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Sammanfattning  
 
Trots att integration är ett aktuellt och omdiskuterat ämne hos allmänheten, i media och 
inom politiken, så upplever många immigranter att de står utanför den rådande debatten 
eftersom de sällan får delta i denna diskussion. Detta resonemang utmynnade i studiens 
syfte, då vi vill lyfta fram perspektiv från personer som ämnet faktiskt berör – de som 
själva migrerat. Syftet med studien är att undersöka hur immigranter upplever 
integrationen i Sverige, samt vilka faktorer som har varit betydande för dem i deras 
integrationsprocess och vilka hinder de har stött på. För att ta reda på detta har en 
kvalitativ metod använts genom sju intervjuer med personer som alla har migrerat till 
Sverige av olika orsaker. Resultatet som framkom i denna studie har redovisats med hjälp 
av två övergripande teman  – betydelsefulla faktorer för integration och hinder för 
integration. Bland betydelsefulla faktorer framhålls vikten av språket, en delaktig och 
meningsfull vardag, individens egna personlighet, den geografiska betydelsen, trygghet 
och omgivningens engagemang. Hinder för integration som har kunnat utläsas av 
intervjumaterialet är diskriminering och fördomar, myndigheters bristfälliga information 
och stöd, utanförskap och nya sociala koder samt negativ självbild. En slutsats som 
framförs i studien är att ”anpassning” eller ”assimilation” till majoritetssamhället ofta 
betraktas som ett krav och likställs med integration, men samtidigt visar resultatet att det 
är viktigt för intervjupersonerna att inte glömma sitt ursprung och sina rötter. Studien 
lyfter således fram ett alternativt sätt att se på begreppet integration. 
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1. Inledning  
 
Idag är integration ett omdiskuterat ämne, både hos allmänheten men även inom politiken 
och i media. Inom den sistnämnda arenan hörs ofta politiker debattera om vad som är den 
rätta vägen mot en lyckad integration. Detta är något som Eriksson (2002) har berört i sin 
studie där hon undersökte hur utrikes födda personer som flyttat till Sverige upplever 
integrationen i Sverige. Författaren kom fram till att respondenterna upplever att de står 
utanför den politiska gemenskapen. Trots att integration är ett väldigt aktuellt och 
omdiskuterat ämne, upplever respondenterna att de inte får delta i den rådande debatten. 
När det talas om det “gemensamma bästa” inom politiken är de själva inte delaktiga i 
denna diskussion.  
 
I arbetslivet har vi själva upplevt att de som migrerat bär på mycket värdefull kunskap, då 
vi båda har erfarenhet av olika former av integrationsarbete. I dessa situationer har vi 
reflekterat över att immigranter bär på lärorika erfarenheter och berättelser – dels om hur 
det är att flytta till ett helt nytt land och om vad som brister i stödet från samhället, men 
även berättelser om hur omgivningen har bemött dem. Däremot har vi upplevt att dessa 
upplevelser sällan får lyftas fram, vilket bidragit till vårt stora engagemang och intresse i 
frågan. Samtidigt har vi som privatpersoner upplevt att det förekommer fördomar och 
vardagsrasism i samhället, och att detta kan ta sig i uttryck i negativa uttalanden om 
immigranter, som vi tror kan grunda sig i en rädsla och en okunskap hos de som är inrikes 
födda.  
 
Samtidigt upplever vi att det läggs ett stort ansvar på att immigranter bör anpassa sig till 
de svenska normerna, och därmed förväntas att helt omvandla sin egna identitet. Detta är 
något som Brekke och Borchgrevink (2007) lyfter fram. De menar att den svenska 
politiken har kritiserats för att fokusera på assimilation när det talas om integration, vilket 
innebär fullständig anpassning till majoritetssamhället. Assimilation är ett begrepp som 
ofta likställs med integration, men med studien frågar vi oss om det finns alternativa sätt 
att se på hur man når en lyckad integration.  
 
Att de som faktiskt migrerat själva ofta utesluts från debatten om integration är som 
tidigare nämnt en stor problematik, då vi tänker oss att mycket kunskap kan gå förlorad 
om man inte frågar personerna som ämnet faktiskt berör. Istället för att fokusera på vad 
som framkommer inom politiken, i media samt i folkmun, vill vi lyfta fram hur personer 
som migrerat själva upplever integrationen i Sverige, samt vilka faktorer som har varit 
betydande för dem i deras integrationsprocess och vilka hinder de har stött på.  
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1.1 Syfte 
 
Syftet med studien är att studera hur immigranter upplever integrationen i Sverige, samt 
undersöka vilka faktorer som har varit mest betydande för deras integrationsprocess och 
vilka hinder de har stött på.  
 
1.2 Frågeställningar 
 
Det övergripande syftet är att undersöka hur immigranter upplever integrationen i Sverige 
vilket kan besvaras med hjälp av två nedanstående frågeställningar: 
 

-   Vilka faktorer har varit mest betydande i intervjupersonernas integrationsprocess? 
-   Vilka eventuella hinder har intervjupersonerna stött på i integrationsprocessen? 
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2. Bakgrund 
 
2.1 Begreppsförklaring 
 
I detta avsnitt beskriver vi begrepp som används i studien samt ger en redogörelse för 
bakgrundsfakta. Detta för att tydliggöra för läsaren vad vi avser med de olika begreppen, 
men även för att ge en inblick i vårt valda ämne.  
 
2.1.1 Migranter, flyktingar och immigranter 
 
UNHCR (2016) gör en distinktion mellan begreppen migranter och flyktingar. Enligt dem 
är migranter personer som har valt att flytta, vilket kan vara för att få ett bättre liv genom 
möjligheten till arbete eller utbildning, eller för att få återförenas med en familjemedlem. 
Till skillnad från migranter kan flyktingar inte välja att återvända hem då de riskerar att bli 
utsatta för hot om förföljelse eller död om de återvänder. Migranter möter inga sådana 
hinder. Denna studie omfattar både personer som kommit till Sverige som migranter och 
som flyktingar. Det som är den gemensamma nämnaren för våra intervjupersoner är 
istället att de har fått uppehållstillstånd i Sverige.  
 
Immigranter är det samlingsbegrepp vi har valt att använda i vår uppsats. När vi använder 
detta begrepp syftar vi både på migranter och flyktingar. Med immigrant avser vi personer 
som är utrikes födda, men som har flyttat till Sverige för att bosätta sig här, oavsett orsak. 
 
2.1.2 Uppehållstillstånd 
 
Enligt Migrationsverket (2018) är det ett vanligt fenomen att människor rör sig mellan 
olika länder. Varje dag bestämmer sig tusentals människor för att flytta till ett annat land. 
Vissa av dem tvingas fly, medan andra gör det frivilligt. Vad som avses med att få 
uppehållstillstånd i Sverige är rätten att leva och att bo här. Det finns olika former av 
uppehållstillstånd – exempelvis uppehållstillstånd för att arbeta eller studera, eller som 
anhörig till en familjemedlem som bor i Sverige. Om man söker uppehållstillstånd för att 
man riskerar att bli förföljd eller bli utsatt för omänsklig behandling i sitt hemland kan 
man få asyl. Enligt Migrationsverket (2018) är familjeanknytning det vanligaste skälet att 
människor flyttar till Sverige. 
 
I denna studie kommer vi fokusera på de personer som har uppehållstillstånd och 
anledningen till deras flytt kan variera och är därmed inte i fokus för vår studie.  
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2.1.3 Integration 
 
Westin (1999) beskriver att begreppet integration har kommit att förknippas med 
delaktigheten i samhällsgemenskapen för den kulturella och etniska minoriteten i ett 
samhälle. Begreppet integration kan ses som ett alternativ till assimilation, som innebär 
anpassning eller förändring till majoritetssamhället. Ur denna utgångspunkt beskrivs 
integration snarare som en möjlighet för minoritetsgrupper att få delta i samhällets publika 
sfär samtidigt som de får möjlighet att bevara sin kulturella särprägel.  
 
2.1.4 Segregation 
 
Westin (1999) beskriver begreppet segregation som att människor är fördelade och 
separerade från helheten. Vidare menar Westin (1999) att grupper som separeras fysiskt 
upplever social distans och representeras ofta av människor med olika etnicitet eller 
klasstillhörighet. Detta kan visa sig på arbetsmarknaden, i bostadsområden eller skolor. En 
konsekvens av detta blir en avsaknad av interaktion mellan olika grupper. 
 
2.2 Sverige som invandringsland  
 
Enligt Statistiska Centralbyrån (2016) har Sverige varit ett invandringsland ända sedan 
andra världskriget. 17 procent av Sveriges befolkning var utrikes födda år 2015. Vidare 
menar SCB (2016) att invandringen har ändrat karaktär över tid, från att främst ha handlat 
om arbetskraftsinvandring på 50- och 60-talet har numera flykting- och anhöriginvandring 
blivit allt vanligare. Medlemskapet i Europeiska Unionen har även varit bidragande till 
den ökade rörligheten till Sverige. Inbördeskriget i Syrien räknas som 2000-talets största 
flyktingkris och i och med detta har flyktinginvandringen till Sverige av personer födda i 
Syrien kraftigt ökat sedan 2012. De senaste årens invandring har främst utgjorts av 
personer från Syrien, Afghanistan, Somalia och Eritrea.  
 
Enligt Migrationsverket (2019) har den nya lagstiftningen, som infördes 2016, inneburit 
ett begränsat mottagande och beviljandet av uppehållstillstånd har således minskat 
kraftigt. År 2016 gick Sverige från Europeiska Unionens mest generösa asyllagstiftning 
till nya bestämmelser som innebär en begränsning i asylsökandes och dess anhörigas 
möjligheter att få uppehållstillstånd i landet. Enligt tidigare lagstiftning fick i regel alla 
skyddsbehövande permanent uppehållstillstånd, men numera får alla som ges asyl istället 
tillfälligt uppehållstillstånd. Detta innebär att personer som betraktas som flyktingar får 
uppehållstillstånd som är giltigt i tre år. Efter denna tidsperiod kan uppehållstillståndet bli 
förlängt om skyddsskäl fortfarande råder.   
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3. Tidigare forskning  
 
I detta avsnitt presenteras forskning inom området integration genom övergripande teman 
som belyser möjligheter och hinder för integrationsprocessen.   
 
3.1 Sociala relationer  
 
Det finns ett flertal forskare inom området integration. En av dessa är sociologen Osman 
Aytar som i sin avhandling Mångfaldens organisering: om integration, organisationer och 
interetniska relationer i Sverige (2007) undersöker hur relationer mellan olika etniska 
grupper är möjliga baserade på gemensamma villkor och ömsesidig respekt. Resultatet 
baseras på tre olika kvalitativa fallstudier och visar bland annat att engagemang i 
föreningslivet bland utrikes födda har stor betydelse för integrationen. Ett sådant 
engagemang kan bidra till stöd i arbetslivet och i vardagen, men även till att interetniska 
relationer uppstår. Aytar (2007) lyfter fram att integration handlar om mer än bara 
relationer mellan utrikes- och inrikes födda. Ofta ses immigranter som en homogen grupp, 
vilket är ett synsätt som innebär en viss problematik, då de olika etniska grupperna skiljer 
sig åt när det gäller etnicitet, religion och kultur. Aytar (2007) menar därför att en 
ytterligare aspekt av integration är relationer mellan olika etniska grupper, men även inom 
grupper av samma etnicitet.  
 
Enligt resultaten av Aytars (2007) avhandling framkommer det att möjligheter och hinder 
i interetniska relationer kan bero på en hel del olika faktorer. Det handlar inte enbart om 
de etniska skillnaderna, utan kan exempelvis variera beroende på motivet till migrationen 
(såsom flykting, religiösa aspekter, familjemedlem eller arbete), ålder vid invandringen, 
kön, hur länge man har bott i Sverige och vilken tidsperiod man kom till Sverige. 
Möjligheten till interetniska relationer kan även variera beroende på personliga faktorer, 
såsom individens egna intresse och engagemang, det sociala kapitalet, kulturella faktorer 
och personens personliga nätverk. Vidare understryker Aytar (2007) att skapandet av 
interetniska relationer inte enbart är de nyanländas ansvar, utan även bör ligga hos de 
inrikes födda.  
 
En ytterligare forskare som i sin studie belyser de sociala relationernas påverkan på 
integrationsprocessen är sociologen José Alberto Diaz. I sin studie Choosing integration – 
A theoretical and empirical study of the immigrant integration in Sweden (1993) 
undersöker han integrationsprocessen i Sverige med fokus på grupper av olika etnicitet. 
Diaz (1993) redogör bland annat för att det sociala livet är en av de viktigaste faktorerna 
för att integreras i ett nytt samhälle. Att de som integreras i samhället ska få nya kontakter 
i Sverige förutsätter att det mottagande landet har en planering för hur hjälpen ska 
utformas.  
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Ewert, Liedholm och Lindberg (2006) belyser även dem vikten av sociala relationer i sin 
studie där de observerat specifika intressegrupper, bland annat kulturföreningar, som 
enligt studiens resultat kan bidra till ökad integration, men även vid några tillfällen varit 
ett hinder.  
Forskarna menar att vissa grupper och föreningar kan vara så slutna att ingen utomstående 
kan ta sig in i gruppen eller föreningen. Vissa grupper och föreningar är välkomnande. Det 
som kännetecknar svaga nätverk är att de förenar en mängd människor utan att exkludera 
eller stänga in människor och genom svaga nätverk nås fler människor än vid starka 
nätverk. Kontakten med olika delar av samhället ökar om det finns ett svagt nätverk. 
 
