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Sammanfattning  

Det finns stora skillnader i levnadsvillkor mellan utrikes- och inrikes födda. Av den 

anledningen riktar denna kvalitativa studie in sig på att undersöka vilka uppfattningar som 

finns bland utrikes födda om integration. Vidare undersöks hur dessa uppfattningar samspelar 

med svensk integrationspolicy. I denna studie utgörs det empiriska underlaget av fem 

intervjuer med individer med ursprung från utomeuropeiska länder. Dessa valdes ut genom ett 

målinriktat snöbollsurval. Det empiriska underlaget analyserades genom kvalitativ 

innehållsanalys som metod. Resultaten visar att utrikes födda uppfattar språket som en 

grundförutsättning för integration. Vidare är det av vikt att utrikes födda kommer i kontakt 

med majoritetsbefolkning. Utrikes föddas bakgrund och förutsättningar påverkar även 

integrationsmöjligheterna. Områden som försvårar integration är brist på information, 

diskriminering, kulturella motsättningar och intolerans, samt att utrikes föddas kompetens inte 

tas tillvara på arbetsmarknaden. Slutsatserna i denna studie är att svensk integrationspolitik 

främst fokuserar på generella insatser för att främja integration, något som medför risk för att 

individers behov och förutsättningar inte uppmärksammas. Eftersom det finns skillnader i 

levnadsförhållanden mellan utrikes- och inrikes födda, behövs konkreta insatser för att jämna 

ut dessa. Den generella inriktningen på integrationspolitiken cementerar skillnader mellan 

utrikes födda och inrikes födda i samhället.



 

 

2 
 

Innehåll 
Inledning .................................................................................................................................................. 4 

Syfte ..................................................................................................................................................... 4 

Frågeställningar ............................................................................................................................... 4 

Teoretisk ram .......................................................................................................................................... 5 

Strukturella och kulturella perspektiv ................................................................................................. 5 

Sociokulturellt perspektiv .................................................................................................................... 5 

Teoretiska modeller för integration .................................................................................................... 5 

Andra relaterade begrepp ................................................................................................................... 6 

Assimilation ..................................................................................................................................... 6 

Marginalisering ................................................................................................................................ 6 

Ackulturation ................................................................................................................................... 7 

Segregation ...................................................................................................................................... 7 

Kunskapsöversikt ..................................................................................................................................... 8 

Svensk integrationspolitik - en tillbakablick ........................................................................................ 8 

Svensk integrationspolitik - rådande målsättningar ........................................................................... 8 

Tidigare forskning om svensk integrationspolitik och dess insatser ................................................. 10 

Internationellt perspektiv – MIPEX ............................................................................................... 10 

Svenskt fokus ................................................................................................................................. 10 

Utrikes föddas förutsättningar på arbetsmarknaden ................................................................... 11 

Utbildning och språkundervisning ................................................................................................. 11 

Segregation och social integration ................................................................................................ 12 

Tidigare forskning om integration på individnivå.............................................................................. 13 

Individers uppfattningar om egen integration och upplevelser av tillhörighet ............................ 13 

Metod .................................................................................................................................................... 15 

Vetenskapligt angreppssätt ............................................................................................................... 15 

Arbetsfördelning................................................................................................................................ 15 

Materialinsamling .............................................................................................................................. 15 

Urval .................................................................................................................................................. 16 

Avgränsningar .................................................................................................................................... 16 

Bortfall ............................................................................................................................................... 17 

Intervjuer ........................................................................................................................................... 17 

Etiska överväganden ......................................................................................................................... 17 

Analysmetod ...................................................................................................................................... 18 

Förförståelse ...................................................................................................................................... 18 



 

 

3 
 

Undersökningens trovärdighet .......................................................................................................... 18 

Extern validitet .............................................................................................................................. 18 

Intern validitet ............................................................................................................................... 19 

Intern reliabilitet............................................................................................................................ 19 

Resultat .................................................................................................................................................. 20 

Kort presentation av intervjupersonerna .......................................................................................... 20 

Vad som menas med integration ...................................................................................................... 20 

Att bo och leva etniskt åtskilt ............................................................................................................ 21 

Kontakt med inrikes födda ................................................................................................................ 21 

Sociala och kulturella koder .............................................................................................................. 22 

Föreningsliv ....................................................................................................................................... 22 

Kulturell tillhörighet och anpassning ................................................................................................. 22 

Bemötande ........................................................................................................................................ 23 

Självintegration och förutsättningar ................................................................................................. 25 

Språket............................................................................................................................................... 25 

Samhällsinformation ......................................................................................................................... 26 

Analys .................................................................................................................................................... 27 

Integrationsbegreppet ...................................................................................................................... 27 

Segregation ........................................................................................................................................ 27 

Social integration ............................................................................................................................... 27 

Kulturell anpassning och tillhörighet ................................................................................................. 28 

Bemötande och diskriminering ......................................................................................................... 28 

Självintegration.................................................................................................................................. 29 

Språk .................................................................................................................................................. 29 

Samhällsinformation ......................................................................................................................... 30 

Diskussion .............................................................................................................................................. 31 

Referenser ............................................................................................................................................. 33 

Bilaga 1 – Intervjuguide .............................................................................................................................  

Bilaga 2 - Informationsbrev .......................................................................................................................  

Bilaga 3 – Meningsbärande enheter och kategorier .................................................................................  

 

 



 

 

4 
 

Inledning 

År 2014 utgjordes Sveriges befolkning av 16 procent utrikes födda. Andelen immigranter i 

Sverige är idag hög, bland annat på grund av konflikten i Syrien som tvingar dess medborgare 

till flykt (www.migrationsinfo.se). Den ökade invandringen ställer höga krav på Sverige, inte 

minst för att skapa förutsättningar för immigranterna att bli en del av det svenska samhället. 

För att främja denna process behövs en fungerande integrationspolitik. Sverige är ett av de 

länder i världen som har mest integrationspolitiska insatser i sin välfärd och hamnade överst i 

MIPEX (Migrant Integration Policy Index) undersökning år 2014. MIPEX är en undersökning 

som mäter hur väl länders politiska ansträngningar skapar förutsättningar för integration. 

Undersökningen granskar samtliga medlemsländer i EU, samt ytterligare tio länder. 

(http://www.mipex.eu/). Trots att Sverige ligger högst i dessa mätningar finns det stora 

skillnader i levnadsvillkor mellan utrikes födda och personer med svensk bakgrund. Politiska 

ambitioner och intentioner har inte kunnat realiseras fullt ut (Valenta & Bunar, 2010). 

Exempel på detta är skillnaden i arbetslöshet. I åldrarna 16-64 år var arbetslösheten bland 

inrikes födda år 2013, 6,4 procent och bland utrikes födda 24,2 procent (http://www.scb.se/). 

Statistiken visar här att de målsättningar som finns på politisk nivå inte stämmer överens med 

hur det ser ut i samhället. 

Svensk politik inriktar sig främst på utbildning och arbete för att främja integration, men 

forskning visar att arbete och utbildning inte är heltäckande för att skapa en känsla av 

integration hos en individ (Valenta & Bunar, 2010). Eftersom integration innefattar fler 

områden än dessa, finner vi det intressant att undersöka vilken uppfattning utrikes födda har 

om integration och hur den bäst uppnås. Studier har visat att även en känsla av tillhörighet i 

det land man lever i är betydelsefullt för integration (Herz & Johanson, 2012). Därför vill vi 

inkludera sociala aspekter och fenomen som är svåra att mäta kvantitativt, genom att 

identifiera de uppfattningar som utrikes födda har gällande detta. För att politiska insatser ska 

kunna implementeras i verkligheten är det viktigt att medborgares perspektiv tas tillvara.  

Finns en alltför stor diskrepans mellan utrikes föddas uppfattningar om integration och de 

politiska målsättningarna inom området, kan det innebära en risk för att Sveriges 

integrationsinsatser blir verkningslösa. Vi har därför i denna uppsats valt att fokusera på 

utrikes föddas uppfattningar om integration, samt att belysa dessa ur ett integrationspolitiskt 

perspektiv.   

Syfte 
Att undersöka uppfattningar hos utrikes födda med utomeuropeisk bakgrund gällande 

integration, samt belysa dessa ur ett integrationspolitiskt perspektiv. 

Frågeställningar 

 Vad anser utrikes födda vara av betydelse för integration i det svenska samhället? 

 Vad uppfattar utrikes födda som hinder för integration?  

 Hur kan utrikes föddas uppfattningar förstås ur ett teoretiskt perspektiv, samt genom 

tidigare forskning? 

 Hur samspelar utrikes föddas uppfattningar om integration, med de ambitioner som 

förmedlas av styrdokument på statlig nivå? 
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Teoretisk ram 
I det här avsnittet tar vi upp teoretiska begrepp kopplade till integration. Integration är ett 

mångfasetterat och komplext ämne som gett upphov till en uppsjö av teorier. Vi presenterar 

några teoretiska utgångspunkter som kan användas för att förstå begreppet integration.  

Definition av integration 

Det finns ingen enhetlig definition om vad integration är. I nationalencyklopedin beskrivs 

integration på följande sätt: 

I studier av internationell migration och etniska relationer används integration särskilt för att 

beteckna de sociala processer genom vilka minoriteter, t.ex. invandrade etniska grupper, 

slussas in i och blir delaktiga av det nya samhälle de flyttat till. Det kan gälla deras arbets- och 

bostadsmarknad eller deras sociala, kulturella och politiska liv. Integration definieras olika, 

och termen bör därför bestämmas närmare när den används (http.ne.se). 

Strukturella och kulturella perspektiv 

Det finns två tydligt åtskilda perspektiv på integration, ett kulturellt perspektiv och ett 

strukturellt perspektiv. Enligt det strukturella perspektivet är endast integration möjligt om 

minoritetsbefolkningen har samma rättigheter och förutsättningar som majoritetsbefolkningen 

i ett samhälle. Det handlar om fördelningen av resurser, klass och lika rättigheter, där 

minoritetsbefolkningen exempelvis har samma förutsättningar på arbetsmarknad, politiskt, 

ekonomiskt, samt samma levnadsvillkor som majoritetsbefolkningen. Utifrån ett kulturellt 

synsätt är istället en känsla av tillhörighet till mottagarlandet och i vilken grad 

minoritetsbefolkningen kan behålla sin kultur. Detta perspektiv inriktar sig på betydelsen av 

sociala relationer och hur minoritetsbefolkningen anpassar sig till majoritetsbefolkningens 

kultur, hur de förhåller sig till den och vilken vilja de har att anpassa sig (Abbasian, 2003).  

Sociokulturellt perspektiv 

Schierup och Åhlund (1987) beskriver integration som en dynamisk process som sker genom 

integration till både den egna etniska minoriteten och det övriga samhället. Dessa dimensioner 

av integration motsäger inte varandra. Tvärtom anser författarna att intern integration 

underlättar integrationen i det övriga samhället. En viktig förutsättning för minoriteters 

möjligheter att integreras med det svenska samhället, är deras möjlighet att organisera sig 

inom den egna gruppen. Föreningar och andra sätt att organisera sig socialt blir en möjlighet 

att värna om sina rättigheter, skapa mer jämlikhet och kulturell mångfald i samhället.  

Teoretiska modeller för integration  

I Gustafsons (2004) avhandling beskrivs Emile Durkheims teori om solidaritet, där dess 

betydelse lyfts fram som en förutsättning för integration. Solidaritet kan ses utifrån två olika 

perspektiv, där det ena perspektivet handlar om gemensamma värden i form av kultur, 

värderingar och känsla av gemenskap. Det andra perspektivet menar att olikheter skapar 

solidaritet i samhället där etniska grupper är kulturellt självständiga från varandra. Dessa är 

samtidigt beroende av varandra eftersom en mångfald behövs i samhället för att tillgodose 

behovet av kunskap och arbetsdelning (Gustafson, 2004). 
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Gustafsons (2004) redogör även för ett övergripande teoretiskt synsätt på integration. Teorin 

togs ursprungligen fram av en forskare vid namn Schermerhorn (1970). Detta är teorin om 

centrifugala och centripetala krafter. Den utgår ifrån två olika krafter bland etniska grupper 

som styr integrationsprocessen. De centripetala krafterna innebär att en etnisk grupp vill föras 

samman med den andra gruppen. De centrifugala krafterna innebär att de etniska grupperna 

vill distansera sig från varandra. Det som är avgörande för om integration skapas mellan 

grupperna är graden av överenskommelse grupperna emellan. Problem uppstår när grupperna 

har olika krafter sinsemellan, exempelvis om majoritetsgruppen vill inkludera etniska 

minoriteter medan de vill distansera sig. Motsatt problem kan vara att minoritetsbefolkningen 

vill sammanblandas med majoritetsbefolkningen men att denna drar sig undan. Om detta sker 

tvingas minoritetsbefolkningen in i segregation och utanförskap i samhället. Om 

majoritetsgruppen och minoritetsgrupperna kommer överens om att distansera sig eller 

inkludera sig med varandra är integration möjligt att uppnå (Gustafson, 2004).   

Andra relaterade begrepp 

Förr låg fokus på att utrikes födda skulle anpassa sig till det svenska samhället, men med tiden 

har detta ändrats så att inrikes födda även ska anpassa sig till utrikes föddas kultur. Integration 

är ett begrepp som använts för att förklara denna typ av anpassning. Andra begrepp som också 

relevanta inom ämnet är: assimilation, marginalisering, ackulturation och segregation 

(Westin, 1999). Nedan följer en förklaring av begreppen. 

