
 
 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för socialt arbete 

Moment B, uppsats 15 hp 

Termin 6 

Vårterminen 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Strävan efter delaktighet 
 

-en kvalitativ studie gällande nyanlända invandrares 

upplevelser av integration i det svenska samhället. 

 

 
 

 

 

The pursuit of inclusion  
- a qualitative study on the newly arrived immigrants' 

experiences of integration in the Swedish society. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare:      Författare: 

Evelyn Khoo     Angelica Nyström 

 



 
 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för socialt arbete 

Moment B, uppsats 15 hp 

Termin 6 

Vårterminen 2014 

Författare: Angelica Nyström 

Handledare: Evelyn Khoo 

Strävan efter delaktighet 

The pursuit of inclusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 

 

Integration är ett begrepp som idag brukas inom olika arenor och inte minst inom det 

flyktingpolitiska området. Det talas mycket om effektivisering av integrationsprocessen men 

väldigt lite fokus ligger på de enskilda individerna inom denna process samt deras upplevelser 

av integrationen i det svenska samhället. Denna studie undersöker hur nyanlända invandrare 

upplever integrationen i det svenska samhället samt de beskrivna upplevelserna kring deras 

asylprocess. Detta är en fallstudie som har sin grund i tre kvalitativa intervjuer med personer 

som har varit asylsökande men som har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige och bosatt 

sig i Bodens kommun. Det fenomenologiska förhållningssättet ansågs vara lämpligt i denna 

studie då det är upplevelser kring fenomenet Integration som studerats. Det teoretiska och 

litterära ramverket har bestått av teorier kring integration, ackulturation och mänskliga 

behovsområden och det har funnits relevant litteratur kring integration i stort att tillgå. De 

mest centrala teman som framkommit i studien, när det gäller integration, är vikten av att lära 

sig språket och att bli delaktig i samhället. Integrationens effektivitet kan sägas bero på två 

faktorer; den enskilde individens egna engagemang och det svenska samhällets mottaglighet. 
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1. Integration som process 

 

Drabbas du någon gång av känslan av att inte passa in? Att inte besitta nog med kunskap för 

att inkluderas eller att ditt sätt att vara utmärker sig från majoriteten. Detta kan vara en diffus 

och frustrerande känsla som ofta är svår att hantera och göra något åt, den är bara närvarande. 

Tänk dig då att känslan kommer av att du inte kan tala det språk som är dominerande i din 

närmiljö, att du inte förstår hur samhället, som du kanske ska få kalla ditt, är uppbyggt eller 

att du befinner dig så långt ifrån arbetsmarknaden att du har tappat tron på att du 

överhuvudtaget ska erhålla en värdefull sysselsättning. Vad kan då vara motsatsen till denna 

segregation? Kanske integration. 

Vad betyder ordet och begreppet integration? Detta begrepp har en central roll i denna 

studie vilket bidrar till att det är av vikt att utreda dess betydelse för att sedan kunna förstå och 

följa processen i denna uppsats. Integration är enligt många ett brett begrepp som kan verka 

inom många olika områden men själva ordet i sin mest teoretiska betydelse handlar om att 

olika delar tillsammans skall skapa en sorts helhet (Beckman, 2011). Integration kan som sagt 

vara ett brukbart begrepp inom flera olika arenor i samhället. När begreppet integration 

används i denna studie så handlar det om den process som blir aktuell för nyanlända 

invandrare som har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Processen består i att bli aktiv 

och delaktig i samhället, lära sig dess uppbyggnad, lära sig det svenska språket, etablera sig 

på arbetsmarknaden och att skapa sig ett liv i sitt nya land. Fokus i denna studie handlar om 

vilka upplevelser som beskrivs kring integration bland dessa individer. 

År 2010 trädde den nya etableringsreformen i kraft vilken syftar till att invandrare som har 

fått permanent uppehållstillstånd i Sverige på ett mer effektivt sätt skall integreras i samhället 

(SFS 2010:197). I propositionen; Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – 

egenansvar med professionellt stöd (2009:10/60) går det att urskilja många skäl som gav 

anledning till att denna lag kring nyanländas etablering antogs och införlivades. I 

propositionen framkommer det att de nyanlända i Sverige har en långsam etablering på 

arbetsmarknaden vilket kan leda till en form av utanförskap som regeringen starkt opponerar 

sig emot. Det talas mycket i allmänhet om hur det krävs fler insatser för att integrera de 

nyanlända i samhället och att mer effektiv etablering krävs men vart i alla dessa åsikter 

lyssnar man till de verkliga individerna som kallas de nyanlända, invandrare eller flyktingar? 

Dessa människor har många beteckningar men även åsikter och känslor kring sin egen 

integrering i samhället och därför möter du i denna uppsats några av dessa nyanlända 

invandrare som alla har varit på flykt. Här får du möjlighet till en inblick i deras upplevelser 

av integration i det svenska samhället. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka hur personer som har varit 

asylsökande men som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige beskriver sina upplevelser 

kring integration i det svenska samhället. Ett sekundärt syfte är att även undersöka hur de har 

upplevt sin asylprocess. Dessa ämnen kommer att undersökas utifrån de nyanländas 
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perspektiv. De forskningsfrågor som har funnits som utgångspunkt är; Hur beskriver 

respondenterna sina upplevelser kring integration? Hur beskriver respondenterna sina 

upplevelser kring sin egen asylprocess? Hur kan vi förstå respondenternas upplevelser av att 

söka asyl och integreras i det svenska samhället?  

Socialt arbete är en arena där det arbetas med sociala problem och människors 

välbefinnande, således kan ämnet för studien vara av relevans för socialt arbete då det är 

enskilda individers upplevelser som studeras. De människor som har deltagit i denna studie 

har alla varit i utsatta situationer i livet och då integration och flyktingpolitiska frågor idag är 

av stor relevans i samhället så kan även de aktuella forskningsfrågorna ses vara viktiga och av 

relevans. 

 

1.2 Avgränsningar 

 

Vissa avgränsningar blev nödvändiga att göra i samband med denna undersökning då det dels 

var begränsat med tid för utförandet men även för att kunna få rätt fokus på vad det var som 

egentligen skulle undersökas. Första avgränsningen som gjordes var att avgränsa området i 

studien till en mindre kommun där jag hade kontakter som var relevanta för studien. 

Då syftet skulle studeras utifrån de nyanländas perspektiv så har vissa avgränsningar i 

urvalet av respondenter blivit nödvändiga även här. De personer som valdes ut för intervjuer 

är vuxna människor som alla har varit på flykt från sitt hemland och sökt asyl i Sverige. 

Personerna som skulle intervjuas hade alla redan fått permanent uppehållstillstånd i Sverige 

vilket var ett kriterium för urvalet eftersom det kan uppfattas som psykiskt påfrestande att 

behöva tala om sin asylprocess då man är mitt uppe i den. Individerna kan även ha fått viss 

distans till asylprocessen och kan på så vis reflektera mer objektivt kring den. 

 

2. Kunskapsöversikt 

 

Denna del av uppsatsen kommer att ta upp tidigare forskning och annan litteratur som är 

relevant för denna studie och som går att koppla på ett eller annat sätt till syftet med 

uppsatsen. 

Inom gränserna för integration för nyanlända i samhället finns det en mängd texter av olika 

kaliber. Det finns ett omfattande material inom ramen för lagtexter, utredningar och 

lagförslag. Att få kunskap om dessa blev första steget i datainsamlingsprocessen och detta har 

tidigt studerats för att kunna erhålla en kunskapsgrund inom ämnet. Vidare finns det 

internationella undersökningar och artiklar som rör begreppet integration och som har blivit 

aktuella för studien. Vid insamling av vetenskaplig och internationell litteratur har de 

databaserna som främst nyttjats varit SocINDEX, Google Scholar och Libris. De sökord som 

främst har använts i sökprocessen var Refugee, Integration, Asylum, Sweden och Immigrant. 

Annan litteratur som har använts i studien har erhållits från olika typer av hemsidor och 

myndigheter som t.ex. regeringen, Migrationsverket, arbetsförmedling etcetera. Det lokala 

biblioteket i Boden har varit en bra källa till metodlitteratur och i viss mån även specifik 

litteratur inom ämnet.  

Forskning inom den flyktingpolitiska arenan och integrationsfenomenet i stort har varit av 

intresse för studien och det har inte funnits några svårigheter i att finna relevant litteratur 

inom området. Flertalet studier som jag har funnit har dock haft ett annat fokus på integration 
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jämfört med det fokus som denna studie har. Det vill säga fokus på den enskilda individens 

upplevelser kring integration. Enligt Phillimore (2011) skrivs och studeras det mycket kring 

vad integration är, hur integrationen ska förbättras eller hur till exempel bosättningsprocessen 

kan effektiviseras medan de enskilda individernas upplevelser eller tankar kring integration 

sällan belyses. Vidare beskriver Phillimore (2011) hur psykiska besvär hos den enskilda 

individen, som ett exempel, kan påverka integrationen. Detta kan anses vara en av många 

anledningar som motiverar till att dessa individers upplevelser och hälsotillstånd bör vara 

högst relevanta då vi talar om integration.  

Integration kan ske i olika stor utsträckning och inom olika områden så som språk, 

möjlighet till arbete, ekonomi, den sociala miljön som finns tillgänglig etcetera. I dagens 

forskning är dessa faktorer centrala och det väcker frågor huruvida det är individens egen 

motivation till delaktighet eller om det är omgivningen som kan vara de viktigaste faktorerna 

när en talar om lyckad integration. Emellertid beskriver Farrugia (2009) integration som en 

process som är högst ömsesidig med anledning av att det inte endast är den enskilda individen 

som är en del i integrationen utan även det mottagande samhället anses ha en viktig roll. 

Engagemang från både den nyanlända invandraren och det mottagande samhället anses 

således vara av vikt för att uppnå goda integrationsresultat (Farrugia, 2009). Detta talar för att 

kombinerade insatser för både värdsamhället och de nyanlända invandrarna bör ses som 

önskvärt. Olwig (2011) beskriver dock problematiken kring hur värdsamhället och 

invandrarna kan ha olika uppfattningar om vad som kännetecknar en lyckad integration vilket 

medför ett behov av att studera själva begreppet integration och dess betydelse för alla parter. 

Enligt Valtonen (2008) beror integrationens effektivitet på flera olika faktorer, inte minst 

faktorer inom det mottagande samhället. Faktorer som den rådande inställningen hos 

allmänheten i samhället, samhällets ekonomi och hur mycket energi som har lagts på till 

exempel insatser och tjänster för de nyanlända invandrarna avgör även det hur pass lyckad 

integrationen blir. Det har blivit tydligt att ekonomin i samhället har spelat en stor roll 

gällande mottagandet av invandrare. Råder det en ansträngd ekonomisk situation i samhället 

verkar det för att befolkningen har en mer negativ inställning till mottagandet och 

integreringen av invandrare. Med denna kunskap blir det tydligt att den nyanlända 

invandraren inte står som ensam part i integrationsprocessen. 

När det talas om asylsökandes vilja att integrera sig och bli delaktig i samhället har det 

framkommit i tidigare forskning, (Phillimore, 2011; Farrugia, 2009), att under själva 

asylprocessen finns det en rad hinder ifråga om integration. Oro och ångest för huruvida man 

ska få bifall eller avslag på sin asylansökan påverkar känslan av att vilja integrera sig i 

samhället och dessa känslor har såklart en negativ påverkan i stort hos dessa individer. Det 

finns få möjligheter till att kunna arbeta under tiden som en individ är asylsökande vilket även 

det kan ses påverka känslan av delaktighet och det egna värdet. Det har framkommit att dessa 

individer inte känner sig mänskliga under denna process och att de lever sina liv i ett slags 

pausläge (Phillimore, 2011; Farrugia, 2009).  

