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Sammanfattning:  

Uppsatsen är en kvalitativ studie, som berör målgruppen unga vuxna 

individer, vilka immigrerat till Sverige som barn med sin familj. 

Uppsatsens syfte är att studera individernas upplevelser av 

tillhörighetskänslor genom ett socialt perspektiv av integration. Vidare 

fokuserar uppsatsen på upplevelser av med- och motgångar under 

integrationsprocessen, samt hur individerna hanterar dem. Genom en 

kvalitativ forskningsstrategi genomfördes intervjuer med två män och 

två kvinnor i åldrarna 25-30 år. Respondenterna har levt i Sverige 

sedan de var mellan åtta och tolv år gamla. Resultat beskriver att stöd 

både från ankomstlandets omgivning som den egna etniska gruppen 

har varit av betydande för integreringen och känsla av tillhörighet. 

Diskriminering som riktats mot utseende och hudfärg har upplevts som 

mest påfrestande i integrationsprocessen. Diskriminering har upplevts 

både från hemlandet och från ankomstlandet på grund av oförenliga 

värderamar mellan länderna. Respondenterna växelverkar mellan två 

tillhörigheter för att hantera sin egen identitet, diskriminering och 

mildra kulturkrockar. 
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1. Inledning och problemformulering 

1.1 Inledning  

I Sverige har antalet immigranter uppmätts till fler än antalet emigranter sedan 1970-talet. 

Från och med 2000-talet har antalet immigranter ökat ytterligare genom asylinvandring, 

anhöriginvandring, samt studie-och arbetsrelaterad invandring. Dessa typer av invandring 

beror delvis på Europeiska Unionens (EU) utvidgning av fler medlemsländer, som sedan 

2000-talet medfört ökade möjligheter för individer att förflytta sig mellan länderna i 

unionen för att arbeta eller studera (Lundborg, 2009; SCB, 2013). 

   Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB, 2015a) visar en helårsstatistik från år 2014 att 

126 966 personer immigrerade till Sverige, medan 51 237 personer emigrerade. Enligt 

statistiken samma år utgjordes 1,5 miljoner av Sveriges totala befolkning på 9,7 miljoner 

invånare av människor födda i ett annat land än Sverige (SCB, 2015b).   

Den största delen av immigrering, som karaktäriserat Sverige snart i trettio år är 

flyktinginvandring. ”Flykt” i ordet härrör inte endast utvandring på grund av förföljelse 

eller krig i hemlandet, utan kan även bero på arbetslöshet och ett hopp om bättre 

omständigheter i Västeuropa (Al- Baldawi, 2014). 

Immigration till ett annat land kan innebära utmaningar för de immigrerande individerna 

i form av att finna acceptans och socialt stöd i samhället. Känslan av utanförskap genom 

upplevd diskriminering kan hindra individerna från att integreras (Montgomery & 

Foldspang, 2008; Zheng m.fl., 2012). Ett flertal studier framhåller hur immigranter får 

erfarna återspegling av maktrelationer, som finns i diskrimineringen och i samhället 

(Montgomery & Foldspang, 2008; Ellis m.fl., 2010; Zheng m.fl., 2012). Ett exempel på 

maktrelationer är när en individ från ett annat land kommer till Sverige. Då är det 

”svensken” som ska integrera immigranten till svenska normer, sedvänjor, relationer och 

värderingar eftersom individen har ett ”underskott” på detta (Kamali, 2006). Denna 

maktrelation kan orsaka utanförskap, då individen kan få en missgynnande status som 

immigrant (Ellis m.fl., 2010). På så vis blir integrationen avgörande för hur mycket den 

invandrande individen kommer skilja sig från ”det svenska” i normativa och sedvanliga 

avseenden, istället för i de övergripande mänskliga egenskaperna (Kamali, 2006). 

Svårigheterna som individerna kan uppleva är olika utmaningar med integration samt hur 

de förhandlar och bildar sina livsvärldar genom ett socialt perspektiv av integrationen för 

att uppleva tillhörighet och gemenskap (Zheng m.fl., 2012). Många individer har redan 
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genomgått en socialisering i sitt hemland genom språk, normer och sedvänjor när de möter 

det nya hemlandet. Tirone och Pedlars (2005) definition av social integration är när 

individer lämnar sina hem för de offentliga arenorna i samhället för att söka en önskad nivå 

av anslutning och tillhörighet. Madsen (2006) har en snarlik definition, som säger att social 

integrering är möjligheterna för individerna att skapa sociala kontakter, som är 

sammanhängande mellan olika sociala system och grupper av aktörer i samhället. Enligt 

Tirone och Pedlar (2005) har social integration uppnåtts när individer med olika 

nationaliteter på ett naturligt sätt möter varandra i samhällets offentliga och sociala arenor 

utan att värdera varandras etniska, normativa eller språkliga skillnader. 

I och med oroligheter i många länder, som exempelvis Syrien år 2015, immigrerar ännu 

fler individer med sina föräldrar till Sverige och är i behov av hjälp för att kunna 

integreras. Forskning gällande integration i termer av sociala möten mellan individer är få, 

i synnerhet kvalitativa studier. Det finns även få studier, som belyser immigrerade 

individers upplevelser av integration och tillhörighet under en integreringsprocess 

(Montgomery & Foldspang, 2008). 

Montgomery och Foldspang (2008) påtalar även bristen på tidigare forskning, som 

fokuserar på unga vuxna immigranter. Den forskning som finns kring ämnet menar att 

immigrerade barn, trots socialisering i sitt hemland, har lättare för att lära sig nya normer 

och sedvänjor, än sina föräldrar (Zheng, 2012; Prashizky & Remennicks, 2015).  

Baserat på tidigare forskning, på dagens situation gällande immigration samt tankar kring 

hur immigrerade individer hanterar information och kontakter för att finna en tillhörighet i 

ett annat land, leder uppsatsen vidare till dess syfte. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen är en kvalitativ studie, som berör målgruppen unga vuxna individer av utländsk 

härkomst, som tillsammans med sina föräldrar immigrerat till Sverige som barn. 

Uppsatsens syfte är att studera individernas upplevelser av tillhörighetskänslor genom ett 

socialt perspektiv av integration, d.v.s. när integrationen sker genom olika sociala kontakter 

och möten. Vidare fokuserar uppsatsen på individernas upplevelser av med- och motgångar 

under integrationsprocessen, samt hur individerna hanterar dem.  

Utifrån ovanstående syfte är frågeställningarna: 

1. Till vilken grad eller på vilket sätt upplevs social integration och tillhörighetskänslor? 
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2. Till vilken grad eller på vilket sätt upplevs utanförskap och/eller diskriminering? 

3. Hur hanteras tillhörighetskänslor respektive utanförskap och/eller diskriminering av 

individerna? 

1.3 Urval och avgränsning 

Uppsatsen är vald att utföras som en kvalitativ studie över unga vuxna immigranter, som 

barn kommit till Sverige med sina föräldrar. Avsikten med urvalet är att för intervjuerna 

finna sådana respondenter, som har erfarenheter samt uppsättningar av normer och 

sedvänjor, som skiljer sig från de svenska. Vidare styrs urvalet av att äldre immigranter, 

som nyligen ensamma anlänt till Sverige, inte har samma förutsättningar att kunna besvara 

uppsatsens frågeställningar. 

Urvalet har lett till att uppsatsens intervjudel omfattas av intervjuer med fyra 

respondenter, som är bosatta i en kommun i Sverige. Inklusionskriterierna för deltagandet i 

intervjuerna var att samtliga respondenter ska ha bott i Sverige sedan de var mellan 8 och 

12 år gamla, de ska vid intervjutillfället vara inom åldersspannet 25-30 år samt ha 

utlandsfödda föräldrar. 

Urvalet av studier, som behandlar tidigare forskning, återfinns i avsnitt 3, Tidigare 

forskning. 

Uppsatsen kommer inte att behandla skillnader relaterade till genus, klass eller ålder. 