Assimilation 

Assimilation innebär att etniska grupper anpassar sin kultur helt till den kultur som råder i 

majoritetsbefolkningen samhälle. Oftast avses den kulturella anpassningen när det kommer till 

assimilation, att minoritetskulturen helt överger sin gamla kultur så att kulturskillnader i 

samhället utjämnas (Gustafson, 2004). 

Marginalisering 

Som sociologiskt begrepp syftar ordet marginalisering till att beskriva situationen där någon 

tvingas leva på gränsen mellan social och ekonomisk trygghet, kontra att vara utslagen ur 

samhället. Marginaliserade individer har en ökad risk att hamna i en tillvaro av utanförskap. I 

perioder av försämrade ekonomiska förutsättningarna för stora grupper i samhället, ökar 

samtidigt antalet individer som hamnar i en marginaliserad tillvaro. De grupper som främst 

befinner sig i denna riskzon, är ungdomar och utrikes födda. De som immigrerar till Sverige 

kan stöta på svårigheter med att etablera sig i landet. De har ofta inte samma förutsättningar 

gällande områden som ekonomi, arbete, politiskt inflytande och sociala relationer. Detta gör 

att de inte har samma möjligheter att förändra sin tillvaro jämfört med de som inte befinner 

sig i en marginaliserad tillvaro. De är en del av samhället men deras deltagande blir begränsat 

(Westin, 1999). 
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Ackulturation 

När samhällen med olika kultur möts, kan en påverkan och förändring ske kulturellt hos 

dessa. Denna process kan förklaras med begreppet ackulturation, vilket innebär att en kultur 

förändras genom att inspireras av en annan. Processen kan ske stegvis och fungerar i båda 

riktningar. Det vill säga att både minoritetskulturen tar efter från majoritetskulturen och 

tvärtom. Att leva som utrikes född i ett samhälle där de exponeras av majoritetssamhällets 

normer och värderingar och samtidigt är en del av sin ursprungskultur, kan göra att individen 

anpassar sig efter bägge kulturerna. Genom denna anpassning skapas en kulturell förnyelse 

(Westin, 1999).  

Segregation 

I nationalencyklopedin beskrivs segregation som en åtskillnad av olika grupper i samhället 

som kan vara frivillig eller påtvingad och kan avse områden som socioekonomisk status och 

etnicitet (http://www.ne.se). Åtskillnaden av olika befolkningsgrupper utifrån deras etnicitet 

benämns av nationalencyklopedin som etnisk segregation. Ett exempel på etnisk segregation 

är koncentreringen av olika etniska grupper i svenska förorter (http://www.ne.se). I denna 

uppsats är det främst den etniska segregationen som avses när detta begrepp används.   
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Kunskapsöversikt 

Kunskapsöversikten syftar till att ge överblick av den kunskapsmassa som finns inom 

området. Vi avser att tydliggöra för hur svensk integrationspolitik utvecklats från 60-talet 

fram till idag. Vidare redovisas vad forskning lyft fram som betydelsefulla element för att 

främja integration på samhälls- och individnivå. Vi presenterar forskning gällande svensk 

integrationspolitik och dess insatser, samt forskning rörande upplevelser och uppfattningar 

om integration på individnivå. I det första avsnittet berörs den svenska integrationspolitikens 

historiska utveckling.  

Svensk integrationspolitik - en tillbakablick 

Migrationens och integrationens karaktär i Sverige har varit föränderlig de senaste femtio 

åren. Innan 60-talet bestod invandringen i stort sett enbart av arbetskraftinvandring från 

geografiskt närliggande länder (Bevelander, 2011). På 60-talet saknades integrationspolitiska 

mål och riktlinjer. Värden som jämlikhet mellan minoritets- och majoritetsbefolkning var då 

inte aktuella. Detta kom att ändras år 1975 då den integrationspolitiska inriktningen ändrades 

från att kretsa kring assimilation av utrikes födda, till att respektera kulturella olikheter och 

mångfald i samhället. I den nya policyn (1997/98:16) fastställdes att utrikes födda ska ha 

samma skyldigheter och rättigheter som majoritetsbefolkningen, samt ska stå under samma 

lagar och regler. I regeringens proposition ändrades den nationella integrationspolicyn från att 

enbart se integration som något som rör utrikes födda, till att se detta som en process som rör 

alla medborgare i samhället (Brekke och Borchgrevink 2007).  

Svensk integrationspolitik - rådande målsättningar 

I en skrivelse från den dåvarande regeringen (2009/10:233) presenteras deras strategi och 

målsättningar för landets integrationspolitik. Dessa mål är fortfarande aktuella och ligger till 

grund för de ekonomiska medel som är avsatta för integrationspolitiska insatser 

(prop.2014/15:1). Den nuvarande målformuleringen har ett övergripande mål för 

integrationspolitiken och det är:  

“lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund” 

(skr.2009/10:233, s.3).  

Målformuleringen syftar till att bryta utanförskapet genom att rikta in sig på följande 

områden:  

1. ett effektivt system för mottagande och introduktion för nyanlända, 

2. fler i arbete och fler företagare, 

3. bättre utbildningsresultat och likvärdighet i skolan, 

4. bättre språkkunskaper och utbildningsmöjligheter för vuxna, 

5. en effektiv bekämpning av diskriminering, 

6. en positiv utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap, och 

7. en gemensam värdegrund i ett samhälle som präglas av en tilltagande mångfald. 

(skr.2009/10:233, s.3). 

Generella åtgärder i syfte att förbättra villkor i samhället i största allmänhet anses vara det 

bäst lämpade sättet att förbättra integrationen, istället för insatser som är riktade specifikt till 

personer med utländsk bakgrund. Arbete, utbildning och språkkunskaper anses vara 

nyckelfrågor för integrationspolitiken. Genom att fokusera på dessa områden önskar 
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regeringen att komma till rätta med andra problem som exempelvis segregation. Klyftorna 

mellan utrikes födda och inrikes födda svenskar anses i första hand vara ett problem som rör 

utbildningsväsendet och arbetsmarknaden, inte integrationspolitiken. Regeringen ser därför 

skapandet av en välfungerande generell arbetsmarknad som den viktigaste åtgärden för 

integration (skr.2009/10:233).  

Regeringen har upprättat en etableringsreform som återfinns i Lagen om etableringsinsatser 

för nyanlända invandrare (SFS: 2010:197). Den syftar till att skapa effektivare introduktion av 

nyanlända i det svenska samhället och påskynda etableringen av utrikes födda i samhället. 

Etableringsreformen har förflyttat ansvaret för etablering av utrikes födda från kommun till 

arbetsförmedling. En individuell etableringsplan ska göras med arbetsförmedlingen utifrån 

individens tidigare yrkeserfarenheter och utbildningsbakgrund. Den omfattar vilka insatser 

individen ska få ta del av i sin introduktion och måste innefatta: SFI (svenska för invandrare), 

samhällsorientering och arbetsförberedande insatser. Andra insatser som utförs för att 

påskynda introduktionen är att staten subventionerar jobb för dessa, ökade resurser för 

tillgodoräkning av utländska utbildningar, såväl akademiska som yrkesutbildningar. De utökar 

även resurserna för komplettering av utbildningar som behövs för att kunna erhålla 

yrkeslegitimationer. Regeringen vill i sin näringspolitik skapa förutsättningar för fler jobb och 

underlätta entreprenörskap. Förutsättningarna ska förbättras i utsatta stadsdelar genom att 

uppmärksamma utrikes föddas svårigheter när det kommer till nätverkskapande. De vill även 

uppmärksamma deras brist på stöd vid finansiering, exempelvis att få banklån för att driva en 

affärsverksamhet. De åtgärder som regeringen gör för att motverka utanförskap i segregerade 

områden utöver generella insatser, är att upprätta avtal mellan stat och kommun. I dessa avtal 

ingår krav på årlig uppföljning och utvärdering av utvecklingen i dessa stadsdelar 

(skr.2009/10:233).   

Den dåvarande regeringen ville även förbättra språkkunskaper och möjligheter till 

yrkesutbildning för vuxna. För att förbättra språkkunskaperna ville regeringen effektivisera 

SFI (skr.2009/10:233). År 2012 beslutade regeringen om en ny kursplan för att på så vis 

förtydliga SFI–undervisningens betygskriterier, samt säkerställa att undervisningen utgår 

utifrån individens förutsättningar (http://www.skolverket.se). En annan åtgärd som vidtagits 

är tidsbegränsa SFI-utbildningen där det finns krav på att SFI-utbildningen ska påbörjas inom 

ett år för en nyanländ samt att studietiden inte får överstiga två år (SOU 2011:19). 

I arbetet mot diskrimineringen har diskrimineringslagen utökats till att även innefatta kön och 

könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Tidigare fanns det fyra 

diskrimineringsombudsmän med olika ansvarsområden, som exempelvis ombudsmannen mot 

etnisk diskriminering. Dessa ombudsmän slogs ihop till en gemensam 

diskrimineringsombudsman år 2009 och fick ansvar för samtliga områden gällande 

diskriminering. I samband med omstruktureringen ökade antalet diskrimineringsdomar mellan 

åren 2008-2009. Regeringen gör bedömningen att ökningen dels beror på mer resurser till 

ombudsmannen, men också på den förändrade lagstiftningen. Det har även införts böter i de 

fall personer döms i diskrimineringsärenden, för att avskräcka mot dessa gärningar i samhället 

(skr.2009/10:233).  
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Regeringen strävar efter att skapa en gemensam värdegrund där samhället präglas av 

mångfald. Samtidigt får detta inte komma i konflikt med demokrati, mänskliga rättigheter och 

jämställdhet mellan män och kvinnor. Regeringen vill även stärka respekten för demokrati 

och mänskliga rättigheter, samt motverka rasism, främlingsfientlighet och andra former av 

intolerans. För att motverka detta avsätts bland medel för åtgärder mot rasism och 

diskriminering, exempelvis att ge ekonomiskt bidrag till verksamheter som arbetar med detta. 

Regeringen har även gett skolverket i uppdrag att skapa verktyg för skolor i arbetet mot en 

gemensam värdegrund (skr.2009/10:233). 

Tidigare forskning om svensk integrationspolitik och dess insatser 

Följande avsnitt berör insatser inom svensk integrationspolitik och hur dessa främjar samt 

motverkar integration. Det handlar om insatser på arbetsmarknaden, inom utbildning, social 

integration och politiskt deltagande. 

Internationellt perspektiv – MIPEX 

MIPEX utreder vilka möjligheter utrikes födda har i sitt nya land att bli en del av samhället, 

samt vilka insatser som görs för integration. Undersökningen finansieras bland annat av IOM 

(International Organization for Migration) samt EU:s integrationsfond. Studien omfattar 

samtliga medlemsländer inom EU, samt ytterligare tio länder, däribland USA och Japan. Av 

dessa länder var Sverige år 2014 det land vars politiska ansträngningar skapade bäst 

förutsättningar för integration. Undersökningen studerar 167 aspekter kopplat till områdena: 

arbetsmarknad, familjeåterförening, utbildning, politisk medverkan, hälsa, boende, 

medborgarskap samt diskriminering. Genom att studera dessa områden strävar de efter att ge 

en flerdimensionell bild av integration, där de undersöker och jämför, för sedan belysa vilka 

brister som finns (http://www.mipex.eu/). 

MIPEX senaste undersökning visar att svensk politik främjar integration. Det framkommer att 

Sveriges befolkning har en positivare inställning till invandring jämfört med andra länder i 

undersökningen. 80 procent av befolkningen anser att immigranter ska ha samma rättigheter 

som svenska medborgare. Det konstateras att svensk integrationspolicy är mer effektiv, mer 

evidensbaserad och ambitiösare jämfört med andra länders. Undersökningen visar däremot att 

svensk integrationspolitik har områden som kan förbättras. Bland annat behövs fler insatser 

riktade till utrikes födda kvinnor och skolavhoppare, samt att samhällen som tar emot många 

immigranter måste få större stödinsatser. Även om Sverige inte uppnått sina 

integrationspolitiska mål fullt ut, visar undersökningen att svenskt integrationsarbete ligger i 

framkant. Undersökningen visar också integrationsarbetet kontinuerligt utvärderats, vilket lett 

till förändringar i policys, som sedermera inneburit förbättringar i praktiken 

(http://www.mipex.eu/). 

Svenskt fokus 

Valenta och Bunar (2010) visar att svensk integrationspolicy främst riktas mot insatser 

kopplade till arbetsmarknaden och utbildning. Fokus ligger på att erbjuda utbildning och 

språkundervisning till immigranterna, för att på så vis snabbt få in dem i arbetslivet. Utöver 

dessa insatser får de också hjälp med boende och ekonomiskt stöd. Forskarna menar däremot 

att landets insatser inte ger tillräcklig effekt. De har i sin litteraturstudie undersökt Sveriges 
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och Norges integrationspolitik. Där framgår det att levnadsstandarden hos utrikes födda är 

betydligt lägre än hos övrig befolkning i Sverige. Denna skillnad tycks inte kunna jämnas ut 

med de insatser som redan görs. De anser att svensk integrationspolicy behöver rikta in sig på 

fler områden för att nå bättre resultat. Forskarna menar att Sverige valt att utvidga sina 

befintliga integrationsprogram och satsat på ännu mer utbildning, istället för att söka 

alternativa metoder som kan bidra till förbättring. På senare tid tycks däremot svenska 

myndigheter ha uppmärksammat att mer behöver göras och börjat använda sig av fler metoder 

än tidigare. Exempelvis genom positiv särbehandling för att på så vis minska arbetslösheten 

hos utrikes födda. 