Idag finns Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (SFS 1994:137) som reglerar hur 

mottagandet av asylsökande personer skall se ut då dessa individer kommer till Sverige och 

ansöker om asyl. I denna lag finns det tydliga riktlinjer rörande sysselsättning, rätten till 

bistånd, överklagan etcetera men inget går att finna som talar för att det finns stöd för dessa 

individer när det gäller det psykiska måendet.  
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Enligt Burchett och Matheson (2010) kan människor som exkluderas ur en gemenskap 

påverkas på flera plan, socialt som ekonomiskt. Vidare beskriver författarna att invandrare 

som upplever exkludering även kommer att ha svårigheter vad gäller integrationen. För att 

motverka denna exkludering ses det vara eftersträvansvärt att arbeta för en effektiv social 

integrering samt att arbeta med att belysa de positiva effekterna av delaktighet. Med det sagt 

så bör det ses som viktigt att mer forskning på området med särskilt fokus på nyanländas 

upplevelser skapas. 

Ett annat område som kan ha stor betydelse när det talas om integration är språket. I en 

studie om nyanlända invandrare i Sverige åskådliggörs hur viktigt det är att nyanlända får lära 

sig det svenska språket (Elmeroth, 2003). Det framkommer att själva undervisningen av 

svenska som andra språk är väldigt viktig när det kommer till integration men det poängteras 

även en annan viktig beståndsdel i processen med att lära sig ett nytt språk och det är att få 

vistas bland och tala med personer som har det svenska språket som modersmål. Om 

nyanlända inte har kontakt med personer som har svenska som modersmål och det inte heller 

blir nödvändigt att använda det svenska språket så kan detta minska viljan och behovet av att 

lära sig samt att individen inte kan identifiera sig med svenskar på samma sätt. I Elmeroths 

(2003) studie intervjuades 22 personer där det framkom att det fanns en stor vilja och ett 

behov av att få umgås med infödda svenskar och att det kan uppstå svårigheter i att lära sig ett 

nytt språk om personen inte känner sig delaktig och respekterad. I studien framkom även att 

invandrare som har barn i förskole- eller skolålder hade lättare att komma i kontakt med 

svenskar och får där en möjlighet att i en naturlig miljö träna sig i språket.  

Slutsatsen i Elmeroths studie är att de invandrare som är aktiva inom någon form av 

integrationsinsats, här främst språkundervisning, inte får nog med motivation genom enbart 

de få timmarna som de är på till exempel skolan. Här menar författaren att ansvaret för att få 

dessa människor motiverade faktiskt vilar på hela det svenska samhället. Elmeroth (2003) 

talar även om vikten av att integrera flyktingar redan under tiden som de befinner sig på 

flyktingförläggningen. Flyktingarna får inga möjligheter till att integreras och öva sin svenska 

under asyltiden vilket kan skapa en negativ påverkan på motivationen och återigen påpekas 

vikten av att upprätthålla en god motivation för att läroprocessen skall bli så effektiv som 

möjligt. 

I en studie gällande flyktingars integration i samhället och dess inlärningsprocess, 

(Morrice, 2007), framkommer det att inom ramen för inlärningsprocesser så finns det olika 

tillvägagångssätt gällande inlärningen. Det finns en formell inlärning och en informell 

inlärning varav den formella inlärningen ses vara sådan som sker vid tillfällen som är tydliga 

inlärningstillfällen som till exempel SFI-utbildningen. Den informella inlärningen är den som 

sker utanför den strikta formella inlärningen och kan till exempel vara tillfällen då en flykting 

lär sig språket genom att kommunicera med och observera svensktalande invånare. 

Inlärningen sker i en naturlig miljö där intresse och vilja styr mer. Ett exempel på detta skulle 

kunna vara då Elmeroth (2003) beskriver hur de individer som har barn i förskole- eller 

skolålder får en naturlig ingång till en arena där de kan öva på det svenska språket i en mer 

naturlig miljö. Även Morrice (2007) lyfter vikten av att hålla integrationen ömsesidig och 

med tillgång till en bra förening av de två nämnda inlärningsformerna skulle eventuellt en 

effektiv integration skymtas. 



5 
 

 

3. Teorier av relevans 

 

I detta avsnitt finns det samlat teorier som anses ha koppling till det resultat som denna 

undersökning har genererat. Eftersom att detta är en induktiv studie så har det inte funnits 

någon teori som utgångspunkt, emellertid så finns det teorier som går att applicera på de 

upplevelser och de utsagor i stort som har framkommit i undersökningen.  

 

3.1 Integration 

 

Valtonen (2008) beskriver hur integration kan ses som både en process och ett slags resultat 

för den enskilda individen. Processen utgörs av att invandraren söker delaktighet i det 

mottagande samhället och strävar efter att hitta sin egen roll i det nya samhället samtidigt som 

ens egen kulturidentitet inte får gå förlorad. Invandraren söker bosättning och delaktighet och 

hur lyckad invandraren är inom dessa områden utgör integrationsresultatet.  

Idag kan en se att integration sker i två olika dimensioner; det strukturella och det 

kulturella. Den strukturella integrationen utgör delaktigheten inom värdsamhällets 

institutionella struktur som till exempel ekonomi och politik. Den kulturella integrationen 

utgör processen då invandraren tar del av en kultur som inte är sin egen, det vill säga 

ackulturation. Den process som integration utgör sker således på flera olika plan i den 

enskilda individens liv. Det är en anpassning och en strävan efter delaktighet som sker inom 

individen i fråga om individens roll i det nya samhället, den nya kulturen, det nya språket 

etcetera. Trots att mycket fokus ligger på den enskilda individen så framkommer det att för att 

lyckas uppnå en långsiktig integrering av invandrare bör det finnas en medvetenhet om att det 

krävs insatser och vilja från många olika håll och inte bara från den enskilda individen. 

Familj, samhälle, övriga samhällsmedborgare, regelverk och lagar är alla områden som är 

med och påverkar den enskildes integrering och även hur samhällets ekonomiska situation ser 

ut påverkar i högsta grad (Valtonen, 2008).  

Ager & Strang (2010) beskriver även de hur integration kan ses som en process som är 

högst ömsesidig om inte flerdimensionell. Att processen bara äger rum mellan invandraren 

och det mottagande samhället ses vara felaktigt och Ager & Strang tar det ett steg längre 

genom att förklara att i en integrationsprocess så utvecklas många fler dimensioner bortsett 

från de olika områdena gällande anpassning och stöd. När människor från olika 

kulturidentiteter möts skapas i sin tur helt nya identiteter som formas inom ramen för 

integrationen. Denna dimension ses vara ett område i integrationsprocessen som gör 

processen flerdimensionell.  

 

3.2 Maslow´s behovstrappa 

 

Maslow´s behovstrappa, även kallad behovshierarki, är en teori som i huvudsak beskriver en 

människas fem grundläggande behov i livet. Denna förklaringsmodell är framtagen av 

Abraham Maslow och beskriver hur en människa prioriterar sina behov. Det sägs att de behov 

som finns på lägre nivå behöver vara tillfredsställda innan människan har någon tanke på det 
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behov som finns högre upp på behovstrappan. Trappan består av 1.) Fysiologiska behov, så 

som mat, sömn, luft, vätska etcetera, 2.) Trygghetsbehov som är ett psykologiskt behov och 

består av stabilitet i sin vardag, upplevelsen av trygghet, skydd och struktur etcetera, 3.) 

Samhörighets- och kärleksbehov som är ett socialt behov består av kärlek, vänskap, känslan 

av tillhörighet, förståelse etcetera, 4.) Självkänsla, självkänslan kan ses som ett egobehov där 

en behöver självrespekt, uppmärksamhet, bekräftelse etcetera för att vara tillfredsställd, 5.) det 

femte och sista behovet i trappan är behov av självförverkligande och består i att en som 

människa har ett behov av att utvecklas som person och nå sin fulla potential (Maslow, 1943). 

Burchett och Matheson (2010) har i sin studie gällande vilka effekter en ”flyktingstämpel” 

har på den asylsökande valt att använda sig av Maslow´s teori. Genom detta har de kunnat 

förklara hur en respondents motivation till ett självförverkligande arbete fick stå tillbaka för 

att tillgodose en stabil och trygg vardag för sin familj då flykten till ett nytt land blev ett 

måste. Respondenten kunde därmed inte uppfylla de övre nivåerna av självförverkligande i 

behovstrappan då trygghets – och samhörighetsbehoven inte längre var helt tillfredsställda. 

På samma sätt beskriver Elmeroth (2003) det när hon talar om motivationen till att lära sig 

språket. De ses som nödvändigt att tillfredsställa de grundläggande stegen i behovstrappan 

som gäller fysiologiska behov, trygghetsbehov och tillhörighetsbehov innan en individ kan 

känna motivationen till att uppfylla andra behov så som självförverkligande och 

självuppfyllelse genom språkutveckling. 

Denna teori anses vara viktig i arbetet med denna studie då många av behoven är av just 

grundläggande art. Genom att se på integrationen för de nyanlända invandrarna med stöd av 

teorin skulle det kanske gå att finna förklaringar till integrationens effektivitet eller brist på 

effektivitet. Teorin kring att en människa inte skall kunna uppfylla de övre behoven i trappan 

om inte de nedre behoven är tillfredsställda skulle kunna hjälpa i förklaringsprocessen 

gällande motivationen till att integreras. Teorin kommer även att vara till hjälp för att se vad 

som skulle kunna göras på individnivå och på samhällsnivå ifråga om eventuella förbättringar 

eller förändringar kring integration.  

 

3.3 Ackulturationsstrategier 
 

Ackulturation anses vara den process som uppstår då två grupper eller individer med olika 

kulturform möts dagligen och det sker en kulturförändring i den ena eller i båda grupperna. 

En huvudperson inom området ackulturation, sett utifrån den psykologiska aspekten, är John 

W Berry som också skapat många moderna metoder för ackulturation. Tvärkulturell psykologi 

syftar till att visa på hur kulturella förhållanden kan påverka beteendet hos människor.  

En ackulturationsprocess kan bestå av två olika områden där den ena ses vara ett fenomen 

på gruppnivå medan den andra handlar om det psykologiska inom den enskilda individen. När 

Berry (1997) beskriver ackulturationen som sker på gruppnivå så menar han att det sker en 

förändring i kulturen i själva gruppen och att i det andra området så sker förändringen hos den 

enskilda individen och i dess psykologiska värld.  

Berry (1997) tar upp fyra olika ackulturationsstrategier som kan bli aktuella för personer 

befinner sig i en situation där olika kulturer möts. Dessa utvecklas i förhållande till två frågor; 

i vilken utsträckning upprätthålls och värderas den kulturella identiteten och i vilken 

utsträckning har kontakt med andra kulturer sökts eller valt att undvikas.  
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De fyra ackulturationsstrategierna är; assimilation, separation, integration och 

marginalisering. Då en individ inte tycker att det är värdefullt att leva kvar i sin egen kultur 

och aktivt försöker att bli delaktig i andra kulturer är den vedertagna strategin assimilation. 