3.2 Språkkunskaper  
 
I studien Talking about Integration: The Voices of Syrian Refugees Taking Part in 
Introduction Programmes for Integration into Swedish Society av Bucken-Knapp, Fakih 
och Spehar (2018) har författarna genomfört semistrukturerade intervjuer med flyktingar 
från Syrien. I studiens resultat redovisades hinder för att etablera sig på arbetsmarknaden 
för flyktingar i Sverige, varpå bristfällig kvalitet på språkträning visade sig vara en av 
dessa. 
 
Språkets betydelse för integration är även något som lyfts fram av Anita Brnic (2004). 
Hon redogör i sin artikel På tal om invandrare, integration och svenskhet för kvinnors syn 
på integrationsprocessen och vad de anser är viktigt för att integreras i det svenska 
samhället. Slutsatsen som dras är bland annat att immigranters språkinlärning ses som den 
grundläggande faktorn för att motverka isolering och socioekonomiskt utanförskap. 
 
I Framtidskommissionens delutredning beskriver även Joyce (2013) vikten av 
språkkunskaper. I utredningen framförs att fokus i integrationsarbetet delvis bör ligga på 
språkundervisning eftersom chansen till arbete ökar om språkkunskaperna är goda, men 
samtidigt kan ett arbete bidra till att språket utvecklas och förbättras. Utredningen slår 
även fast vid att framtidens immigranter förväntas vara förhållandevis välutbildade, 
samtidigt som andelen med låg utbildning förväntas bli större än förr. Därför blir det allt 
viktigare att etablera dessa personer på arbetsmarknaden, vilket gör språkinlärning till en 
viktig prioritering.  
 
3.3 Anpassning   
 
Jan-Paul Brekke och Tordis Borchgrevink har studerat den svenska integrationspolitiken i 
sin rapport Talking about Integration: Discources, alliances and theories on labour 
market integration in Sweden (2007). De anser bland annat att det har rådit en misslyckad 
assimilationspolitik i Sverige under 2000-talet då politiken har bidragit till att dela in 
individer i olika grupper, samt grundats på konstruktionen av “vi” och “dem”. Författarna 
menar att fokus har legat på att immigranter måste anpassa sig och assimileras för att 
passa in i det svenska samhället.  
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I studien av Anita Brnic (2004) var just ”anpassning” ett begrepp som ofta framkom i 
intervjuerna, vilket är ett begrepp som ofta används i den svenska integrationspolitiken 
och som tycks handla om strävan efter att bli delaktig i samhället.  
För många intervjupersoner var innebörden av anpassning, eller “assimilering”, snarare 
krav på att förändra sig själv för att passa in. Samtidigt som det finns en mängd 
förväntningar på den som migrerat till Sverige att efterleva vissa normer, lagar, och 
värderingar så menar Brnic (2004) att det uppstår en motstridighet.  
Trots dessa ansträngningar och försök till att anpassa sig till “det svenska”, så blir en 
svensk nationalitet svåruppnåelig av flera olika skäl. Bland annat kan risken finnas att 
omgivningen inte nödvändigtvis kommer betrakta personen som “svensk”, oavsett om 
denne innehar svenskt medborgarskap eller inte. Detta kan enligt Brnic (2004) bero på att 
personen inte har uppfostrats i en svensk kontext eller helt enkelt inte “ser svensk ut” i 
omgivningens ögon. 
      
Även Lisbeth Eriksson (2002) belyser hur immigranter tvingas anpassa sig till 
majoritetssamhället i sin studie i sin studie Jag kommer aldrig att tillhöra det här 
samhället: om invandrare, integration, folkhögskola. Resultatet visade att många av 
deltagarna i studien upplevde ett misslyckande gällande den kulturella integrationen. De 
uppfattade sig själva varken som en del av minoriteten eller majoriteten på grund av det 
påtagliga erkännandet av den egna kulturen, som varken utgör den ena eller andra 
gruppen. Personerna som identifierade sig själva som delaktiga i samhället hade anammat 
den svenska kulturen och därmed varit tvungna att överge stora delar av sin egen kultur 
och de egna traditionerna. Deltagarna upplevde även att de inte var delaktiga i politiken 
och debatten om integration. Samtalet om vägen mot integration upplevdes snarare 
utgöras av politiker. Gällande den sociala integrationen kunde inte studien påvisa några 
skillnader mellan de som levde i segregerade områden eller de som inte gjorde det. Båda 
grupperna upplevde en brist på social integration, trots att de eftersträvade det i sin vardag. 
Den egna gemenskapen visade sig vara det mest betydelsefulla för de flesta deltagarna, 
eftersom integration för många av dem innebar att tvingas åsidosätta sin egna kultur.  
 
Känslan som många av deltagarna i den ovanstående studien upplevde gällande att tvingas 
bryta upp sin egna kultur för att integreras i det svenska samhället, stärks av sociologen 
Fereshteh Ahmadi (2001) i artikeln Identity Crisis and Integration: The divergent 
Attitudes of Iranian Immigrant Men and women towards Integration into Swedish society. 
Ahmadi har undersökt skillnaden mellan iranska mäns och kvinnors upplevelser gällande 
deras förutsättningar och förmågor att integreras i det svenska samhället.  
Många av deltagarna i studien upplevde att uppoffringen av den egna kulturen medförde 
en identitetskris, då de tvingades omtolka sin identitet. Undersökningen visade att 
kvinnornas förutsättningar att skaffa sig en karriär förbättrades i jämförelse med 
situationen i hemlandet, samtidigt som många av männen upplevde sig obekväma i sin nya 
sociala roll eftersom många hade tvingats ta arbeten i Sverige som de var 
överkvalificerade för. Detta medförde en osäkerhet i identiteten. 
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3.4 Segregerade områden 
 
I Framtidskommissionens delutredning beskriver Joyce (2013) utveckling av det socialt 
utsatta områdena som ett tillvägagångssätt för att främja integrationen. Joyce (2013) 
beskriver även att integrationspolitiken har misslyckats när det kommer till att utveckla de 
stora socialt utsatta bostadsområdena i utkanterna av storstäder och mellanstora städer. I 
städer såsom Stockholm, Malmö och Göteborg är det en tydlig uppdelning mellan 
områden som utgörs av utrikes födda och inrikes födda. Joyce (2013) redogör för att detta 
kan innebära både för- och nackdelar. Att landsmän samlas kan öka nyanländas möjlighet 
att snabbare ta sig in på arbetsmarknaden då sådana nätverk kan vara viktiga, särskilt för 
personer med lägre utbildning och bristande kunskap i det nya språket.  
Samtidigt menar de att detta kan bidra till att personerna riskerar att enbart få tillgång till 
lågavlönade arbeten och minska möjligheterna att förbättra sin situation. Enligt Joyce 
(2013) finner Framtidskommissionen därmed inget entydigt svar på om någon av 
bostadssegregationens för- eller nackdelar väger över den andra.  
 
3.5 Diskriminering 
 
I Framtidskommissionens delutredning beskriver även Joyce (2013) att det krävs att 
Sverige förblir ett tolerant land för att integrationen av utrikes födda ska fungera bättre. 
Vidare beskriver författaren att diskriminering är en annan faktor som bör 
uppmärksammas och arbetas mot för att öka delaktigheten hos utrikes födda. Joyce (2013) 
redogör för att det är väl belagt att etnisk diskriminering råder i Sverige, vilket skapar ett 
hinder för att utrikes födda ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden eftersom det råder 
främlingsfientliga attityder och osäkerhet kring utrikes föddas kunskaper och förmågor. 
Lagstiftning och upplysning är viktiga faktorer för att bekämpa diskrimineringen, men 
även för att förbättra integrationen.  
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4. Teoretiska utgångspunkter  
 
Nedan presenteras tre teoretiska resonemang som kommer genomsyra studien och som 
kan vara till hjälp för att få en större förståelse för immigranters integrationsprocess.  
 
4.1 Vi och Dom 
 
Enligt Wikström (2009) är mångkulturella samhällen inte ett nytt fenomen. I och med att 
människor flyttar mellan olika länder och integreras blir det därför aktuellt att tala om 
begreppen “vi” och “dom”. Wikström (2009) beskriver att begreppet “vi” ofta utgörs av 
majoriteten och att “dom” ofta består av minoriteten. I och med detta uppstår frågor om 
inkludering och exkludering samt jämlikhet och ojämlikhet. Ofta ses “vi” som det 
rationella och normala, samtidigt som “dom” betraktas som det irrationella och onormala. 
“Vi”, som utgörs av majoriteten blir den tysta normen, samtidigt som minoriteten 
kategoriseras och blir till stereotyper genom myter och fördomar. Vidare redogör 
Wikström (2009) för att denna form av kategorisering av människor utgör en form av 
diskriminering.  
 
Mattsson (2015) hänvisar till sociologen Stuart Hall som menar att människan konstruerar 
ett “jag” och ett “vi” genom känslan av olikhet till andra. Genom att spegla oss med det vi 
möter och definiera våra likheter och skillnader med andra människor skapar vi oss själva 
som subjekt.  
 
4.2 Diaz integrationsmodell 
 
En annan teoretisk utgångspunkt som vi har valt att använda oss av i vår studie är 
sociologen José Alberto Diaz integrationsmodell. Enligt Diaz (1993) består denna av sju 
dimensioner, varav de första fyra skapar en primär integration och består av 
samhällsinsatser. Dessa är ekonomisk integration, social integration, bostadsintegration 
och kommunikativ integration. De tre efterföljande dimensionerna utgör den sekundära 
integrationen, vilket innefattar politisk integration, personlig integration och 
familjeintegration.  
 
Enligt Diaz (1993) innebär ekonomisk integration att immigranter etableras på 
arbetsmarknaden och får möjlighet att skapa sig en egen inkomst.  
 
Vidare beskriver Diaz (1993) social integration och redogör för att det avgörande för 
integrationsprocessen inom denna dimension är interaktionen mellan immigranter och 
etniska svenskar.  
 
Vad som avses med bostadsintegration är enligt Diaz (1993) immigrantens möjlighet till 
interaktion med majoritetsbefolkningen i bostadsområdet. Vad som är avgörande för 
bostadsintegrationen är om bostadsområdet är etniskt hetero- eller homogent.  
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Vidare menar Diaz (1993) att den kommunikativa förmågan hos immigranten är en viktig 
del i integrationsprocessen. Genom att behärska landets majoritetsspråk kan möjligheter 
för att kommunicera med andra etniska grupper samt ta del av media och andra 
kommunikationsmöjligheter öka, vilket bidrar till en förbättrad social integration.  
 
Enligt Diaz (1993) innebär den politiska integrationen att immigranter får möjlighet till att 
delta i politiska val och erhålla politiska rättigheter.  
 
Den personliga integrationen beskrivs av Diaz (1993) som en persons subjektiva 
upplevelse av integrationen, men i denna dimension lyfter även Diaz fram vikten av hur 
tillfredsställd individen är med sin situation i det nya landet. Den personliga integrationen 
avser även personens egna mål, förväntningar och motivation samt den egna tron på hur 
pass möjligt det är att integreras.  
 
Avslutningsvis beskriver Diaz (1993) familjeintegration som den sjunde dimensionen 
vilket betraktas som en social tillgång där exempelvis släktförhållanden med 
majoritetsbefolkningen som exempelvis blandäktenskap kan bidra till att immigrantens 
sociala tillgångar inom familjen ökar.  
 
4.3 Maslows behovshierarki  
 
Parrish (2012) redogör för Abraham Maslows teoretiska tanke om en behovshierarki som 
kan illustreras som en trappa. Hans tanke är att människor först måste ta sig an de 
grundläggande fysiologiska behoven längst ner på trappan, för att sedan kunna klättra 
högre upp och uppnå mer psykologiska behov. Det första steget på trappan är de 
fysiologiska behoven i form av mat och dryck, sedan kommer behovet av trygghet vilket 
innefattar fysisk och psykologisk säkerhet. Det tredje steget på trappan är tillhörighet och 
kärlek, varpå detta steg efterföljs av behovet av bekräftelse där uppskattning och 
erkännande ingår. Nästföljande behov som presenteras på trappan är kognitiva behov 
vilket består av kunskap och förståelse. Skönhet är det näst sista behovet på trappan, och 
högst i hierarkin kommer självförverkligande. Maslow menar att sista steget på trappan 
innebär ett ideal då detta är människans yttersta drivkraft. Självförverkligande innebär att 
människan finner ett driv av att göra sitt bästa, utforska sin potential samt leva ett 
meningsfullt liv. Maslow menar att många människor inte har behoven på de lägre 
nivåerna uppfyllda, vilket innebär att de aldrig hinner nå det slutgiltiga trappsteget i form 
av självförverkligande.  
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5. Metod  
 
I detta avsnitt presenteras studiens metod samt för- och nackdelar med denna. Vidare 
följer en presentation av urval, genomförande, analysmetod, etiska riktlinjer samt en 
redovisning av studiens kvalitetsbedömning.  
 