Resultatens avsikt är inte heller att studera en population eller ta fasta på statistisk 

generalisering över hur en stor del av invandrarbefolkningen i Sverige har upplevt social 

integration. Uppsatsen kommer inte lägga något fokus på kulturella eller etniska särdrag, 

utan snarare på att belysa individernas individuella upplevelser av social integrering 

1.4 Uppsatsens relevans för socialt arbete 

I Sverige finns idag ca 1,5 miljoner människor av utländsk härkomst (SCB, 2015b).  

Integrationsbegreppet är därför särskilt viktigt att belysa, då immigranter allmänt sett har 

ett stort behov av att få stöd av olika sociala institutioner för etableringen i ankomstlandet. 

Oavsett varför individen lämnat hemlandet och emigrerat till Sverige, kommer 

omställningen att innebära en omfattande lärandeprocess om rådande svenska normer, 

sedvänjor, språk och sociala nätverk. Många immigranter kommer exempelvis att komma i 

kontakt med Socialtjänsten, som anses vara en viktig aktör i integrationsprocessen. Detta 
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sätter krav på bl.a. socialtjänsten att upprätta en målmedveten planering som innebär en 

bred kartläggning om individens upplevelser och behov som grundar sig i migreringen. 

Vidare behöver individerna orientering och vägledning inför en god integrering i 

ankomstlandet. Socialtjänsten ska därför undvika beslut tagna på bristande kunskap eller 

genom generalisering av etniska grupper (Al- Baldawi, 2014). En misstro kan uppkomma 

hos en del individer om socialtjänsten praktiserar sociala insatser och vardagsuttryck som 

kan upplevas kränkande (SOU 2006:79). Därför är det särskilt viktigt för t.ex. 

socialarbetare att känna till förhållningssättet till individer med en annan nationalitet. 

Socialtjänsten bör undvika ett omhändertagande perspektiv vid mötet med immigranter, 

som Kamali (2006) och Boguslaw (2012) beskriver att förhållningssättet bland 

Socialtjänsten präglades av på 1900-talet. Individerna behöver behålla makten och 

kontrollen över sin egen situation. 

Denna uppsats och dess undersökning har stor relevans och är dagsaktuell för 

kunskapsutvecklingen kring förmågan att ta emot och arbeta med t.ex. asylsökande 

individer och familjer. Andra aktörer inom socialt arbete i samhället som kan beröras av 

ämnet integration, utöver Socialtjänsten, ska genom kunskap, förståelse och stöttning 

medverka till att asylsökande familjer och andra nyanlända individer ska få den hjälp och 

de verktyg, som krävs för att kunna integreras i Sverige. 

1.5 Disposition  

Uppsatsen fortsätter med en historisk översikt gällande integration och integrationspolitik. 

Under detta avsnitt presenteras även den svenska lagstiftningen gällande diskriminering. 

Därefter följer en genomgång och ett urval av tidigare forskning, som har relevans för 

uppsatsen. Vidare redogörs de teoretiska utgångspunkterna, som har valts att användas. 

Därefter följer ett kapitel med material och metod där de metodologiska utgångspunkterna 

presenteras. I kapitlet efter det presenteras det insamlade materialet, där samtliga 

respondenter presenteras. Under samma kapitel kopplas studiens empiri till tidigare 

forskning samt de teoretiska perspektiven och utgör därför uppsatsens resultat och analys 

del. Slutligen följer en diskussion före källförteckningen samt Bilaga 1 och 2. 

2. Integration och integrationspolitik 

Begreppet integration uppstod enligt Kamali (2006) under den industrialistiska tidsepoken, 

då nya sociala grupper bildades genom folkförflyttningar under 1700-1800-talet. En ny 
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samhällsorganisering behövde komma till stånd då, på grund av att den sociala 

sammanhållningen och den politiska makten hade försvunnit, eftersom de inte längre hölls 

samman av traditionella och religiösa normer (Ibid.).  

   Integration via omfördelning hade som utgångspunkt att skapa en arbetsdelning, som 

skulle innebära att olika grupper skulle vara beroende av varandra och på så sätt skapa en 

sammanhållning för ett fortsatt lyckat arbete. Omfördelningen visade sig dock bara gynna 

den privilegierade gruppen, d.v.s. majoritetsbefolkningen, och de socioekonomiska 

klyftorna ökade mellan klasserna. Den omvända effekten av integration uppstod, men inte 

enbart på grund av klassklyftorna, utan även på grund av att politikerna ignorerat den 

historiska diskrimineringen och rasismen mot andra etniska och religiösa grupper (Kamali, 

2006).  

Boguslaw (2012) berättar att fram till 1970- talet präglades Sveriges förväntningar 

antingen av att immigranterna skulle återvända till sitt hemland när detta var möjligt eller 

få hjälp att genomgå en ”anpassning” till rådande normer i svenska samhällen. 

Under 1970-talet ändrades sedan tankesättet till att immigranter inte skulle assimileras, 

d.v.s. förkasta de etniska traditionerna från sitt hemland för att enbart anamma de svenska. 

Dock dröjde förväntningarna kvar i bemötandet mot immigranterna att de skulle lämna 

Sverige. I en SOU rapport (Socialstyrelsens Offentliga Utredning) från 1972 talades det om 

att immigranter skulle få stöd till att bevara sina etniska traditioner. Föreställningen var att 

immigranterna hade en kultur, som skiljde sig så mycket från den svenska kulturen att det 

vore bättre om individerna behöll sin ”särart” istället för att försöka bli ”svenska”. Detta 

skulle vid ett senare skeende underlätta för individerna att återvända till hemlandet. 

Särartstänket bidrog även till att urskilja och beskriva skillnader mellan människor 

(Kamali, Pérez, 2006). Än idag lever detta tankesätt kvar i integrationsfältet, då 

”invandrare” upplevs som ett ”problem” på grund av ett kulturellt ”underskott”. 

”Problemen”, d.v.s. immigranterna, kräver i sin tur åtgärder för att kunna fungera i 

samhället. Detta sätt att tänka orsakar utanförskap i samhället genom att människorna delas 

in i kategorierna ”vi” och ”dom” (SfU6, 2005:06). 

Invandrarpolitiken grundades år 1975 i syfte att ge immigranter en möjlighet att 

integreras i det svenska samhället, samtidigt som språk, kultur och religiösa traditioner från 

hemlandet skulle bevaras med stöd av samhället. Under den tiden innefattades 

invandrarpolitiken av tre grundbegrepp: jämlikhet, valfrihet och samverkan (Boguslaw, 

2012).  
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Under 1990-talet menar Kamali (2006) och Boguslaw (2012) att utvecklingen av arbetet 

med att ta emot immigranter förändrades till ett särskiljande i form av att anamma ett 

omhändertagandeperspektiv. Genom att ta ifrån individerna makten över att ha kontroll och 

inflytande i sin situation och istället behandla dem som hjälplösa med särskilda behov, 

försämrades integrationen av individerna som kommit till Sverige. Föreställningen var att 

olika grupper av människor med olika etnicitet tillhörde olika system, vilket i sin tur 

innebar särskilda etniska egenskaper. På grund av särartstänket gällande etnisk tillhörighet, 

som genomsyrade invandrarpolitiken samt genom politiskt gehör, ändrades 

invandrarpolitiken från 1975 till integrationspolitik år 1997 (Kamali, 2006; Boguslaw, 

2012). Under hösten år 1997 fattades ett nytt beslut och ändringar infördes i de 

integrationspolitiska målen med efterföljande kompletteringar både år 2000 och 2002. 

Målen för Integrationspolitiken är: 

 lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla, oavsett etnisk och kulturell 

bakgrund 

 en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund  

 en samhällsutveckling, som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom 

de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och 

som alla, oavsett bakgrund, skall vara delaktiga i och medansvariga för (Boguslaw, 

2012, s. 247) 

Integrationspolitiken innefattar frågor om lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter, 

som gäller alla människor oavsett religiös eller etnisk bakgrund. Med detta menas att 

insatserna inte bara riktas till immigranter, utan till hela samhällets befolkning på alla 

samhällsområden och nivåer. Integrationspolitikens mål idag är att ändra och anpassa de 

allmänna insatserna så att de täcker behoven, som kan finnas bland en befolkning med en 

mångfald av nationaliteter (SfU6, 2005:06). Vidare menar Boguslaw (2012) att 

integrationspolitiken även omfattar frågor rörande immigranters etablering i samhället. 