Utrikes föddas förutsättningar på arbetsmarknaden 

Arbetslösheten är betydligt högre hos utrikes födda jämfört med övriga svenskar. De har 

också i högre utsträckning låginkomstjobb (Valenta & Bunar, 2010). I Gülers (2007) 

licentiatuppsats studeras vad som hindrar respektive främjar integrationen på 

arbetsmarknaden bland utrikes födda. Hon menar att det finns många faktorer som påverkar 

integrationen och att det krävs mer än enstaka insatser för att jämna ut de skillnader som 

finns. Norska forskarna Brekke och Borchgrevink (2007) lyfter fram diskriminering som ett 

av problemen som utrikes födda drabbas av på arbetsmarknaden. Deras rapport belyser att den 

svenska politiken blundar för de problem som finns gällande strukturell diskriminering. När 

utrikes födda tar sig in på arbetsmarknaden möts de av diskriminering i form av tillfälliga och 

ofördelaktiga kontrakt samt fördomar och rasism. 

Utbildning och språkundervisning 

Güler (2007) lyfter fram utbildning som viktigt för integration, däremot anser hon att 

valmöjligheterna bland utbildningar och praktikplatser är begränsade. Hon menar att det 

måste ske en förändring genom att individanpassa utbildningen, så att personerna i fråga kan 

bibehålla en god motivation (Güler, 2007). Som nämnts läggs mycket fokus i Sverige på 

språkundervisning för att främja integration. Antalet personer som studerar SFI har mer än 

fördubblats mellan åren 2005-2012. 2014 uppgick antalet elever till 124 750 

(http://www.skolverket.se/). Däremot har resultaten på utbildningen inte varit helt 

framgångsrika. Av de som inledde SFI-studier år 2012, hade endast 60 procent blivit 

godkända på någon kurs år 2014 (http://www.skolverket.se/). Edling (2015) hävdar att en 

anledning till detta är att kurserna inte är tillräckligt anpassade efter utbildningsnivån hos 

eleverna. Att lågutbildade och högutbildade studerar tillsammans medför sämre resultat för 

bägge grupperna. I Elmroths (2003) kvalitativa studie undersöks personer som läser SFI. 

Studien visar att eleverna ser en stor nytta med språkundervisning. Motivationen att lära sig 

det svenska språket är hög bland de som tidigare fått utbildning i sitt ursprungsland. De som 

inte har någon utbildning och kommer från svåra förhållanden, har däremot svårare att ta del 

av undervisningen vilket påverkar deras motivation negativt. Undervisningen medför positiva 

effekter utöver att de lär sig det svenska språket, ett sådant exempel är att elevernas tillvaro 

känns mer meningsfull. SFI-undervisningen ger även möjlighet att få träffa andra människor, 

vilket är viktigt för deras välmående eftersom avskildheten från samhället minskar. 
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Segregation och social integration 

Segregering kan för utrikes födda leda till svårigheter för dem att bli en del av samhället. 

Detta framkom i en studie som undersöker olika aspekter av integration bland personer med 

turkisk bakgrund. Studien visar att det finns en påtaglig boendesegregation i Sverige som 

skapar svårigheter för integration. Segregationen har en negativ påverkan på tillgången till 

offentliga sammanhang där minoritetsbefolkningen kommer i kontakt med 

majoritetsbefolkningen. Detta är av betydelse för att lära sig språket, kulturen och att etablera 

nätverk, vilket påverkar möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden och andra viktiga 

samhällsarenor (Bayram, Nyquist, Thorburn & Bilgel, 2009).  

Även Edling (2015) ser problematiskt på segregationen i Sverige. Rapporten undersöker 38 

förorter i Sverige och resultaten visar på flera områden där förortsbefolkningen uppvisar 

sämre resultat än hos Sveriges övriga befolkning. Studien visar att när den etniska 

minoritetsbefolkningen blir i majoritet, minskar deras kontakt med inrikes födda, vilket får 

negativ påverkan på deras integration. Majoriteten av invånarna i förorterna var utrikes födda 

och 73 procent av invånarna hade utländsk bakgrund. Vid jämförelser mellan förorterna och 

Sverige som helhet, gick det se skillnader på områden som arbete, politiskt deltagande och 

utbildning. År 2013 hade 77 procent av befolkningen i åldrarna 20-64 år ett jobb i Sverige. 

Motsvarande siffra i de 38 förorterna var 55 procent och i en av förorterna var siffran så låg 

som 18 procent. År 2014 var andelen som inte klarade behörighetskraven för att studera på 

gymnasienivå under 10 procent bland inrikes födda. Motsvarande siffra för de som bodde i 

förorten var 28 procent. Samma år deltog 85 procent av Sveriges befolkning i riksdagsvalet, 

medan valdeltagandet bland de röstberättigade i de 38 förorterna uppgick till 66 procent, i 

några av förorterna var siffran cirka 50 procent (Edling, 2015). 

Hjerms (2005) kvantitativa studie visar att valdeltagandet är lägre bland utrikes födda. 

Deltagande i politiska diskussioner och rösta är viktigt för att kunna påverka tillvaron i 

samhället. Forskaren tar även upp andra områden som är viktiga för integration. I linje med 

vad som hittills presenterats i kunskapsöversikten visar Hjerm (2005) att Sverige misslyckats 

jämna ut skillnaderna bland medborgarna på flera plan, bland annat inom områdena arbete 

och socioekonomisk status. Han poängterar att integrering på arbetsmarknaden inte får ses 

som en helhetslösning, då individer med jobb kan vara exkluderade från andra områden i 

samhället. Vidare hävdas att den sociala utslagningen av immigranter är en av samtidens mest 

problematiska uppgifter att lösa (Hjerm, 2005). En viktig del för att motverka detta 

utanförskap är sociala relationer. Organisationer kan i dessa sammanhang vara en viktig del, 

genom att skapa naturliga mötesplatser som i sin tur leder till ökat socialt nätverk hos utrikes 

födda (Socialstyrelsen, 2008). Även Güler (2007) menar att organisationer och föreningar har 

en positiv påverkan på den sociala integrationen. Samtidigt ser hon brister i organisationers 

samarbete med myndigheter, vilket försvårar möjligheterna uppnå önskade resultat. Ett bättre 

samarbete skulle således gynna bägge parter och samhället i stort. 

Forskningen som presenterats i detta avsnitt visar att svensk integrationspolitik ger utrikes 

födda förhållandevis bra förutsättningar att bli en del av samhället, sett ur ett internationellt 

perspektiv. Trots detta finns det skillnader i levnadsstandard mellan utrikes- och inrikes födda 

i Sverige. Hos utrikes födda är arbetslösheten högre, deras socioekonomiska status lägre och 
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de deltar inte lika ofta politiskt. Sverige satsar främst på utbildning och arbete men studier 

tyder på att insatser inom fler områden behöver prioriteras, bland annat socialt, exempelvis 

genom insatser riktade mot att minska segregation och det utanförskap som den kan medföra. 

Tidigare forskning om integration på individnivå 

I detta avsnitt belyser vi resultat från tidigare forskning om individers uppfattningar och 

upplevelser av integration. Internationell och nationell forskning sammanställs och ger 

exempel på hinder och möjligheter för social integration.  

Individers uppfattningar om egen integration och upplevelser av tillhörighet 

I Erdals (2013) studie intervjuas pakistanier i Norge gällande integration i det norska 

samhället. Forskaren problematiserar skillnaderna mellan Norges politiska inriktning för 

integration med de uppfattningar norrmän med pakistansk bakgrund har. Deltagarna i studien 

tycker att det norska samhället ställer för höga krav på att anpassa sig kulturellt. De anser att 

det inte är möjligt för dem att helt anpassa sig till den norska kulturen och dela samma 

värderingar. Det norska samhällets sekularisering och samhällenas olikheter omöjliggör detta. 

De uppger däremot att de delar norska värderingar till viss del och att det är en självklarhet att 

följa norska lagar. Dessa skillnader skulle inte vara något problem om staten accepterade 

olikheter mer. De anser att integration främst innefattar strukturella aspekter som att ha arbete, 

att betala skatt, att ha bostad och att vara delaktig i samhället. Studien är visserligen inte 

utifrån svensk kontext, men förhållandena mellan länderna liknar varandra. Norge är också ett 

land med omfattande integrationsinsatser som har liknande klyftor när det kommer till 

exempelvis arbetslöshet (Valenta & Bunar, 2010). 

Åkesson (2011) intervjuade andra och första generationens invandrare från Kap Verde, en 

liten ö utanför Afrika. I intervjuerna framgår att de intervjuade trots goda levnadsförhållanden 

med högavlönade arbeten och bostäder i välbärgade områden känner osäkerhet huruvida de 

tillhör det svenska samhället eller inte. De upplever en diskriminering som främst handlar om 

deras hudfärg. Deras utseende uppfattas som avvikande i det svenska samhället vilket leder 

till diskriminering i offentliga sammanhang, exempelvis i bemötande på banken, i krogmiljöer 

och andra situationer där de träffar människor för första gången. De upplever inte någon 

diskriminering bland vänner med svensk bakgrund eller bland andra personer som de känner. 

Deras känsla av att inte tillhöra det svenska samhället blir som mest påtagligt när de möter 

människor i offentliga sammanhang, eftersom deras utseende blir det första dessa personer 

lägger märke till. De upplever främlingsfientliga attityder där de kategoriseras efter 

rastillhörighet. Att ha ett utseende som avviker från majoritetsbefolkningen gör att de 

uppfattas som icke-svenska i andras ögon. De blir konstant påminda om att de är annorlunda 

och dömda efter sitt utseende. Det skapar en stor ambivalens där de känner sig såväl 

inkluderade som främmande och exkluderade i det svenska samhället. Vissa kunde delvis 

identifiera sig som svenskar medan andra inte i någon mening kunde identifiera sig som 

sådana.  

I en rapport från Socialstyrelsen (2008) intervjuas personer från olika frivilligorganisationer 

som på något sätt riktar sina insatser till att främja integration för personer med utländsk 

bakgrund. Intervjupersonerna lyfter fram att den viktigaste punkten för integration är goda 

sociala relationer, samt tillträde till sociala nätverk där personer med olika etnicitet och kultur 
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återfinns. För att uppnå detta måste arbetet fokusera på att skapa mötesplatser för människor 

från olika kulturer. Intervjupersonerna anser också att vänskapsrelationer och större nätverk, 

ökar förutsättningarna att komma in på arbetsmarknaden. Till skillnad från svensk policy, vill 

de tona ned arbetets betydelse för integration. Även om de utrikes födda har arbete saknar 

många av dem vänskapsrelationer med svensktalande – ibland till följd av att väldigt stor tid 

läggs på just arbete. De blir därigenom inte en del av det svenska samhället fullt ut. 

I en rapport från Länsstyrelsen (2008) undersöks utrikes föddas uppfattningar om introduktion 

och integration i Norrland. De har en positiv upplevelse av de introduktionsinsatser de fått ta 

del av. Beroende på vilket sätt de immigrerat har de olika möjligheter att få ta del 

av introduktionsinsatser utöver SFI. Trots att behoven av insatser kan vara lika stora oavsett 

hur man kommit till Sverige, har man exempelvis olika möjligheter att få ta del av 

samhällsinformation. Just information om Sverige tas upp som en viktig punkt för integration. 

Vidare tycker de att bemötandet från inrikes födda är bra, men önskar att de hade mer 

kontakter med dem och lyfter fram idrottsaktiviteter som ett naturligt tillvägagångssätt att 

hitta sociala relationer. Många anser också att också att möjligheten att lära sig det svenska 

språket så snabbt som möjligt är av stor betydelse. De vill hitta ett arbete som motsvarar det 

yrke de hade innan de kom till Sverige. Intervjupersonerna anser att detta är viktigt med SFI-

utbildning, men önskar att andra områden som exempelvis arbete och utbildning får en mer 

framträdande roll. Att SFI-undervisningen sker på halvfart utan krav på motprestation för att 

erhålla ekonomisk ersättning, anser vissa i undersökningen, medför en passivering av 

individer. Studietakten medför även att introduktionstiden tar längre tid. För att motverka 

detta måste man sträva efter att snabbt slussa vidare personerna till arbetsmarknaden. Tjugo 

procent är missnöjda med sin kontakt med arbetsförmedlingen. De anser även att det finns 

brister gällande tillvaratagandet av tidigare utbildning och yrkeserfarenheter. Vidare menar de 

att Sverige måste utveckla möjligheterna att värdera sina erfarenheter till svenska 

förhållanden, samt individanpassa utbildning efter personens tidigare erfarenheter 

(Länsstyrelsen, 2008).  