Separationsstrategin består i att individen istället finner det viktigt att stå fast vid sin kultur 

samt att även undvika kontakt med andra kulturer. Känner individen att det är värdefullt att 

behålla sina rötter i sin ursprungliga kultur men söker även kontakt med andra kulturer samt 

vill vara delaktig i andra kulturer så ses detta som integrationsstrategin vilket är den strategi 

som anses vara den mest effektiva och positiva. Den sista strategin är enligt Berry (1997) 

marginalisation där individen varken känner någon större vilja till att bibehålla sin 

ursprungliga kultur eller ta del av andra kulturer och denna strategi kan ofta uppstå som följd 

av känslan av uteslutande av samhället. 

Ackulturation kan ha en direkt påverkan på individens vilja till att integreras och 

strategierna som presenterats ovan kan förklara nyanländas sätt att se på integration. Dock 

anser Eisenstadt (1953) i sina tidiga studier av ackulturation att begreppet i sig inte kan ses 

som det enda kriteriet till anpassning. Det finns många faktorer som spelar in då en talar om 

anpassning inte minst i den sociala miljön. Är den sociala miljön som finns tillgänglig 

uteslutande och avståndstagande riskerar detta att försämra viljan till anpassning och 

integrering. Ackulturation är inte heller en enkelriktad process utan hur värdsamhället tar 

emot minoritetskulturen är även det av stor vikt (Valtonen, 2008). 

Berry (1997) beskriver att ackulturationsprocessen många gånger kan upplevas som 

psykiskt påfrestande och att det kan uppstå en så kallad ackulturationsstress som ger en 

negativ påverkan. När förändring sker för snabbt, pressen över att anpassa sig är för stor eller 

då en upplever en brist på trygghet kan detta leda till att ackulturationsstress uppstår. 

Flyktingar som söker asyl har alla flytt sitt hemland och kanske även varit tvungna att lämna 

efter sig många av sina familjemedlemmar eller släktingar. Att dessa människor redan är 

under enorm press, sorg och osäkerhet kan leda till att någon av de mindre positiva 

strategierna blir följden i ackulturationsprocessen.  

Phillimore (2011) hävdar att genom att förstå och vara medveten om de olika 

ackulturationsstrategierna och vilka faktorer som påverkar kan vi också förstå hur detta 

påverkar flyktingens integrationsprocess. Teorin kan således vara behjälplig med att analysera 

och förklara vad som händer med flyktingar under asyltiden och hur deras inställning till det 

nya samhället ser ut. Berry´s teori kring ackulturation ger en tydlig ram gällande faktorer som 

kan påverka individernas vilja eller motvilja till att integreras med andra kulturer. Teorin 

bidrar även till att förklara det individuella i integrationsprocessen och hur en individ reagerar 

i att tvingas integreras i ett nytt samhälle samt hur det mottagande samhället tar emot den 

enskilde.  

 

4. Metodologi 

 

Detta är en kvalitativ studie som är baserad på intervjuer där fokus legat på 

intervjupersonernas egna upplevelser kring fenomenet integration. Kvalitativa studier är 

inriktade på att studera ord och upplevelser och här finns även utrymme för tolkning 
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(Bryman, 2002). Den aktuella forskningsstrategin tillåter mig att studera upplevelser genom 

intervjuer men ger mig även utrymme för att använda flera olika metoder för att uppnå 

kunskap inom ämnet. Förutom intervjuer så har det skett en insamling av vetenskapliga texter 

och dokument som varit relevanta för studien men som har använts endast för att få en 

kunskapsgrund i ämnet. Intervjuer är själva kärnan i studien. Analysen av den insamlade 

datan genomfördes med ett fenomenologiskt förhållningssätt som verkar beskrivande men i 

största grad tolkande. 

 

4.1 Metodansats  
 

Det fenomenologiska förhållningssätt som fick bli utgångspunkt i arbetet med studien anses 

vara mest lämplig då syftet verkar till att undersöka fenomenet Integration och den mänskliga 

upplevelsen kring dess essens. Fenomenologi kan ses som ett slags tillvägagångssätt då en vill 

arbeta med forskning av kvalitativ art och ger även utrymme för att studera fenomen och 

kärnan i upplevelser genom tolkning. Den valda metodansatsen kan ses dels som en teori men 

även som en metod inom filosofin och har i huvudsak ett induktivt förhållningssätt. Denna 

induktiva grund upplevdes vara en bra utgångspunkt i arbetet med studien då fokus ligger på 

de enskilda individernas upplevelser och att studien inte är ett försök att till exempel falsifiera 

någon redan existerande teori eller hypotes. Inom fenomenologin som metodologi finns det 

flera olika grenar som alla är influerade av olika teoretikers synsätt (Szklarski, 2009; 

Dowling, 2007). I denna uppsats har utgångspunkten varit den tolkande fenomenologiska 

metodologin. Tolkningens roll i denna studie har bestått av att studera utsagor, som 

intervjupersonerna gett, i sin kontext och utforska kärnan i de upplevelser som framkommit 

kring integration och asyl. 

När själva datainsamlingen äger rum inom fenomenologin finns det en bredd i att kunna 

använda sig av flera olika insamlingsmetoder där de stora metoderna är självrapporter och 

intervjuer. Det rekommenderas att båda metoderna används och det vanligaste är att en 

använder dessa som komplement till varandra för att säkerställa kvaliteten i undersökningen 

samt för att kunna gå in mer på djupet genom att ha intervjuer efter självrapporterna 

(Szklarski, 2009). I den aktuella undersökning används endast intervjuer som metod vilket 

beror dels på rådande tidsbrist men även att studien anses få sin fyllighet endast genom 

intervjuer. Den valda metoden gav en tydlig ram då analysprocessen inleddes och processen 

ses bestå av ett antal steg där steg ett är en ordentlig genomläsning av intervjumaterialet samt 

att varje intervju får ett identitetstecken. Genomläsningen bör ske vid ett flertal tillfällen som 

ska bidra till att forskaren kommer djupare in i sitt material och för att få en känsla för vad 

som sägs. Efter detta är gjort bryts texten ner i mindre delar genom att forskaren plockar ut 

meningsbärande enheter och märker dessa med siffror bredvid identitetstecknet. Tredje steget 

består av tolkning där en ser till vad som är tydligt och konkret uttalat och vad som är mer 

underförstått i respondenternas uttalanden. I detta steg kan även uttalandena kortas ner så att 

det blir mer exakta och får på så vis en kortare och mer precis text att arbeta med. Jag hade 

dock inte det behovet då uttalandena i denna studie var relativt korta och de som var längre 

innehöll sådan information som jag inte ville formulera om. Nästa steg i analysprocessen 

består av att föra samman meningsbärande enheter som liknar varandra och komprimera 

texten ytterligare. Jag valde att använda dessa steg som en riktning i mitt analysarbete men 
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valde även att för min egen skull göra vissa förändringar i tillvägagångssättet. Jag valde till 

exempel att sätta rubriker (kategorier) på de meningsbärande enheterna som liknade varandra 

och som skulle föras ihop för att sedan enkelt och snabbt kunna se vad dessa enheter handlade 

om. I detta moment blev några enstaka enheter tydliga vars innehåll inte passade tillsammans 

med någon annan och där enheternas innehåll också kunde anses vara av mindre intresse för 

syftet. Nästa steg gick ut på att finna centrala teman i alla intervjuerna. Här började en röd 

tråd bli tydlig genom materialet som nu hade gått från det stora och allmänna till att det 

började närma sig en kärna. För att inte hamna för långt ifrån det empiriska materialet i 

tolkningsprocessen valde jag att med en regelbundenhet gå tillbaka i materialet för att 

kontrollera att det inte skedde någon feltolkning. Sista steget i analysen handlar om att, som 

tidigare nämnt, välja om en eventuell komplettering skall göras i materialet. Detta genom att 

t.ex. utgå från självrapporter som analyseras från början och sedan i detta steg även göra 

intervjuer som ska säga något om det resultat som forskaren kommit fram till i 

självrapporterna. Som tidigare nämnt så är detta dock ett steg som jag har valt att utesluta i 

denna studie. När dessa steg i analysprocessen är genomförda fortsätter tolkningsarbetet med 

att göra narrativa utsagor av resultatet som bör vara en kombination av forskarens tolkningar 

och intervjupersonernas egen beskrivning av upplevelsen (Szklarski, 2009; Eatough & Smith, 

2006). 

 

4.2 Urval och tillvägagångssätt 
 

Detta är en kvalitativ fallstudie där jag har valt att intervjua tre personer som har varit 

asylsökande men som i dagens läge har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige och är 

bosatta i Bodens kommun. Dessa tre personer går alla det sista steget i SFI-utbildningen 

(Svenska För Invandrare) och är högst aktuella i integrationsprocessen i det svenska 

samhället. En fallstudie ger forskaren utrymme att genom ett fåtal fall få en mer djupgående 

kunskap om det som är i fokus (Bryman, 2002). I denna undersökning är det aktuella fallet, 

hur de nyanlända invandrarna som har genomgått en asylprocess och fått permanent 

uppehållstillstånd i Sverige upplever integrationen. Fokus ligger på deras perspektiv. För att 

hitta dessa personer valde jag att ta hjälp av en kvinna som arbetar som lärare och samordnare 

på SFI-utbildningen i Boden och som har varit till stor hjälp. Hon ansågs sitta med den rätta 

kunskapen då det gällde att välja ut personer som behärskade det svenska språket så pass bra 

att behovet av tolk kunde elimineras. Detta blev nödvändigt då det fanns begränsningar i både 

tid och ekonomi i denna studie. Vad gäller urvalsformen så blir det tydligt att detta inte är ett 

slumpmässigt urval utan snarare ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval kan utföras 

på olika sätt men det som är gemensamt för ett bekvämlighetsurval är när urvalet består av 

personer som finns tillgängliga för forskaren och passar in på syftet med undersökningen 

(Bryman, 2002). Eftersom jag valde att få kontakt med mina intervjupersoner genom 

samordnaren på SFI-utbildningen så skulle detta kunna ses som ett slags kedjeurval 

genomfördes. Ett kedjeurval uppstår då forskaren kommer i kontakt med sina intervjupersoner 

genom en tredje part (Bryman, 2002). Detta urvalsförfarande kändes som tidigare nämnt mest 

lämpligt för att uppnå syftet med undersökningen och gjorde undersökningen genomförbar ur 

praktisk synvinkel. Urvalet blev två kvinnor och en man, alla från olika länder och bakgrund 

och som gav sitt samtycke till att delta i undersökningen. Det ursprungliga syftet för studien 
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krävde inget fokus på ålder, kön eller ursprung då det var enbart den enskilda mänskliga 

upplevelsen som var det som skulle belysas. Dock fanns det frågor i intervjuguiden gällande 

till exempel ursprungsland som kunde vara bra bakgrundsfrågor och som i ett senare skede då 

analysprocessen startade kanske hade kunnat betyda något eller ge något intressant resultat. 

Civilstånd var något som det inte lades någon större vikt på i intervjuguiden men som ofta 

blev uppföljningsfrågor vilket senare visade sig ha betydelse. 