Etableringen har en avsedd tidsbegränsning till den första tiden i Sverige, då stöd för 

introduktion och integrering är av vikt. Andra frågor som behandlas är vilka insatser som 

krävs för att motverka och förebygga religiös och etnisk diskriminering, rasism och 

främlingsfientlighet. 

Sedan år 2010 har kommunerna fått ta ett större ansvar i att erbjuda immigranterna 

samhällsinformation samt Svenska för invandrare (SFI). Samma år togs även ett beslut på 
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att asylsökande har rätt att arbeta under förutsättningarna att det kvarstår handläggningstid 

av asylärendet och att individen kan uppvisa identitetshandlingar (Boguslaw, 2012).  

2.1 Lagstiftning  

I den svenska lagstiftningen finns rättsliga utgångspunkter, som stödjer och skyddar de 

integrationspolitiska målen. Regeringsformen (1 Kap 2 § RF) uppger att staten, 

kommunerna och myndigheterna ska arbeta för alla människors jämlikhet och delaktighet i 

samhället. Diskriminering av den enskilde individen på grund av bl.a. hudfärg, etniskt eller 

nationellt ursprung, religiös eller språklig tillhörighet ska motverkas. Vidare framgår det i 

Regeringsformen (2 Kap 12§ RF) att den enskilde individen inte får missgynnas av någon 

föreskrift eller lag på grund av hudfärg eller etnisk härkomst (SOU 2014:41). 

I början av år 2009 trädde Diskrimineringslagen i kraft. Samtidigt upphörde sju andra 

lagar att gälla, eftersom Diskrimineringslagen blev en samlad lagstiftning av dessa. 

Diskrimineringslagen (1 kap. 1 § DL) avser att försvara alla människors lika värde och 

bistå individer att bli behandlade på lika villkor och möjligheter i ett demokratiskt samhälle 

oavsett sexualitet, kön, religion, etnisk tillhörighet eller ålder. Individerna ges möjlighet av 

samhället att utvecklas efter egna förutsättningar, egenskaper och val. Vidare står det i 

Diskrimineringslagen (1 kap. 4 § DL) att direkt diskriminering avses då en individ på 

grund av sexualitet, kön, religion, etnisk tillhörighet eller ålder har behandlats eller 

behandlas sämre än en annan individ i en jämförbar situation. Indirekt diskriminering 

avses, då en individ på grund av sexualitet, kön, religion, etnisk tillhörighet eller ålder 

särdeles missgynnas genom att en förordning, ett tillvägagångssätt eller ett kriterium 

omsätts i praktiken, såvida det inte har ett berättigat och nödvändigt syfte (SOU 2014:41).  

3. Tidigare forskning 

Detta avsnitt kommer att beskriva urvalet av tidigare genomförda studier inom ämnet för 

uppsatsen. Urvalet baseras på fyra vetenskapliga artiklar samt en forskningsöversikt och 

består av följande: 

1. Edith Montgomery och Anders Foldspangs (2008)”Discrimination, mental problems 

and social adaptation in young refugees”. Studien undersöker hur kopplingar skapas 

och finns mellan social anpassning, hälsa och diskriminering. I studien användes 

kvantitativa tvärsnittsdata om 131 unga immigranter från Mellanöstern bosatta i 

Danmark. Deltagarna var i åldrarna 11-23år och bestod av 76 pojkar och 55 flickor. 
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Individerna var barn till 67 familjer med blandade nationaliteter som immigrerat till 

Danmark. Semistrukturerade intervjuer användes som en metod för att identifiera 

familjestrukturerna vid separata intervjuer med föräldrar och barn. Barnens sociala 

anpassning noterades genom graden av relevant och aktivt deltagande i samhällslivet 

genom en mätbar metod för folklivsforskning. I studien ingick en fokusgrupp 

bestående av fem manliga individer samt två kvalitativa intervjuer med två kvinnliga 

individer, där båda könen identifierade graden av diskriminering.  

2. Heidi Ellis, Helen MacDonald, Julie Klunk- Gillis, Alisa Lincoln, Lee Struntins (2010) 

intervju samt enkätstudie med titeln: ”Discrimination and mental health among Somali 

refugee youth: The role of acculturation and gender”. Studien undersöker i vilken 

utsträckning flickor och pojkar tillämpar de olika kulturella tillhörigheterna och i 

vilken grad individen anknyter till någon av kulturerna via deltagande av olika 

aktiviteter. Studien utvärderar även graden av daglig diskriminering, som individen kan 

utsättas för i samband med anpassningen i samhället. Fokus kommer att ligga på de 

tidigare nämnda valda delarna från artikeln. 

  Artikeln undersöker även kopplingen mellan psykisk hälsa och kön, men används inte 

i det syftet eftersom den inte anses ha relevans för uppsatsen. Studien är gjord på 

fjorton kvalitativa djupintervjuer, tre fokusgrupper samt kvantitativa enkäter med 

engelsktalande somaliska flyktingar i åldrarna mellan 11-20 år från USA. Urvalet 

bestod av 51 flickor och 84 pojkar. Snittålder för ankomst till USA beräknades till 10 

år. 

3. Richard Crisp och Rhiannon Turners (2011) forskningsöversikt gällande integration 

med titeln: ”Cognitive adaptation to the experience of social and cultural diversity”. 

Studiens syfte är att samla en integrerande översyn av relevant forskning, som berör 

uppfattningar om andra och om sig själv inom mångfalden i samhället.  

4. Wu Zheng, Christoph Schimmele, Hou Fengs (2012) kvantitativa studie med 

titeln:”Self- perceived integration of immigrants and their children”. Studien 

undersöker sambandet mellan olika generationer bland immigranter med stor etnisk 

variation samt deras möjlighet till social integration. Studien hänvisar till vilken grad 

individen bildar grundläggande förbindelser med ett Kanadensiskt samhälle. Två 

aspekter fokuseras främst på vad gäller integration i studien: tillhörighetskänslor till 

Kanada samt utanförskapskänslor, som kan infinna sig vid att bo i Kanada. I studien 

används tvärsnittsdata från EDS (Etniska Survey 2002 Mångfald), som jämför kulturell 
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bakgrund och individernas deltagande i olika delar av samhället. I studien används 

även data från folkräkningen i Kanada år 2001. Urvalet i studien uppgår till över 42 

000 kanadensare, där stickprov identifierar individer för studiens syfte angående ålder 

och datum för immigration till landet. Individerna valdes ut efter olika generationens 

immigranter och 21 150 stycken uppmanades att svara i form av skala ett till fem på en 

post enkät.  

5. Anna Prashizky och Larissa Remennicks (2015)”Cultural capital in migration: Fishka 

Association of young Russian -speaking adults in Tel-Aviv, Israel”. Studien utspelar sig 

på en ideell kulturförening i Israel, där Prashizky och Remennicks undersöker hur 

immigrerade individer från Ryssland tar del av varandras traditioner och samtidigt 

stärker både den egna ryska ursprungstillhörigheten, som den israeliska. Studien 

genomfördes med 20 månaders observationer och 23 semi-strukturerade djupintervjuer 

på individer mellan 20-30 år, som immigrerade med sina föräldrar vid 12 års ålder.  

3.1 Sammanställning av framkomna teman i tidigare forskning 

Under genomläsning av ovanstående artiklar upptäcktes teman i texten som var 

återkommande i materialet. Dessa sammanställdes under följande fyra rubriker, som 

presenteras i följande underrubriker. 

3.1.1 Social integration och tillhörighet 

Zheng, m.fl.(2012) menar att tillhörighetskänslorna beror likväl mycket på i vilken 

omfattning individerna uppfattar ankomstlandet som ”ett hem” som uppfattningar 

angående integration eller utanförskap i samhället. Tillhörighetskänslor skapas via socialt 

knutna band i en grupp eller ett godkännande av samhället att individen gör rätt. Därmed är 

individen en del av en gemenskap med liknande normbeteenden (Ellis m.fl., 2010; Zheng, 

m.fl., 2012). Beskrivningen uppkommer som ett resultat i Ellis m.fl. (2010) studie 

angående hur unga somaliska män beskriver integration och tillhörighetskänslor till USA 

utifrån att spela basket. Männen upplever, trots synliga markörer som namnet eller 

hudfärgen, att de ändå kan integreras genom att bära traditionsenliga västerländska kläder 

sammankopplade till sporten de utövar (Ellis m.fl., 2010).  