Den forskning som presenterats i detta avsnitt indikerar att utrikes födda personer har 

upplevelser av diskriminering i samhället vilket är kontraproduktivt för deras integration. Den 

samhörighet som en individ känner med samhället är också av betydelse, här är sociala 

relationer och nätverk av stor betydelse. Det framkommer också att det inte räcker att enbart 

bli integrerad på arbetsmarknaden. Av stor betydelse är även insatser som 

samhällsinformation, individanpassning i SFI och insatser för att ta tillvara utländska 

utbildningar.  
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Metod 
Vetenskapligt angreppssätt 

Vår uppsats är en kvalitativ studie som syftar till att undersöka uppfattningar om integration 

och hur dessa samspelar med svensk integrationspolitik. Bryman (2011) menar att kvalitativa 

studier är bäst lämpade när människors uppfattningar ska undersökas. Syftet med kvalitativ 

forskning är att förstå sociala företeelser på djupet genom att fokusera på ord för analysera 

data, medan kvantitativ forskning är mer ytlig och strävar efter kvantifiering av innehållet 

(Bryman, 2011). Vi ser därför kvalitativ metod som bäst lämpad för vår undersökning.  

Vi har strävat efter att arbeta induktivt i framställandet av studien, att slutsatser och resultat 

skulle ha utgångspunkt i empirin. Det induktiva angreppsättet innebär att teorier och begrepp 

utformas utifrån det empiriska underlaget oberoende av tidigare forskning och teorier 

(Bryman, 2011). Framställandet av vår kunskapsöversikt har emellertid skapat en 

förförståelse, vilket sedermera påverkat vilka intervjufrågor som ställts vid intervjutillfällena, 

detta har inneburit att vi inte arbeta helt induktivt. Trots att intervjuerna behandlat vissa givna 

teman har vi strävat efter att sammanställa intervjupersonernas åsikter oberoende av teorier 

och tidigare forskning.  

Arbetsfördelning 

Vi har genomfört intervjuerna tillsammans och transkriberat hälften av intervjutiden var. 

Björn har skrivit avsnitten: Svensk integrationspolitik - en tillbakablick, Svensk 

integrationspolitik - rådande målsättningar. Magnus har skrivit avsnittet: Tidigare forskning 

om svensk integrationspolitik och dess insatser. I avsnitten: Tidigare forskning på individnivå 

och Teoretisk ram har Björn producerat något mer text än Magnus. Magnus har tagit ett större 

ansvar för redigering och strukturering av uppsatsen som helhet, vilket varit av betydelse för 

uppsatsens kvalité. Resterande avsnitt av uppsatsen har skrivits tillsammans. Båda författarna 

anser att de bidragit lika mycket till slutprodukten, fast på olika sätt.  

Materialinsamling 

Våra källor består av: vetenskapliga artiklar, avhandlingar, böcker, rapporter, samt hemsidor. 

De huvudsakliga sökord som använts var: integration, immigrant, perceptions of integration 

immigrants, experience of integration, obstacles to integration, samt integrationspolitik. När 

vi sökte på ord som integration fann vi många relevanta träffar, men för att hitta något 

specifikt som exempelvis upplevelser om integration, krävdes det mer exakta sökord. Vi 

avgränsade sökningarna till refereegranskade artiklar som publicerats tidigast år 2000. Bland 

de artiklar vi hittade, fann vi även källor från tidigare år som var av intresse då de innehöll 

teorier som är aktuella än idag och därför relevanta för vårt arbete. Vi har använt oss av 

databaserna, Socindex, Web of science, Swepub, Diva och uppslagsverk som 

Nationalencyklopedin. Även Umeå universitetsbibliotekets register har varit till hjälp för att 

hitta böcker och artiklar. Vår handledare har kommit med förslag på litteratur i form av 

böcker, artiklar och avhandlingar som varit relevanta för uppsatsen. 
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Urval 

Vid kvalitativ forskning där slumpmässiga urval inte används på samma sätt som vid 

kvantitativ forskning, är rekommendationen att ha ett målinriktat urval. Det gäller då att 

arbeta fram en urvalsgrupp som stämmer överens med vad som undersöks. Det vill säga att 

intervjupersonerna är lämpliga att intervjua utifrån de frågeställningar som forskaren har 

(Bryman, 2011). Vi har säkerställt detta genom att tydligt avgränsa vår målgrupp, mer om 

detta längre ner i metodavsnittet. Den urvalsmetod som använts i studien är snöbollsurval, 

vilket innebär följande: man tar kontakt med ett fåtal individer som är relevanta för studien för 

att med hjälp av dessa komma i kontakt med ytterligare individer. Ett problem med 

snöbollsurval kan vara att urvalet inte stämmer överens med populationen som vi önskar 

undersöka. Urvalsmetoden kan däremot vara nödvändig i vissa fall för att hitta 

forskningspersoner som kan vara svåra att nå (Bryman, 2011). Inledningsvis hade för avsikt 

att undvika snöbollsurval som metod, men insåg att det var nödvändigt för att få ett tillräckligt 

stort underlag.  

Vi har hittat våra intervjupersoner genom att söka på internet efter organisationer och 

föreningar som representerar olika etniska grupper. Vi ringde upp samtliga dessa föreningar 

och lyckades komma i kontakt med två av dem, vi presenterade studien samt dess syfte för 

dem. Dessa ställde sig positiva till att hjälpa oss att hitta intervjupersoner bland sina 

medlemmar. En av föreningarna lade ut information om vårt arbete på sin Facebook-sida. Vi 

fick även ett förslag på intervjuperson som kunde vara intressant att intervjua. Denna person 

kontaktades och valde att medverka i studien. Genom denna person fick vi tag på ytterligare 

en person som också ville medverka. Den andra föreningen bjöd in oss för att presentera vår 

studie. Där fick vi möjlighet att berätta för deltagarna vilka vi var samt vad vår studie 

handlade om. Fyra av medlemmarna valde att medverka i en intervju. Något som var tydligt i 

urvalsprocessen var att det krävdes en personlig kontakt för att lyckas få personer intresserade 

av att medverka. Vid rekrytering av intervjupersoner via Facebook-sidan var det ingen som 

hörde av sig. Vid personlig kontakt med individer som ingick i vår urvalsgrupp ställde sig 

majoriteten positiva till att medverka.  

Avgränsningar 

Den geografiska spridningen i studien omfattade endast intervjupersoner som bodde i Umeå. 

Dessa individer skulle vara födda i ett utomeuropiskt land och immigrerat till Sverige. Vi har 

valt denna grupp eftersom studier visat att dessa haft större svårigheter att integreras (Edling, 

2015). Ytterligare ett kriterium för att få ingå i studien lades till efter den första intervjun, 

vilket var att de skulle förstå och kunna göra sig förstådda på det svenska språket. Detta 

eftersom översättningar med hjälp av tolk kunde ha lett till missförstånd och medföra en risk 

att deras egna ord inte formulerades eller förvreds. Vi valde ett åldersspann mellan 18-64 år, 

för att på så viss fånga in breda aspekter av integration bland utrikes födda. Anledningen till 

att vi uteslöt minderåriga och personer över 64 år i undersökningen, var för att vi ville inrikta 

oss på vuxna personer i arbetsför ålder, eftersom svensk integrationspolicy till stor del inriktat 

sina insatser till utbildning och arbetsmarknad. 

 



 

 

17 
 

Bortfall 

Den första intervjun gjordes med tolk och svårigheter att förstå varandra uppstod. Det visade 

sig även under intervjun att intervjupersonen inte ingick i vår målgrupp, då denne var äldre än 

64 år. Problem med inspelningen gjorde att intervjun inte spelades in. Dessa orsaker 

sammantaget gjorde att intervjun uteslöts från studien och valde att se intervjun som en 

pilotintervju. Därefter gjorde vi justeringar i våra avgränsningar och justerade våra 

intervjufrågor där vi upptäckt brister. 

Intervjuer 

Vårt empiriska underlag bestod av totalt fem intervjuer, fyra kvinnor och en man som kommit 

till Sverige från tre utomeuropiska länder. Längden på intervjuerna varierade mellan 30 till 60 

minuter. Inför intervjuerna arbetade vi fram en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) 

med givna teman. Intervjuerna spelades in på diktafon som sedan transkriberades. Vi strävade 

efter att ställa öppna frågor samt uppföljningsfrågor för att få så innehållsrika svar som 

möjligt. 

Etiska överväganden  

Vid forskning kopplat till människor, ska enligt Lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS 2003:460), en etikprövning göras för att säkerställa att studiens syfte 

och tillvägagångssätt är etiskt försvarbart. C-uppsatser omfattas inte av denna lag, men vi har 

utgått från dessa etiska överväganden, för att minimera risken att göra etiska övertramp mot 

våra intervjupersoner. För att följa denna lagstiftning har vi förhållit oss till fyra etiska krav: 

konfidentialitetskravet, informationskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. 

Informationskravet innebär att deltagarna informeras om undersökningens syfte och hur 

intervjuer ska användas innan de ger sitt samtycke (Kalman & Lövgren, 2012). För att 

uppfylla informationskravet har vi använt oss av ett informationsblad där dessa punkter 

funnits med (se bilaga 2), samt informerat muntligt vid intervjutillfället. Vi informerade om 

hur intervjuerna skulle gå till, tidsramar, upplägg, samt intervjuform. Vi frågade ifall de 

samtyckte till att vi spelade in intervjuerna för att kunna transkribera samtalen, vilket samtliga 

gjorde. Nyttjandekravet innebär att man förklarar vad forskningen används till, samt att 

personuppgifter och annat material endast används till forskningsändamål (Kalman & 

Lövgren, 2012). Detta krav uppfylldes genom att syftet med intervjuerna förklarades, samt att 

dessa endast skulle användas i forskningssyfte. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i 

undersökningen ska få bestämma över sin medverkan. För att kunna uppfylla detta krav måste 

informationskravet vara uppfyllt. Deltagarna måste få grundlig information för att kunna ge 

ett informerat samtycke (Kalman & Lövgren, 2012). Genom att informera om hur studien 

skulle gå till visste deltagarna vad de samtyckte till. Vi var tydliga med att intervjun var 

frivillig och att de hade rätt att avbryta sin medverkan närhelst de önskade. 

Konfidentialitetskravet innebär att material från undersökningen förvaras på ett sätt som gör 

det oåtkomligt för obehöriga, samt att intervjupersonernas identitet inte kan kopplas till 

studien (Kalman & Lövgren, 2012). Vi förklarade att intervjuerna anonymiseras i samband 

transkriberingen av materialet så att materialet inte kan spåras till deltagarna. Vidare 

förklarades att de inspelade intervjuerna kommer förvaras i våra datorer och endast vara 

åtkomliga för oss, samt att ljudfilerna kommer raderas efter att uppsatsen examinerats.  
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Intervjupersonerna hade rätt att ta del av uppsatsen och om de så önskade kunde de kontakta 

oss. En av intervjupersonerna bad om intervjufrågorna i förväg, vilket vi också gav ut. Vi 

förklarade för dem att de kunde kontakta oss om det uppkom frågor eller synpunkter på 

materialet. Våra intervjupersoner har fått välja tid och plats, så att de skulle känna sig så 

trygga och bekväma som möjligt. Dessa intervjuer har gjorts i en föreningslokal samt på ett 

bibliotek. Intervjuerna har skett i avskildhet så att samtalet skulle få en rofylld och trygg 

karaktär. Det var viktigt att vi använde en terminologi som var konsekvent och som inte var 

kränkande gentemot vår målgrupp. Vi har därför lagt stor vikt och tanke kring vilka begrepp 

vi skulle använda oss av i vår uppsats samt vid intervjutillfällena.  

Analysmetod 

Vi har i vår analys inspirerats av kvalitativ innehållsanalys som analysmetod. Kvalitativ 

innehållsanalys är en metod som är empirinära och som kan användas för att generera begrepp 

utifrån det som intervjupersonerna har berättat. Metoden består av identifiering av 

meningsbärande enheter, kodning, kategorisering och formulering av ett övergripande tema 

(Bryman, 2011). I vår analys tog vi fram meningsbärande enheter och kategorier, där dessa 

låg till grund för vår analys. Skillnaden mellan den analysmetod vi tillämpade och renodlad 

kvalitativ innehållsanalys var att vi inte använde kodning eller formulerade ett övergripande 

tema. Vi bedömde att detta tillvägagångssätt var tillräckligt för att systematisera det empiriska 

underlaget. Efter att ha transkriberat intervjuerna läste vi igenom all text för att på så vis få en 

övergripande bild av vad som sagts. Därefter identifierade vi meningsbärande enheter i texten 

kopplat till syftet. Meningsbärande enheter som hörde ihop med varandra sammanställdes och 

bildade kategorier som låg till grund för var analys.  

Förförståelse 

Författarna hade relativt begränsad förförståelse kring ämnet integration, som i huvudsak 

byggt på den bild som media förmedlat kring området. Vi har i samband med praktik och 

arbete stött på situationer som varit förknippat med de svårigheter utrikes födda kan möta i det 

svenska samhället. Exempel på detta är hur språkförbistringar, social och ekonomisk utsatthet 

drabbar dessa personer. Dessa erfarenheter var inte på något sätt heltäckande för denna grupp. 

Detta kunde på ett undermedvetet plan påverka vårt sätt att genomföra studien, exempelvis 

genom att styra vilka frågor som ställts. Vi var medvetna om att vår kunskap inom ämnet var 

begränsad, därför lade vi inledningsvis stort fokus på att inhämta mer kunskap. Detta för att 

kunna utforma en intervjuguide som bestod av relevanta frågor utifrån ämnet. 