Då detta är en kvalitativ studie som fokuserar på ett fenomen och upplevelsen av detta 

fenomen blev intervjuer det naturliga valet när det gäller själva metoden. Precis som Bryman 

(2002) beskriver det så tillåts forskaren att genom kvalitativa intervjuer studera mer kring 

intervjupersonernas upplevelser av något specifikt vilket ytterligare talade för att detta var rätt 

metod för denna studie. Semistrukturerade intervjuer med två stora teman blev den formen 

som användes vid intervjutillfällena och en intervjuguide upprättades (se bilaga 1). De teman 

som fick bli grunden i intervjun var Integration och Asylprocess och i dessa teman fanns det 

ett antal frågor att utgå ifrån. Även vissa uppföljningsfrågor blev aktuella under 

intervjuprocessen.  

Ett informationsbrev som upprättats och överlämnats till samordnaren på SFI-utbildningen 

delades sedan ut till intervjupersonerna då de blev tillfrågade att delta. Detta gjordes för att de 

skulle kunna få information om den kommande intervjusituationen och själva studien innan 

de tackade ja eller nej (se bilaga 2). De tre personerna som blev tillfrågade att delta i 

undersökningen tackade alla ja. Intervjuerna genomfördes i ett rum på Lärcentrum där de 

läser SFI, intervjuerna genomfördes ostört och det var avsatt en timme i tid för intervjun. 

Innan själva intervjun började så fick respondenterna ytterligare en genomgång av 

informationsbrevet och här betonades det även på anonymiteten, frivilligheten och 

möjligheten att få ta del av uppsatsen i framtiden. Det fanns utrymme för eventuella frågor 

innan vi påbörjade intervjun och ytterligare förklaring gavs till varför intervjun skulle spelas 

in med ljudupptagning. Intervjun inleddes med att jag beskrev kommunens definition av 

integration och öppnade upp med frågan: ”Vad är integration för dig”. Detta för att få ett 

grepp om integration betydde något annat för personen mittemot mig. Emellertid kan detta ha 

uteslutit andra beskrivningar kring definitionen. Kanske blev intervjupersonerna påverkade av 

den tidigare beskrivna definitionen? Dock gick det att urskilja mer varierade beskrivningar 

kring integration längre fram i intervjun vilket kan tolkas som om personen blivit mer bekväm 

under samtalets gång samt att integration är ett brett begrepp.  

Inom kvalitativ forskning talas det om att studier bör ha ett mått av tillförlitlighet. 

Tillförlitligheten kan fastställas av fyra olika kriterier som består av trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdigheten består i 

att forskaren följer de regler som finns kring forskning samt att respondenterna får ta del av 

materialet och den färdiga studien (Bryman, 2002). Vad gäller trovärdigheten i denna studie så 

anses den vara uppfylld då de etiska principerna eftersträvats samt att respondenterna kommer 

att erhålla uppsatsen i sin helhet via mail. Vidare beskriver Bryman (2002) att överförbarheten 

handlar om att beskrivningen kring tillvägagångssättet i studien skall vara så pass detaljerad 

och fyllig att en annan part skall kunna följa processen och genomföra studien på samma vis. 

I denna studie anses beskrivningen kring tillvägagångsättet vara väl detaljerad och tydlig 

vilket gör att överförbarheten som kriterium anses vara uppfylld. Dock bör här tilläggas att 

fokus i denna studie ligger på enskilda individer upplevelser vilka är högst subjektiva och 
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kanske även föränderliga vilket med tiden kan generera andra resultat. Pålitligheten kan 

uppnås genom att forskaren antar ett kritiskt förhållningssätt till hela forskningsprocessen, 

(Bryman, 2002), vilket anses uppfyllas genom metodkritik och reflektioner i denna studie. 

Sista kriteriet som består av att styrka och konfirmera handlar enligt Bryman (2002) om att 

forskaren skall inta en högst objektiv roll, i den utsträckningen det går, inom den kvalitativa 

forskningen. Detta är ett kriterium som jag anser kan vara svårt att bevisa om det är uppfyllt. 

Dock anser jag att eftersom det hela tiden har funnits en närhet till empirin och att 

respondenternas egna upplevelser har fått tala uppfyller studien även detta kriterium. 

Innebörden av att kunna generalisera resultat inom forskning handlar om att resultaten 

skall kunna representera en större population. Detta för att kunna tydliggöra att resultaten inte 

är unika för just det aktuella urvalet (Bryman, 2002). Resultaten i denna studie anses inte vara 

generaliserbara då urvalet är för litet samt att det är upplevelser och känslor som står i fokus 

vilket kan förändras med tiden.  

 

4.3 Metodkritik 

 

Inom den fenomenologiska analysprocessen finns det utrymme för tolkning vilket känns 

positivt enligt min mening då studien handlar om att undersöka mänskliga upplevelser. Dock 

anser jag att vissa steg i processen kan kännas bristfälliga och onödiga. Väldigt tidigt i 

analysprocessen skall till exempel utsagorna förändras i de meningsbärande enheterna från en 

förstapersonsform till en tredjepersonsform (Szklarski, 2009) och jag ställer mig frågande till 

detta. Eftersom råmaterialet inte kommer att användas i sin verkliga form direkt i uppsatsen så 

känns denna förändring i enheterna som ett onödigt och tidskrävande moment. När det sedan 

gäller tolkningsdelen i processen så kan jag spontant känna att det kan vara lätt att hamna för 

långt ifrån det empiriska materialet. Halvvägs in i analysprocessen skall till exempel 

utsagorna kortas ner och omformuleras så att materialet blir mer komprimerat och konkret 

(Szklarski, 2009). Vad kan detta leda till om forskaren inte är noga med att ha förankring i 

råmaterialet? Jag tänker att denna fria tolkning lätt kan leda till att det blir för stora 

förändringar i materialet vilket i sin tur kan leda till att resultatet faktiskt kan vara 

missvisande.  

Vad gäller urvalsförfarandet så kan jag se att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om 

det hade gjorts ett helt slumpmässigt urval vid valet av intervjupersoner. Eftersom jag hade 

önskemål om personer som hade kommit en bit in i sin SFI-utbildning och behärskade språket 

så pass bra att det inte fanns behov av tolk så kan det betyda att jag endast fick tillgång till en 

viss typ av individ. Om jag hade intervjuat personer från flera olika steg i SFI-utbildningen 

hade det kanske varit mer skillnader i upplevelserna av integrationen. Om vi ser till steg ett i 

SFI-utbildningen till exempel så rymmer denna studieväg personer som är lågutbildade och 

ibland även analfabeter medan de högre stegen i utbildningen vanligtvis rymmer akademiker 

och välutbildade personer. Det jag menar är att en person som inte har haft någon vidare 

skolgång i sitt hemland jämfört med en akademiker kanske upplever integrationsprocessen i 

det svenska samhället väldigt olika och kanske hade jag fått ett mer varierat resultat om jag 

hade valt personer från olika steg i utbildningen istället för att intervjua personer som alla går 

sista steget? Storleken på urvalet kan anses vara i minsta laget om en vill se skillnader och 
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likheter men då detta är en fallstudie som har fokus på den enskilda individens upplevelser så 

anser jag mig kunna motivera det låga antalet deltagare. 

 

4.4 Etiska reflektioner 

 

Som tidigare nämnts så kan detta ha varit en studie av väldigt känslig karaktär om 

intervjupersonerna hade varit aktiva i en aktuell asylprocess. Detta bidrog till att valet av 

intervjupersoner blev de som redan hade fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Det kan 

givetvis fortfarande vara ämnen som är känsliga för intervjupersonen att tala om vilket var 

anledningen till att de fick tidig information gällande deras möjligheter att avbryta eller ta en 

paus i intervjun närsomhelst samt att de inte behövde tala om något som de inte önskade tala 

om.  

Det finns fyra huvudprinciper av etisk karaktär som en som forskare bör ta i beaktning när 

en samhällsvetenskaplig studie skall genomföras. Dessa fyra principer består av: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att forskaren har en skyldighet att informera sina respondenter 

om vad syftet med studien är, att det är helt frivilligt att delta och att det även är helt okej att 

avbryta under tidens gång. Samtyckeskravet handlar om att intervjupersonerna själva får 

möjlighet att bestämma över sin delaktighet i undersökningen, vilket förklarades i ett tidigt 

skede i denna studie genom både ett informationsbrev några dagar innan intervjutillfället och 

muntligt innan intervjun började. Konfidentialitetskravet, går ut på att forskaren skall kunna 

garantera sina intervjupersoners anonymitet vilket jag gjorde genom att inte använda deras 

riktiga namn i uppsatsen. Även de fingerade namn som har använts har varit fingerade i 

råmaterialet under bearbetningsfasen för att det inte ska finnas någon chans att någon 

obehörig kommer åt intervjupersonernas riktiga identitet. Ett annat val som gjordes ifråga om 

anonymiteten var att använda pronomen hen för att inte avslöja den enda mannen bland 

intervjupersonerna. Deras personuppgifter och telefonnummer har jag fått ta del av ifall vidare 

kontakt behövdes ta och denna information har förvarats i ett låst skåp i mitt hem. All 

ljudupptagning och annat empiriskt material kommer att raderas från den aktuella datorn och 

all data i pappersform kommer att förstöras i en dokumentförstörare då uppsatsen är 

examinerad och godkänd. Nyttjandekravet som är den fjärde och sista principen handlar om 

att det material en samlar in endast skall användas för forskning, (Bryman, 2002), vilket även 

förklarades tydligt för respondenterna. Dessa huvudprinciper eftersträvades även för att öka 

tillförlitligheten i studien vilket innebär att forskaren följer de regler som gäller kring 

forskning samt att respondenterna får möjlighet att ta del av de resultat som genererats 

(Bryman, 2002). 

Kalman och Lövgren (2012) beskriver i litteraturen skillnaden mellan forskningsetik och 

forskaretik där de anser att forskningsetik handlar om det förhållningssätt som forskaren har 

till sina respondenter medan forskaretik handlar om förhållningssättet som forskaren har 

gentemot forskningen som arena. Att ha god forskningsetik anses handla om att vara mån om 

sina respondenters rättigheter till självbestämmande och det egna värdet samt att ha ett gott 

bemötande gentemot respondenterna genom hela forskningsprocessen. Forskningsetiken i 

denna studie anses vara uppfylld på ett tillfredsställande sätt genom tydlig information kring 

de rättigheter som respondenterna hade i processen samt att urvalet bestod av respondenter 
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som redan hade fått permanent uppehållstillstånd och inte var aktiva i asylprocessen. Detta 

visar på en medvetenhet och känsla för individernas välmående. Forskaretiken anses även den 

vara uppfylld i studien med hänvisning till noggrannheten kring regler och kriterier som tagits 

i beaktning genom hela forskningsprocessen. 

 

5. Resultat och analys 

 

I detta avsnitt kommer resultaten och analysen från studien att presenteras och för att göra 

detta överskådligt så kommer det att vara indelat i olika avsnitt där alla avsnitt har sin egen 

rubrik. När materialet hade bearbetats genom att plocka ut meningsbärande enheter och 

sammanfoga enheter började processen med att finna centrala teman i de olika intervjuerna. 

Vissa teman som vart tydliga var gemensamma för alla intervjuer medan det även förekom 

några andra enstaka teman som var unika för just en intervju. De teman som blivit aktuella i 

analysprocessen och som kommer att redovisas i avsnitten nedan är: språket, integration som 

insats, integrationens betydelse, svårigheter med integration och asyltiden. 

 

5.1 Vad menas med att vara integrerad? 

 

När intervjutillfällena inleddes så beskrevs, som tidigare nämnt, Bodens kommuns definition 

av integration som lydde: ”Vi strävar efter att tillvaron för nyanlända ska bli så bra som 

möjligt och att de blir delaktiga i samhället både med jobb och aktiv fritid” (Boden, 2014). 