Zheng m.fl.(2012) studie behandlar individer av blandade nationaliteter, som immigrerat 

till Kanada. Resultaten visar på att tillhörighetskänslorna hos individer, som i unga år 

immigrerat tillsammans med sina föräldrar, skiljer sig från andra referens- och 
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studiegrupper där både barnen och/eller föräldrarna är födda i Kanada. Studien visar 

positiva utfall gällande integrering och tillhörighetskänslor till Kanada. Individerna 

upplever inte utanförskapskänslor oavsett om individerna bor i en etnisk grupp, i ett 

område som är etnisk heterogent eller om det finns skillnader mellan individernas kultur 

eller yttre attribut. Resultaten visar också att tillhörighetskänslor även upplevs vid 

samarbete mellan olika etniska grupper (ibid.). 

Crisp och Turners (2011) studie undersöker också hur integrering påverkas av samarbete 

mellan olika etniska grupper. Resultaten visar på att de olika etniciteterna av immigranter 

lyckats integrera andra kulturella värderamar än ramarna från sitt ursprungsland. Denna typ 

av integrering sker även på Kulturföreningen i staden Fishka i Israel och strävar att 

individerna integreras genom att jämföra, kombinera och ta del av olika kulturella 

tillhörigheter (Prashizky & Remennicks, 2015). Detta sker bl.a. genom Rysk-Israeliska 

mat- och bakfestivaler, där olika rätter lagas och provsmakas kulturerna emellan.  

Crisp och Turners (2011) studie menar att upplevelsen av kulturell mångfald visar att 

människor tenderar att kategorisera det de uppfattar om andra individer. Dessa kategorier 

leder oftast till åtskillnad istället för igenkännande som t.ex. vita och svarta folkgrupper. 

Genom de etniskt blandade evenemangen försöker Kulturföreningen övervinna 

lokalbefolkningens fördomar om individer från andra kulturer (Prashizky & Remennicks, 

2015). Crisp och Turners (2011) menar även att om fokus riktades från hudfärg till 

exempelvis antalet kvinnor i kategorigrupperna, skulle istället en likhet mellan grupperna 

uppstå och minska skillnaderna och fördomarna inom gruppen. Genom att individer jämför 

sin egen grupp mot en annan i ett positivt ljus kan den mentala motståndskraften mot 

diskriminering förstärkas (Ellis m.fl., 2010). 

3.1.2 Diskriminering från samhället 

Flera studier visar att immigranterna har upplevt någon form av diskriminering oavsett 

nationell eller religiös tillhörighet (Montgomery & Foldspang, 2008; Ellis m.fl., 2010; 

Zheng m.fl., 2012). Montgomery och Foldspang (2008) understryker att diskriminerande 

handlingar bidrar till en inre påverkan, som försvårar anpassningen till ankomstlandets 

normer och sedvänjor för individerna (Ellis m.fl., 2010). Vidare menar Montgomery och 

Foldspang (2008) samt Crisp och Turners (2011) att integrationssvårigheterna kan bero på 

att individerna på grund av diskriminering stereotypifierar ankomstlandets befolkning och 

aktivt tar avstånd från den gruppen. Genom att omge sig med andra grupper av människor 
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med liknande kultur, minskas risken för diskriminering och istället fungerar gruppen som 

ett skydd (Montgomery & Foldspang, 2008; Ellis m.fl., 2010; Crisp & Turners, 2011; 

Zheng m.fl., 2012). Avståndstagandet ökar i sin tur segregeringen, som kan öka 

individernas upplevelser av ytterligare diskriminering i ankomstlandet. Enligt Ellis m.fl. 

(2010) beror den ökade diskrimineringen vid avståndstagande på att individerna upplevs 

som annorlunda.  

I studierna framhålls hur immigranter får erfarna återspegling av de maktrelationer som 

finns i diskriminering och i samhället (Montgomery & Foldspang, 2008; Ellis m.fl., 2010; 

Zheng m.fl., 2012). Immigranterna tillskrivs en markör, som definierar vilka de är och vart 

de tillhör. En del etniska grupper är mer utsatta än andra för diskriminering med en 

tillskriven status, som kan vara missgynnande för individen (Ellis m.fl., 2010). Alla 

undersökningsgrupperna i Zheng m.fl. (2012) studie visade kvalitativa resultat på att dessa 

typer av markörer upplevdes som ett hinder för integreringen. 

Resultat från Montgomery och Foldspangs (2008) forskningsintervjuer visar även på att 

diskriminering p.g.a. hudfärg är det mest grundläggande hindret för integrering. Båda 

respondentgrupperna av unga somaliska kvinnor och män i Ellis m.fl. (2010) studie 

upplevde att diskriminering var vanligt förekommande. Däremot upplevde 

respondentgruppen unga kvinnor mer negativ påverkan på integrationen av diskriminering, 

än unga män. 

Ellis m.fl. (2010) menar att förutom hudfärg, är markören att vara muslim en annan 

vanlig orsak att bli diskriminerad för som immigrant. Individerna kan med den markören 

bli utsatta för diskriminering p.g.a. sitt namn, sin klädsel eller att religionen i sig associeras 

till terrorism. Unga kvinnor som bär slöja har enligt Ellis m.fl. (2010) studie svårare att 

integreras, då slöjan blir en tydlig yttre egenskap, som visar på skillnader mellan 

exempelvis den amerikanska och den somaliska kulturen. Studien belyser även att unga 

kvinnor p.g.a. slöja identifierar sig mer mot somaliska grupper av individer och somalisk 

kultur, än unga män, för att minska riskerna för diskriminering. 

I studien framkommer även att den största delen av respondenter i studien definierade sig 

som ”somalier” och/ eller ”muslim”( Ibid.). Ellis m.fl. (2010) menar att individerna skapar 

ett skydd genom identifieringarna och skapar en mental motståndskraft mot 

diskriminerande handlingar från omvärlden. Montgomery och Foldspang (2008) tror att 
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snarare att definitionerna är en bekräftelse på att individerna själva identifierar sig med den 

diskriminerande identifieringen som samhället gett dem.  

3.1.3 Diskriminering från den egna etniska gruppen 

Crisp och Turners (2011) konstaterar att det finns individer i deras studie som, trots stora 

identitets- och värderingskonflikter, avstår integrering p.g.a. att de upplever 

anpassningsprocessen vid integration som obehaglig. Obehaget uppstår av att individerna 

upplever negativa och motstridiga känslor till att engagera sig i två tillhörigheter med 

motsägelsefulla normer och sedvänjor (Ibid.).  

Avståndstagandet behöver inte handla om att individen inte vill integreras med andra 

grupper, utan snarare att den egna gruppen eller familjen utövar diskriminering när 

individen avviker från förväntade normer och sedvänjor (Ellis m.fl., 2010). Beroende på 

hur individerna agerar blir de begränsade i integreringen och tillhörighetskänslor antingen i 

ankomstlandet eller i hemlandets kultur (Ibid.). De negativa sanktionerna för individerna 

sänds ut från olika sändare beroende på individens beteende. 

   Resultaten av Montgomery och Foldspangs (2008) kvalitativa studier på blandade 

nationer av immigranter i Danmark skiljer sig mot Ellis m.fl. (2010) resultat från studien 

med enbart unga somaliska immigranter. Den danska studien menar att de unga 

immigranternas förmåga till integrering inte påverkas av familjen. Dock visar studien att 

individer, vars integrering påverkas negativt på grund av diskriminering, upplever stödet 

från familjen som positivt (Montgomery & Foldspang, 2008).  

3.1.4 Anpassningsstrategier  

Montgomery och Foldspang (2008) menar att individens grad av anpassning identifieras i 

nivåer av utbildning, sysselsättning, språk samt sociala kompetenser. Dessa faktorer 

kännetecknar även uttrycket integration. Forskarna använder ordet anpassningsprocess 

som ett uttryck i åsyftande på integration, vilket inte får förväxlas med assimilation, som 

innebär en fullständig övergång från en kulturell tillhörighet till en annan (Crisp & Turners, 

2011).  

