-xxxxxx. Mer information 

om studien kommer att ges vid varje intervjutillfälle 

Hälsningar 

Shnah & Sundus 
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BILAGA 2. 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

1. Vilket land kommer du ifrån? 

 

2. Hur gammal var du när du kom till Sverige? 

 

3. Hur ofta åker du tillbaka till hemlandet? 

Integration 

1. Vad innebär att vara integrerad? 

 

2. Hur har du upplevt att du integrerats i samhället? 

 

3. Är det något som gjort det lättare för dig att integreras i samhället? 

– Vad? 

 

4. Är det något som gjort det svårare för dig att integreras i samhället? 

– Vad? 

 

5. Vad skulle kunna underlätta förbättra integration tycker du? 

 

6. Hur ser din umgängeskrets ut? 

 

7. Hur tycker du att din familjs integration i samhället är? Beskriv 

 