Frågan som följde var: ”Vad är integration för dig?” och här kände samtliga respondenter att 

den definition som Bodens kommun gett, med extra betoning på delaktighet i samhället, 

stämde överens med deras uppfattning av vad integration betydde.  

Gemensamt för respondenterna var även att för att kunna bli delaktig i samhället krävdes det 

väl utvecklade kunskaper i det svenska språket. Detta kommer att avhandlas ytterligare under 

avsnittet Vikten av att lära sig språket.  

Delaktighet är något som Valtonen (2008) beskriver vara en stor del i integrationsprocessen 

och hon menar att hur lyckad invandraren är i att bli delaktig i samhället också kan ses som ett 

integrationsresultat. Strävan efter delaktighet är högst närvarande i samtal med 

respondenterna i denna studie. Trots att det inte är tydligt uttalat så ligger det underförstått att 

även här upplevs delaktigheten i det svenska samhället vara ett kvitto på en lyckad 

integration. 

Vikten av att få umgås och tala med infödda svenskar var ett ämne som var ständigt 

återkommande i mötet med alla respondenterna och för att kunna integreras i det svenska 

samhället på bästa sätt var detta en central faktor. Att vara integrerad i det svenska samhället 

uppgavs handla om att kunna språket, kunna umgås med den inhemska befolkningen, arbeta 

och kunna ta del av det som samhället har att erbjuda. Upplevelser kring när själva 

integrationen påbörjas beskrevs vara olika men en gemensam nämnare är SFI-utbildningen.  

Att vara asylsökande är en tuff process som alla intervjupersonerna har tagit sig igenom 

och för vissa så upplevdes integrationsprocessen starta direkt då de kom till Sverige medan 

för andra så började integrationsprocessen då de fick uppehållstillstånd. En individ beskriver 

att då en invandrare kommer till Sverige som asylsökande så har individen energi för att 
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kunna påbörja ett nytt liv men då asylprocessen leder till avslag efter avslag så försvinner 

strävan efter att bli en del av det svenska samhället och det sker en förlust av tron på 

delaktighet.  

 

”… när jag kom jag ville bara lära mig svenska men jag fick avslag första, andra och tredje. Jag ville 

då inte lära mig svenska men jag tänkte att om dom ska skicka, deportera mig vad ska jag göra med 

svenska språket...det är ingen som pratar på svenska, bara kurdiska, arabiska ” 

 

Detta tolkas som om viljan till att tidigt integreras i det svenska samhället påverkas av 

osäkerheten som asyltiden för med sig. Att inte veta utfallet av sin ansökan och huruvida det 

är läge att börja bli delaktig i samhället ses ha stor påverkan på motivationen. På samma sätt 

beskriver respondenterna i Phillimores (2011) studie upplevelsen av att inte kunna finna 

känslan av delaktighet under asyltiden vilket ytterligare talar för att en motivationsstärkande 

insats och insatser som ökar delaktigheten skulle vara att föredra. 

Något som uppfattades som en stor och central del i integrationen är delaktighet. 

Delaktigheten ses enligt mig vara beroende av båda parter det vill säga det svenska samhället 

och invandraren och om en av dessa parter är motvillig i processen så påverkar det 

möjligheten till delaktighet. Precis som Valtonen (2008) beskriver i sin teori kring integration 

så är detta en ömsesidig process som är beroende av båda parter vilket ger stöd i min tolkning. 

Att sedan strävan efter delaktighet, det vill säga att integreras, börjar vid olika tidpunkt för 

intervjupersonerna känns naturligt eftersom det handlar om enskilda individer och dess 

individualitet.  

Vidare kan delaktighet uppfattas vara ett ord med tyngd som för många har en enorm 

betydelse. Det har blivit tydligt i arbetet med denna undersökning att delaktighet var av vikt 

även för dessa människor och jag ställer mig frågan varför? En eventuell förklaring kan vara 

att delaktighet ses som ett av våra basbehov enligt Maslow (1943) och en människa oavsett 

kön, ursprungsland eller etnicitet har ett behov av att känna samhörighet. Ser vi till dessa 

människor som har flytt sitt land och har sin slutdestination i Sverige kan vi tydligt se vilken 

roll delaktighet spelar i deras liv. I tolkningsprocessen har det varit av vikt att försöka sätta sig 

in i och förstå deras situation, hur komplicerat och svårt detta än må verka, och här kan det då 

uppfattas naturligt att sträva efter att hitta sin roll i den nya vardagen. Brist på delaktighet i det 

svenska samhället bidrar förmodligen till frustration och isolering.  

  

5.2 Livet som asylsökande 

 

Till och börja med så bör det tydliggöras vad som menas med att vara asylsökande. När en 

individ söker asyl i Sverige så betyder det att hen söker skydd av olika skäl, ett skydd som 

inte kan erhållas i det egna landet (Migrationsverket, 2014). Intervjupersonerna i denna studie 

har alla varit asylsökande då de kom till Sverige och själva tiden som asylsökande är något 

som har varit viktigt att tala om under intervjutillfället då denna process många gånger kan 

vara startskottet för integrationen i samhället. 

När vi har talat om asylprocessen så har det gett upphov till många känslor, de flesta 

negativa. Störst fokus hade flyktingförläggningen i Sverige vilket det talades om i stor 

utsträckning och de upplevelser som fanns från tiden där var ständigt närvarande. 
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Förläggningen beskrivs som en plats där ett stort antal människor vistas, alla från olika 

bakgrund och trosuppfattning vilket kan leda till svårigheter eftersom att människorna här 

placeras att bo flera individer i samma rum. Att sammanföra en strikt troende muslim som till 

exempel avstår alkohol med en kristen som inte har samma tradition kan leda till 

missförstånd, osämja och andra svårigheter. När personer med så extremt olika 

trosuppfattning placeras och ska bo i samma utrymme är kulturkrockar en följd som är 

nästintill ofrånkomliga.  

 

“…vi kunde inte förstå andra traditioner och kulturer men vi integreras med andra människor 

som kommer från andra länder men inte med svenskar” 

 

Flyktingförläggningen tolkar jag som en plats som inte inbringar trygghet och som står för 

många krockar, kulturella och sociala. Inom teorin för ackulturation menar forskare att 

ackulturationsprocessen kan upplevas som ett skede av stress vilket kan leda till obehag och 

psykiska besvär. Blir pressen av att anpassa sig eller att ackulturationsprocessen sker i en 

otrygg miljö så kan även detta leda till en negativ psykisk påverkan (Berry, 1997). Det blir 

tydligt att människorna inom förläggningen tvingas till integration och ackulturation i en 

otrygg miljö vilket kan vara en orsak till att det många gånger blir kulturkrockar och osämja. 

Flyktingarna som söker asyl har alla flytt sitt hemland av olika anledningar och kanske även 

varit tvungna att lämna efter sig många av sina familjemedlemmar eller släktingar. Att dessa 

människor redan är under enorm press, sorg och osäkerhet kan leda till att någon av de mindre 

positiva strategierna blir följden i ackulturationsprocessen. Phillimore (2011) beskriver hur 

människor som har flytt sitt land ofta gjort det under tvingande former och hur detta i stor 

grad påverkar känslan av tillhörighet i det nya landet. Samma tolkning äger rum då jag säger 

att dessa människor redan är under en enorm press och att den förvirrande integrationen och 

frustrationen på förläggningen sannolikt påverkar den kommande integrationen i det svenska 

samhället.  

Enligt Elmeroth (2003) har inte individerna som bor på flyktingförläggningarna 

möjligheterna att komma i kontakt med svenskar för att integreras och lära sig det svenska 

språket vilket även detta leder till en marginalisering för den enskilde. På samma sätt 

beskriver intervjupersonerna, i denna studie, sin situation. Hur skall anpassning till det 

svenska samhället kunna ske då individerna inte kommer i kontakt med det aktuella 

samhället? Samhället som dessa individer istället anpassas till är det som skapas inom 

förläggningens ramar.  

En fortsatt analys gällande upplevelserna från förläggningen visar på att det inom 

flyktingförläggningens väggar således sker en sorts integration då myndigheterna för samman 

människor från olika traditioner. Dock sker ingen integration mellan de asylsökande och de 

infödda svenskarna. Detta har skapat en förvirring hos individer som tänker sig en integration 

i det nya landet, med svenskar, men de integreras istället med andra flyktingar från Somalia, 

Eritrea, Syrien och så vidare. Även i tidigare forskning finns det beskrivet hur flyktingar mest 

rör sig inom förläggningen och inte känner sig välkomna i värdsamhället (Farrugia, 2009) 

vilket skulle kunna ses hända här och i min mening försvårar kommande integration då 

negativa känslor kring det svenska samhället kan utvecklas. 
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På flyktingförläggningen beskrivs det leva ett stort antal människor av olika härkomst och 

här vistas både hela familjer, splittrade familjer och ensamstående personer. Detta medför 

olika dygnsrytmer, traditioner och att flera familjer måste bo i ett och samma rum under en 

relativt lång tid. 

 

“…om du är ensam så ska du leva där, sex personer i ett rum. Om du är familj ska två 

familjer bo i samma rum.” 

 

Upplevelserna från flyktingförläggningen beskrivs därmed enbart som otroligt påfrestande 

och otrygga och de flesta bor dessutom på förläggningen under lång tid. Att komma till 

Sverige för att söka skydd och kanske få börja sitt liv på nytt följs oftast av förväntningen att 

få ta del av det svenska samhället och integreras med svenskar vilket inte blir fallet under den 

första tiden i Sverige. Invandraren har således befunnit sig i det svenska samhället under lång 

tid men är fortfarande långt ifrån delaktig och har istället under denna tid levt på och blivit 

integrerad i flyktingförläggningen, som kan ses som ett eget samhälle i samhället.  

Att upplevelserna av tiden på flyktingförläggningen bestod av brist på stabilitet och 

trygghet, en osäkerhet och en känsla av att inte ha någon tillhörighet finns alla representerade 

som behov i Maslow´s (1943) behovstrappa. Om dessa nyanlända invandrare skall kunna 

känna en motivation till att integreras i det svenska samhället så bör dessa behov av trygghet 

tillfredsställas först enligt Maslow´s teori. Vart ska vi finna motivationen hos dessa människor 

om de känner sig otrygga och inte känner någon tillhörighet i det nya landet? Bristen på 

motivation till att integreras bottnar således i den otrygga miljön som flyktingförläggningen 

utgör enligt min tolkning. Dock är känslan av otrygghet högst individuell. 

Att vara asylsökande skapar svårigheter då individen ska vistas i det samhället som hen 

blivit placerad i. Det uppstår känslor av att inte vara delaktig, inte ha en identitet samt att inte 

ha några rättigheter i det svenska samhället. Ett exempel som gavs under en av intervjuerna 

var då individen upplevde sig endast vara en del i ett system.  

 

“…hur man kan säga, du är inte human, du är bara en person som finns i systemet men du är inte.. du 

kan göra ingenting, du är ingen och dom brukar vänta, vänta, vänta här i Sverige”.  

 

I exemplet ovan beskriver en av intervjupersonerna, som tidigare nämnt, en känsla av att bara 

vara en del i ett system och denna situation uppstod då hen försökte komma in på det lokala 

utestället en kväll och visar sitt LMA-kort. LMA-kort är något som personer som söker asyl 

får som bevis på att hen får vistas i Sverige och är asylsökande (Migrationsverket, 2013). 