Individernas anknytning till hemlandet och ankomstlandet är olika individer emellan på 

grund av deras s.k. inre resurser. De inre resurserna är individernas olika benägenhet till 

integrering (Ellis m.fl., 2010; Crisp & Turners, 2011). Förutom att alla människor upplever 

samhället på olika sätt, kan samhällena se olika ut, vilket kan orsaka antingen negativa 

eller positiva reaktioner hos individen (Crisp & Turners, 2011). Reaktionerna beror på 
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vilken typ av förhållningssätt individerna anammar för att hantera konflikten, som kan 

uppstå på grund av skillnaderna mellan samhällssystemet och kulturen i landet de 

emigrerat till jämfört med hemlandet ( Ellis m.fl., 2010; Crisp & Turners, 2011). Flickor 

kan t.ex. efter immigrering till ett annat land upptäcka en förändring i deras status som 

kvinnor, vilket kan medföra nya möjligheter för dem. På samma sätt kan mörkhyade 

individer mötas av att deras hudfärg efter immigration kan innebära en missgynnande 

status för dem (Ellis m.fl., 2010). 

Crisp & Turners (2011) presenterar fyra strategier av anpassning, som individer 

praktiserar för att lösa den inre processen vid upplevelsen av social mångfald. Strategierna 

visar i vilken grad individen har motivation till att upprätthålla anknytningen till 

hemlandets normer och sedvänjor eller engagera sig i ankomstlandets seder.  

Assimilering- Individen lämnar hemlandets seder helt för att införliva sig i ankomstlandets 

seder. 

Separation- Individen tar avstånd från ankomstlandets seder för att endast identifiera sig 

med hemlandets seder. 

Marginalisering- Individen tar avstånd från både hemlandets och ankomstlandets seder. 

Integration- Individen kombinerar de båda kulturella tillhörigheterna. Anknytningen till 

hemlandets seder upprätthålls, samtidigt som individen upplever tillhörighet till 

ankomstlandet. Integrationsstrategin benämns även som mångkulturell eller bikulturell, 

eftersom individen praktiserar båda tillhörigheterna samtidigt. 

3.1.5 Att växelverka mellan två etniska tillhörigheter 

Crisp och Turners (2011) menar att integration är den lämpligaste strategin att tillämpa om 

en individ upplever värdekonflikter mellan två kulturtillhörigheter. Genom 

integrationsstrategin kan individen genomgå en anpassningsprocess för att förvärva 

sociokulturella normer för att anpassa sig på bästa sätt och uppleva tillhörighet. 

Anpassningsprocessen kan även definieras som att individen tillämpar olika sociala roller 

(Ibid.). Forskarna beskriver i sina studier att barn, som immigrerar till ett land med sina 

föräldrar, tenderar att uppleva en drabbning av dubbla identiteter på grund av 

gränsöverskridande socialisering. Detta kan medföra att individen har svårt att känna en 

konstant identitet samt att denne varken känner sig hemma i hemlandet eller i 

ankomstlandet (Ellis m.fl., 2010; Crisp & Turners, 2011; Zheng m.fl., 2012; Prashizky & 
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Remennicks, 2015). Dessa individer besitter bikulturella kunskaper, vilket Zheng m.fl. 

(2012) menar, kan underlätta integration. Gränsöverskridande socialisering blir ett verktyg 

som underlättar valet av de normativa värdena, som individen ska närma sig för att känna 

tillhörighet (Zheng m.fl., 2012). Genom att unga somaliska män immigrerade till USA 

växelverkar de mellan två levnadstillhörigheter och använder detta som ett hanteringssätt 

för dubbla identiteter, kan männen uppleva mindre diskriminerande inslag i sin vardag 

genom att ”passa in” enligt förväntningarna (Ellis m.fl., 2010). Individen antar strategier 

att använda sig av olika förhållningssätt i olika sociala sammanhang. Om 

förhållningssätten erkänns i den uppkomna situationen kommer de att upprepas i andra 

liknande sammanhang eftersom de förstärks positivt. Med tiden blir individen duktig på att 

interagera med andra individer genom att vara flexibel och att använda sig av denna 

strategi när individen möter hinder i samhället (Crisp & Turners, 2011; Prashizky & 

Remennick, 2015). Genom att eliminera stereotypa skillnader mellan ankomstlandet och 

hemlandet menar Crisp och Turners (2011) att individen uppnår sociokulturell integration 

genom den flexibilitet som bikulturalism innebär. 

Bikulturella individer kan på detta sätt bevara den kulturella ursprungsidentiteten och 

samtidigt genom integration känna tillhörighet och kunna identifiera sig med 

ankomstlandets normer och sedvänjor (Crisp & Turners, 2011). Zheng, m.fl. (2012) menar 

att kulturen från hemlandet kan behållas på hushållsnivå. Individer i Prashizky och 

Remennicks (2015) studie upplever sig själv till stor del som israeliska, men utan att de 

behöver känna att de behöver välja mellan sina kulturella identiteter. Istället placerar de sig 

mitt i och konstruerar en mental bro mellan de två olika kulturerna. Studien menar att 

bikulturalism framträder genom att individerna integrerar och möter andra individer med 

annat ursprung utan att ursprungstillhörigheterna spelar någon särskild roll i det sociala 

mötet (Prashizky & Remennicks, 2015). Genom att hantera sin vardag med hjälp av två 

olika kulturella ramar uppstår mindre stereotypa beteenden genom att individerna anpassar 

beteendena till olika sammanhang (Crisp & Turners, 2011). 

Genom växelverkan mellan kulturella tillhörigheter kan individerna undvika 

diskriminering, men konflikten mellan oförenliga identiteter kan kvarstå. Eftersom olika 

kännetecken hos individerna kan definiera individernas sätt att vara, kan oförenliga attribut 

i identiteterna skapas (Crisp & Turners, 2011). Oförenliga identiteter kan orsaka konflikter 

och skapa stereotypa identitetsattribut. Exempelvis kan föreningen av amerikansk- iranska 

identiteter upplevas som oförenliga med varandra p.g.a. iranier lätt identifieras med 
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terrorattacken i USA år 2011. Crisp och Turners (2011) studie menar att individerna måste 

kombinera identitetsattribut på ett förenligt sätt som inte uppfattas negativt och kan skapa 

motstånd. Genom att individerna tillägnar sig ett identitetsattribut efter t.ex. sitt namn eller 

något alla kan relatera till, uppnår individerna acceptans från samhället och kan fortsätta 

med sin tvärkulturella integration. 

4. Teoretisk ram 

Detta avsnitt har för avsikt att redogöra för de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna samt 

för de val av teoretiska perspektiv som användes i uppsatsen. De teoretiska perspektiven är 

utvalda utifrån att kunna möjliggöra en relevant koppling till ämnet för uppsatsen samt till 

resultatet som framkom ur intervjuerna. 

4.1 Vetenskapsteoretiska perspektiv 

Uppsatsen utgår från en kvalitativ forskningsstrategi med en induktiv infallsvinkel 

(Bryman, 2011). Detta görs genom att studera det valda ämnet utan förutfattade åsikter och 

där teorier och begrepp utvecklas ur det intervjuarbete som genomförs (Larsson, Lilja & 

Mannheimer, 2005; Bryman, 2011). Jämfört med en deduktiv infallsvinkel, är en induktiv 

infallsvinkel teorigenererande, och föredras därför vid kvantitativ forskning, där teorierna 

utvecklas innan datainsamlingen påbörjas. Enligt Bryman (2011) är en kvalitativ 

forskningsstrategi att föredra när uttryck och ord är av betydelse, än en kvantitativ 

forskningsstrategi som lämpar sig bättre vid mätning och kvantifiering. Den kvalitativa 

metoden är därför vald då analysmaterialet utgår från genomförda intervjuer med individer, 

som med egna ord berättar om sina liv.  