5.1 Kvalitativ forskningsmetod och dess för- och nackdelar  
 
Bryman (2011) beskriver kvalitativ forskningsmetod som ett tillvägagångssätt där fokus 
ligger på tankar, upplevelser och känslor hos de intervjuade. Till skillnad från den 
kvantitativa forskningen, som inriktar sig på siffermässiga mätmetoder, är den kvalitativa 
forskningen mer intresserad av ord. I denna studie har vi valt att använda oss av en 
kvalitativ ansats eftersom vi är intresserade av intervjupersonernas emotioner och tankar 
kring integrationsprocessen samt har haft som syfte att lyfta fram deltagarnas egna 
perspektiv på integration.  
 
En av nackdelarna med kvalitativ forskning som Bryman (2011) redogör för är att 
forskarnas egna uppfattningar om vad som är av stor vikt samt egna sympatier kan 
påverka resultatet och därför brukar metoden få kritik för att vara subjektiv. Som forskare 
har vi haft en medvetenhet om att studien är beroende av våra egna tolkningar, men har 
strävat efter att återge en så sanningsenlig beskrivning som möjligt – något som även 
diskuteras i avsnitt 5.6 om kvalitetsbedömning. 
 
Samtidigt kan en fördel med kvalitativ forskning vara att denna metod är betydligt mer 
detaljfokuserad än den kvantitativa forskningen. När sociala beteenden och fenomen 
studeras kan därför en kvalitativ metod leda till en större kontextuell förståelse. Eftersom 
syftet med denna studie är att lyfta fram intervjupersonernas egna upplevelser kring 
integration och dess möjligheter och hinder, är en kvalitativ metod ett självklart val. Detta 
eftersom vi är intresserade av deras detaljerade beskrivningar som vi tror kan säga något 
om samhällsfenomenet integration i stort, även om målet inte är att kunna generalisera 
svaren till hela populationen.  
 
5.2 Urval 
 
Bryman (2011) beskriver att ett målinriktat urval är den främsta urvalstekniken inom 
kvalitativ forskning som grundar sig i intervjuer. Denna metod går ut på att personer som 
är relevanta för forskningsfrågorna blir tillfrågade om att delta. Utifrån studiens syfte 
valde vi att kontakta ansvariga för verksamheter inom Luleå Kommun som arbetar med 
integration, som i sin tur frågade personer som skulle kunna vara lämpliga för studien om 
de vill delta.  
 
Vi bifogade även ett informationsbrev (se bilaga), där mer utförlig beskrivning av studien 
presenterades, som de ansvariga överlämnade till dessa personer. Efter att personerna 
godkänt vår kontaktförfrågan hörde vi av oss och bokade tid och plats för intervjuerna. 
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En kvalitetsaspekt som vi har haft i åtanke kring urvalet är huruvida de ansvarigas 
uttagning av potentiella deltagare för studien har påverkat resultatet, då det kan finnas en 
möjlighet att de valt ut personer som betraktas som framåt för att de ska kunna ge utförliga 
svar. Ett slumpmässigt urval hade således kunnat medföra en mer varierad framställning 
av fenomenet integration.  
 
Bryman (2011) redogör för ett problem som den kvalitativa forskaren ofta möter vilket är 
att man inte kan veta på förhand hur många intervjupersoner som behövs för att uppnå 
teoretisk mättnad. Med åtanke på tidsaspekten och kursens mål bestämde vi tidigt att 
antalet intervjupersoner skulle bli begränsad. Vi stämde av vårt empiriska material 
löpande under intervjuprocessens gång för att på så sätt veta om vi fått tillräckligt med 
underlag för att gå vidare. Utfallet blev sju intervjupersoner varav tre av dessa är kvinnor 
och fyra är män. Vidare är intervjupersonerna i åldrarna 19-63 år och alla har 
uppehållstillstånd. Orsaken till varför vi valt uppehållstillstånd som ett krav för medverkan 
är för att vi har haft en på förhand utformad hypotes om att det kan vara svårt att starta sin 
integrationsprocess om man inte har fått besked gällande sin tillvaro i Sverige.  
 
Anledningen till det breda åldersspannet är att fokus inte har legat på aspekten ålder, samt 
att vi tänker oss att alla har en upplevelse av integrationsprocessen oavsett ålder, och att 
personernas varierande ålder snarare kan bidra till att ett bredare synsätt på fenomenet. 
Vår grundtanke har även varit att ha en någorlunda jämn könsfördelning, trots att det inte 
är en jämförande studie mellan könen. Slutligen har våra intervjupersoner bott i Sverige 
mellan tre till tolv år. Orsaken till varför vi bestämde oss för att skriva i 
informationsbrevet att intervjupersonerna ska ha bott i Sverige i minst tre år var dels för 
att de ska ha hunnit få en förståelse för samhällets organisering för att ha skapat sig en 
uppfattning av integrationsprocessen. Ett urvalskrav för studien var även att 
intervjupersonerna skulle kunna behärska det svenska språket för att underlätta 
kommunikationen samt minimera risken för missförstånd. Grundtanken var att begränsa 
oss till personer som bott i Sverige i maximalt åtta år, dels då antalet år man bott i Sverige 
kan påverka hur väl man minns sin integrationsprocess, men även för att vi antar att 
landets socialpolitik och samhället i stort har förändrats över tid vilket kan påverka 
upplevelsen av integration. Under en av intervjuerna framkom det att personen har bott i 
Sverige i tolv år. Efter noggrant övervägande valde vi att utöka spannet till detta då vi 
anser att denna person hade mycket att tillföra för studien, samt kunde reflektera över 
integrationsprocessen ur en aktuell synvinkel. Värt att framhålla är att resterande deltagare 
bott i Sverige i maximalt fyra år.  
 
5.3 Genomförande av intervjuer  
 
Den första kontakten med intervjupersonerna togs via telefon där plats, tid och datum för 
intervjun fastställdes. Vi framförde att vi är flexibla med dessa aspekter då vi ville vara 
tillmötesgående och skapa en trygg miljö för intervjupersonerna.  
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Bryman (2011) framhåller vikten av att intervjuerna ska kunna genomföras på en lugn och 
ostörd plats, och därmed gav vi förslaget att genomföra intervjuerna på Kulturens hus i 
Luleå, vilket intervjupersonerna godkände. Intervjuerna har genomförts i ett grupprum 
som vi på förhand bokade, för att på så sätt kunna prata ostört.  
 
Inför dessa intervjuer utformade vi en intervjuguide (se bilaga), vilket beskrivs av Bryman 
(2011) som en strukturerad lista som täcker de frågeställningar man vill få besvarade. 
Vidare lyfter Bryman (2011) fram rådet att intervjuguiden ska ha ett visst mått av ordning 
på så sätt att frågorna berör de teman som forskaren vill undersöka men även att frågorna 
bör vara så pass vida att de rymmer ett visst mått av flexibilitet för att inte utesluta 
alternativa idéer.  
 
I intervjuguiden skapades teman utifrån frågeställningarna samt den teori och tidigare 
forskning som vi läst in oss på. Vi hade exempelvis frågor om språkets betydelse, 
upplevelsen av delaktighet i samhället och om myndigheters bemötande. Flexibilitet i 
form av följdfrågor har varit genomgående under intervjuernas gång eftersom vi valt en 
semistrukturerad intervjumetod, som enligt Bryman (2011) innebär att följa specifika 
teman i intervjuguiden men samtidigt låta intervjupersonerna utforma sina svar med stor 
frihet.  
 
Bryman (2011) lyfter fram betydelsen av att använda ett begripligt språk samt undvika 
ledande frågor. För att anknyta till detta har det varit av stor vikt för oss att anpassa 
språket efter intervjupersonernas språkkunskaper. Under genomförandet av intervjuerna 
har det uppstått tillfällen då vi fått omformulera och förtydliga frågor. För att minimera 
missförstånd och på så sätt uppnå ett tillförlitligt resultat ville vi även säkerställa att vi har 
en överensstämmande bild av vad integration är. Eftersom integration är ett så pass 
komplext fenomen som kan definieras på flera olika sätt gav vi därför en beskrivning av 
vår definition av integration, för att sedan fråga hur intervjupersonerna ser på begreppet. 
längd varierade mellan 30-60 minuter. Vi båda två forskare närvarade tillsammans vid alla 
intervjuer där deltagarna intervjuades enskilt. Intervjuerna spelades in med diktafon, för 
att vi dels skulle kunna ha fokus på samtalet men även för att underlätta transkriberingen 
och analysen av materialet. Bryman (2011) beskriver att transkribering underlättar en 
noggrann analys av svaren respondenterna ger och kan hjälpa forskaren att synliggöra nya 
teman som kan uppstå, vilket är orsaken till varför vi valt att transkribera vårt 
intervjumaterial.  
 
5.4 Analysmetod 
 
Vi har valt kvalitativ innehållsanalys som metod, vilket Bryman (2011) beskriver som det 
vanligaste tillvägagångssättet inom kvalitativ analys när dokument ska analyseras. Vidare 
beskriver Bryman (2011) att denna metod går ut på att söka bakomliggande teman i det 
material som analyseras. Forskarens strävan är att kategorisera intressanta företeelser för 
studien och därmed behöver forskaren utgå från ett tolkande perspektiv för att hitta 
bakomliggande mönster som ligger under ytan.  
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Bryman (2011) presenterar förfarandet av innehållsanalys där det första steget är att läsa 
igenom materialet samt plocka ut viktiga iakttagelser. Dessa kan illustreras i form av korta 
citat. Vi noterade således meningsbärande enheter i form av utvalda citat, som sedan 
tilldelades en kod i form av ett ord eller en fras i marginalen. Bryman (2011) beskriver en 
kod som en generaliserande mening av ett innehåll.  
Vidare menar Bryman (2011)  att en sådan kodning innefattar en kritisk granskning av 
innehållet, där forskaren exempelvis försöker tyda om koderna har samband med varandra 
och på så sätt går att slå samman till kategorier. När vi kodade och kategoriserade kunde 
vi utläsa sex betydande faktorer för integration samt fyra hinder vilket blev våra 
kategorier. Dessa sammanfattades under våra två övergripande huvudteman - 
“Betydelsefulla faktorer för integration” samt “Hinder för integration” då vi kunde 
betrakta dessa som kategoriernas gemensamma underliggande mening.  
 
5.5 Etiska principer 
 
I denna studie har vi utgått från de etiska principer som Bryman (2011) redogör för när det 
gäller frågor som rör frivillighet, integritet, anonymitet samt konfidentialitet. Den första 
etiska principen som presenteras är informationskravet, vilket bland annat innebär att 
informera intervjupersonerna om studiens syfte och att deltagandet är frivilligt samt kan 
avbrytas om deltagaren önskar det. Inför varje intervju gick vi igenom vårt 
informationsbrev där dessa aspekter presenterades, för att försäkra oss om att 
intervjupersonerna var medvetna om ramarna för deltagandet. Varje deltagare har även 
fått möjlighet att inte svara på frågor som kan upplevas inkräkta på privatlivet.  
 
I och med genomgången av de etiska ramarna fick intervjupersonerna även information 
om att de har rätt att själv bestämma över sin medverkan, vilket Bryman (2011) beskriver 
som samtyckeskravet. Under detta krav poängterar han även att minderårigas deltagande 
ofta kräver en målsmans- eller vårdnadshavares godkännande, och av denna anledning 
valde vi att enbart intervjua personer över 18 år.  
 
Vidare redogör Bryman (2011) för konfidentialitetskravet vilket innebär att personerna 
som deltar i studien och deras uppgifter, ska behandlas med största möjliga 
konfidentialitet. Inför varje intervju berättade vi för intervjupersonerna att deras namn 
kommer att fingeras och att uppgifter som kan härledas till den enskilda individen 
kommer att röjas för att på så sätt upprätthålla deltagarnas anonymitet. Vi informerade 
även intervjupersonerna om att inspelningen och transkriberingen kommer raderas när 
studien är slutförd och att ingen obehörig kommer att få tillgång till detta material.  
 
Avslutningsvis beskriver Bryman (2011) nyttjandekravet som innebär att materialet som 
samlas in och som rör enskilda personer enbart får användas för forskningens ändamål. 
Detta var något som framkom i genomgången av vårt informationsbrev. Efter att 
intervjupersonerna fick ta del av de etiska ramarna för studien fick de ta ställning till deras 
deltagande genom att skriva under en samtyckesblankett om de godkände sin medverkan.  
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5.6  Kvalitetsbedömning 
 
I detta avsnitt diskuteras studiens kvalitet utifrån kriterier för bedömning av kvalitativa 
undersökningar. Bryman (2011) redogör för begreppet tillförlitlighet som kan uppnås 
genom fyra delkriterier – trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att 
styrka och konfirmera.  
 
Det första kriteriet som Bryman (2011) redogör för är trovärdighet, vilket beskrivs som 
motsvarigheten till intern validitet. Detta begrepp innebär att forskaren säkerställer att 
studien följer de regler som finns och att deltagarna i studien får ta del av resultatet för att 
bekräfta att den sociala verkligheten har beskrivits korrekt. För att denna studie ska kunna 
uppnå detta delkriterium har intervjupersonerna fått möjlighet att ta del av materialet för 
att på så sätt kunna styrka att beskrivningarna som förts i resultatet motsvarar deras 
upplevelser.  
 