Efter uppvisandet av sitt LMA-kort fick hen, utan förklaring, inte komma in på utestället 

vilket upplevdes som frustrerande och känslan av att inte vara delaktig i samhället blev större. 

Jag funderar vad detta gör med en människa? Att känna sig human och att ha rättigheter känns 

som så pass grundläggande behov i livet att det sannolikt påverkar individen. Tidigare 

forskning tyder på att nyanlända invandrare upplever sig leva ett liv i paus under asyltiden 

samt att det inte finns några möjligheter till att bli en del av samhället (Phillimore, 2011; 

Farrugia, 2009). Detta tolkar jag har en direkt koppling till att inte känna sig mänsklig utan att 

bara känna sig som en del i ett system som respondenterna i denna studie beskriver. Tar vi 

även stöd av Maslow´s teori kring behovstrappan i analysen så blir det snabbt tydligt att 
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trygghetsbehovet och samhörighetsbehovet inte blir tillgodosedda vilket påverkar möjligheten 

till välmående och motivation. Att vara en del i ett system kan ses vara en definition på 

delaktighet men då känslan av att inte vara mänsklig och ha rättigheter löper parallellt så talar 

vi om delaktighet i negativ form. En människa ska vara mer än en del i ett system. 

Något som kändes viktigt att undersöka var huruvida dessa individer hade haft någon som 

helst sysselsättning under tiden de var asylsökande. Varför detta kändes intressant var dels för 

att integration kan upplevas ha sin början från den första tiden i Sverige även om en inte har 

fått permanent uppehållstillstånd samt att det finns lagar som ska ge asylsökande vissa 

rättigheter under sin tid som sökande. Ett exempel i denna lagstadga handlar om att 

Migrationsverket har en skyldighet att ge de asylsökande sysselsättning i form av till exempel 

språkundervisning (SFS 1994:137). De individer som har deltagit i studien har alla under sin 

tid som asylsökande varit aktiva inom språkundervisning via en kyrka i Bodens kommun, 

dock under väldigt korta perioder. Kontakt med kyrkan skedde endast på eget initiativ från de 

nyanlända. Denna svenskundervisning har endast skett på ideell basis från kyrkans håll och 

ingen vidare undervisning finns att erhålla från Migrationsverkets håll i Bodens kommun (A. 

Näsvall, personlig kommunikation, 28 mars 2014). Enligt tidigare forskning inom området för 

asylprocessen så finns det beskrivet hur människor som är asylsökanden lever sitt liv i ett 

sorts pausläge utan möjligheter till att få arbeta och bli delaktig i samhället (Phillimore, 2011; 

Farrugia, 2009). Mina respondenter målar upp ett liknande scenario. Detta går att tolka som 

en begränsning för integrationen in i det svenska samhället. Att inte få bli delaktig genom 

arbete eller språkundervisning tolkar jag kan påverka både motivationen till att bli delaktig 

men även det psykiska måendet på längre sikt.  

 

“…när vi fick negativt och avslag, vi kan inte ha praktik eller jobba, vad ska vi göra?” 

 

Att lära sig språket var även det en av de viktigaste delarna gällande integrationen enligt 

respondenterna och detta var viktigt även under tiden som asylsökande. Att sedan kunna få 

möjlighet att arbeta och på så vis integreras med svenskar på arbetsmarknaden var också av 

stor vikt som tidigare nämnt. Vissa av intervjupersonerna ansåg även att den ekonomiska 

ersättningen som de fick från Migrationsverket under tiden som asylsökande var för liten och 

valde därför att på egen hand hitta ett extraarbete som kunde förbättra livssituationen både 

ekonomiskt och socialt. Migrationsverkets skyldighet att erbjuda sysselsättning i lämplig form 

kan tyckas fallera, vilket bidrar till att de asylsökande människorna själva försöker att etablera 

sig på arbetsmarknaden eller få den hjälp de behöver av ideella organisationer.  

 

5.3 Börjar livet vid permanent uppehållstillstånd? 

 

När en asylsökande person som är mellan 20-64 år gammal får uppehållstillstånd i Sverige 

omfattas hen av Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (SFS 2010:197). 

Detta innebär att när personen fått uppehållstillstånd i Sverige upprättar denne tillsammans 

med Arbetsförmedlingen en så kallad etableringsplan. Etableringsplanen skall hjälpa den 

nyanlända att etablera sig i samhället och de delar som ska ingå i planen, under de två år som 

den är aktiv, är svenskundervisning, samhällsorientering och andra insatser som ska hjälpa 

den nyanlända att integreras i samhället och arbetslivet så som till exempel arbetsrelaterad 
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praktik. Det kan tyckas vara tydligt att när en person fått permanent uppehållstillstånd börjar 

samhället att ge och rättigheter som såväl skyldigheter börjar växa fram för den enskilde. 

Intervjupersonerna talade om en enorm frihetskänsla då vi berörde ämnet permanent 

uppehållstillstånd och jag fick känslan av att i detta skede börjar livet på nytt. 

 

”…jag fick tillstånd, jag kan leva här i Sverige…jag är fri nu!” 

 

Att vara fri kan tyckas vara en högst individuell känsla men intervjupersonerna beskriver 

liknande upplevelser när de talar om frihet. Att kunna bli självförsörjande, få resa fritt och få 

möjlighet till att börja bidra med något i Sverige var några av de faktorer som kunde förklara 

begreppet frihet ur intervjupersonernas egna perspektiv. 

 

”…vi tacka Sverige och vi människor från Syrien vi kan göra någonting för Sverige. Ta och 

ge och arbeta tillsammans.” 

 

Som tidigare nämnts så var alla intervjupersonerna aktiva inom SFI-utbildningen samt att 

alla var inne på den sista delkursen i grundutbildningen. SFI i Boden är upplagt så att det 

finns tre studievägar som tillsammans har fyra delkurser, A-D. Studievägarna är anpassade 

efter bland annat studievana och personlig språkkompetens (K. Wikslund, personlig 

kommunikation, 3 mars 2014). Upplevelserna kring SFI-utbildningen bland 

intervjupersonerna var enbart positiva då alla tyckte att språket var bland det viktigaste att lära 

sig för att kunna bli delaktig i det svenska samhället. Att få möjlighet till språkundervisning 

några timmar per dag upplevdes vara nyckeln till fortsatt integrering. Dock är inte SFI-

utbildningen tillräcklig i fråga om lyckad integrering utan här efterfrågade man mer kontakt 

med svenska människor bortsett från lärarna på utbildningen som annars var de enda 

svenskarna att kommunicera med. Elmeroth (2003) beskriver liknande resultat i sin studie 

gällande faktorer som påverkar invandrares förvärv av svenska som ett andra språk. Hennes 

resultat bekräftar den aktuella bristen på kommunikation med svenskar som även 

respondenterna i denna studie upplever och hon belyser vikten av kontakt med svenskar för 

att finna motivation och möjlighet till att lära sig det svenska språket. Jag tolkar det som om 

det kan vara en utmaning att kunna integrera invandrarna med den svenska befolkningen 

vilket dock kräver vidare granskning och här borde mer fokus läggas på samhället och dess 

befolkning istället för enbart invandraren.  

Andra insatser som de nyanlända invandrarna får ta del av är samhällsorientering. 

Samhällsorientering är något som kommunen skall tillhandahålla för de nyanlända och den 

går ut på att, precis som det låter, öka kunskapen om det svenska samhället och dess lagar och 

regler. Samhällsorienteringen ges på det egna modersmålet vilket upplevdes som positivt och 

det var positiva känslor i överlag kring insatsen.  

 

“…det var jättespännande information om Sverige och om Sveriges regler, det var jättebra! 

Och det var på arabiska, vi förstår mer. Det var spännande!”. 

 

Att kunna få så mycket nyttig information om Sverige och samtidigt få detta på sitt 

modersmål upplevdes vara en lyckad insats och väckte intresset för landet. Detta kan tolkas 
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som att det svenska samhället gör en insats för de nyanlända invandrarna om en ser till att 

informationen ges på det aktuella modersmålet. Med detta menar jag att Sverige kanske 

någonstans har förstått språkets betydelse och därmed valt att ge information om Sverige på 

ett sätt som dessa människor får ut mest av. Förmodligen finns det personer som ställer sig 

kritiska till att informationen ges på modersmålet och tycker att informationen borde ges på 

svenska då detta är ett tillfälle att lära sig att förstå språket. Emellertid ser jag mer fördelar 

med att informera på modersmålet då detta öppnar upp för att kunna dela information om 

Sverige i ett tidigt skede samt att det kan ses som en fin insats från samhället som visar på ett 

sorts välkomnande. Den ömsesidiga process som integration utgör handlar om att även det 

mottagande samhället har ett ansvar gällande invandrarens integrering (Valtonen, 2008). Att 

samhällsorienteringen ges på modersmålet kan enligt min tolkning därmed ses som en god 

insats från det svenska samhället gällande integrationen. 

Att utföra någon sorts arbetsrelaterad praktik eller få ett arbete var något som ansågs vara 

till fördel för integrationen och därmed värt att sträva efter. Praktik och arbete är något som 

Arbetsförmedlingen skall förmedla men detta ses inte som något hinder för att den enskilda 

individen kan söka på egen hand. Något som ansågs vara av vikt då jag talade med 

intervjupersonerna var att dels få arbeta tillsammans med infödda svenskar och att själv vara 

delaktig i att etablera sig på arbetsmarknaden.  

 

”…faktiskt det beror på personen om man är aktiv, om han vill göra nånting han kan, om han är 

flexibel vi kan säga. Han kan leva var som helst”.  

 

“Men om du går SFI fyra timmar, fyra timmar praktik Dollarstore eller Coop, gå med svenskar då du 

kan lära dig”. 

 

Citaten ovan beskriver att mycket handlar om den enskilda individens egen vilja och 

delaktighet i integrationsprocessen och citat nummer två är ett eget förslag från 

intervjupersonen ifråga om hur integrationen skulle kunna bli mer effektiv. I samtalen med 

dessa människor finns det en ständigt återkommande tråd vilket är bristen på möjligheter att 

få umgås och kommunicera med svenskar. Detta tolkar jag som att en förändring i samhället 

kan anses som nödvändig. På samma vis beskriver Burchett & Matheson (2010) i sin studie 

hur det bör ske en insats i samhället för att inkludera människor. Insatsen borde tala för mer 

lättåtkomligt stöd kring integration och ett fokus borde ligga på att belysa vikten av social 

integration.  

En annan viktig del i integrationsinsatser är möjligheten att kunna få en etableringslots. En 

etableringslots är en aktör som ska stötta den nyanlända invandraren i allt som rör dess 

etablering i samhället och som arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen 

(Arbetsförmedlingen, 2010). Etableringslotsen har setts som både positiv och som överflödig 

bland intervjupersonerna. Vissa har haft en bra hjälp av etableringslotsen vid till exempel 

bosättning och andra praktiska saker medan andra kunnat navigera själv i samhället utan hjälp 

från lotsen. Etableringslotsens insatser och behovet av dessa kan enligt min tolkning variera 

bland respondenterna och här skulle en kunna dra slutsatsen att det egna engagemanget 

påverkar behovet.  
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Att livet kan börja när individen fått permanent uppehållstillstånd var något som beskrevs 

av respondenterna och en sorts frihet och enorm glädje uppstår. När en asylsökande person 

har fått permanent uppehållstillstånd kan alla insatser som nämnts ovan erhållas. Således 

tolkar jag det som om det sker en process där dessa människor går från att vara osynliga och 

leva i paus till att få möjlighet att börja leva i frihet, iallafall sett utifrån de insatser dessa 

individer har rätt till. Även Phillimore (2011) beskriver i sin studie hur individer som är 

asylsökande lever sina liv i paus under asyltiden och hur detta påverkar känslan av 

delaktighet. Jag kan således se att med permanent uppehållstillstånd kommer friheten att leva. 