En kvalitativ forskning klassificeras till forskningsstrategier som ger beskrivande 

kvalitativa data om individens skrivna eller verbala uttalanden, samt handlingar som är 

observerbara (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Den vetenskapsfilosofiska 

utgångspunkten i studien är ett fenomenologiskt perspektiv, där personen som utför 

intervjun vill försöka förstå hur respondenterna skapar förståelse eller en mening av sin 

verklighet, mot bakgrunden av de upplevelser och erfarenheter de har i förbindelse med 

begreppet integration. Studien utförs på ett sådant sätt där intervjuarens egna personliga 

inblandning och förförståelse åsidosätts (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005; Bryman, 

2011). Studiens ontologiska ståndpunkt är konstruktivistiskt, vilket innebär att exempelvis 

begreppet ”kultur” inte uppfattas som något bestående, utan något som ständigt konstrueras 
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och rekonstrueras i och genom samspelet av människor beroende på nya situationer, enligt 

Bryman (2011). Den kvalitativa metoden i studien utgår från ett helhetsperspektiv inom ett 

fokus på vissa teman (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). 

4.2 Teoretiska perspektiv  

Transnationalism 

Transnationalism handlar om grupper eller individer, som relaterar till referensramar rotade 

i fler länder än ett. Transnationalism som perspektiv används inom studier, som undersöker 

immigranters erfarenheter och upplevelser där flera dimensioner av transnationalism 

används för att analysera resultaten av studierna (Gustafson, 2007). Behovet av 

dimensionerna grundas på att immigrering har olika områden och former av 

transnationalism i olika omfattning och engagemang. Det innebär att en immigrant kan 

vara mer transnationell inom en dimension men inte alls i en annan. På detta sätt fokuseras 

uppmärksamheten på att studera olika transnationella tecken och deras innebörd, istället för 

att undersöka om transnationella immigranter finns eller inte (Gustafson, 2007). Dessa 

dimensioner av transnationalism kan vara bl.a. rörlighet, sociala nätverk och strukturer, 

kulturella praktiker och institutioner, ekonomiska aktiviteter och utbyten samt identitet och 

tillhörighet (Gustafson, 2007). Denna uppsats undersöker respondenterna ur dimensionen 

identitet och tillhörighet. 

Enligt Gustafson (2007) är forskarna eniga om att transnationalism ska ses utifrån att 

immigranten är det centrala och att fokus ska ligga i dess aktörskap vad gäller 

gränsöverskridande relationer och aktiviteter. Ofta upplever individer, som uppehållit sig i 

två olika länder, att de inte kan rikta identiteten eller tillhörigheten till ett av länderna, utan 

antingen refererar de lika mycket till båda eller upplever känslan av att vara ”rotlös” 

(Gustafson, 2007). Righard (2011) menar att transnationalisering av individers livsvärldar 

innebär att värderingar och normer och arenorna där dessa praktiseras inte behöver handla 

om en given plats eller ett land. Istället för att fokusera på t.ex. hemlandet eller 

ankomstlandet, används begreppet ”transnationella sociala rum” för att förstå skeendena 

(Gustafson, 2007).  

Enligt Righard (2011) fungerar transnationella sociala rum som en viktig arena i sociala 

sammanhang. Det sociala sammanhanget innefattar på så sätt en sammanlänkning av ”det 

gamla” och ”det nya”. På så sätt fungerar det transnationella rummet som en brygga mellan 

platsen man befinner sig på och en annan plats, där värderingarna och normerna inte 
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överensstämmer med platsen man befinner sig på. Som exempel kan nämnas hur 

välfärdssystem ser på jämställdhet mellan män och kvinnor. I Sverige har de ekonomiska 

aspekterna tvingat in ett mer jämställt förhållande i samhället och skapat möjligheten för 

båda könen att förvärvsarbeta. Kvinnor från andra länder kan vara långt ifrån positiva till 

att jobba långa dagar utan sin plats i hemmet. Hur kvinnornas identiteter som kvinnor, 

hustrur och mammor påverkas i exemplet beror på huruvida identiteterna uppfattas som en 

kulturell produkt, vars skiftningar beror på olika sammanhang och kontexter (ibid.). 

Vilken betydelse transnationella sociala rum har för individers livsvärld, är beroende av 

vilken utsträckning den lokala kontexten tillåter eller förbjuder innebörden av 

transnationella flöden (Righard, 2011). Flödena kan beskrivas som aktiviteter och olika 

former av kulturella-, ekonomiska-, politiska- och sociala relationer, som innebär kulturella 

och traditionella olikheter mellan nationsgränser som skapar förbindelser mellan länder 

(Gustafson, 2007). Transnationella flöden ter sig olika beroende på mellan vilka gränser de 

sker, vilka faktorer de berör samt hur täta flödena är. Individerna gör sina val och formar 

sina liv beroende på hur de upplever transnationalismen i sin omgivning (Righard, 2011). 

Även Gustafson (2007) nämner detta och menar att det är av stor betydelse vilka nationella 

regler och lagar de involverade länderna har. Detta avgör i sin tur vilken möjlighet och till 

vilken grad olika transnationella flöden kan utvecklas eller förhindras. 

5. Metod  

5.1 Datainsamling 

Datainsamlingsmetoden för uppsatsen är kvalitativa forskningsintervjuer. Enligt Tjora 

(2012) samt Kvale och Brinkman (2014) används intervjuer som metod för att få 

information, som kan öka förståelsen för respondentens subjektiva erfarenheter, attityder 

och åsikter om den sociala verkligheten. Bryman (2011) skriver att kvalitativa 

forskningsintervjuer kan öppna upp och få fram det som respondenterna anser är av värde, 

eftersom intervjun kan styras åt olika håll. På detta sätt blir den kvalitativa 

forskningsintervjun anpassningsbar och fördelaktig för respondenterna. Tjora (2012) 

skriver att en kvantitativ metod möjligen hade kunnat tillämpas om intervjuaren hade haft 

tillgång till ett stort antal respondenter eller mycket kunskap om fenomenet som ska 

studeras. Eftersom studien behandlar fyra respondenter med en semi-strukturerad 
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(halvstrukturerad) intervjuguide med öppna frågor, kommer den kvalitativa 

forskningsintervjun vara den mest ändamålsenliga för uppsatsens syfte.  

Intervjuaren valde att göra intervjuguiden detaljerad för att få tillräckligt med information 

för intervjuerna (Tjora, 2012).  Intervjuguiden delades upp i fyra teman för att underlätta 

både för respondenterna och för intervjuaren att hålla en struktur på intervjun (Tjora, 

2012). Bryman (2011) förklarar att en semi-strukturerad intervju ofta består av en 

intervjuguide med särskilda teman (se Bilaga 2), som halvstrukturerat styr upp intervjun 

mot ett mål. 

I den öppna intervjun, som även Tjora (2012) beskriver, har respondenterna utgått från 

sina egna erfarenheter och fritt beskrivit sin ”bild” av en upplevelse och på så sätt gett svar 

åt de frågor som ställts dem för studien.   

Strukturen möjliggör även för intervjuaren att ställa följdfrågor till de erhållna svaren 

under intervjun för att intervjuerna kunde anpassas till efter studiens syfte och ämne. I 

övrigt följdes intervjuguiden relativt metodiskt. Enligt Kvale och Brinkman (2014) ska 

intervjuguiden användas som ett stöd vid intervjutillfället för att förvissa sig om att alla 

områden tas upp. Vidare beskriver Tjora (2012) risken för att intervjun kan ta en annan 

riktning mot teman, som intervjuaren inte hade tänkt sig. Genom att respondenterna tillåts 

göra en avvikelse från grundstrukturen i intervjun, får respondenterna fram det som 

upplevs som viktigt och informationen kan ändå visa sig vara relevant för studien (Tjora, 

2012). 

En annan viktig aspekt, som Tjora (2012) tar upp, är att ta hänsyn till studieetiken där 

förhållningssättet är viktigt för intervjuaren att ta i beaktning (ibid.). Intervjuaren ska 

undvika att forcera igenom intervjuguiden så att respondenterna, så långt det är möjligt, 

kan känna att det de berättar är viktigt och intresserar intervjuaren. Att skapa en balans 

mellan att fånga respondentens berättelse och samtidigt behålla en struktur i intervjun för 

att få frågorna besvarade, kan upplevas som en svårighet menar Tjora (2012). Om 

respondenterna känner att intervjuaren är intresserad av reflektionerna över egna 

uppfattningar och erfarenheter i fråga om det aktuella studieämnet, skapas en avslappnad 

stämning och en känsla av en ömsesidig konstruktion mellan intervjuare och respondent 

(Tjora, 2012). 
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5.2 Urval/ Rekrytering av respondenter 

Respondenterna har valts ut genom ett strategiskt urval. Urvalet har inneburit att finna 

individer, som har erfarenhet av att uttrycka sig på med ett reflekterande sätt inom ämnet 

för studien (Tjora, 2012).  