Det andra kriteriet, överförbarhet, motsvarar enligt Bryman (2011) den externa validiteten 
och innebär hur pass överförbara resultatet är till andra miljöer. Detta kan uppfyllas 
genom en fyllig beskrivning av den sociala verklighet som studerats. Vår grundläggande 
tanke med studien är att vårt specifika resultat utgör en unik beskrivning av begreppet 
integration och därmed går det inte att säkerställa att studien kan överföras till andra 
miljöer, exempelvis till andra kommuner. Våra intervjupersoners berättelser belyser 
begreppet integration ur sitt eget perspektiv, vilket nödvändigtvis inte behöver spegla alla 
immigranters upplevelse av integrationen i Sverige. Om detta hade varit syftet med 
studien hade urvalet behövt vara betydligt större. Samtidigt tror vi att våra sju 
intervjupersoners unika berättelser kan säga något om fenomenet integration i stort och 
belysa dess problem- och utvecklingsområden.  
 
Bryman (2011) redogör pålitlighet som det tredje kriteriet, vilket kan jämföras med 
reliabilitet och innebär att hela forskningsprocessen tydligt beskrivs och är tillgänglig på 
så sätt att omgivningen kan kvalitetsbedöma studiens tillvägagångssätt. Även 
problemformulering och val av undersökningspersoner bör ingå i redovisningen för att 
uppnå en så pass hög pålitlighet som möjligt. För att säkerställa att vi har uppnått en god 
pålitlighet i denna studie har vi strävat efter en så pass grundlig redogörelse av alla faser i 
forskningsprocessen under vårt metodavsnitt.  
 
Slutligen framhåller Bryman (2011) att en kvalitativ studie ska ha en möjlighet att styrkas 
och kunna överföras, vilket motsvarar objektivitet. Det innebär att forskaren ska ha agerat 
i god tro på så sätt att det ska vara tydligt att studiens slutsatser och utförande inte har 
påverkats av forskarens personliga värdering samt teoretiska inriktning. Vi är medvetna 
om att en kvalitativ forskning är beroende av en viss tolkning av forskaren i vissa 
avseenden, exempelvis när resultatet ska analyseras.  
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Däremot har vi varit konsekventa med att framföra intervjupersonernas egna 
beskrivningar i resultatdelen med hjälp av vårt inspelade material, samt att vi som forskare 
har gått in med en öppensinnad attityd inför intervjuerna för att inte låta personliga 
förväntningar och förutfattade meningar styra utfallet. Tillsammans har vi diskuterat vad 
som är våra egna tolkningar och vad som ordagrant har sagts av intervjupersonerna, för att 
på så sätt sträva efter en analys som är förenlig med intervjupersonernas utsagor.  
 
5.7 Arbetsfördelning 
 
I arbetet med denna uppsats har vi strävat efter att ha en så jämn arbetsfördelning som 
möjligt, eftersom vi ville få ett så pass sammanhängande arbetet som möjligt samt följa 
samma röda tråd. Detta har således uppfyllts då vi båda har varit lika närvarande och 
delaktiga, både i dialogen såväl som vid skrivandet av varje avsnitt. Vi upplever att vi 
gemensamt ansvarar för innehållet i uppsatsen och att arbetet är ett resultat av bådas 
tankar och idéer.  
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6. Resultatredovisning  
 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat i form av två teman - betydelsefulla faktorer för 
integration samt hinder för integration. Under dessa teman följer de kategorier som 
grundas på vårt insamlade material från sju intervjupersoner i åldrarna 19-63. Deras 
orsaker till varför de flyttat till Sverige varierar, men alla har fått uppehållstillstånd. 
Intervjupersonernas namn är fingerade för att inte röja deras identitet.  
 
Alexandra är en kvinna från Chile som har bott i Sverige i tolv år.  
Elias är en man från Afghanistan som har bott i Sverige i fyra år.   
Jamal är en man från Pakistan som har bott i Sverige i fem år.  
Laura är en kvinna från Colombia som har bott i Sverige i fyra år. 
Liyana är en kvinna från Irak som har bott i Sverige i tre och ett halvt år.   
Isak är en man från Eritrea som har bott i Sverige i fyra år.   
Salem är en man från Syrien och har bott i Sverige i tre och ett halvt år.   
 
6.1 Betydelsefulla faktorer för integration 
 
I detta avsnitt presenteras de kategorier som, utifrån det insamlade materialet från 
intervjupersonerna, har kunnat urskiljas som de mest betydande för integrationsprocessen.  
 
6.1.1 Språket öppnar nya dörrar 
 
I det insamlade materialet uttrycker flertalet intervjupersoner att språket spelar en 
betydande roll för att integreras i Sverige. En av dessa är Elias, som anser att språket är 
den viktigaste faktorn för integrationsprocessen. Han lyfter även fram att personliga möten 
sker genom språkutbytet mellan människor.  
 

Det viktigaste, det är språket… Kan jag språket så förstår jag vad som 
gäller [...] Genom språket vet man, förstår man, hör man, läser man. Kan 
man inte språket, då kan man inte nånting… ja… det är bra… dom har 
sagt att språket är nyckeln till samhället och det stämmer… - Elias 

 
Elias beskrivning av språket som den viktigaste faktorn för integrationsprocessen går även 
att återfinnas i Salems upplevelse av hur viktigt språket är. Han är en av flera andra 
intervjupersoner som uttrycker hur stor betydelse språket har haft för 
integrationsprocessen. Han beskriver att han själv valde att inte använda sitt modersmål 
eller engelska när han flyttade till Sverige. Detta för att snabbare komma igång med 
inlärningen av det nya språket. Han lyfter även fram att en anledning till att han har 
utvecklat sina språkkunskaper så pass snabbt är för att han hamnade i en svensk klass 
direkt när han kom till Sverige, och därmed inte hade något annat val än att utmana sig 
själv att prata det nya språket. Språket har öppnat många nya dörrar för Salem, vilket 
illustreras i citatet nedan.  
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Men språket… det underlättade många saker, som att få många kompisar, 
lära känna nya människor, vara på olika aktiviteter… eh… asså, kunna få 
tag på andra kontakter. Kontakter som sen hjälpte mig flytta till min nya 
lägenhet. Och kunna få jobb också. Så ja, det var väldigt bra att jag 
bestämde mig för att lära mig språket. Inte att jag väntade eller så, och 
använde mitt modersmål istället. Men det var väldigt svårt från början 
kan jag säga! – Salem 

 
Likt Salem framhåller även Liyana hur betydande språkkunskaper har varit för hennes 
integration och uttrycker att språket är en förutsättning för att komma vidare i sin 
integrationsprocess och hitta sin plats i samhället. Liyana beskriver att det allra viktigaste 
är att lära sig språket, då detta enligt henne banar väg för allt annat såsom jobbmöjligheter 
och att hitta vänner. Flera av intervjupersonerna beskrev språkkunskap som “nyckeln till 
samhället”, och nedan nämner även Liyana att språket underlättar det vardagliga livet och 
kontakter med det omgivande samhället.  
 

Jo, det betyder… framtiden. Det är nyckeln här. Man måste ha språket om 
man ska gå till sjuksköterskan eller sjukhuset, eller till skola eller jobbet. 
Det är nyckeln. Det är jätteviktigt, språket. – Liyana 

 
Förutom exempel på vad språket kan bidra med, vilket illustrerades av Liyana ovan, så 
lyfter Alexandra fram perspektiv på vad en bristande språkkunskap kan medföra. 
Alexandra upplever att bristande språkkunskap är den största barriären i samhället, då det 
enligt henne finns risk för missförstånd om man inte förstår varandra. Hon uttrycker att 
bristande kunskaper i språket kan hämma den personliga utvecklingen och göra så att man 
känner sig mindre integrerad i samhället. Hennes känsla när hon inte hade lärt sig svenska 
än var att folk ifrågasatte hennes kunskaper, och därför upplevde hon att hon fick “kämpa 
dubbelt” för att bevisa för andra att hon hade likvärdig kunskap som hennes 
klasskompisar.  
 
6.1.2 Individens egna personlighet och engagemang  
 
Utifrån intervjumaterialet framkommer det att alla är överens om att individen kan ha en 
egen påverkan på integrationsprocessen. Enligt intervjupersonerna är de personliga 
egenskaperna och individens egna engagemang något som påverkar integrationen. Salem 
menar att man som immigrant i Sverige ofta tvingas ta det första steget för att få kontakt 
med andra, då han upplever att omgivningen inte gör detta.  
 

Om man visar att man vill… Asså, nu ska jag vara ärlig. Ingen svensk 
kommer komma och säga hej först. Då måste man visa själv att man vill 
prata. När jag sitter i bussen brukar jag komma fram och säga “hej!” om 
jag ser en gammal kvinna eller en gammal man – Salem 
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Salems beskrivning ovan pekar på att det egna engagemanget spelar en betydande roll för 
känslan av att vara integrerad i samhället.  
Intervjupersonen Isak får även han frågan om han tror att individens egna personlighet har 
en betydelse för att integreras i Sverige, varpå han svarar:  
 

Framför allt tror jag det handlar om confidence… självförtroende. Om 
man har confidence så blir det lättare [...] Så det är bra om man lär 
känna folk, för då får man hjälp. Så som sagt - confidence, det är det som 
spelar stor roll – Isak 

 
Isak anser att det är viktigt att våga fråga för att lära sig saker och inte skämmas för det. 
För att göra detta krävs det självförtroende, uppger han. Han berättar att han brukar ställa 
frågor om vissa ords betydelse och hur uttalar dem, samt hur samhället är uppbyggt. Den 
egna personligheten är en faktor som genomsyras i många av intervjuerna. Även 
Alexandra betonar vikten av att våga ta för sig och bjuda in sig själv till omgivningen. 
Hon vill även framhålla vikten av personens egna driv och ansträngningar, exempelvis 
berättar hon att hon la ner mycket tid på att lära sig språket och studerade mycket hemma. 
Hon valde även att främst umgås och prata med svensktalande personer – allt för att så 
snabbt som möjligt bli mer delaktig och undvika isolering. Trots att alla intervjupersoner 
framhåller att ens egna ansträngningar har en positiv påverkan, så betonar många av de 
intervjuade att det inte är så enkelt. Några av intervjupersonerna uttrycker att de hade en 
annan personlighet innan de flyttade till Sverige, men att flytten innebar en 
identitetsomvandling eftersom det nya landet bland annat innebar ett helt nytt språk, ny 
kultur och nya sociala koder. Detta exemplifierar Jamal nedan, men beskriver samtidigt att 
han numera börjat känna sig mer som sig själv.  
 

Jag hade tidigare väldigt bra personlighet och när jag kom till Sverige så 
känner jag mig lite konstig, annorlunda, ändrad… Väldigt annorlunda 
samhälle... eller folket, myndigheterna och socialt kan man säga. Nu 
använder jag min personlighet, försöker lite grann och börjar lite 
grann… och man kan säga… min personlighet är tillbaka, den som jag 
hade tidigare. - Jamal  

 
Jamals beskrivning av att känna sig annorlunda och resan mot en identitetsomvandling i 
Sverige illustreras även av Liyana.  

 

Jag börjar nu att ha nästan alla mina kompisar som är svenska… ja, 
nästan bara svenska kompisar… tidigare så… jag tänkte att jag inte fick 
stanna… Just nu vill jag bli som de andra människorna, som dom lever, 
och jag tänkte inte på det tidigare… jag börjar nästan göra som en svensk 
människa för jag bor här… - Liyana 



 

 
 

23 

Liyanas vilja att hitta sin plats i det nya samhället illustreras ovan, och hon utvecklar detta 
resonemang när hon beskriver hur viktigt hon tycker det är att visa respekt för den nya 
kulturen och de nya normerna.  
 
6.1.3 Geografisk betydelse 
 

Jag flyttade från Malmö där det var mycket flyktingar, och där var det 
“vi” och “dom”. Vissa områden var bara för araber, vissa bara för 
somalier, vissa för afghaner och vissa för svenskar. Så det var väldigt 
dåligt, därför flyttade jag hit till Luleå. - Salem 

 
Citatet ovan, är en av alla från vårt insamlade material som illustrerar att den geografiska 
platsen kan ha en betydelse för hur väl personen integreras. Salem uttrycker att vissa 
städer är mer segregerade än andra och att det medför en svårighet i integrationsprocessen 
eftersom en känsla av “vi” och “dom” skapas. Han upplever att Luleå som stad har en vilja 
att få honom att trivas i kommunen, och tycker att  han har fått en bra start i den nya 
staden, både med boende och skola. Likt Salems beskrivning så uttrycker flera andra 
intervjupersoner en tacksamhet över att de hamnat i en mindre stad.  
 

Jag tycker det är nice, alltså Luleå. För det första är det lätt att komma in 
i samhället, förstår du? Asså det är inte som i Stockholm. Det är inte så 
stort och det är inte så många invandrare här… Man kan lära känna 
svenska folk, och det är lagom - det är inte stort. Det finns mer chans i 
skolan, mer jobb också. Så ja, Luleå är en bra stad. Men kallt! - Isak 

 
Även Elias framhåller den geografiska betydelsen för integrationsprocessen. Han upplever 
att det är mer problematik i större städer och anser att han har fått goda förutsättningar i 
skolan tack vare erfarna lärare i kommunen som har lång erfarenhet av att arbeta med 
nyanlända personer. Detta anser han har varit en viktig faktor för hans utveckling och 
delaktighet i det nya samhället.  
 