   

5.4 Vikten av att lära sig språket 
 

Som jag tidigare har nämnt så var det svenska språket ett väldigt tydligt och ständigt 

återkommande tema i mötet med dessa individer.  

 

“Med språk kommer allt” 

 

Det svenska språket var något som var centralt och viktigt i vardagen för 

intervjupersonerna. Att det då bara fanns tillfälle att få träna sin svenska under de timmar som 

de var på skolan var frustrerande. Respondenterna upplevde det svårt att få kontakt med 

svenskar och det fanns till och med tillfällen i mataffären då expediterna automatiskt började 

prata engelska med personerna. Frustration var en känsla som var mycket tydlig när det 

talades om upprepade försök att få kommunicera och integrera sig med svenskar i samhället 

utan goda resultat. Elmeroth (2003) beskriver hur viljan och behovet av att lära sig det 

svenska språket undermineras då nyanlända invandrare inte får komma i kontakt med 

människor som har svenska som sitt modersmål. Jag tolkar det som om dessa människor 

upplever känslan av isolering och exkludering som följd av att de inte får möjlighet till att 

integreras i det svenska samhället.  

 

” …ja problemet är inte på regler, problemet är på människor som jag ser det…” 

 

Att den svenska befolkningen upplevs vara slutna när det gäller kommunikation och 

interaktion med de nyanlända invandrarna uppfattas skapa förvirring och en känsla av att inte 

få vara delaktig. Enligt Maslows (1943) teoretiska ramverk kan detta i sin tur bidra till att 

självrespekten och bekräftelsebehovet inte blir tillfredsställt i behovstrappan. Det som dock 

kan göra det svårt i att uppnå tillfredsställelse i dessa behovsområden är att mycket av det som 

behöver påverkas ligger utanför den nyanlända invandraren. Om de nyanlända upplever att 

samhället och dess befolkning inte öppnar upp för integration så kan detta, enligt min 

tolkning, leda till att bekräftelsen, uppmärksamheten och känslan av tillhörighet inte 

tillgodoses. Dessa är behov som finns definierad i Maslows (1943) behovstrappa under 

behovsområde tre och fyra. Vidare tolkar jag att detta kan påverka motivationen till att 

integreras i samhället och om motivationen påverkas anses även själva integrationen 

påverkas. 

En faktor som gjorde det lättare för vissa av respondenterna att komma i kontakt med 

svenskar var då det fanns barn i familjen. Barnen blev en naturlig ingång i det svenska 
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samhället samt ett tillfälle att få träna sig i det svenska språket. Träningen skedde per 

automatik vid kontakt med till exempel lärare i barnets skola och detta är tillfällen som 

personer utan barn aldrig kommer i kontakt med. Även Elmeroth (2003) beskriver det faktum 

att personer som har barn i skola eller förskola får kontakt med svenskar och 

kommunikationen sker i en naturlig men samtidigt tvingande arena. Denna inlärning kan 

enligt Morrice (2007) ses vara av informell natur, det vill säga att de nyanlända invandrarna 

lär sig språket i en naturlig miljö som inte är direkt kopplat till en aktiv inlärning. Den 

formella inlärningen ses i respondenternas fall bestå av SFI-utbildningen och andra insatser 

som har ett renodlat inlärningssyfte. Vidare beskriver Morrice att en kombination av de båda 

inlärningsformerna bör ses som högst gynnsamt för den enskilde vilket även respondenterna 

efterfrågar.  

Samlevnadsformen står enligt min mening således i direktkontakt med integrationen och 

kan påverka hur väl du integreras i samhället samt i vilken takt det går. Att man som enskild 

individ har olika förutsättningar kan ses som en självklarhet då integrationen är högst 

individuell, dock skall även integrationsinsatserna vara lika för alla.  Det som då påverkar 

integrationen på individnivå är det egna initiativet och tillgängligheten eller frånvaron av en 

naturlig miljö att träna sitt språk, utöver SFI-utbildningen. Precis som Valtonen (2008) 

beskriver hur en långsiktig integration uppnås genom engagemang från flera håll och inte bara 

från den enskilda individen, så blir det tydligt även i denna studie att en lyckad integration 

kräver en öppenhet och vilja till integration från alla parter. 

 

“…först så jag tyckte att kanske är problemet mitt problem, människor vill inte prata med mig 

men jag frågar varje dag mina kompisar att du kan prata med svensk människor? Nej. Har du 

kontakt med svensk? Nej. Det är jättesvårt att ha kontakt med svensk människor” 

 

En av intervjupersonerna beskrev sig själv som språkbegåvad och kunde flera olika språk. Det 

svenska språket upplevdes dock ta längst tid att lära sig och det upplevdes som om det inte 

hade att göra med att det skulle vara det svåraste språket att lära sig utan för att exponeringen 

för språket var så minimal. De svenskar som hen mötte ute i samhället uppfattades vara 

”stängda” och inte villig till någon vidare kontakt vilket i sin tur ledde till att de enda 

tillfällena som hen fick öva på det svenska språket var i kontakt med lärarna på SFI-

utbildningen och vid de tillfällen som hen jobbade extra. Bristen på tillgänglighet och vilja till 

kommunikation var obegriplig och trots att det fanns en sådan stor vilja från de nyanländas 

håll så uppstod det begränsningar när inte samhället gav någonting tillbaka i 

kommunikationsprocessen. Det fanns en känsla av att kommunikationen med svenskar är 

väldigt styrd och att individen aldrig får mer än en frågar efter. Det tåls att fundera kring 

varför språket har sådan enorm betydelse när det talas om integration? Språket verkar vara 

prioritet nummer ett för dessa människor när det handlar om att integrera sig i det svenska 

samhället. Språket upplever jag vara det första viktiga steget som sedan skall generera fler 

möjligheter till delaktighet och för att kunna arbeta, studera eller ta del av det som samhället 

erbjuder behöver språket finnas där åtminstone i den grad att individen kan göra sig förstådd 

och själv förstå. Med det påståendet som utgångspunkt kan vi se att det torde vara mer 

effektivt med en tvåvägskommunikation vilket intervjupersonerna även beskriver sig sakna. 

Att inte det svenska samhället upplevs vara mottagliga för kontakt med dessa människor 
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skulle kunna förklaras genom ackulturationsteorin. Som tidigare nämnt så handlar 

ackulturation om att två grupper eller individer med olika kulturidentitet möts vilket bidrar till 

att någon sorts kulturförändring kommer att ske. Det finns olika strategier för ackulturation 

varav det mest fördelaktiga är integration där individen står fast vid sin kultur samtidigt som 

intresse och vilja till delaktighet finns gällande den nya kulturen (Berry, 1997). Denna strategi 

skulle vi kunna se att intervjupersonen använder sig av och utifrån det intervjupersonen 

upplever och beskriver gällande avståndstagandet från den svenska befolkningen kan vi här 

dra slutsatsen att separationsstrategin är aktuell för dessa. Detta skulle kunna vara ett sätt att 

förklara situationen på, emellertid så bör fler undersökningar göras för att kunna dra den 

slutsatsen fullt ut.  

 

”Det är svårt, jättesvårt att hitta människor, svenska människor, att prata med” 

 

”…till exempel i Ukraina dom ger dig chans att prata. Här i Sverige, vad heter du? Micha. Vad gör 

du? Arbetar. Du måste fråga och du får exakt svar inte mer inte mindre” 

 

Ovan ses citat som beskriver känslan kring kontakt med den svenska befolkningen och hur det 

upplevs vara en typ av sluten kommunikation. Vidare blir det tydligt att det finns en stor 

önskan om mer interaktion med svenskar och en törst efter att få lära sig språket och hur 

landet fungerar. 

 

5.5 Svårigheter med att integreras 

 

I de tidigare avsnitten har det redan framkommit några svårigheter med att kunna integreras i 

det svenska samhället och i detta avsnitt kommer vi att kunna fördjupa oss ytterligare i vilka 

svårigheter som upplevs. Detta känns som en viktig del i undersökningen då det är just de 

nyanländas perspektiv som är i fokus och eftersom att det är de nyanlända som är en stor del i 

integrationsprocessen och som skall bli delaktiga i det svenska samhället så borde ju deras 

åsikter vara viktiga. Med det sagt bör det även poängteras att hur stor och central del som de 

nyanlända än fyller i integrationsprocessen så anses denna process vara ömsesidig och det 

kräver även insatser och vilja från övriga samhället. 

De största svårigheterna med att integreras, som blivit tydliga i samtal med 

intervjupersonerna, har varit bristen på eget engagemang samt svårigheten med att komma i 

kontakt med och integreras med svenskar. Det blir tydligt att problemet inte anses ligga i de 

regler och lagar som regeringen beslutat om utan problemet ligger i att människorna som de 

nyanlända skall integreras med inte är öppna för det. Det upplevs ligga ett motstånd i att 

samverka med de nyanlända invandrarna vilket leder till att själva integrationen försvåras och 

tar längre tid än det nödvändigtvis behöver göra.  

 

”…vi vill veta mera om kulturer, den svenska kulturen, traditioner och prata med dom och vi vill ha 

vänner från Sverige men dom alltid rädda eller…” 

 

”…dom gör allt för att integrera svenska människor med invandrare men problemet är inte med det 

utan med folket. Folket vill inte att integreras med oss.” 
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Känslan av avståndstagande som respondenterna upplever då de söker kontakt med svenskar 

skulle kunna leda oss till att svenskarna i hög utsträckning upprätthåller och värderar sin egen 

kultur samtidigt som viljan till att vara delaktig i andra kulturer många gånger är obefintlig. 

Svenskarna skulle enligt Berrys (1997) teori om ackulturation använda sig av 

separationsstrategin och intervjupersonerna av assimilationsstrategin eller 

integrationsstrategin. Då det inte framkom hur intervjupersonerna förhåller sig till sin egen 

kultur kan ingen exakt strategi urskiljas dock kan här ses att viljan till att vara delaktig i 

värdlandets kultur finns i hög utsträckning. I samtal med respondenterna framkom det att det 

fanns en vilja att integreras med det svenska samhället och dess befolkning men att, som 

tidigare nämnt, upplevde individerna att svenskar tar avstånd och inte visar god vilja till att 

integreras. Med detta sagt kan vi tydligt se att det skulle behövas en kulturförändring i båda 

grupperna för att integrationen skall bli som mest lyckad. Oavsett hur mycket de nyanlända än 

använder sig av integrationsstrategin kan integrationen inte lyckas i samma utsträckning om 

inte den svenska befolkningen också är villig till förändring och interaktion. 

Det egna engagemanget anses också ha stor betydelse. En av intervjupersonerna menar att 

det är mycket upp till var och en hur aktiv en är och hur väl en lyckas integreras i samhället. 