En del avgränsningar gjordes för att urvalet av respondenterna skulle vara av relevans för 

studien. Kriterierna för att delta i studien har varit följande:  

-Respondenten ska vara inom åldersspannet 25-30 år 

-Respondenten ska ha varit bosatt i Sverige sedan 8-12 års ålder  

-Respondentens båda föräldrarna ska vara av utländsk härkomst 

Dalen (2015) skriver att vid genomförande av kvalitativa forskningsintervjuer är urvalet 

viktigt när det gäller vilka personer som ska medverka, samt hur många de bör vara. Vidare 

skriver Dalen (2015) att antalet respondenter bör avgränsas med tanke på att intervjuerna 

och bearbetningen av materialet kan vara mycket tidskrävande. Efter en övervägning 

mellan att samla in tillräckligt mycket material för underlag för en analys och förmågan att 

hålla tidsramen för studien, utgörs intervjumaterialet av fyra personers berättelser.  

Eftersom undersökningens omfång inte blev så stor och inte medförde någon stor 

geografisk spridning utifrån studiens syfte, utgår sökningen av respondenterna inom en 

kommun. 

Ett informationsbrev (Bilaga 1) utformades och sattes upp på en del platser i en av 

kommunens stadskärnor. Uppsättningsplatserna för informationsbreven var på 

universitetet, mataffärer och anslagstavlor, det vill säga på platser med mycket 

folkgenomströmning. 

Personerna som blev intresserade av att delta i studien tog kontakt med intervjuaren per 

telefon. Under telefonsamtalet fick respektive person ytterligare information om bl.a. 

undersökningen, genomförandet, att diktafon skulle användas vid intervjun samt om de 

forskningsetiska principerna. De forskningsetiska principerna förklaras närmare under 

stycket Etiska överväganden. Efter försäkran om att respondenterna ville medverka i 

intervjun samt att de fyllde kriterierna, bokades tiden och platsen för intervjuerna via 

telefon med respektive respondent. 
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5.3 Tillvägagångssätt 

Intervjutillfällena ägde rum inom en tvåveckors period i respondenternas närmiljöer. Tjora 

(2012) beskriver att närmiljön kan bidra respondenten med en känsla av trygghet för att bli 

intervjuad. Valet av platsen menar Tjora (2012) är viktig att beakta med tanke på att 

respondenten eventuellt kan behöva extra stort behov av trygghet om denne ombeds att 

reflektera kring personliga förhållanden. Respondenterna valde själv tidpunkten och 

platsen för intervjun, som skedde vid ett tillfälle och som pågick mellan 60 min och 1h och 

30 min. Respondenterna har inte haft någon vetskap om vilka andra som har deltagit i 

studien. En av intervjuerna ägde rum hemma hos respondenten och de resterande tre vid 

olika tidpunkter på ett bokat grupprum på universitetet. Tjora (2012) skriver vidare att det 

personliga hemmet inte alltid upplevs som den tryggaste platsen då respondenten inte 

känner intervjuaren och det istället kan upplevs som ett intrång i den privata miljön. Varje 

intervjutillfälle inleddes över en fika då respondenterna fick återupprepat samma 

information som getts vid första telefonkontakten angående de forskningsetiska 

principerna (se 5.8). Intervjuarens avsikt var att skapa en avslappnad atmosfär eftersom 

frågorna kring ämnet integration kan upplevas som känsliga av vissa individer. Genom att 

respondenterna förhoppningsvis kände förtroende för intervjuaren vid intervjutillfället, 

ökade chanserna att respondenterna gav så öppna och uppriktiga svar som möjligt. 

Respondenterna hade redan vid första kontakten blivit tillfrågade att det godkänner att 

intervjuerna spelas in med en diktafon. Respondenterna blev även delgivna information om 

hur inspelningarna skulle förvaras och användas efter intervjutillfället samt när de skulle 

raderas. Diktafonen användes vid respektive intervjutillfälle för att med visshet få med allt 

som sades under intervjutillfället. På detta sätt kunde intervjuaren ge respondenten mer 

uppmärksamhet när denne pratade och själv uppmärksamma mer konkretisering t.ex. om 

följdfrågor behövdes till en fråga (Bryman, 2011; Tjora, 2012). Genom att diktafon använts 

förstärktes även kvalitén på studien, då ingen relevant information gått förlorad vid 

analysen och transkriberingen av respondenternas svar. Intervjuaren har även fått en 

bekräftelse på att svaren uppfattats på rätt sätt genom att intervjuaren omformulerat sin 

tolkning av svaret och frågat respondenten om dennes svar är rätt uppfattat. Eftersom 

inspelningarna av intervjuerna gjordes i lugna miljöer, har ingen nämnvärd åverkan på 

ljudkvalitén skett.   

Kvale och Brinkman (2014) menar att transkribering av material inte har någon ”objektiv 

översättning” från en inspelad till en skriftlig form, och en del information därför kan 
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försvinna när den skrivs ner. Inspelningarna lyssnades noga igenom och allt, som muntligt 

blev sagt skrevs ner i ett textdokument. Intervjuerna innehöll även en del material, som 

blev bortvalt vid transkriberingen. De bortvalda delarna handlare om överflödig 

information som inte rörde studiens syfte. Delarna lyssnades igenom ett flertal gånger för 

att säkerhetsställa att ingen viktig information gick förlorad innan resterande inspelning 

transkriberades till text. Transkriberingarna tog uppskattningsvis två veckor. För att 

säkerställa att inget missats som hade varit av vikt för analysen, transkriberade intervjuaren 

texten mer ”utförligt” än vad som möjligen var nödvändigt (Tjora, 2012). Med andra ord 

har intervjuaren valt att hålla en hög detaljnivå genom att ta med exempelvis skratt och 

pauser. Genom att skriva ut intervjuerna på bokmål kan det enligt Tjora (2012) bidra med 

att anonymisera respondenternas identitet genom att neutralisera språket från dialekter. 

Detta har gjorts för att ytterligare stärka konfidentialiteten. För att skyndsamt kunna 

påbörja intervjuerna och för att visa att de var värdefulla för studien, erbjöds deltagande 

respondenter en biobiljett.  

5.4 Bearbetning och analys av data  

För att analysera intervjumaterialet användes innehållsanalys. Bryder (1985) menar att 

innehållsanalysen kan sättas i samband med individuella och sociala behov. Syftet i en 

innehållsanalys är att söka vetenskapliga insikter och kunskap ur textens 

kommunikationsinnehåll utifrån ett specifikt syfte. Det vill säga att genom en annan 

djupare läsning kunna blotta outtalade perspektiv och ge en annan förklaring på empirisk 

forskning än den som presenteras. Genom innehållsanalysen möjliggörs förmågan att spåra 

och finna kunskapsluckor i texter och metoder, menar Bryder (1985) och Bryman (2011). 

Ur den teoretiska informationen kan fakta åtskiljas och göras till empiriskt data genom 

kodning av text. Kodningen kan innebära att upptäcka hur ofta händelser, ord, metaforer 

eller teman omnämns i texten. 

En noggrann genomgång av respektive transkribering av intervjumaterial har genomförts 

för att upprätta koder. Koderna har bestått av ord och uttryck, som beskriver olika saker i 

intervjun. Samma koder har använts genom alla fyra transkriberingarna och nya koder har 

upprättats om något nytt uppkommit. Koderna har på detta sätt genererats induktiv utifrån 

att ett antal enskilda fall har observerats och därefter förutsatts att de har en del allmänna 

samband (Tjora, 2012). Efter kodningen av materialet har koderna, som är relevanta för 

studiens frågeställningar, samlats i grupper för att bilda olika kategorier. Dessa kategorier 
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bildar en utgångspunkt för vilka teman som kan svara på frågeställningarna och som därför 

kommer att användas i analysen (Tjora, 2012). Vid kategoriseringen har många av koderna 

och däribland intervjumaterial fallit bort. Utelämnandet av en del koder beror på att 

empirin inte längre bestämmer relevansen av koderna utan kopplingen till 

frågeställningarna.  