6.1.4 En delaktig och meningsfull vardag 
 
Utifrån intervjumaterialet går det att urskilja tre arenor som intervjupersonerna anser vara 
ett vinnande koncept för att uppleva en kollektiv identitet i samhället – jobb, föreningsliv 
och ideella organisationer. Jamal är en av dom som lyfter fram arbetsplatsen som en viktig 
faktor för att dels lära sig språket men även känna en tillhörighet i det nya samhället. 
Alexandra beskriver att jobbet varit den faktor som främst har bidragit till hennes känsla 
av tillhörighet i Sverige. Tack vare jobbet har hon lärt känna nya vänner i Sverige, och 
hon upplever även att en sysselsättning bidrar till en känsla av att man har lyckats med 
något. Jobbet förstärker hennes känsla av värdighet eftersom hon då känner sig 
betydelsefull och delaktig, och utan arbete uppger hon att hon hade känt sig “värdelös på 
något sätt”.  
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Jobbet... alltså det är det som är... som varit nyckeln till allt... så fort man 
fick ett jobb eller nåt sånt så känns det som att man tillhör nånstans, så 
det är klart att alla människor vill tillhöra nånstans… och nä, men det är 
viktigt att kunna… att känna att man är en del av nånting. - Alexandra  

 
Vidare poängterar Alexandra att föreningslivet har hjälpt henne i sin integrationsprocess 
genom att hon själv har kunnat hjälpa andra som nyligen flyttat till Sverige. Hon berättar 
att hon får en förstärkt känsla av delaktighet till Sverige när hon förklarar hur samhället är 
uppbyggt för andra. Alexandra beskriver det som att hon lär sig själv ännu mer om 
samhället när hon förklarar hur det är uppbyggt för någon annan, vilket får henne att 
känna sig mer integrerad. Även Laura berättar att hon känner gemenskap och tillhörighet i 
föreningslivet, eftersom hon där får chansen att träffa nya människor och utveckla sin 
svenska. Detta är något som hon anser har betytt mycket för henne i sin integration, dels 
då det bidragit till en mer aktiv vardag men även för att det förstärkt hennes känsla av att 
ha en förbindelse till det nya samhället. Däremot beskriver hon att det kan bli en känsla av 
grupperingar inom den förening hon är engagerad i, på så sätt att personer som talar 
samma språk umgås med varandra och avskärmar sig från resten av gruppen. Laura 
framhåller samtidigt att deltagandet i ideella organisationer, föreningar och kyrkan har 
varit till en större hjälp för hennes personliga utveckling, än den hjälp som exempelvis 
Arbetsförmedlingen har kunnat erbjuda henne. Lauras främsta mål har varit att lära sig 
svenska och få tillbaka sin aktiva vardag som hon upplevde att hon hade i sitt hemland. 
Därför finner hon det mer värdefullt att få ingå i föreningslivet, än att delta i en 
jobbrelaterad kurs som hon redan känner sig kvalificerad för.  
 
Elias berör ideella organisationer och föreningar och menar att dessa har haft en positiv 
påverkan på hans integration. Han berättar att han deltagit i träffar där man har berört 
olika teman som handlar om olika kulturer och normer, och framhäver att dessa 
diskussioner har bidragit till en större kunskap om det nya samhället och även bidragit till 
hans språkutveckling. En annan intervjuperson som framhåller ideella organisationers 
betydande roll för integration är Jamal. Han berättar att en ideell organisation var hans 
största hjälp för att lära sig språket. Genom dem lärde han sig svenska från grunden under 
fyra månader, och personerna som arbetade där hjälpte han även att söka jobb och 
översätta viktig information från myndigheter.  
 
6.1.5 Trygghet skapar självförverkligande 
 
Känslan av trygghet i landet har varit en viktig faktor för den personliga utvecklingen som 
gynnar integrationsprocessen, enligt många av de intervjuade. Den röda tråden för 
trygghet har varit erhållandet av uppehållstillstånd. Som tidigare nämnt har alla 
intervjupersoner i studien fått sitt uppehållstillstånd i Sverige, och därför har alla kunnat 
reflektera över hur pass viktigt vetskapen om att få stanna i landet har varit. För Jamal 
innebar tryggheten som uppehållstillståndet gav honom ett nytt liv. Han säger att det var 
då han kände att han kunde lämna det förflutna bakom sig och börja fokusera på vad han 
ska göra här och nu.  
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Många beskriver att det inte är förrän man har vetskapen om att få stanna i landet, som 
man kan börja planera för framtiden och sätta upp mål för att självförverkligas. Detta 
illustreras bland annat av Jamal nedan.  
 

När folk vet ingenting, dom vet ingenting… vad dom ska göra sen i 
framtiden, dom kan inte måla nånting bra… dom kan inte skapa nånting. 
När jag har uppehållstillstånd - jag har det bra, man kan ändra sig, jag 
kan ändra mig och försöka hitta ett bra sätt att leva. Så det beror på 
uppehållstillståndet, det beror på att jag fick stanna i Sverige. - Jamal  

 
Även Alexandra upplevde en positiv påverkan på hennes integration i och med 
uppehållstillståndet. Detta eftersom hon kände sig tveksam på om det var värt att investera 
både tid och energi på ett liv i Sverige när hon levde i ovisshet.  
 

Det är väldigt mycket det här med att man känner sig väldigt osäker. Vad 
ska man göra? Ska man fortsätta lära sig språket? Vad händer om man 
inte får stanna? Då är den där tiden bortkastad. Och varför ska jag skaffa 
kompisar och börja med det om man inte vet om man ska stanna? - 
Alexandra 

 
Elias gör en liknelse kring den problematik som Alexandra beskriver ovan och säger att 
“man aldrig kan bygga ett hus när det när som helst kan bli översvämning”. Detta är 
talande för att det är viktigt med en känsla av trygghet för att kunna starta något nytt och 
planera framåt i det nya landet. 
 
Även Isak nämner uppehållstillståndets påverkan på framtidsvisioner. Han berättar att han 
började gråta när han fick sitt uppehållstillstånd och beskriver det som om han föddes på 
nytt. Han hade länge haft en ovisshet om han skulle få stanna eller inte och processen med 
myndigheter i Sverige, såsom exempelvis Migrationsverket, hade varit lång. Han 
beskriver att det hände något med honom inombords när han fick sitt uppehållstillstånd, 
och att det fick honom att börja hitta på mer saker och engagera sig mer och mer. Enligt 
Isak skapar även erhållandet av uppehållstillstånd  en frihetskänsla. Detta styrks av Salem 
som säger att det inte var förrän han fick sitt uppehållstillstånd i Sverige som han började 
känna sig mer fri, eftersom detta är ett krav för att kunna ta körkort, öppna bankkonto, 
söka studiemedel och ta lån.  
 
6.1.6 Nyckelpersoner och omgivningens engagemang  
 
Flertalet av de intervjuade uttrycker hur betydelsefullt det har varit för dem att ha  
hjälpsamma och engagerade personer i sin omgivning, då detta har haft en positiv 
påverkan på deras integrationsprocess. Liyana berättar exempelvis att hon inte har vänner i 
hennes egen ålder, men att hon umgås mycket med äldre personer som hon lärde känna 
när hon kom till Sverige, och att hon trivs med det.  
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Hon uppger att det har varit viktigt för henne med omtänksamma människor i 
omgivningen, som har uppmuntrat henne, sagt att hon är duktig och att hon kan klara sig. 
Liyana beskriver att det är då som hon har känt sig mer självsäker, blivit peppad och fått 
en starkare tro på sin egna förmåga.  
 

Det finns andra gamla människor där jag bodde. Dom satt ute och det var 
sommar. Dom kollade på mig, att jag vill lära mig cykla och så, och då 
kommer en gammal kvinna… Hon säger “Du kan! Du kan!” Hon började 
lära mig, varje, varje, varje dag. Och jag kan cykla just nu, och 
fortfarande, jag har kontakt med henne. Fortfarande, hon kommer och 
hälsar på mig. - Liyana 

 
Liyanas beskrivning av hur omgivningens engagemang kan påverka det egna modet är 
även något som Isak vill framhålla. Han säger exempelvis att språkinlärning är något som 
han kan påverka, men att det sen är upp till omgivningen. Om han blir väl mottagen av 
omgivningen vågar han gå fram, annars stannar han hellre hemma hos sig, säger han. 
Salem upplever också att omgivningen spelar en stor roll, och när han får frågan om vad 
som har varit viktigast för hans integrationsprocess varpå han svarar: 

 

Människor! Det är dom som har öppnat alla dörrar för mig [...] Och när 
jag mådde dåligt, då fanns det folk som körde mig till sjukhuset, som var 
med mig på sjukhuset. Så… det är väldigt viktigt att man har kompisar 
runt omkring sig, för annars är man ensam och mår dåligt och det är 
jäkligt jobbigt. Kanske ännu mer för oss, än för en vanlig svensk. - Salem 

 
Salem uppger att han har känslan av att det är jobbigare för en immigrant att vara ensam, 
åtminstone om han ska utgå från sitt egna perspektiv, då han är van vid att man bor med 
familjen och tar hand om varandra i sitt hemland där kulturen är mer grupporienterad. I 
Sverige upplever han att det inte är människor som tar hand om varandra, utan 
myndigheter. “Jag kan själv” är ett tankesätt som han upplever präglar Sverige. Därför 
menar han att engagerade personer har varit extra viktiga för honom. Genom att han har 
lyckats skapa sig många kontakter upplever han numera att han tillhör Sverige. Salem 
lyfter fram vikten av kontakter i dagens samhälle, då han anser att det är lättare att komma 
framåt om man har ett brett kontaktnät. Han nämner att han exempelvis lärde känna en 
person som sedan kom att bli hans kompis, och som hjälpte honom att få sitt första jobb.  
 
Elias upplever att de personer som har människor omkring sig mår mycket bättre men 
även att det kan underlätta ens integrationsprocess på så sätt att man får hjälp med 
exempelvis att fylla i blanketter och tyda dokument. Detta är något han ansett har varit 
svårt att klara av ensam och uttrycker därför en stor tacksamhet gentemot dessa personer. 
Elias nämner även att han tror att han har haft en stor fördel i mötet med myndigheter i 
jämförelse med sina bekanta, tack vare att han haft en god man som har ett betydelsefullt 
yrke med en viss status.  
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Enligt honom har det varit tydligt att anställda vid myndigheter har varit mer försiktiga 
och eftertänksamma när de har hanterat hans ärenden på grund av just detta. Samtidigt var 
det tydligt för Elias att hans gode man verkligen ville hjälpa honom, vilket han tror har 
gynnat hans integrationsprocess.  
 
Att enstaka personer kan underlätta ens integrationsprocess är något som även stärks av 
Laura. Hon berättar att hon genom en organisation lärde känna en äldre kvinna som bor i 
en annan stad, men som varje vecka besöker henne och hjälper henne att utveckla sin 
svenska. Laura likställer kvinnan som en syster för henne då hon alltid kan be henne om 
råd och stöd samt har någon att prata med. Denna kontakt anser Laura vara väldigt viktig 
för henne.  
 
6.2 Hinder för integration 
 
I detta avsnitt presenteras de kategorier som, utifrån det insamlade materialet från 
intervjupersonerna, har kunnat urskiljas som de tre största hinder för 
integrationsprocessen. 
 
6.2.1 Myndigheters bristfälliga information och stöd  
 
Förvirring och stress kan utläsas som den gemensamma nämnaren för många av 
intervjupersonernas berättelser kring de första mötena med myndigheter i Sverige. Många 
intervjupersoner berättar att en svårighet består i att förstå det nya landets byråkrati och 
system. En del av intervjupersonerna beskriver exempelvis att det är många praktiska 
saker som ska göras när man kommer till Sverige, och att de upplever att informationen 
har varit bristfällig vilket har skapat många frågetecken och medfört stress.  

För det första så har Sverige ett väldigt annorlunda system än vad man 
har i andra länder så man förstår inte riktigt vad man gör. Vad är 
Arbetsförmedlingen? Vad är Migrationsverket? Vad är alla dom här 
myndigheterna som... jag tänker såhär... det hade som varit bra att om 
någon förklarade vad dom gör och varför.. så hade det varit enklare att 
komma in på något sätt... - Alexandra 

Ovan sätter Alexandra ord på den stress och förvirring som flertalet av intervjupersonerna 
uttrycker att de har upplevt. Även Isak är en av intervjupersonerna som uttrycker 
frustration kring den bristfälliga informationen han fick. Han uttrycker att det kändes 
krångligt i början när det kom massor av papper på svenska hem till honom, och han 
minns att han undrade hur han skulle kunna förstå informationen och vem han skulle 
vända sig till. Isak är även en av många av de intervjuade som fick vänta länge på sitt 
uppehållstillstånd och han berättar att hans förväntningar kring hela processen att komma 
till Sverige inte alls stämde överens med verkligheten vilket medförde en stress och var 
psykiskt påfrestande för honom, utöver att själva resan till Sverige hade varit en stor risk 
och påfrestning för honom. 
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Det har även framkommit i en del av intervjuerna att en individanpassad lösning hade 
kunnat vara till fördel för integrationsprocessen. Salem har exempelvis en känsla av att 
myndigheter i nuläget ser till immigranter som helhet och inte fokuserar på själva 
individen, vilket kan hämma den personliga utvecklingen. Detta illustreras i Salems citat 
nedan.  
 