Undersökningens trovärdighet 

Extern validitet 

Extern validitet innebär att resultaten i en undersökning kan generaliseras eller föras över till 

gruppen som helhet (Bryman, 2011). Eftersom vår undersökning var kvalitativ och endast 

undersökte fem individer kunde vi inte göra någon statistisk generalisering av våra resultat. 

Detta är enligt Bryman (2011) svårt att göra vid kvalitativa undersökningar eftersom dessa 

tenderar att innehålla begränsade urval.  

För att stärka den externa validiteten i kvalitativa undersökningar är det viktigt att fånga in ett 

brett spektra över den målgrupp som undersöks. Det handlar om att få variation av fenomenet 
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som eftersöks (Andersson & Ahnlund, 2009). Om vi hade intervjuat fler personer som hade 

olika typ av bakgrund vad gäller till exempel, ålder, när de kom till Sverige, kön och 

utbildning hade variationen i urvalet varit större. Med större variation hade vi kunnat göra mer 

allmängiltiga analyser. Även om kvalitativa resultat inte är statistiskt generaliserbara går det 

att göra en analytisk generalisering av kvalitativa data.  

“Analytisk generalisering innebär att man gör en välöverlagd bedömning i vad mån 

resultaten från en studie kan ge vägledning för vad som kan hända i en annan situation” 

(Kvale, 2014 s.312).  

Även om resultaten i studien inte kan generaliseras kvantitativt, har vi i undersökning kunnat 

se mönster hos intervjupersonernas uppfattningar som kan användas för att skapa en förståelse 

om integration. De analyser som undersökningen resulterat i, har bidragit till att belysa viktiga 

områden för integration, vilket gett uppslag på forskningsområden som behöver studeras 

vidare på.  

Intern validitet 

Bryman (2011) beskriver intern validitet som ett mått på hur väl forskarens observationer 

stämmer överens med de teoretiska idéer som utvecklas. Han menar att detta tenderar att bli 

en styrka i kvalitativa undersökningar. Detta eftersom forskaren vanligtvis har kontakt med 

deltagarna som därmed kan styrka att de blivit uppfattade korrekt. Ett problem gällande den 

interna validiteten i vår undersökning var svårigheterna att kommunicera i vissa situationer på 

grund av språket. Detta riskerade att ge upphov till missförstånd och feltolkningar som kunde 

innebära felaktiga analyser. Vi har i vår undersökning stärkt den interna validiteten genom att 

ha strävat efter att vara tydliga i våra intervjuer och fråga upp om vi inte förstått något eller 

om något varit oklart. Den interna validiteten hade kunnat stärkas ytterligare med hjälp av 

respondentvalidering, vilket innebär att intervjupersonerna får läsa igenom sitt material och 

bekräfta att vi uppfattat dem rätt (Bryman, 2011). Vi erbjöd våra respondenter att ta del av 

material kopplat till denna uppsats men det var inte intresserade av detta. En ytterligare aspekt 

som stärkte kvaliteten på vårt arbete är att handledare, klasskamrater och närstående granskat 

arbetet. Exempelvis undersöktes ifall våra meningsbärande enheter och kategorier stämde 

överens med vad vi fick fram i vår resultatdel. 

Intern reliabilitet 

Intern reliabilitet innebär att de som ingår i ett forskningsteam är eniga om hur de ska 

analysera observationerna (Bryman, 2011). Eftersom vi analyserat allt material tillsammans 

och i samråd kommit fram till våra analyser, anser vi att arbetet har en god intern reliabilitet. 

Utgångspunkten och målsättningen har varit att objektivt hantera empirin, däremot går det 

inte frångå att denna process till viss del är subjektiv. Under bearbetningen gjordes 

bedömningar kring vad som var relevant och inte, och dessa bedömningar kan bli olika hos 

olika personer. Denna problematik har vi försökt lösa genom att kategorisera hela materialet 

var för sig, för att sedan tillsammans diskutera de likheter och olikheter som fanns. 
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Resultat  
I detta avsnitt redovisas vad som framkommit i intervjuerna. Resultaten redovisas i olika 

kategorier som arbetats fram utifrån vad intervjupersonerna lyft fram som nyckelområden för 

integration. Inledningsvis börjar vi med en kort presentation om intervjupersonerna. Vi har 

anonymiserat personerna genom att använda fiktiva namn. 

Kort presentation av intervjupersonerna  

Deltagare ett: Sara är i 40-årsåldern och kommer från ett afrikanskt land. Hon kom hit för 20 

år sedan, i samband med att hon gifte sig med en man från Sverige. Hon är utbildad 

sjuksköterska och arbetar i dagsläget som det. Innan hon kom till Sverige studerade hon 

företagsekonomi. Deltagare två: Mitra är i 50-årsåldern och kommer ursprungligen från ett 

land i mellanöstern. Hon kom hit som politisk flykting i slutet av 80-talet. Idag är hon 

förtidspensionär och har under sin tid i Sverige jobbat som lärare och fritidsledare. I sitt 

ursprungsland var hon utbildad lärare och arbetade som högstadielärare. Deltagare tre: Paul är 

i 40-årsåldern och kommer ursprungligen från ett afrikanskt land. Han kom till Sverige för 

fem år sedan på grund svåra förhållanden i ursprungslandet. Han har jobbat med introduktion 

av nyanlända, men verksamheten har nyligen lagts ned. I hemlandet hade Paul en 

högskoleingenjörsexamen, en utbildning som i Sverige bedöms likvärdig med en 

byggnadsingenjörsexamen. Deltagare fyra: Sureya är i 50-årsåldern och kommer ifrån ett 

afrikanskt land. Hon kom till Sverige i början av 90-talet, då hon tvingades fly landet på 

grund av krig. I Sverige arbetar hon som lärare och studiehandledare, i sitt ursprungsland 

arbetade hon som tulltjänsteman. Deltagare fem: Maria är i 50-årsåldern och kom till Sverige 

på grund av krig i sitt ursprungsland (ett afrikanskt land). I dagsläget arbetar inte Maria på 

grund av en nervskada i samband med en misslyckad operation som gick fel, men innan dess 

arbetade hon inom skolbespisning och hemtjänst. 

Vad som menas med integration 

På frågan vad integration betyder för intervjupersonerna, blev det övergripande svaret att 

begreppet betyder att du är en del av samhället. Att du är i ett sammanhang där du både bidrar 

till samhället, samtidigt som samhället bidrar till din utveckling. Sureya säger att det handlar 

om ett ömsesidigt beroende, oavsett religion eller etnisk tillhörighet. Samtliga 

intervjupersoner menar att största förutsättningen för att lyckas bli en del av samhället, är att 

lära sig det svenska språket. Därigenom skapas förutsättningar för fler sociala kontakter, 

kunna utbilda sig och att jobba. De anser att det är viktigt att kunna försörja sig själv och göra 

rätt för sig i samhället. Sureya och Paul lyfter fram att integration medför en känsla av 

tillhörighet och trygghet, något som ger individen möjlighet att skapa sig en identitet i sitt nya 

land. Motsatsen gör att individen avskärmar sig från omvärlden. Maria anser själv att hon inte 

är en del av samhället, på grund av sin sjukskrivning. Hon beskriver en situation där hon 

under lång tid suttit hemma isolerad från samhället, vilket påverkat henne negativt. Detta har 

gjort att hon känner sig deprimerad och upplever att hon inte fått möjlighet lära sig om hur 

samhället fungerar.  
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Att bo och leva etniskt åtskilt 

Fyra av fem intervjupersoner anser att segregationen är ett stort problem för att lyckas 

integreras. Samtliga bor idag i ett område där inrikes födda är i majoritet, men där det ändå 

finns en stor variation av nationaliteter. När de kom till Sverige hamnade de i mindre 

samhällen utanför Umeå, vilket de är tacksamma för idag. De mindre samhällena var lugna, 

trygga, med lite våld och det fanns goda förutsättningar att lära sig det svenska språket. 

Eftersom majoriteten är inrikes födda, blev de tvungna att försöka prata svenska med sin 

omgivning för att göra sig förstådda. Detta gjorde att de lärde sig språket snabbare. Där fanns 

bättre förutsättningar att umgås med inrikes födda, vilket gjorde att de lärde sig mer om 

samhället. Sara anser att det både finns fördelar och nackdelar med att bo i samhällen där 

majoriteten är utrikes födda. Hon menar att ett segregerat samhälle kan innebära att man 

känner mer tillhörighet till sin omgivning. Samtidigt anser hon att det kan innebära 

svårigheter att integreras i samhället. Framförallt är detta problematiskt för barn, som 

påverkas positivt av ett blandat samhälle. Lever de segregerat får de problem senare i livet, 

bland annat då de får en brytning i sitt uttal. Maria anser att det är stor skillnad på 

befolkningen i det samhälle hon hamnade i, jämfört med befolkningen i Umeå. Det är svårare 

att interagera och umgås med umeåbor eftersom de distanserar sig mot henne. Hon har bott i 

samma bostad i 15 år, trots detta har hon ingen mer kontakt med sina grannar än att de säger 

”hej” till varandra. Skillnader mellan Umeå och storstäderna framkommer också under 

intervjuerna. Sara och Sureya tror att de skulle haft större svårigheter att bli en del av 

samhället om de bott i Stockholm eller någon annan storstad. Språket skulle ha påverkats på 

grund av segregationen i storstäderna och de skulle komma i mindre kontakt med inrikes 

födda. Mitra anser att ett stort ansvar ligger hos kommunen för att komma till rätta med och 

motverka segregation, exempelvis genom att se till att alla utrikes födda inte bor tillsammans, 

så att det istället blir en blandning i samhället. Hon tar Ersboda som exempel, att kommunen 

måste jobba så att alla utrikes födda inte hamnar där.  

Kontakt med inrikes födda 

Samtliga intervjupersoner ansåg att det var viktigt att umgås med inrikes födda för att 

integreras. Genom detta menar de att de fått möjlighet att förbättra sin svenska, exempelvis 

tack vare att vänner vågat berätta för dem när de uttalar något ord felaktigt. 

Vänskapsrelationerna har också ökat deras kunskaper om hur saker och ting fungerar i 

Sverige. Om vilka normer och regler som finns samt lärt sig mer om svensk kultur. Däremot 

väljer de inte sina vänner utifrån individers nationalitet, utan snarare för att de trivs ihop. 

Maria uttryckte sig på följande vis: 

”Jag är en internationell människa, jag bryr mig inte. Vilken som passar med mig… 

eritreanska, svenska, iranska, det spelar ingen roll”. 

Samtliga intervjupersoner har vänner som är inrikes födda, men hur mycket de umgås med 

dem varierar. Allt från att majoriteten av deras vänner var inrikes födda, till att de endast 

umgås ytligt med dem. Trots att intervjupersonerna har vänner som är inrikes födda uppger 

fyra av fem intervjupersoner att det är svårt att skapa en kontakt med inrikes födda. Sara 

upplever att man måste dricka alkohol med dem för att kunna komma dem riktigt nära, vilket 

försvårat för henne eftersom hon inte dricker alkohol. Paul tog också upp alkoholen som sätt 
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att få nya vänner i Sverige. Genom att festa med sina klasskamrater har han fått möjlighet att 

lära känna dem bättre och på så vis lärt sig mer om samhället. Sara lyfte fram att sin relation 

med arbetskamraterna var strikt professionell där privatlivet inte behandlades. Hon hade inget 

behov av att få en närmare kontakt med arbetskamrater och med majoritetsbefolkningen i 

allmänhet. Maria hade svårt under den period när hon arbetade att skapa nära relationer med 

sina kollegor, trots att hon önskade närmare relationer. 

Sociala och kulturella koder 

Det är inte bara inrikes föddas bemötande som försvårar möjligheten att få nya vänner. Paul 

berättar att den egna osäkerheten och otryggheten gjorde att han hellre drog sig undan från sin 

omgivning. Osäkerheten hos honom berodde bland annat på språket, att han inte kunde det 

fullt ut och sa fel. En annan faktor är okunskap om de sociala koder som finns i det svenska 

samhället. Han berättade om när han blev bjuden på fest trodde han att den som anordnat 

festen skulle bjuda på alkohol, som de gör i hans ursprungsland. Denna och liknande 

situationer har skapat många pinsamma tillfällen som varit jobbiga att hantera. Även Sureya 

tog upp svårigheterna med att förstå de sociala koderna. Att det inte går att lära sig dem 

genom att läsa böcker och utbilda sig, utan att man måste samspela med vänner och sin 

omgivning för att lära sig hur det svenska samhället fungerar. 

Föreningsliv 

Vikten av ett rikt föreningsliv i samhället är något som alla intervjupersoner ville 

uppmärksamma. De berättade om hur föreningar bidragit till möjligheten att träffa och lära 

känna fler människor med andra erfarenheter. Genom dessa möten fick de en ökad förståelse 

av samhället och upplevde även att deras egna erfarenheter påverkade andra i en positiv 

riktning. Det blev ett slags internt utbyte mellan människor som bidrog till integration. Sara är 

med i en förening som hjälper utrikes födda med läxhjälp och simning. Hon berättar att 

många utrikes födda kvinnor inte fått lära sig simma på grund av sin kultur. Genom att de 

hjälper dem med detta får färre av dem underkänt i idrott på skolan. Hon anser att föreningar 

skapar förutsättningar att tillsammans göra nytta i samhället vilket är bra för integrationen. 