Två stora faktorer är därmed tydliga när det talas om hur lyckad integreringen i samhället blir; 

det egna engagemanget och de svenska folkets vilja till att samverka och kommunicera. Dessa 

två faktorer är, som jag tyder det, av högst olika karaktär varav den första handlar om den 

egna individen och hur flexibel, engagerad och villig personen är medan den andra faktorn 

mer handlar om det mottagande samhället och dess engagemang och villighet. Det första ses 

kunna påverkas av den enskilda individen medan den andra inte går att påverka direkt utan 

här krävs en attitydförändring och en medvetenhet i samhället. Här bör en även vara medveten 

om att integration kan ha olika betydelse för olika individer. Olwig (2011) menar att en lyckad 

integration kan betyda olika saker för det mottagande samhället som för den nyanlände 

invandraren vilket kan vara viktigt att ha förståelse för.  

En fråga som ställdes till intervjupersonerna handlade om förändringar och om det fanns 

någonting som de tyckte skulle behöva förändras i integrationen och dess insatser som det ser 

ut idag. Ett förslag som kom från respondenterna var att ha någon sorts avtrappning på 

etableringsplanen som de nyanlända upprättar tillsammans med Arbetsförmedlingen. Det 

upplevdes som om det blev ett sådant hastigt avslut efter dessa två år och att det med fördel 

skulle få finnas någon slags avtrappning på denna insats.  

Ett annat förslag på hur integrationen skulle kunna förbättras var, enligt en respondent, att 

det skulle finnas bestämmelser om att invandrare går fyra timmar SFI-utbildning och sedan 

fyra timmar praktik på sådana arbetsplatser där de får komma i kontakt med många 

svensktalande personer. Idag finns det inga bestämmelser som säger att praktik är ett måste i 

samband med SFI-utbildningen. SFI-utbildningen bedrivs oftast på halvfart och enligt 

etableringsplanen skall den nyanlända invandraren ha sysselsättning på heltid men de 

kvarvarande 50 procenten kan fyllas med annat än praktik som det ser ut idag (Å. Karlsson, 

personlig kommunikation, 25 mars 2014). Jag tolkar det som om de nyanlända invandrarna 

har en vilja till att arbeta för en förbättring av integrationsinsatserna som finns i det svenska 

samhället idag.  
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6. Sammanfattande diskussion 

 

Integration ses idag vara ett aktuellt ämne som har sin grund i delaktighet. Att vara delaktig i 

någonting som till exempel ett samhälle och samtidigt känna en tillhörighet kan tyckas vara 

en naturlig del i vardagen för många. Men inte för alla. I mötet med människorna som deltog i 

denna studie har stora delar av känsloregistret varit närvarande, sorg, glädje, lättnad och 

frustration är några exempel. Trots att syftet med denna studie inte var ett försök att 

kvantifiera och generalisera så förekom det många likheter i utsagorna. Denna studie 

uppenbarar en tydlig vilja från de nyanlända invandrarna att integrera sig i det svenska 

samhället.  

I arbetet med studien har fem stora teman identifierats vilka är; språket, integration som 

insats, integrationens betydelse, svårigheter med integration och asyltiden. Att integreras i det 

svenska samhället ses vara en balansakt mellan den enskilda individens eget engagemang och 

samhällets mottaglighet där lika delar anses vara fördelaktigt. Att som nyanländ invandrare få 

umgås med svenskar i en naturlig miljö där möjlighet till språkträning ges är enligt tidigare 

forskning, (Farrugia, 2009 & Valtonen, 2008), en viktig faktor i integrationen vilket även kan 

stärkas genom de resultat som uppenbarats i denna studie. Dock fanns det upplevelser av ett 

avståndstagande från den svenska befolkningen när intervjupersonerna försökt ta kontakt i 

olika sammanhang vilket har påverkat integrationen negativt. Språket har upplevts ta längre 

tid att lära sig och motivationen har påverkats av en frustration som bottnat i att svenskar inte 

varit mottagliga eller villiga att interagera. Att studera vidare kring om avståndstagandet är 

generellt för en större massa skulle kunna vara viktigt för att i förlängningen eventuellt kunna 

hitta lösningar till en förbättrad integration. Att även undersöka mer kring de nyanländas egna 

upplevelser gällande integration i stort anser jag skulle vara av vikt då det är dessa människor 

som har huvudrollen i integrationsprocessen. Med detta sagt kan en tycka att deras 

upplevelser i synnerhet bör ses som högst relevanta. Att sedan även arbeta för att utesluta 

exkludering och öka delaktigheten i samhället borde ses som tydliga mål gällande integration 

och dess effektivitet. 

Att tiden som asylsökande ansågs vara påfrestande och att den asylsökande utstår en sort 

exkludering i det svenska samhället under asylprocessen är tydligt. Kanske skulle vi kunna se 

en vinst i att ha en paragraf i lagen om mottagandet av asylsökande m.fl. (SFS 1994:137) 

gällande asylsökandes psykiska hälsa när de kommer till Sverige? Sverige skulle eventuellt 

kunna erbjuda psykologisk hjälp för att öka välmående hos dessa människor som i sin tur kan 

leda till en effektivare integration på längre sikt. Enligt Phillimore (2011) så kan asyltiden 

bidra till psykisk ohälsa vilket ytterligare ger stöd till att en förändring i lagen skulle kunna 

ses som positivt. 

De resultat som gäller integrationen som sker inom flyktingförläggningens väggar var 

något som upplevdes som nytt för mig och till viss del förvånande. Asylsökanden tvingas till 

en integration sinsemellan men får inga möjligheter till riktig integration i det svenska 

samhället. Phillimore (2011) beskriver dessutom hur flyktingar lever sina liv i paus under 

asyltiden vilket kan få negativa psykiska konsekvenser. Om individerna även lever en längre 

tid på förläggningen på grund av en asylprocess som blir långdragen, vilka konsekvenser får 

detta på den integrationen som eventuellt blir aktuell längre fram? Finns det någon motivation 

kvar och har känslorna för Sverige förändrats? Detta är frågor som vi måste undersöka och 
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känslorna kring flyktingförläggningarna bör belysas för att kunna, på ett respektfullt sätt, 

hjälpa dessa individer till ett bättre liv. Jag har ställt mig frågan om det är så att det svenska 

samhället inte vill använda för mycket ekonomiska resurser på personer som sedan eventuellt 

inte kommer att kunna vara delaktig eller bidra med något till det svenska samhället vid 

avslag? Om så är fallet så kan det anses vara bristfälligt att det inte finns något värde i att 

detta är verkliga människor. Människor som alla har blivit tvingad till landsflykt och som 

behöver hjälp.  

Språket är något som har visat sig vara en väldigt central faktor både genom tidigare 

forskning (Elmeroth, 2003) och i denna studie då en talar om effektiv integration. I samtal 

med intervjupersonerna har det visat sig att SFI-utbildningen upplevs vara den mest 

uppskattade insatsen och stor vikt läggs vid att få möjlighet att lära sig det svenska språket. 

Att kunna det svenska språket ses vara det första steget i integrationen i det svenska samhället 

och som vidare kan bidra till att individen kan ta del av andra insatser och kunna samspela 

med den svenska befolkningen. Som tidigare nämnts fanns dock en begränsning i kontakten 

med svenskar vilket är något som jag anser att vi alla bör ta åt oss av. Kanske skulle fler 

insatser handla om att hjälpa invandrarna att få komma ut på praktik eller i arbete på en sådan 

plats där invandrarna får möjlighet att kommunicera med svenskar i en naturlig miljö? Då 

integrationsprocessen beskrivs vara högst ömsesidig och mycket ansvar gällande integration 

anses ligga på värdsamhället, (Valtonen, 2008), bör beslutsfattare lägga mer fokus på 

samhället snarare än den enskilda individen. Kanske bör fokusskiftet bidra till att granska 

attityder i samhället och formulera insatser i det området istället? Det bör dock poängteras att 

hitta en god balans mellan alla inblandade parter i integrationsprocessen är att föredra. Att 

även få ta del av de nyanländas upplevelser kring integrationen i det svenska samhället är 

något som skulle kunna bidra till förändring. Med denna kunskap skulle vi kunna fortsätta att 

studera ämnet och i förlängningen eventuellt hjälpa dessa människor att bli delaktiga och 

känna sig hemma i Sverige. Detta är ju trots allt människor vi talar om, vilket vi inte får 

glömma, och jag anser att en lyckad integration gynnar oss alla.  
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8. Bilagor 

 

 
Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
 

Kommunens definition: ”Vi strävar efter att tillvaron för nyanlända ska bli så bra som möjligt 

och att de blir delaktiga i samhället både med jobb och aktiv fritid”. 

Vad är integration för dig?  

 

Asylprocessen 

Vilket är ditt hemland? När kom du till Sverige från ditt hemland? När kom du till Boden? 

Hur länge var du asylsökande? 

Kan du beskriva hur du upplevde tiden då du var asylsökande? 

Hur upplever du att du har blivit bemött av de aktörer som du har varit i kontakt med när du 

var asylsökande? 

Hade du någon som helst sysselsättning under tiden som asylsökande? 

Vilka känslor uppstod då du fick permanent uppehållstillstånd? 

 

Integrationen 

När började integrationsprocessen för dig? 

Vilken aktör var den första du kom i kontakt med gällande integrationen då du fått permanent 

uppehållstillstånd? 

Vad var det första steget i integrationen då du fått permanent uppehållstillstånd? 

Vad tycker du om de insatser som du får ta del av i samhället som t.ex. SFI-utbildning, boen-

dehjälp etc? Hur har du upplevt integrationen? 

Finns det något som du skulle vilja ändra på gällande integrationsinsatser i Bodens kommun? 

Hur upplever du att du har blivit bemött av de aktörer som du har varit i kontakt med gällande 

integrationsinsatserna i kommunen? 

Hur ser du på din framtid i Boden? 
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Bilaga 2 - Informationsbrev 

 
Hej! 
 
Jag heter Angelica Nyström och studerar till socionom via Umeå universitet. Jag går 
nu sjätte terminen på utbildningen och ska skriva en kandidatuppsats, uppsatsen 
kommer att handla främst om upplevelserna kring integration för nyanlända i Bodens 
kommun men även lite kort kring asylprocessen och de lagar och regler som berör 
ämnet.  
Jag vill intervjua några personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha varit 
asylsökande och som är aktiva inom integrationsinsatserna som finns i Boden. Jag 
kommer att ställa frågor utifrån temat Integration och Asylprocess och kommer att ha 
ljudupptagning vid intervjutillfället. Varför jag ska spela in intervjun är endast för min 
egen skull så att jag sedan enkelt ska kunna bearbeta materialet. När uppsatsen är 
färdig och godkänd kommer jag att förstöra ljudfilerna. Du kommer att få tillgång till 
undersökningen i sin helhet när den är färdig om du meddelar mig detta önskemål 
via mail. 
Du kommer att kunna vara anonym då jag inte kommer att använda ditt riktiga namn i 
uppsatsen och är det något som du inte vill prata om så är det bara att säga till. 
Uppsatsen är som sagt en del av min utbildning och kommer, när den är färdigställd, 
att finnas på Umeå universitet.  
Att ställa upp i intervjun är helt frivilligt och du får avbryta när du vill under tidens 
gång. Vi avsätter 1 timme för intervjun men hur länge det tar kan variera och jag 
bjuder såklart på fika! 
 
 
 
 
Tack på förhand! 
 
Angelica Nyström 
angelica.ny@hotmail.com 

 