Inte riktigt, för att.. asså.. nu känns det dumt att berätta om sig själv, men 
jag är mycket “på” och framåt och vill.. vill ha eget och självständigt. 
Och sen var vi typ tjugo stycken, och reglerna måste gälla alla. Så jag 
ville typ hoppa, typ fem steg, men det ska gå långsamt, man måste vänta. 
Asså allt ska ta sin tid, så det gjorde mig lite arg på nåt sätt. På mig själv, 
och på dom andra, och det blev bara stress. Så jaa.. det var både bra, och 
dom har hjälpt mig väldigt mycket. Men sen också, att det hade kunnat gå 
mycket bättre på dom här tre åren, för jag hade ont om tid. - Salem 

 
Salem upplever att allt var nytt när han kom till Migrationsverket och att ingen visste vad 
som gällde, vilket gjorde att ärendena drog ut på tiden. Han uttrycker att det kändes 
besvärligt och väldigt svårt. En ytterligare faktor som han upplever som en svårighet när 
han var i kontakt med myndigheter som ny i Sverige är den beroendeställning han 
tvingades inta, då han var i behov av tolk. Salem beskriver att han inte fullt ut vågade 
berätta om sitt privata liv då han var orolig att han skulle träffa personen igen, exempelvis 
på det boende han blivit placerad på. Han nämner även att arabiska har flera dialekter 
vilket kan försvåra tolkningen och missförstånd kan uppstå. Jamal var ytterligare en 
person som beskrev behovet av tolk som en svårighet då han var osäker på om tolken 
uppfattat honom rätt i sin ansökan om asyl. Han uttryckte en rädsla om det uppstått 
missförstånd mellan honom och tolken då det skulle kunna påverka Migrationsverkets 
beslut kring uppehållstillstånd. Samtidigt uttrycker flera intervjupersoner en förståelse för 
att det var många förändringar i mottagandet av immigranter under den stora 
flyktingvågen år 2015, vilket bidrog till större arbetsbelastning och tidsbrist hos 
Migrationsverket.  
 
6.2.2 Fördomar och diskriminering 
 
Fördomar från omgivningen är det hinder som i intervjuerna har beskrivits flest gånger. 
Alla intervjupersoner uppger att fördomar och diskriminering är svårigheter som 
immigranter möter i det vardagliga livet, vilket även hämmar känslan av att känna sig helt 
integrerad i Sverige. Många av de intervjuade använder även ord som “vi” och “dom” när 
de beskriver sina upplevelser av mötet med människor i omgivningen. 
 

Så det är att vi är i underläge, vi syns inte som en människa. Alltså redan 
innan finns en stor fördom och rädsla, då blir det jättesvårt. Så det finns 
en sån känsla hos dom andra, och det vet vi. Då blir det jättesvårt att 
motbevisa. Vi är i underläge i samhället. - Elias 
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Elias liknar fördomar vid att gå ute sent på natten. Han beskriver det som att man är rädd 
för att man inte ser något, men att rädslan försvinner på dagen. Elias upplever att 
människor är rädda för honom för att dom inte känner honom, men att rädslan hade 
försvunnit bara de hade pratat med honom – vilket han uppger att människor inte gör i 
Sverige. Han tror att fördomarna  hämmar immigranters möjligheter att lära känna inrikes 
födda. Elias upplever även att nyheterna bara ger en ensidig bild av hans hemland, vilket 
han tror påverkar omgivningens uppfattning om personer från Afghanistan vilket bidrar 
till ännu mer fördomar. Han frågade sin kompis vad han tänker på när han hör ordet 
Afghanistan, varpå kompisen svarade “krig” och “kvinnoförtryck”. Han tycker att det är 
synd att nyheterna inte visar positiva berättelser om Afghanistan. Han tycker exempelvis 
att det är synd att nyheterna inte lyfter upp positiva berättelser, såsom att han exempelvis 
bara efter ett och ett halvt år i Sverige kom in på gymnasiet och att han senare började 
betala skatt. Elias menar att han märker att människor runt omkring honom har rasistiska 
tankar även om de inte visar dessa, vilket han tycker är farligt. Han uppger att han inte 
betraktar dessa människor som rasister, utan att han tror att deras tankar grundar sig i att 
de inte förstår honom. Elias förklarar att det snarare blir en kulturkrock, vilket kan leda till 
misstolkningar.  
 
Salem är ytterligare en av intervjupersonerna som uttrycker att han upplever att det råder 
fördomar i Sverige. Han nämner även att det spelar roll om man exempelvis är flykting 
från Syrien, eller om man invandrat från USA, och nämner även han nyheternas negativa 
påverkan på samhällets fördomar. Salem beskriver att han upplever att människor i 
Sverige tänker att flyktingar från Syrien “är vuxna människor som lever på vår skatt”. Att 
omgivningen kan ha en förutfattad mening om immigranter är även något som även 
Liyana ger uttryck för nedan, och hon upplever att omgivningens negativa bild återspeglas 
i deras blickar.  
 

Ibland, jag träffar lite människor som är lite rasistiska och jag känner 
mig besviken. Till exempel när jag går till stan så kollar dom såhär… och 
kollar. Eller ibland, när vi inte kan uttala ord… Man blir besviken kan 
man säga. Men jag känner att Sverige är mitt hem, jag har respekt för 
regler och jag vill också göra bra för det här landet, absolut… - Liyana 

 
Citatet ovan från Liyana exemplifierar hur det kan kännas när man försöker göra bra ifrån 
sig, men ändå har omgivningens fördomsfulla tankar emot sig. Liyana berättar att hon 
varit med om tillfällen där hon upplevt diskriminering och samtidigt har försökt se det från 
perspektivet hos den som diskriminerat. Hon tror att dessa personer generaliserar 
människor utifrån tidigare enstaka negativa erfarenheter. Hon säger att det har hänt att hon 
varit med om nedlåtande kommentarer men att hon valt att vara tyst och inte har sagt 
något, trots att hon blivit väldigt ledsen. Detta är något som även Alexandra har upplevt. 
När hon gick i gymnasiet var det en tjej som sa till henne att hon “tror att invandrarna tar 
alla jobb” och att “dom inte ska få komma hit”.  
Alexandra kommer ihåg att hon kände sig ledsen inombords men valde ändå att inte gå in 
och bemöta dessa kommentarer eftersom hon kände sig osäker på språket. Hon kände en 
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hopplöshet, för hon upplevde att hon kämpade precis lika mycket som alla andra. Hon 
framhåller att den diskriminering hon främst upplevt är indirekt när människor pratar med 
varandra. Exempelvis uppger hon att många uttrycker rasistiska tankar i forum hon är med 
i på nätet, men att hon inte orkar gå in i sådana diskussioner.  
 
Isak berättar att ett av hans främsta fritidsintressen var att spela fotboll, men att det inte är 
det längre. Detta grundar sig i att han började spela med ett fotbollslag, men att han efter 
ett tag blev utsatt för rasistiska påhopp. Han beskriver hur påhoppen förvärrades vilket 
tvingade honom att acceptera faktumet att han inte kunde fortsätta.  
Flertalet av intervjupersonerna berättar att de har accepterat sin situation och därmed har 
tvingats ge upp flera av deras önskningar, intressen och mål på grund av omgivningens 
fördomar och diskriminering, vilket kan ses som ett hinder för integrationen.  
 
6.2.3 Utanförskap och nya sociala koder  
 
Både Alexandra och Isak uttrycker att Sverige aldrig kommer vara deras hem, men att det 
inte nödvändigtvis behöver vara något negativt. De beskriver att detta inte betyder att de 
inte trivs i Sverige, utan att det egna ursprunget är viktigt för dem, något som de inte vill 
glömma. Alexandra nämner till exempel att det är viktigt för henne att komma ihåg sitt 
egna ursprung för att det är där hon har sina rötter och där hon har blivit uppfostrad, och 
därför kommer hon alltid betrakta sig själv som chilenare. Hon beskriver även att hon 
känner att omgivningen aldrig kommer se henne som helt “svensk”, trots att hon har 
dubbel nationalitet och känner att hon tillhör Sverige. Isak säger att det är omöjligt att 
känna sig hemma i Sverige, för även om han trivs så kommer hans hemland alltid att 
kännas som hans hem.  
 
Elias berättar att han vid upprepade tillfällen har ansträngt sig för att söka kontakt med 
människor i omgivningen, men att det inte gav resultat. Han har därför har accepterat att 
hans umgängeskrets är begränsad till att enbart bestå av personer med samma ursprung 
som hans egna.  

 

När jag flyttade hit… Jag gillar att baka. Jag bakade och ville bjuda mina 
grannar och presentera mig, men sen tänkte jag “det här är Sverige, det 
funkar inte”. Jag träffade en av mina grannar, visst är det hemskt? Jag 
träffade bara en av mina grannar… så jag berättade vem jag är, och han 
är från Iran. - Elias 

 
Elias upplevelse av att Sverige har andra sociala koder återfinns även hos Jamal. Han 
berättar att han och hans fru är vana vid att människor kommer och hälsar på när man har 
flyttat till en ny plats. När han flyttade till sitt nya hus i Sverige så uttrycker han en 
besvikelse av att bara en granne kom, och han minns att han undrade vad anledningen var 
till detta. Jamal uppger samtidigt att han och hans fru blev väldigt glada när grannen som 
kom presenterade sig glatt och önskade dem välkomna i det nya bostadsområdet.  



 

 
 

31 

Han uttrycker att en sådan gest betydde mycket för honom och hans fru i känslan av att 
känna sig integrerad. Elias framhåller även han de nya sociala koderna i Sverige, och att 
anpassningen till dessa är svåra.  

 

Att kunna sociala koder, det är svårt… det var inte lätt. Ibland när vi 
hamnar i en grupp med svenskar, då försöker vi anpassa oss. När vi inte 
lyckas med det, då blir det mycket värre. Då mår man sämre. Man har 
försökt och misslyckas… det känns inte bra. Man känner sig mycket 
misslyckad. Sen, när man försöker anpassa sig så är man inte sig själv 
utan man spelar en annan roll, man bär en mask… så det där är inte 
enkelt. – Elias 

 
Att det är svårt att anpassa sig till ett nytt land är tydligt – både utifrån Elias beskrivning 
ovan, samt de andra intervjupersonernas upplevelser av att stå utanför gemenskapen i 
samhället.   
 
6.2.4 Negativ självbild 
 
Ytterligare ett hinder i integrationsprocessen som framkommit ur intervjumaterialet är den 
självbild som flera personer uttryckt som negativ. Bristande självförtroende och tvivel på 
den egna språkförmågan kan hämma integrationen på så sätt att personen inte vågar ta 
kontakt med omgivningen. Laura beskriver att personer på hennes arbetsplats försöker 
hjälpa henne att våga prata genom att uppmuntra henne att delta i samtal.  
 

Det är många som säger “Laura, du måste prata” och jag säger “nej, jag 
pratar fel” och jag tänker jag är inte... jag är tyst, jag vet inte… - Laura 

 
En negativ självbild leder inte bara till att kontakterna med omgivningen försvåras som 
Laura ger uttryck för ovan, då flertalet intervjupersoner även uttrycker att de inte förväntar 
sig erhålla vissa rättigheter. En av dessa är Isak.  
 

Asså, jag fick inte hjälp att få hit min familj. Det var väldigt svårt och jag 
var väldigt ledsen. men som sagt, jag är tacksam. Det räcker att jag fick 
stanna i Sverige och att jag fick gå i skolan och allt. Så.. ja.. Sverige är 
inte mitt land. Så, om de inte hjälper, kan jag inte klaga. Jag ska inte säga 
“varför?” Asså vem är jag egentligen? Jag är en flykting. – Isak 

 
Isak är tacksam att han har fått stanna i Sverige och fått studera, och uttrycker att det är 
tillräckligt för honom. Utifrån citatet ovan kan den negativa självbilden spegla sig i hur 
han ser sig själv som en ”flykting” i en negativ bemärkelse, då han menar att han i sin roll 
som flykting inte ska ifrågasätta, utan bör godta den hjälp han har fått samt acceptera sin 
situation. 
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7. Analyserande diskussion  
 
I detta avsnitt analyseras och diskuteras resultatet med utgångspunkt i de teoretiska 
resonemang och den tidigare forskning som presenterats i studien. Avsnittet avslutas med 
underrubriken “Slutsats och egna reflektioner” för att förtydliga studiens utgång och våra 
egna resonemang.  
 
7.1 Betydelsefulla faktorer för integration  
 
I kategorin “Språket öppnar nya dörrar” framkommer det att språket har medfört en 
större känsla av tillhörighet i samhället hos de intervjuade. Exempelvis berättade Elias att 
språket medfört att han lättare förstår “vad som gäller”. Salem uttrycker att 
språkkunskapen har hjälpt honom att lära känna nya människor, vilket resulterat i  nya 
vänner och aktiviteter, men även kontakter som sedan hjälpt honom att få arbete och 
boende. Detta stärks av Liyana som menar att språket banar väg för allt annat samt 
underlättar det vardagliga livet i Sverige. Genom att knyta ihop intervjupersonernas 
ovanstående beskrivningar kan vi utläsa språket som en stor bidragande faktor för 
integration. Detta går att koppla till Diaz (1993) som redogör för att behärskningen av 
landets majoritetsspråk förbättrar möjligheten till kommunikation med andra etniska 
grupper och därmed bidrar till en förbättrad social integration. Vi ser tydliga mönster 
mellan detta resonemang och intervjupersonernas syn på språkets betydelse, då många av 
de intervjuade nämnt att språket har varit den viktigaste faktorn för integration.  
 