Paul deltar bland annat i föreningar genom att idrotta, han spelar fotboll med både inrikes 

födda och personer från sitt ursprungsland, vilket medfört ett ökat socialt nätverk. Han deltar 

också i aktiviteter som föreningar anordnar, så som utflykter till skogen och spelkvällar. Han 

upplever att detta har bidragit till integration och ökat hans välmående. Mitra berättade hur 

hennes förening anordnade tillställningar där även inrikes födda kom och tittade på. Att de 

exempelvis varje år anordnar en “Eldfest” där övriga befolkningen är välkomna, vilket medför 

en ökad kunskap om persisk kultur.      

Kulturell tillhörighet och anpassning 

Ett mönster som framgått av intervjuerna är att den kulturella tillhörigheten minskar 

möjligheterna att integreras. Samhället skapar inte förutsättningar för att leva med den kultur 

de har och på grund av det får utrikes födda svårt att bli en del av det svenska samhället. De 

känner påtryckningar att anpassa sig till svenska samhället. Fyra av intervjupersonerna anser 

att fokus måste ligga på integration - inte assimilation. Att inte bara utrikes födda ska anpassa 

sig till den svenska kulturen, utan att det svenska samhället också måste anpassa sig till dem. 

De beskriver hur de dels har sin kultur att förhålla sig till, att de tar till sig de delar av den 
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svenska kulturen som de gillar. Att alla måste visa respekt gentemot varandra och deras 

traditioner. Sureya uttryckte följande: 

 ”Måste jag ta av mig mina kläder och möblera om mig för att kunna bli integrerad? – Nej! 

/…/ Samhället måste ju acceptera individen som den är och utgå ifrån den förmåga som 

individen har, inte hur den ser ut eller klär sig”. 

Sara berättar att hon tvingas frångå viktiga delar av sin religion på grund av sitt jobb som 

sjuksköterska, vilket innebär att hon måste göra sysslor som går emot hennes tro. Paul tog upp 

att vissa kvinnor inte kan umgås med män på grund av sin religion, vilket innebär att de till 

exempel inte kan vistas i sporthallar och liknande. I den svenska kulturen är det normalt att 

män och kvinnor umgås tillsammans, denna skillnad skapar svårigheter för vissa att leva i 

Sverige. Han tycker att det borde finnas möjligheter för alla att göra aktiviteter genom att 

exempelvis ha badhus där endast kvinnor får vistas. Paul lyfter även fram att muslimer inte 

äter griskött och att de äter halalslaktat kött, något som inte är helt accepterat i det svenska 

samhället. Mitra tycker att det är viktigt att utrikes födda visar upp sin kultur för övrig 

befolkning för att på så vis ge dem en ökad förståelse för den.  

Intervjupersonerna identifierar sig varken som svensk eller med den nation de ursprungligen 

kommer från, däremot tycker alla utom en att de är en del av samhället. Sureya berättade att 

när hon kom till Sverige drabbades hon av en identitetskris, i och med att den identitet hon 

hade i sitt hemland försvann i samband med flykten. Detta är vanligt och hon lyfter fram att 

samhället måste hjälpa till så att individen hittar sin identitet för att därigenom kunna ta nästa 

steg till integration.  

Bemötande  

De flesta av de intervjuade i vår studie har erfarenheter av diskriminering på olika sätt. 

Diskrimineringen kan vara mer eller mindre uppenbar och har olika betydelser för de 

individer vi har intervjuat. De två afrikanska kvinnorna som vi intervjuat i denna studie, 

Sureya och Sara, har upplevt diskriminering på arbetsmarknaden, i media och samhället i 

övrigt. Diskriminering på arbetsmarknaden har främst varit i samband med registrering på 

arbetsförmedlingen. Båda kvinnorna har i samtal med arbetscoach mött motarbetande och 

dömande attityder. De beskriver att arbetsförmedlare inte ställt några frågor om vad de har för 

utbildning och yrkeserfarenhet sedan tidigare, samt har en förutfattad mening om vad de 

klarar av. Sureya exemplifierar detta genom att berätta om en jobbcoach som försökte 

övertala henne att läsa till undersköterska trots att hon själv inte varit intresserad av detta. 

Jobbcoachen bemötte detta med tvivel och skepsis. Sureya upplevde att jobbcoachen haft en 

tydlig bild av vad en afrikansk kvinna klarar av och därför starkt avrått henne från att läsa den 

önskade utbildningen. Sara har erfarenheter av diskriminering på sin arbetsplats, både ifrån 

personal och vårdtagare. Diskrimineringen har handlat om ifrågasättande av klädsel och 

bristande tillit till hennes yrkesroll samt yrkesskicklighet, utifrån etnisk bakgrund. Personal 

och vårdtagare har haft synpunkter på att hon bär sjal i arbetet, trots att sjalen inte påverkar 

hennes förmåga att utföra arbetsuppgifter och därför är ogrundade. Det förekommer ibland att 

vårdtagare på sjukvårdsexpeditionen inte uppfattar att hon är sjuksköterska, på grund av 

hennes etnicitet. Hon uttrycker det på följande sätt: 
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 “Även om jag har kläderna, uniformen som jag jobbar i, vill folk inte tro att det är jag, det är 

lite nedvärderande“.  

När de sedan inser att hon är sjuksköterska, kan de be om att få någon annan istället för 

henne.  

En annan form av diskriminering som några av våra intervjupersoner mött på 

arbetsmarknaden är diskriminering utifrån yrkeserfarenhet och utbildning. Paul som är 

utbildad byggnadsingenjör, har inte fått något jobb inom sin bransch trots att han levt fem år i 

Sverige, pratar god svenska och har en utbildning som anses likvärdig med en svensk 

byggnadsingenjörsutbildning. Han tror att svenska företag inte litar på utländska ingenjörer 

inom teknik. Sureya var tulltjänsteman i sitt hemland, trots detta har ingen arbetsförmedlare 

försökt hjälpa henne att hitta ett liknande arbete i Sverige.  

Sureya upplever att svenskarna har en arrogans gentemot andra länder. Denna arrogans leder 

till att det inte går att nyttja tidigare erfarenheter, utan man tvingas börja om från början. Hon 

har vänner som haft samma problem, som trots yrkeserfarenhet och högskoleutbildning i 

hemlandet tvingas börja om från grunden. Hon har vänner från sitt hemland som befinner sig i 

andra länder som Australien, USA och Storbritannien. Hon hävdar att dessa kunnat tillvarata 

sin kompetens på ett bättre sätt. Den diskriminering som sker i samhället i övrigt består 

huvudsakligen av förutfattade meningar om afrikanska kvinnor. Det finns föreställningar om 

att de inte behärskar det svenska språket, bristande tilltro till deras förmåga, samt att de 

automatiskt blir förtryckta på grund av sin klädsel. Sara gav exempel på detta när hon var hos 

tandläkaren med sin son. Tandläkaren tog för givet att hon inte kunde prata svenska och 

pratade därför endast med hennes barn. Denna typ av bemötande var inte någon 

engångsföreteelse, hon orkar inte ens bemöta det eftersom det sker så ofta. Sureya möter stor 

förvåning i samhället när hon behärskar det svenska språket. Hon får komplimanger för detta 

då folk uttrycker sin förvåning och berömmer henne för att hon kan kommunicera. Hon 

uppfattar komplimangerna som välvilliga men ser det samtidigt som en form av 

diskriminering då det ger uttryck för en förminskande bild av afrikanska kvinnor. Hon 

uttrycker detta på följande sätt: 

 “Aha! Ok! Du pratar ju bra svenska! Men jag har bott här i många år. Nämen det är ju inte 

många kvinnor [från afrikanskt land] som pratar så bra [svenska] som du”.  

Sureya tror att den bild som finns i samhället om afrikanska kvinnor till stor del skapats 

genom de bilder som media förmedlar. Hon menar att afrikanska kvinnor pekas ut i media och 

blir en symbol för bristande integration. Denna bild internaliseras bland svenska medborgare 

och ger upphov till förutfattade meningar. Hon beskriver också att personer hon möter tar 

förgivet att hon är förtryckt på grund av sin sjal. Hon gav ett exempel på detta när hon blev 

intervjuad av en journalist som hon känt i flera år. Denna person blev förvånad över att 

Sureya arbetade i sitt hemland eftersom hon hade en förutfattad mening om att afrikanska 

kvinnor tar hand om barn och hushåll istället för att arbeta. 

Sara beskriver hur studiekamrater på hennes sons utbildning ifrågasätter hur svensk han är. 

Det är vanligt att han vid första mötet får frågor om vart han “egentligen” kommer ifrån, om 

han är adoptivbarn och varifrån hans föräldrar kommer. Detta bemötande får han trots att han 
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pratar svenska flytande och är född i Sverige. Innan han började studera i Uppsala och bodde 

hemma blev han inte bemött på det här sättet. Ingen av hans vänner ifrågasatte hans bakgrund 

och han kände sig själv som svensk. Sara har uppfattningen att man aldrig riktigt räknas som 

svensk i andras ögon om man har en annan hudfärg  

Självintegration och förutsättningar 

Samtliga av våra intervjupersoner har gjort ansträngningar för att komma in i det svenska 

samhället, exempelvis genom att utbilda eller vidareutbilda sig för att bli mer attraktiv på 

arbetsmarknaden. Intervjupersonernas egen vilja och driv har gjort det möjligt för dem att bli 

en del av samhället. Ett flertal av intervjupersonerna beskriver att de inte får någonting gratis 

utan att det är deras egna insatser som är avgörande för huruvida de kan integreras eller inte. 

De beskriver att de har ett eget ansvar när det kommer till att integreras i samhället. Mitra 

beskriver att hon tidigt ville komma in på arbetsmarknaden och att det var viktigt för henne att 

få samma arbete som hon hade i hemlandet. Tack vare denna drivkraft orkade hon läsa upp 

kurser på universitet och kunde återgå till sitt arbete som lärare. Sara fick börja om från 

början, trots två års högskoleutbildning inom företagsekonomi i ett afrikanskt land. Hon var 

tvungen att läsa in gymnasiekompetens samtidigt som hon utbildade sig till undersköterska, 

för att därefter vidareutbilda sig till sjuksköterska. Hon beskriver att det starka drivet samt 

förmågan att sätta upp mål möjliggjorde detta. Sureya beskriver att hon kort efter SFI-

utbildningen sökt arbete som tolk och därefter som hemspråkslärare, samt att hon gått 

utbildningar. Både Sureya och Sara är väldigt nöjda med sitt arbete i dagsläget och upplever 

att deras slit gett resultat. 

En ytterligare omständighet som påverkar förutsättningarna för integrationen är den bakgrund 

man har innan man kom till det svenska samhället. Sureya, Sara, Mitra och Paul hade alla 

högskoleutbildning eller yrkeserfarenhet med sig från hemlandet, något de menar underlättat 

integrationen. Utbildningsbakgrund i kombination med att kunna engelska underlättar 

inlärningen av svenska språket. De intervjuade är medvetna om sina förutsättningar och tror 

att det är betydligt svårare om man inte har den typen av bakgrund. Någonting de tror kan 

försvåra integrationen i det svenska samhället är om man har med sig svåra upplevelser från 

sitt hemland. Intervjupersonerna var av uppfattningen att vissa inte bearbetat det som de gått 

igenom och lever i det förflutna, de förmår därför inte att tänka på framtiden. De tror att dessa 

personer riskerar att bli isolerade och därför inte kan komma in i det svenska samhället. Andra 

omständigheter som gör det svårt att integreras är vilken ålder man har när man kommer till 

Sverige. Intervjupersonerna tror att det är lättare ju yngre man är, inte minst för 

språkinlärningen.  

Språket 

Samtliga intervjupersoner är överens om att språket är det enskilt viktigaste området för 

integration. Språket är den mest grundläggande förutsättningen av alla och integrationen anses 

inte vara möjlig om det inte går att kommunicera. SFI-undervisningen blir således en mycket 

viktig samhällsfunktion för integrationen. Några av de intervjuade som kom till Sverige under 

slutet av 80-talet upplevde att SFI-undervisningen höll ett högt tempo, vilket ledde till att 

vissa inte klarade av att följa med i undervisningen. Det var en blandning av personer med 

helt olika utbildningsbakgrunder, där högskoleutbildade läste i samma grupp som analfabeter. 
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Paul som kommit till Sverige för bara några år sedan upplever inte denna problematik i SFI-

undervisningen. Han beskriver att han är nöjd med SFI undervisningen och tycker att det är 

ett bra sätt att lära sig språk och samhällsorientering. Många av de intervjuade anser att enbart 

SFI-utbildningen inte är tillräckligt för att lära sig språket, det är också viktigt att vara i 

situationer där de tvingas använda det svenska språket. Sara ordnade på egen hand en 

praktikplats för att få möjlighet att använda det svenska språket utanför undervisningen. Mitra 

har möjliggjorde detta genom att engagera sig i föreningsliv och att så tidigt som möjligt 

komma ut i arbetslivet.  

Något som är problematiskt med SFI-utbildningen är att vissa fastnar i den och kommer inte 

vidare. Sara och Sureya tycker att det är ohållbart att personer går SFI-utbildning i 10-15 år 

och inte slussas vidare, att det är slöseri med resurser och att det skulle vara bättre ifall dessa 

erbjuds yrkesutbildning istället. 

Samhällsinformation 

Något som är genomgående i intervjuerna är intervjupersonernas upplevelse av brist på 

individperspektiv i integrationsinsatserna. Som tidigare nämnts varierar förutsättningar stort 

mellan olika individer. De intervjuade anser att Sverige kan förbättra sitt sätt att möta 

individer med olika förutsättningar. Förslag på förbättringsområden som intervjupersonerna 

anger är mer stöd till yngre nyanlända flyktingar och bättre information om hur samhället 

fungerar. Ett flertal av intervjupersonerna nämner att det är svårt som ny i landet att förstå hur 

det svenska samhället fungerar. De anser därför att tydligare information är ett sätt att 

underlätta integrationen i Sverige. Mitra anser att Sverige var bättre på att göra detta tidigare, 

när hon kom till Sverige. Hon påstår att det tidigare funnits kontaktpersoner som varit till stor 

hjälp när det kommer till information om hur det svenska samhället fungerar. Hon menar att 

detta inte används längre på samma sätt vilket gör det svårare för exempelvis nyanlända 

ungdomar. Det kan exempelvis vara information om hur de bokar tvättid i tvättstugor, något 

de kanske inte stött på förut. Hon säger följande: 

“Nu ringer de till mig klockan sju på morgonen för att få hjälp med tvättstuga, för de kan 

inte. Jag är ingen resurs, jag är bara en frivilligarbetare”. 
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Analys 

I analysen kopplas resultatet till teoretiska begrepp i syfte att ge en ökad förståelse av 

empirin. Vi undersöker även hur resultaten samspelar med svensk integrationspolitik och 

forskning inom detta område. 

Integrationsbegreppet 

Den uppfattning intervjupersonerna har om vad som menas med integration, är att det är en 

ömsesidig process där både minoritet och majoritet ska anpassa sig till varandra. Denna 

uppfattning uttrycks även i regeringens proposition (1997/98:16). Det förefaller råda en 

samsyn mellan intervjupersonerna och vad som framkommer i policyn gällande begreppets 

innebörd. 

Segregation 

Segregation anses enligt majoriteten av intervjupersonerna vara ett problem för integration, 

bland annat får det till följd att de får mindre kontakt med majoritetskulturen, vilket påverkar 

språkinlärningen och kunskapen om samhället negativt. Mitra anser att kommunen har ett 

stort ansvar för att förebygga segregation. Svensk integrationspolitik strävar efter att minska 

segregationen i utsatta stadsdelar genom att lägga ansvar på kommunerna. För att säkerställa 

att kommunerna tar detta ansvar ställs krav på utvärdering och uppföljning. Statens insatser 

för att minska segregationen fokuserar på generella insatser med inriktning på arbetsmarknad, 

utbildning och språkundervisning (skr.2009/10:233). De studier vi tagit del av visar på att 

dessa insatser inte är tillräckliga. Edling (2015) och Bayram, Nyquist, Thorburn och Bilgel 

(2009) lyfter fram segregationen som ett stort problem i det svenska samhället. Den har en 

negativ påverkan på integration, då kontakten med majoritetsbefolkningen minskar. Bristen 

på kontakt med majoritetsbefolkningen medför begränsade möjligheter att lära sig språket, 

kulturen och att etablera nätverk, vilket i sin tur är viktigt för att komma in på 

arbetsmarknaden och andra samhällsarenor. Detta tyder på att svensk integrationspolitik har 

mycket arbete kvar för att komma tillrätta med segregationen i samhället.  

Sara såg däremot vissa fördelar med att bo i ett segregerat samhälle, då tillhörigheten till 

omgivningen var större. Det Sara beskriver brukar i litteraturen benämnas som intern 

integration, att genom att organisera sig inom den egna gruppen skapar förutsättningar för att 

påverka samhället (Schierup och Åhlund, 1987).    

Social integration 

I intervjuerna framkom det att majoriteten upplevde det svårt att komma i kontakt med inrikes 

födda. De upplevde inrikes födda som avståndstagande och att relationerna var av ytlig 

karaktär, trots att vissa hade en önskan att skapa vänskapsrelationer. Gustafson (2004) menar 

att detta leder till problem med integration. Problemen uppstår eftersom personer ur 

minoritetsgruppen har en vilja att närma sig majoritetsgruppen, men att denna distanserar sig. 

Relationer och nätverk sågs som viktiga för integration. På den punkten ansåg de att 

föreningar kunde vara en bra plattform, då dessa gav möjlighet att lära känna nya personer. 

Intervjupersonerna lyfte fram föreningsliv som positivt för den sociala tillvaron. I en rapport 

från socialstyrelsen (2008) förmedlades också vikten av sociala relationer för att främja 

integration. Frivilligorganisationer lyftes fram som ett bra sätt att skapa mötesplatser för 
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människor från olika kulturer. Vi fann inga riktlinjer i regeringens integrationspolitik för att 

främja ett aktivt föreningsliv (skr.2009/10:233). Däremot såg Güler (2007) i sin studie att 

samarbetet mellan myndigheter och organisationer var bristfälliga. Detta sammantaget tyder 

på att mer fokus skulle kunna riktas mot att stärka svenskt föreningsliv, för att på så vis främja 

social integration. 

Kulturell anpassning och tillhörighet  

Intervjupersonerna berättade att de tog till sig av de delar i den svenska kulturen som de 

gillade, och behöll de delar från sin ursprungskultur som de inte ville ändra. Ett exempel på 

detta var när Paul lärde sig om svenska högtider av sina vänner. De gav även exempel på 

tillfällen där de visade upp sin kultur för majoritetsbefolkningen som därmed fick möjlighet 

att inspireras kulturellt. Denna anpassning som kan ske i båda riktningarna benämns i 

litteraturen som ackulturation. Det innebär en anpassning till sin egen och andra kulturer i 

samhället, vilket leder till en kulturell förnyelse. Det kan innebära en ändring hos individen 

gällande normer och värderingar (Westin, 1999). 

Intervjupersonerna tog upp flera exempel där samhället kräver kulturell anpassning. 

Exempelvis på arbetet, kost, klädsel och andra sammanhang där dem måste göra avsteg från 

sin kultur för att medverka i samhället. Trots att svensk integrationspolitik har en värdegrund 

där det ska finnas acceptans för kulturella skillnader upplever dessa individer att de tvingas 

till assimilation. I regeringens arbete med att utveckla en gemensam värdegrund som präglas 

av tilltagande mångfald ska det finnas acceptans för kulturella skillnader. Det finns emellertid 

undantag från detta i de fall där kulturer och värderingar strider mot mänskliga rättigheter, 

demokrati och jämlikhet mellan kön (skr.2009/10:233). Intervjupersonerna upplevde däremot 

att de i vissa fall tvingades till assimilation trots att det inte stred mot den svenska 

värdegrunden. Exempelvis att få bära slöja på arbetet utan att detta ifrågasätts. Detta strider 

mot den hållning som regeringen har när det kommer till kulturella olikheter i samhället.  

Bemötande och diskriminering 

Majoriteten av intervjupersonerna har upplevt diskriminering på arbetsmarknaden i någon 

form. Det handlar om att de inte får jobb som motsvarar deras kvalifikationer, motarbetande 

attityder på arbetsförmedlingen och diskriminering på arbetsplatsen. I den svenska 

integrationspolitiken finns ett ställningstagande att politiskt motverka all slags diskriminering. 

I Länsstyrelsens rapport (2008) var 20 procent missnöjda med bemötandet från 

arbetsförmedlingen vilket tyder på att det finns ett utbrett missnöje. Regeringen har ett flertal 

insatser för att påskynda etablering på arbetsmarknaden så som ökade resurser för 

tillgodoräkning och komplettering av utbildningar (skr.2009/10:233). Trots detta har våra 

intervjupersoner lyft fram detta som ett problem, då de inte fått möjlighet att hitta yrken som 

motsvarar deras utbildning och yrkesbakgrund. Brekke och Borchgrevink (2007) tar i sin 

rapport, upp att den svenska politiken blundar för de problem som finns när det kommer till 

strukturell diskriminering.  

Det allmänna bemötandet från befolkningen är såväl positivt som negativt. Många är vänliga 

och snälla men de stöter även på personer i sin vardag som diskriminerar och nedvärderar 

dem utifrån deras etniska bakgrund. De blir ifrågasatta på grund av sin klädsel och det finns 
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en bristande tilltro till deras förmåga. De stöter även på främlingsfientlighet i sin vardag på 

grund av sin hudfärg. Sara som pratar bra svenska, är välutbildad och har goda förutsättningar 

att känna sig fullt integrerad i samhället, upplever att hon aldrig blir 100 procent integrerad på 

grund av sin hudfärg. I likhet med Åkessons (2011) studie möter individerna i vår studie 

främlingsfientliga attityder och diskriminering i offentliga sammanhang. De delar även 

erfarenheter om att bli ifrågasatta huruvida de är svenska eller inte. Trots att insatser görs från 

politiskt håll, är det tydligt att våra intervjupersoner upplever diskriminering i sin vardag, 

vilket visar på att Sverige inte lyckats fullt ut på denna punkt.  

Självintegration 

I de resultat vi fått fram går det utläsa att individers förutsättningar och egna drivkraft 

påverkar integration. Det är viktigt att utbilda sig och skaffa jobb, samt att individens 

bakgrund påverkar förutsättningarna för att kunna göra detta. Individer som kommer till 

Sverige hamnar inledningsvis i en marginaliserad tillvaro, där de inte har samma 

förutsättningar att etablera sig i samhället som majoritetsbefolkningen (Westin, 1999). 

Intervjupersonerna i vår studie har genom egna ansträngningar som att utbilda sig, aktivt söka 

arbete, samt engagerat sig socialt försökt bryta den marginaliserade tillvaron. I regeringens 

skrivelse (2009/10:233) strävar de efter att underlätta företagande och entreprenörskap bland 

utrikesfödda i orter med utanförskap. Genom att uppmärksamma de svårigheter utrikes födda 

möter i form av bristande nätverk. Även utrikesföddas svårigheter med att få stöd för 

finansiering ska uppmärksammas, som exempelvis att få banklån och ekonomiskt stöd vid 

upprättande av affärsverksamheter. Detta skulle kunna underlätta för utrikes födda att ta egna 

initiativ till att komma in på arbetsmarknaden vilket i sin tur är av betydelse för integrationen. 

Genom stimulera denna möjlighet till entreprenörskap kan utrikes föddas drivkraft tas till 

vara.  

Språk 

Intervjupersonernas anser att språket är att det viktigaste området och en grundförutsättning 

för integration. Överlag var samtliga nöjda med SFI-undervisningen men lyfte fram vissa 

brister. Två av intervjupersonerna ser det som ett problem att många inte kommer vidare från 

SFI-undervisningen. Regeringen har vidtagit åtgärder för att effektivisera och tydliggöra 

målen för utbildningen. Utredningen resulterade i att studietiden begränsades till maximalt två 

år (SOU 2011:19). Intervjupersonerna upplevde också att det fanns en brist på individuell 

anpassning i undervisningen. Ansträngningar har gjorts för att individanpassa undervisningen 

(skr.2009/10:233), men trots detta lyfter Edling (2015) fram att undervisningen fortfarande 

inte är tillräckligt individanpassad. Intervjupersonernas syn på språkets betydelse för 

integration samstämmer med den inriktning som svensk policy har. Trots att politiska insatser 

som görs inom detta område, är det en stor andel som inte blir godkända. Statistik över 

andelen godkända SFI-deltagare mellan åren 2012 och 2014 uppgick till 60 procent. 

(http://www.skolverket.se/).  
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Samhällsinformation 

Tydligt är att intervjupersonerna anser att samhällsinformation är viktigt och att denna del har 

försämrats över tid på grund av resursbrist. De önskar bättre information om hur samhället 

fungerar och menar att brist på information förvårar integration. I Länsstyrelsens rapport 

(2008) lyfts vikten av samhällsinformation fram och att detta inte fungerar tillfredsställande. I 

regeringens skrivelse (2009/10:233) framkommer det att samhällsorientering ingår i den 

etableringsplan som ska upprättas med samtliga nyanlända. Trots detta anser våra 

intervjupersoner att samhällsinformationen inte är tillräcklig, vilket kan tyda på att området 

har en utvecklingspotential.  
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Diskussion 

Denna studie har undersökt uppfattningar om vad som hindrar respektive främjar integration, 

samt hur dessa samspelar med svensk integrationspolitik. Nedan sammanställs de viktigaste 

resultat, slutsatser och reflektioner kring detta. Vidare redovisas de begränsningar som finns 

gällande generaliseringen av våra resultat. Vi ger även förslag på insatser som kan tänkas 

främja integration utifrån de reflektioner som uppkommit under arbetets gång. 

Den enskilt viktigaste faktorn för att kunna bli integrerad ansåg intervjupersonerna vara 

språket. Att lära sig språket ger förutsättningar att integreras inom andra viktiga områden som 

exempelvis på arbetsmarknaden och för social integration. Att vara integrerad socialt leder till 

förståelse för sociala koder, språkinlärning samt bryter isolering. Andra viktiga faktorer som 

är av betydelse är deras bakgrund, förutsättningar och personliga ansträngningar. 