I kategorin “Individens egna personlighet och engagemang” har vi kunnat utläsa att 
individen kan ha en egen påverkan på integrationsprocessen. Salem beskrev exempelvis 
att han känner att han måste ta initiativ till kontakt med omgivningen då inrikes födda 
vanligtvis inte gör detta, vilket signalerar vikten av den egna individens motivation, 
samtidigt som Isak tror att personens egna självförtroende har en stor betydelse för 
möjligheten till kontakt med omgivningen. Intervjupersonernas upplevelser av att 
individen kan ha en påverkan på integrationsprocessen stärks av Diaz (1993) som 
framhåller den personliga integrationen, där personens egna mål, förväntningar och 
motivation är betydande faktorer för integrationsprocessen.  
 
Vi valde att ta med kategorin “Geografisk betydelse” då vi har kunnat utläsa att många av 
de intervjuade upplever att den geografiska placeringen kan ha betydelse för 
integrationsprocessen, och att de är tacksamma att de hamnat i en mindre kommun. Salem 
uttryckte exempelvis att vissa städer är mer segregerade än andra och att det medför en 
svårighet i integrationsprocessen eftersom en känsla av “vi” och “dom” skapas. Han 
upplever att Luleå som stad har en vilja att få honom att trivas i kommunen, och tycker att 
han har fått en bra start i den nya staden, både med boende och skola. Även Isak beskrev 
att han upplever att det är lättare att lära känna människor och få arbete i en mindre stad. 
Enligt Diaz (1993) beskrivs bostadsintegrationen som immigrantens möjlighet till 
interaktion till majoritetsbefolkningen i bostadsområdet.  
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Även om syftet med studien inte har varit att utgå från Luleå kommun när vi studerar 
upplevelsen av integration, så har vi ändå kunnat koppla samman Diaz resonemang med 
intervjupersonernas berättelser.  
 
Sammanfattningsvis har flertalet av intervjupersonerna uttryckt en tacksamhet över att de 
bor i en mindre stad, då en del menar att större städer ofta innebär större problem. Utifrån 
delutredningen som Joyce (2013) redogjorde för, framkommer det att segregerade 
områden som exempelvis existerar i Malmö och Stockholm, har en problematik med 
socialt utsatta områden. Vi kan dra paralleller mellan detta och vad som framkommit i 
kategorin “Geografisk betydelse”.  
 
Kategorin ”En delaktig och meningsfull vardag” kunde genom intervjupersonernas 
beskrivningar belysa att exempelvis etablering på arbetsmarknaden påverkade känslan av 
att känna sig delaktig i samhället. För Alexandra visade det sig vara arbetet som betytt 
mest för hennes integrationsprocess. Hon framhöll vikten av att ha ett arbete för att känna 
sig delaktig och att man har lyckats nå sina mål. Utan arbete beskriver hon att hon hade 
känt sig värdelös. Även Jamal framhöll vikten av arbete. Han resonerar kring att hans 
språkutveckling har förbättrats genom arbetsplatsen, och konstaterar därmed att arbetet har 
haft en betydande roll för hans integrationsprocess, vilket kan kopplas till Diaz (1993) 
som framhåller vikten av den ekonomiska integrationen, som innebär att immigranter 
etableras på arbetsmarknaden.  
 
I kategorin “Trygghet skapar självförverkligande” framkom det tydligt av alla 
intervjupersoner hur pass viktigt erhållandet av uppehållstillstånd varit för 
integrationsprocessen. Namnet på kategorin uppkom eftersom flertalet av de intervjuade 
illustrerade att det inte är förrän man vet att man får stanna i Sverige som man kan börja 
tänka på framtiden, sitt självförverkligande och sin integration i det nya landet. Elias 
uttryckte att “man inte kan bygga ett hus om det när som helst kan bli översvämning” 
varpå han med denna liknelse ville framhålla att det är viktigt med trygghet i form av 
uppehållstillstånd för att kunna påbörja sitt nya liv. Detta exemplifieras även av Alexandra 
som ställde sig frågande till varför man ska investera i ett liv i Sverige i form av att 
engagera sig i att lära sig språket och skaffa nya vänner, om man ändå inte vet om man får 
stanna. Vi kan se samband mellan dessa resonemang och Maslows behovshierarki som 
presenterades i vårt teoretiska avsnitt. Parrish (2012) som redovisar denna hierarki 
beskriver att Maslows utgångspunkt är att människor som befinner sig på de 
grundläggande fysiologiska behoven i början av trappan, i form av exempelvis mat och 
dryck samt trygghet och säkerhet, inte har möjlighet att fokusera på det slutgiltiga idealet 
på sista trappsteget som innebär självförverkligande.  
 
Uppehållstillståndets betydelse har varit en stor bidragande faktor för intervjupersonernas 
känsla av trygghet och säkerhet i denna studie. För att se detta ur ett mer nationellt 
perspektiv kan vi anta att många som bor i segregerade större städer kan befinna sig i 
ovisshet i väntan på uppehållstillstånd vilket bidrar till att trygghetsbehovet, som återfinns 
längre ner i behovshierarkin, inte är uppfyllt. Detta tror vi bidrar till en svårighet att klättra 
på trappan för att uppnå självförverkligande.  
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Samtidigt tänker vi oss att detta kan medföra att personer istället söker sig till kriminella 
nätverk för att åtminstone få de grundläggande behoven tillfredsställda. Utgår man från 
detta resonemang kan vi se att man utan uppehållstillstånd inte har möjlighet att fokusera 
på de mer psykologiska behoven, som att exempelvis planera framtiden i Sverige och 
anstränga sig för att skapa en meningsfull vardag. Detta eftersom intervjupersonerna 
upplevde att de utan sitt uppehållstillstånd inte hade tryggheten tillfredsställd innan de fick 
beskedet att de får stanna. 
 
I resultatet återfinns flertalet beskrivningar där intervjupersonerna framhåller vikten av 
omgivningens engagemang, vilket kunde illustreras i kategorin ”Nyckelpersoner och 
omgivningens engagemang”. Samtidigt som interaktionen mellan etniska svenskar och 
immigranter kan ses som en svårighet enligt flera av intervjupersonerna, så finns det även 
lyckade exempel i resultatet som har visat sig vara en stor betydande faktor för 
intervjupersonernas integrationsprocess. Exempel på detta är Laura som uppgav att en 
kvinna från en ideell förening varit ett stort stöd och haft en betydande roll för hennes 
integrationsprocess. Även Jamal berättade hur mycket det betydde för honom och hans fru 
när de fick besök av en granne som välkomnade hans familj när de var nyinflyttade i sitt 
bostadsområde. Liyana beskrev att hon får bättre självförtroende när människor i 
omgivningen uppmuntrar henne när hon tar sig an nya utmaningar, och Isak framhäver att 
det är människor som öppnat alla dörrar för honom. De ovanstående beskrivningarna 
belyser vikten av omgivningens engagemang, vilket vi kan koppla till Diaz (1993) som 
betonar den sociala integrationen som avgörande för integrationsprocessen. Med social 
integration avser Diaz (1993) interaktionen mellan immigranter och etniska svenskar.  
 
7.2 Hinder för integration 
 
I kategorin ”Myndigheters bristfälliga information och stöd” framhöll många av de 
intervjuade att Sveriges system är komplicerat att förstå som ny i landet, och flertalet 
upplevde även att informationen från myndigheter var bristande. Exempelvis uttryckte 
Alexandra hur hon inte alltid förstod vilken myndighet som gör vad vilket skapade 
förvirring, och Jamal beskrev en osäkerhet kring om tolken uppfattat honom korrekt i 
mötet hos Migrationsverket. Individens egna personlighet och engagemang kan ha en 
eventuell påverkan på de negativa upplevelserna som beskrivits i denna ovanstående 
kategori. Med detta menar vi att en person som snabbt vill framåt, är drivande och 
målmedveten kan uppleva kontakten med myndigheter som bristande om personen känner 
sig redo för att ta nästa steg i sin integrationsprocess, samtidigt som byråkratin och alla 
dess regler som medföljer är en utdragen process.  
 
För att återkoppla till Aytar (2007) kan vi utifrån intervjumaterialet utläsa att en betydande 
faktor för upplevelsen av myndigheter som bristande är vilken tidpunkt personen kom till 
Sverige, då de som kom under 2015 uttryckte att Migrationsverkets arbetsbelastning var 
högre än vanligt under den stora flyktingvågen vilket medförde utdragna ärenden.  
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I kategorin ”Fördomar och diskriminering” ges flertalet beskrivningar från 
intervjupersonerna som signalerar att de behandlats på ett diskriminerande sätt från 
omgivningen, vilket flertalet intervjupersoner upplevt som ett hinder för integration då 
detta har bidragit till en typ av kategorisering av immigranter som minoritet. Detta 
exemplifieras bland annat av Liyana som beskrev en känsla av att personer hon har mött 
generaliserar immigranter som grupp utifrån enstaka negativa händelser, vilket går att 
koppla till Wikström (2009, s. 111) som menar att denna kategorisering av människor 
utgör en form av rasism. Alexandra berättade även att hon upplever att immigranter 
kategoriseras, både i diskussioner på nätet, men även utifrån kommentarer hon själv fått 
såsom exempelvis att “invandrare tar våra jobb”.  
 
Under ovanstående kategori uppgav Elias att han upplever att fördomar gentemot 
immigranter bland annat förstärks av medias ensidiga nyhetsrapportering, vilket bidrar till 
hans känsla av att vara i underläge i det svenska samhället. Detta går att koppla till 
Wikström (2009) som redogör för att frågor om exkludering och ojämlikhet uppstår när 
man talar om “vi” och “dom”. I den teoretiska utgångspunkten “vi” och “dom” beskriver 
Wikström (2009) att “vi” ofta utgörs av majoritetsbefolkningen och betraktas som normen 
och det rationella, medans “dom” utgörs av minoriteten och betraktas som det onormala. 
Detta är något som intervjupersonerna i studien har gett uttryck för, bland annat när de har 
beskriver sig själva som annorlunda jämfört med majoritetssamhället, samt berättar att de 
strävar efter att anpassa sig för att därmed få innefattas i begreppet “vi”. Jamal uppgav 
exempelvis att han kände sig konstig, annorlunda och ändrad när han flyttade till Sverige. 
Liyana beskrev det som att hon vill bli “som de andra människorna” och som dom lever, 
varpå hon syftar på inrikes födda i Sverige.  
 
”Utanförskap och nya sociala koder” är en kategori i resultatet som kunde illustrera att 
vissa intervjupersoner upplever att de tvingas omförhandla sin identitet för att passa in, 
men trots detta beskriver ett utanförskap. Elias beskrev exempelvis att han försöker 
anpassa sig när han hamnar i grupper med “svenskar”, och att det inte känns bra när man 
försöker med det men misslyckas. Han upplever att man bär en mask och spelar en annan 
roll när man försöker anpassa sig eftersom man inte är sig själv. Känslan som Elias 
beskriver tolkar vi som en upplevelse av att tvingas omvandla sin identitet för att passa in, 
vilket vi kan relatera till resultatet i studien av Ahmadi (2001) som redogör för att många 
av deltagarna i hennes studie upplevde att de tvingats uppoffra sin egna kultur för att passa 
in i det nya samhället, och att detta medfört en identitetskris samt en känsla av att vara 
obekväm i sin nya sociala roll.  
 
Trots att många av intervjupersonerna strävar mot en känsla av att vara integrerad genom 
“anpassning” till svenska normer, så visar resultatet att många upplever det som en stor 
barriär i sin integrationsprocess.  
Dessa upplevelser stärks av den tidigare forskningen där bland annat en studie 
presenterades av Brnic (2004), som beskriver att hennes intervjupersoner upplevde ett 
krav på anpassning för att passa in i det svenska samhället, men att en svensk nationalitet 
är svåruppnåelig av flera olika skäl trots försök att ändra på sin identitet – bland annat om 
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man har uppfostrats utanför en svensk kontext, men även för att omgivningen inte 
kommer betrakta dig som “svensk” trots uppoffring av den egna kulturen.  
Detta stärks tydligt i resultatet av intervjupersonen Alexandra som berättade att hon 
värdesätter sina rötter och har uppfostrats i en annan kontext, och därför aldrig kommer se 
sig själv som “svensk”, samtidigt som hon upplever att omgivningen även “vet det”. 
Resultatet kunde även illustrera att det finns en uppfattning om att Sverige präglas av 
självständighet, och att en social kod exempelvis är att inte prata med främlingar. Många 
av de intervjuade upplever att det svenska samhället genomsyras av att man inte är lika 
tillmötesgående och öppna mot främmande människor som i andra länder, vilket kan ses 
som ett hinder för integrationsprocessen. 
 
I kategorin “Negativ självbild” beskrev Isak att han ser sig själv som en flykting som inte 
kan klaga och kräva mer hjälp än den han fått. Vi kan reflektera över att den negativa 
självbilden, som vi valt som ett hinder för integrationsprocessen, kan vara ett resultat av 
omgivningens direkta- och indirekta diskriminering som kan utläsas från 
intervjupersonernas beskrivningar och upplevelser. Detta är något vi tror i sin tur 
avspeglar sig på individens egna självbild, och att bevisa motsatsen till omgivningen för 
att bli accepterad är inte alltid enkelt. Vi stödjer detta resonemang med hjälp av den 
tidigare forskningen, där Joyce (2013) redogör för att det är väl belagt att etnisk 
diskriminering råder i Sverige.  
 