Undersökningen visar även att det är av stor vikt för intervjupersonerna att få 

samhällsinformation, för att förstå hur det svenska samhället fungerar. Intervjupersonerna 

lyfter även fram betydelsen av att bo i mindre samhällen för att integreras, istället för 

segregerade områden.  

Det råder samsyn mellan de uppfattningar som framkommit i undersökningen och svensk 

integrationspolitik gällande språket, där såväl intervjupersoner som politiken lyfter fram 

språket som en grundförutsättning för integration, samt att SFI-undervisningen är viktig i 

denna fråga. Vidare uppmärksammar bägge att motsättningar på grund av intolerans för 

kulturella olikheter utgör hinder för integration i samhället (skr.2009/10:233). Det 

framkommer i studien att majoritetsbefolkningen har förutfattade meningar och fördomar om 

utrikes födda. Regeringens säger sig vilja motverka detta genom att skapa en gemensam 

värdegrund (skr.2009/10:233), men vi bedömer att antalet konkreta åtgärder som görs för 

detta är förhållandevis få i dagsläget. Ett förslag på hur man kan arbeta med detta är att 

utbilda mer kring dessa frågor på arbetsplatsen. Ett annat sätt kan vara att främja kulturellt 

utbyte inom svenska kommuner och att arrangera aktiviteter för detta, samt att stötta 

föreningsliv.   

Något som tydligt framgår av intervjuerna är att diskriminering är ett vanligt inslag i deras 

vardag. Det finns politiska mål för att motverka diskriminering och rasism (skr.2009/10:233), 

men resultaten i vår undersökning visar att omfattande insatser behöver göras inom detta 

område. Från intervjuerna uttrycks att diskriminering förekommer både på strukturell nivå 

och i samhället i övrigt. Detta kommer till uttryck i form av motarbetande attityder på 

arbetsförmedlingen och diskriminerande bemötande i vardagen.  

Inom flera områden skilde sig politikens ambitioner och intervjupersonernas uppfattningar åt 

gällande hur arbetet med integration bör bedrivas. Den mest påtagliga skillnaden är 

uppfattningen om generella insatser kontra individanpassade insatser. Den svenska 

integrationspolitiken riktar främst in sig på generella insatser inom arbetsmarknad och 

utbildning (skr.2009/10:233). Intervjupersonerna tar upp samhällets oförmåga att se till varje 

individs egna behov och förutsättningar som ett hinder för integration. Den slutsats vi drar 

utifrån vår undersökning är att alla inte har möjlighet att ta del av generella insatser, dessa 

riskerar därmed att bli isolerade och exkluderade. Integrationspolitiken måste därför se till fler 

aspekter än arbete och utbildning för den grupp som inte kan arbeta, samt anpassa sig till dem 
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utifrån deras behov och förutsättningar. För de som kan arbeta och utbilda sig, framkommer 

det i studien att samhället måste tillvarata varje enskild individs kompetens på ett bättre sätt. 

Det positiva är att regeringen har uppmärksammat detta problem, de arbetar med att förbättra 

möjligheterna att tillgodoräkna utländska utbildningar samt utöka utbildningsmöjligheterna 

(skr.2009/10:233). Trots regeringens insatser framgår det att intervjupersonerna inte kan 

använda sin kompetens i arbetslivet. De tvingas utbilda sig på nytt eller ta ett jobb som inte 

motsvarar deras kompetens 

Intervjupersonerna lyfter fram bristen på samhällsinformation, social integration och den 

utbredda segregation som hinder för integration. Regeringen presenterar inte några konkreta 

förslag på insatser inom dessa områden och negligerar därmed dess betydelse 

(skr.2009/10:233). Vi anser att svensk integrationspolitik inte lyfter fram dessa områden som 

problematiska. Om regeringen vill uppnå förbättringar inom dessa områden, bör mer fokus 

riktas dit. Exempel på insatser skulle kunna vara mer resurser till föreningsliv, införa 

verksamheter där utrikes födda kommer i kontakt med personer som kan vägleda dem i 

introduktionsstadiet. För att minska boendesegregationen anser vi att fler och billigare 

hyresrätter i områden som inte är segregerade bör byggas. 

De övergripande slutsatser som vi kunna dra genom denna studie, är att svensk 

integrationspolitik måste utformas till att bli mer individnära och se till olika behov och 

förutsättningar. Inriktningen på enbart generella insatser möjliggör inte detta då utrikes födda 

inledningsvis befinner sig i en marginaliserad tillvaro och behöver mer stöd än 

majoritetsbefolkningen. Sociala aspekter glöms bort, som är av vikt för att utrikes födda och 

majoritetsbefolkningen ska kunna integreras med varandra. Regeringen saknar även insatser 

som är inriktade mot majoritetsbefolkningen, vilket skapar en ensidig inriktning på 

integration. Detta trots att svensk integrationspolitik historiskt präglats av ett perspektiv där 

integration ses som en ömsesidig process (prop.1997/98:16). Eftersom integration omfattar 

anpassning hos såväl majoritetsbefolkning som minoritetsbefolkning är det anmärkningsvärt 

att inga insatser riktas mot majoritetsbefolkningen. Vi anser att detta krävs för att skapa en 

heltäckande integrationspolitik. 

De reservationer som måste tas i beaktning i denna studie är att urvalet är begränsat till endast 

ett fåtal individer vars sammansättning inte nödvändigtvis behöver spegla gruppen som 

helhet. Majoriteten av individerna i denna undersökning har utbildning och är i en ålder 

mellan 40 till 60 år. Detta innebär att variationer i ålder och utbildningsnivå inte är tillräckligt 

omfattande för att få en heltäckande bild av utrikes föddas uppfattningar. Majoriteten av 

intervjupersonerna kom till Sverige under en annan tidsperiod vilket också kan påverka 

resultatet, eftersom svensk integrationspolitik såg annorlunda ut under exempelvis 90-talet. 

Samtidigt har denna studie inte haft för avsikt att generalisera intervjupersonernas 

uppfattningar till alla utrikes födda. Vi anser att studien bidragit till en förståelse för hur vissa 

utrikes födda ser på integration, vilket kan användas som underlag för vidare forskning inom 

området. Den ger också exempel på områden där svensk integrationspolitik brister. Genom att 

uppmärksamma dessa områden ger vi en bild av vilka förbättringsmöjligheter som finns inom 

svensk integrationspolitik.   
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 

 Ålder? 

 Ursprungsland? 

 Kan du kort berätta om anledningen till att du hamnade i Sverige? 

 År i Sverige? 

 Arbetssituation? 

Synsätt på integration 

 Vad är integration för dig? 

 Vad anser du underlättar integration? 

 Vad anser du motverkar integration? 

Svenska samhället 

 Har du stött på svårigheter med att komma in i det svenska samhället? 

 Vad har det svenska samhället gjort för att hjälpa dig integreras? 

 Tycker du att det är tillräckligt? 

 Vad skulle du vilja se för förändringar från politiskt håll för att underlätta integration? 

 Vad har du gjort/gör du för att integreras in i det svenska samhället? 

 Känner du dig som en del av det svenska samhället? 

 Har du känt påtryckningar att anpassa dig till den svenska kulturen? 

 Hur har du blivit bemött av myndigheter? 

 Hur har du blivit bemött av svenskfödda i allmänhet? 

 Är du politiskt delaktig? 

Sociala relationer och nätverk 

 Vilken etnisk bakgrund har de som du umgås med? (svensk födda vänner?) 

 Har du några infödda svenska vänner? Om inte, varför? 

 Hur ser sammansättningen ut vad gäller etnisk bakgrund i det bostadsområde där du 

bor? 

 Hur tänker du kring det? 

 Har dina sociala relationer bidragit till din integration på något vis? 

 Är du med i någon förening? Har det påverkat din integration? 

Utbildning och arbete 

 Har arbete bidragit till din integration på något vis? 

 Har du blivit diskriminerad på arbetsmarknaden? 

 Har du fått arbete efter din kompetens? 

 Har du gått någon utbildning sedan du kom till Sverige? 

 Har utbildningen bidragit till din integration på något vis? 

 Hur har SFI/språket påverkat din integration? 

 

 

 



 

 

 
 

Bilaga 2 - Informationsbrev 
 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter som läser sjätte terminen på Umeå universitet, där vi nu skriver 

en c-uppsats om integration. Vi vill i vår studie undersöka uppfattningar kring integration hos 

utrikes födda. Detta kommer att undersökas i intervjun vi håller med dig. 

Vi önskar att intervjua dig som är mellan 18-64 år som kan göra sig förstådda på det svenska 

språket. 

Tid och plats: det finns möjlighet att göra intervjuerna på Umeå universitet, men vi är villiga 

att anpassa tid och plats efter dina önskemål. 

Din medverkan i studien är frivillig och du har möjlighet avbryta ditt deltagande när som 

helst. Vi uppskattar att samtalet kommer att ta cirka en timme. Intervjun kommer endast att 

användas för att besvara studiens syfte.   

Det som sägs i intervjun kommer att anonymiseras, vilket gör att dina uttalanden inte kommer 

kunna spåras tillbaka till dig. Samtalet kommer att spelas in, för att minimera risken att 

viktiga saker som sagts glöms bort. De inspelade materialet kommer att hanteras 

konfidentiellt och endast vara åtkomligt för oss. Ljudfilerna kommer att raderas i samband 

med att uppsatsen examineras. 

Vi är glada och tacksamma över din medverkan! Har du några funderingar är du välkommen 

att kontakta oss: 

Björn Vougt 070-523 46 19 

bjorn.vougt@gmail.com 

Magnus Nilsson 070-597 53 38 

sungamn@gmail.com 

 

Vänliga hälsningar 

/Björn & Magnus 
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Bilaga 3 – Meningsbärande enheter och kategorier 

Exempel på meningsbärande enheter  Kategorier 

 Att man är en del av samhället man 

bor i och att man bidrar till samhället 

 Tillhörighet 

 Att man är i ett sammanhang 

 Jag kan tillhöra vilken religion som 

helst eller vilken etnisk grupp som 

helst, men jag är också en del av 

samhället 

 Jag är lika mycket beroende som 

bidragande 

 Integration är att man anpassar sig 

till det nya samhället 

Vad som menas med integration 

 Om alla invandrare ska bo på 

Ersboda går det inte 

 Det måste vara blandat, då blir de 

tvingade att prata svenska 

 Skillnad mellan Stockholm och 

Umeå 

 Lättare i en by [för att mest svenskar 

bor där] 

 Det område där jag bor är det mest 

svenskar som bor 

 Barnen som födds här som bara lever 

med samma folk kommer att ha 

svårare senare i livet 

 

Att bo och leva etniskt åtskilt 

 Jag umgås med alla, jag har mer 

svenska vänner 

 Det är inte lätt, man måste festa med 

dem 

 Ja det har bidragit på ett bra sätt 

 Svårt att få kontakt med svenskar i 

allmänhet  

 Idrott viktig  

 Viktigt att umgås med svenskar för 

att lära sig språket och om det 

svenska samhället 

Kontakt med inrikes födda 

 Olika sociala regler  

 Man lär sig inte sånt i böcker, utan 

genom att man träffas och därmed 

lär sig sociala koder och sånt 

 Man vågar inte i första hand 

 Första gången gör man fel.  

Sociala och kulturella koder 



 

 

 
 

 Man vet inte exakt vad man ska 

göra, när man går till festen 

 Läxhjälp och simning för kvinnor 

 Föreningar är ett sätt att komma 

vidare i samhället 

 Viktigt med information om hur 

föreningar fungerar  

 Man spelar fotboll, innebandy, och 

går ut på skogen eller gör någonting 

 I verksamheten kan man träffa folk 

och få kompisar och det blir lättare 

att integreras in i samhället 

Föreningsliv 

 Försöker hitta sig själv 

 Ja, det är ju integration och 

assimilation 

 Kultur och religion kan skapa 

svårigheter  

 Olika sociala regler  

 Krävs kulturell anpassning från hela 

samhället 

 Har ju min egen kultur och samtidigt 

försöker jag anpassa till svenska 

samhället 

 Man känner hela tiden 

[påtryckningar] 

 Svenskarna kommer på vår ”Eldfest” 

Kulturell tillhörighet och anpassning 

 Många som är arbetslösa trots att de 

varit här i Sverige  

 Kanske bara sättet de klär sig kan 

sätta stopp för dem 

 Den bild jag fick var att: "nä, men du 

det går inte” 

 Hon förstår inte mig ändå [i ett möte 

med en tandläkare], så jag pratar 

med barnet istället 

 Kan aldrig vara svensk när man har 

en annan hudfärg 

 Arbetsförmedlingen motarbetande  

 Välvilliga komplimanger som blir 

förminskande  

Bemötande 

 Inte bara sitta hemma 

 Måste lära svenska och jobba, som 

alla andra 

 Kraftig drift i mig själv som person 

 Det var ingen lätt väg. men jag har 

kämpat 

 Hitta sin grej, arbete, utbildning och 

föreningsliv  

Självintegration och förutsättningar 



 

 

 
 

 

 Kontaktpersonen hjälpte mycket  

 Vet inte hur tvättstuga fungerar  

 Tar bara emot utan att informera 

 Bra att SFI har samhällsorientering 

 Viktigt med information om hur 

föreningar fungerar  

 Viktigt med information i allmänhet 

Samhällsinformation 