7.3 Slutsats och egna reflektioner  
 
Studiens syfte har varit att ta reda på hur immigranter upplever integrationen i Sverige 
med hjälp av två frågeställningar. Dessa är vilka faktorer som har varit betydande för dem 
i deras integrationsprocess, samt vilka hinder de har stött på. De faktorer som har kunnat 
utläsas som betydande för integrationsprocessen utifrån intervjumaterialet är språket, 
individens egna personlighet och engagemang, den geografiska placeringen, att ha en 
delaktig och meningsfull vardag i form av föreningsliv, arbete och ideella organisationer, 
trygghet – där uppehållstillståndet spelar en avgörande roll, nyckelpersoner samt en 
tillmötesgående och engagerad omgivning. Det vi har kunnat utläsa som hinder för 
integrationsprocessen är de fördomar och den diskriminering som immigranter får utstå, 
utanförskap och nya sociala koder, myndigheters bristfälliga information och stöd, samt 
negativ självbild.  
 
Vi vill lyfta fram att möjligheter och hinder för integration kan ses ur flera olika aspekter, 
vilket vi har strävat efter att lyfta fram i denna uppsats genom den analyserande 
diskussionen. Vårt resonemang går även att koppla till Aytar (2007) som redogör för att 
möjligheter och hinder i interetniska relationer kan bero på flertalet omständigheter. 
Exempel på faktorer som han tar upp är motivet till migrationen, ålder, kön, hur länge man 
bott i Sverige och vilken tidsperiod man kom.  
Med hjälp av bearbetningen av intervjumaterialet har även vi kunnat konstatera att 
integrationen är ett komplext fenomen och att flera faktorer påverkar individens process i 
det nya samhället. En ytterligare reflektion till de faktorer som presenteras som betydande 
för integrationen av Aytar (2007)  är orsaken till migrationen. En potentiell förklaring till 
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varför upplevelsen av integrationsprocessen kan skilja sig åt för intervjupersonerna i 
denna studie kan eventuellt vara om man kommit till Sverige som flykting, eller mer eller 
mindre frivilligt valt att flytta från ett land som inte är krigsdrabbat.  
Anledningen till varför vi för detta påstående är för att det i intervjumaterialet framkom att 
intervjupersonerna upplever att det finns en negativ stämpel över krigsdrabbade länder och 
flyktingar i allmänhet, vilket vi tänker kan bidra till fördomar om dessa människor vilket 
är ett stort hinder för integrationen.  
 
En bestående tanke som har funnits hos oss från studiens början till slut, och som 
ytterligare har förstärkts efter samtalen med intervjupersonerna, är varför integration 
nödvändigtvis måste innebära fullständig assimilation där personen som migrerat tvingas 
överge stora delar av sin identitet för att passa in i det svenska samhället. Både tidigare 
forskning, men även vårt resultat, har visat att just “anpassning” ofta upplevs som ett krav 
för att integreras. Samtidigt kan vi utifrån intervjumaterialet se att det är betydelsefullt för 
individen att inte glömma bort sitt ursprung och sina rötter, och därmed vara sann mot sig 
själv. Vi lyfte tidigare fram forskning av Brekke och Borchgrevink (2007) som framhåller 
att fokus hos politiker i Sverige främst har legat på assimilation och anpassning vilket 
författarna anser späder på konstruktionen av “vi” och “dom”. Även om det kan vara 
nödvändigt för integrationsprocessen att anpassa sig till det nya samhället i en viss mån, så 
vill vi samtidigt lyfta fram vikten av att bli accepterad för den man är.  
 
En slutgiltig fråga som vi därmed ställer är – finns det bara ett sätt att leva, eller kan vi 
lära oss av varandra? Dörren till integration och gemenskap i det svenska samhället tycks 
just nu stå på glänt, men med en öppensinnad och välkomnande omgivning tror vi att det 
finns potential för att öppna den helt.  
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8. Förslag på vidare forskning 
 
För att vidareutveckla denna studie kan ett alternativ vara att jämföra hur integrationen 
upplevs i olika städer i Sverige, eftersom vissa kan tänkas vara mer segregerade än andra. 
Det skulle även kunna vara att man jämför resultatet utifrån vilket ursprung personerna har 
för att se om alla har samma förutsättningar i integrationsprocessen, eller om det skiljs åt 
beroende på vilket land man kommer från eller vilken orsak som ligger till grund för 
migrationen. En annan jämförande studie skulle kunna vara att undersöka om personer 
som inte är engagerade i föreningar och organisationer upplever sig vara lika integrerade 
som personer som är det. Detta hade kunnat avspegla om föreningslivet är en bidragande 
faktor för en lyckad integration, vilket tidigare forskning signalerar.  
 
I denna studie skilde sig intervjupersonernas kön samt ålder åt, och att jämföra olika män 
och kvinnors upplevelse av integration, samt hur den skiljer sig åt mellan olika 
åldersgrupper, hade varit ett ytterligare alternativ för framtida studier.  
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Brnic, A. (2004). ”På tal om invandrare, integration och svenskhet”. I Borevi, Karin & 
Strömblad, Per (red.). Kategorisering och integration om föreställda identiteter i politik, 
forskning, media och vardag. Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen. 
Stockholm: Fritzes offentliga publikationer (SOU 2004:48)    

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

Bucken-Knapp, G., Fakih, Z., & Spehar, A. (2018). Talking about Integration: The Voices 
of Syrian Refugees Taking Part in Introduction Programmes for Integration into Swedish 
Society. International Migration. https://doi.org/10.1111/imig.12440 
 
Diaz, Jose Alberto (1993). Choosing integration: a theoretical and empirical study of the 
immigrant integration in Sweden. Diss. Uppsala: Univ.  
 
Eriksson, L. (2002). "Jag kommer aldrig att tillhöra det här samhället": om invandrare, 
integration, folkhögskola. Diss. Linköping: Univ., 2002 
 
Ewert, S, Liedholm, M, & Lindberg, G. (2006). Vikten av kulturella överbryggare i 
storstadens integrationsprojekt. Sociologisk Forskning, 43(1), 33–49. 
 
Joyce, P. (2013). Delaktighet i framtiden - utmaningar för jämställdhet, demokrati och 
integration: delutredning från Framtidskommissionen. Stockholm: Statsrådsberedningen, 
Regeringskansliet. 
 
Mattsson, T. (2015). Intersektionalitet i socialt arbete: teori, reflektion och praxis. (2. 
uppl.) Malmö: Gleerups Utbildning. 
 
Parrish, M. (2012). Mänskligt beteende: perspektiv inom socialt arbete. (1. uppl.) Malmö: 
Liber. 

https://doi.org/10.1111/1468-2435.00159
https://doi.org/10.1111/imig.12440


 

 
 

Westin, C (1999). Mångfald, integration, rasism och andra ord: Ett lexikon över begrepp 
inom IMER - Internationell Migration och Etiska relationer. (SOS-rapport 1999:6) 
Stockholm: Socialstyrelsen, Centrum för invandringsforskning (CEIFO) 
 
Wikström, H. (2009). Etnicitet. (1. uppl.) Malmö: Liber. 
 
 
Elektroniska källor 
 
 
Migrationsverket. (u.å) Migration till Sverige. Hämtad 21 februari, 2019, från 
Migrationsverket, https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Migration-till-
Sverige.html 
 
Migrationsverket. (2018) Olika skäl för uppehållstillstånd. Hämtad 21 februari, 2019, från 
Migrationsverket, https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Migration-till-
Sverige/Olika-skal-for-uppehallstillstand.html 
 
Migrationsverket. (2019) Historik. Hämtad 25 februari, 2019, från 
Migrationsverket, https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Migration-till-
Sverige/Historik.html 
 
Statistiska Centralbyrån. (2016). Integration - flyktingars flyttmönster i Sverige. Hämtad 
2019-02-25 från SCB, 
https://www.scb.se/contentassets/dc0958cc6c9f4747aa2c4a699472b2c9/le0105_2016a01_
br_be57br1601.pdf 
 
UNHCR. (2016). Flykting eller migrant enligt UNHCR. Hämtad 2019-02-18 från 
https://sverigeforunhcr.se/blogg/flykting-eller-migrant-enligt-unhcr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Migration-till-Sverige.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Migration-till-Sverige.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Migration-till-Sverige/Olika-skal-for-uppehallstillstand.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Migration-till-Sverige/Olika-skal-for-uppehallstillstand.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Migration-till-Sverige/Historik.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Migration-till-Sverige/Historik.html
https://www.scb.se/contentassets/dc0958cc6c9f4747aa2c4a699472b2c9/le0105_2016a01_br_be57br1601.pdf
https://www.scb.se/contentassets/dc0958cc6c9f4747aa2c4a699472b2c9/le0105_2016a01_br_be57br1601.pdf
https://sverigeforunhcr.se/blogg/flykting-eller-migrant-enligt-unhcr


 

 
 

Bilagor 
 
Intervjuguide - semistrukturerad med teman 
 

Bakgrund 
 

• Ålder? 
• Kön? 
• Hemland? 
• Yrke/sysselsättning i hemlandet? 
• Hur länge har du bott i Sverige? 
• Av vilken anledning sökte du uppehållstillstånd i Sverige?  

 
Myndigheters bemötande 
 

• Har du varit i kontakt med myndigheter såsom Migrationsverket, Socialtjänsten, 
Arbetsförmedlingen, SFI?  

• Hur har du upplevt dessa kontakter? 
• Hur har bemötandet från dessa myndigheter sett ut?     
• Anser du att du har fått den hjälp och det stöd som du har behövt från myndigheter 

i din integrationsprocess? 
• Vilket bemötande har varit viktigt för dig från samhället i din integrationsprocess? 

 
Sysselsättning 
 

• Hur ser din sysselsättning ut idag?  
• Hur ser din utbildning ut? 
• Hur såg din sysselsättning ut i ditt hemland? 
• Om du har studerat i Sverige, vad har det haft för betydelse för din integration? 

 
Bostadssituation 

 
• Kan du beskriva hur du bor idag? 
• Kan du beskriva hur du bodde i ditt hemland? 
• Hur upplever du integrationen i ditt bostadsområde? 

 
Kommunikation 

 
• Vad har språket haft för betydelse för din integration?  
• Har du stött på några utmaningar gällande att lära dig svenska? 

 
            Känsla av tillhörighet 
 

• Kan du beskriva vad integration är för dig? 
• Känner du dig integrerad i Sverige?  
• Vad har varit viktigast för dig i din integrationsprocess?  
• Hur ser du på individens egna påverkan på integrationen? 
• Har du identifierat några hinder som kan finnas för att integreras i Sverige?  
• Hur önskar du integrationen såg ut med myndigheter etc.?  
• Hur upplever du integrationen i Luleå kommun? 
• Uppehållstillstånd - vad blev skillnaden för dig? 



 

 
 

• Hur ser ditt kontaktnät ut? 
• Innefattar det inrikes födda personer? 
• Hur ser din fritid ut?  
• Om du är engagerad i någon typ av förening, vad har det bidragit till? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Informationsbrev 
  
Hej! 
  
Vi är två socionomstudenter som studerar vid Umeå Universitet och som skriver vårt 
examensarbete. Vi har valt ämnet integration och kommer genomföra intervjuer med 
personer som har migrerat till Sverige. 
  
Syftet med vår studie är att undersöka hur immigranter upplever integrationen i Sverige. 
Detta vill vi besvara med hjälp av frågeställningarna nedan: 
 

-   Vilka faktorer har varit mest betydande i intervjupersonernas integrationsprocess? 
-   Vilka eventuella hinder har intervjupersonerna stött på i integrationsprocessen? 

 
Vi riktar oss till dig som är över 18 år och utrikes född. Du ska ha bott i Sverige i mellan 
tre till åtta år och ha uppehållstillstånd i Sverige. Orsaken till varför du har flyttat spelar 
ingen roll, det kan vara frivilligt eller av andra skäl.  
 
Vi har valt att rikta oss till just dig eftersom vi tänker oss att personer som har bott i 
Sverige i minst tre år har påbörjat sin integrationsprocess och har hunnit få en förståelse 
för hur samhället är organiserat. Vi utgår även från att personer som har bott i Sverige i 
högst åtta år fortfarande upplever att ämnet integration är aktuellt. Om du har fått 
uppehållstillstånd har du säkerligen gått igenom en lång process som är intressant för vår 
studie.  
  
Intervjuerna kommer att spelas in för att vi lättare ska kunna bearbeta materialet. 
Informationen som du ger oss kommer avpersonifieras för att ingen utomstående ska 
kunna identifiera vem du är. 
  
Inspelningen kommer endast lyssnas av oss. När uppsatsen är genomförd kommer 
materialet raderas. Det är helt frivilligt att delta och du kan välja att avsluta ditt deltagande 
när du vill utan förklaring. Intervjuerna kommer att ske enskilt tillsammans med oss två 
studenter på valfri plats. Vi beräknar att det kommer ta ca 45-60 minuter. 
 
Är du intresserad av att delta eller har några frågor, kontakta oss gärna. 
 
Jennifer Rönnberg                                                Rebecca Jägerving 
ronnbergjennifer@gmail.com                              rebeccajagerving@gmail.com 
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