5.5 Datainsamling databaser 

I början av sökningen efter relevant forskning via databaser, användes ett flertal sökord för 

att gradvis kunna hitta sökorden, som återspeglade på uppsatsens syfte. Ett antal relevanta 

sökord användes i sökmotorerna för att få fram den forskning som berörde uppsatsämnet 

om integration och tillhörighet. I databaserna kunde sökandet bli mer koncentrerat genom 

att använda boolesk sökning med orden OR och AND under Avancerad sökning. Urvalet av 

artiklar begränsades även genom användandet av Thesaurus-ord vid sökning i databasen 

Psyc INFO. För att avgränsa sökningen och för att hitta så relevanta forskningsartiklar som 

möjligt, användes en del av filterfunktionerna i respektive databas, såsom ”peer- reviewed” 

och ”fulltext”, för att kvalitetssäkra forskningsresultat publicerade mellan 2005-2015.  

Följande databaser användes: Riksdagens Dokument, SCB Statistikdatabasen, Social 

Sciences Citation Index (SSCI), Academic Search Elite. Databaserna i Proquest Social 

Sciences som använts var: PsycARTICLES, PsycINFO, Social Services Abstracts, 

Sociological Abstracts samt Worldwide Political Science Abstracts.  

Myndighetsdokument som användes var dokument från Socialstyrelsen. Ytterligare 

studier söktes via Mittuniversitetets webbaserade bibliotekskatalog Primo i form av ”övrig 

litteratur”. 

Nyckelorden som användes var: social integration, immigration, young adult, belonging. 

5.6 Reliabilitet 

Enligt Kvale och Brinkman (2014) definieras begreppet reliabilitet till att metoderna i 

studien bör vara så utförligt beskrivna att studien kan återupprepas av någon annan, som 

uppnår samma resultat. Vidare beskriver författarna att respondenterna kan ge andra svar 

vid en ny intervju med samma frågor. Detta kan ske av olika anledningar men även 

påverkas av vem som håller i intervjun. Tjora (2012) skriver att kvalitativa intervjuer aldrig 

kan säkra en fullständig neutralitet, då intervjuarens engagemang både kan ses som en 
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störning, men också betraktas som en resurs. Resultatet kan påverkas beroende på vem och 

vilken bakgrund intervjuaren har jämfört med föregående intervjuare (ex: förförståelse, 

nationalitet, ålder) samt hur engagerad denne är vid intervjutillfället. 

Genom att använda diktafon och rikta koncentrationen enbart mot respondenterna med 

eventuella följdfrågor har uppsatsens författare sökt genomföra intervjuerna på ett sådant 

sätt som Tjora (2012) beskriver, samt att undvika den egna påverkan på 

intervjusvarsmaterialet. Studiens resultat kan även påverkas på det sätt att respondenternas 

minnen och upplevelser av integration kan ha förändrats om det flutit lång tid mellan 

återupprepad studie. Tidsspannet kan bidra till att en återberättelse ”retroaktivt” kan 

förändras då respondenten glömt viktiga delar ur en viktig situation som hände för länge 

sedan.  

Bryman (2011) för fram en del kritik, som riktats mot reliabiliteten av kvalitativ 

forskning. Bland annat räknas resultaten av kvalitativ forskning som svåra att använda för 

att generalisera en hel population, då studierna genomförs med få medverkande som oftast 

kommer från samma miljö. Resultaten blir därmed även svåra att kunna generalisera en 

population eller situation utanför miljön där studien ägde rum. Bryman (2011) skriver å 

andra sidan även att kvalitativ forskning inte handlar om att söka generalisera hela 

populationer, utan snarare att kunna generalisera fram till en teori. 

   Uppsatsens författare är medveten om att antalet respondenter är för lågt för att resultaten 

från intervjuerna skulle kunna användas för en hel population. Däremot kan antalet 

respondenter ändå vara tillräckligt för att resultaten ska kunna utmynna i en teori, vilket är 

i enlighet med Brymans (2011) beskrivning av syftet för kvalitativ forskning. 

En annan aspekt, som talar för den här uppsatsen reliabilitet är att respondenterna 

härstammar från olika länder och miljöer.  

5.7 Validitet  

Kvale och Brinkman (2014) står validitet för giltighet och bedöms utifrån hur den valda 

forskningsmetoden knyter an till frågeställningarna och studiens syfte. Validiteten för just 

kvalitativ forskning fokuserar på hur tydligt studiens resultat besvarar frågeställningarna. 

Uppsatsens intervjuguide utformades utifrån frågeställningarna, för att materialet från 

intervjutillfällena skulle kunna matchas som svar till frågeställningarna och motsvara 

studiens syfte. I enlighet med Tjoras (2012) beskrivning av validiteten, stärks den även 
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genom att studien genomförs inom ramarna för vetenskapen kring uppsatsens ämne, samt 

med stöd av tidigare forskning. 

5.8 Etiska överväganden 

Enligt de forskningsetiska principerna utgår insamlingen av intervjumaterialet till denna 

uppsats från fyra etiska punkter, som Bryman (2011: 131-132) presenterar: 

Informationskravet- Respondenten ska delges om studiens syfte samt med information om 

vilka olika moment, som kommer att ingå i intervjun. 

Samtyckeskravet- Respondenten medverkar frivilligt i studien och kan när som helst 

avbryta medverkan. 

Konfidentialitetskravet- Alla uppgifter om respondenterna behandlas med största 

försiktighet, så att personliga data förvaras oåtkomligt för utomstående. 

Nyttjandekravet- Informationen från respektive respondent används endast till studien. 

Följande etiska principer blev delgivna till respondenterna både vid första kontakten över 

telefon samt vid intervjutillfället. Respondenterna fick via förevarande - och övrig 

information möjlighet att själv besluta över sitt deltagande i studien. 

På grund av konfidentialiteten och integriteten namnges inte kommunen, där studien är 

genomförd samt att respondenternas namn är fingerade. Bryman (2011) nämner att en 

svårighet med kvalitativa studier är att bibehålla materialet avidentifierat. Studien ska även 

i första hand genomföras på ett sätt, som inte riskerar någon skada eller hot för 

respondenterna. Detta omfattar även människorna i respondenternas omgivning, eftersom 

de kan bli berörda av att respondenten benämner dem under intervjutillfället (ibid.). 

Studien har noggrant kontrollerats för att, så långt det är möjligt, omöjliggöra identifiering 

av respondenterna. 

5.9 Förförståelse 

Dalen (2015) skriver att förförståelse handlar om de uppfattningar, som vi i förväg bär på 

om ämnet och inriktningen gällande det som närmare ska studeras. Vidare menar Dalen 

(2015) att förförståelsen alltid finns med vid intervjutillfället, men kan bidra på ett mer 

positivt sätt om intervjuaren får en förförståelse av intervjupersonernas berättelser. 
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Uppsatsens författare anser sig ha erfarenhet och förförståelse kring ämnet via arbete som 

integrationspedagog på ett kommunalt hem för ensamkommande flyktingbarn. Individerna 

på boendet får, förutom från svenska skola och godeman, stöd av ett personalteam för att 

kunna integreras. Personalen på boendet har information om samhälleliga regler och 

möjligheter för olika kontakter, genom vilka ungdomarna lättare kan etablera egna 

kontakter beroende på vad som intresserar dem. I denna uppsats har författaren försökt att 

lägga en del av erfarenheterna åt sidan för att studien ska utgå med ett så förutsättningslöst 

förhållningssätt som möjligt. Författaren anser sig ändå själv haft en nytta av 

erfarenheterna, då det inneburit att ämnet inte varit helt främmande, utan att där funnits en 

viss förförståelse. 

6. Resultatredovisning och analys 

I detta kapitel redovisas resultaten av undersökningen, som baseras på intervjuer med fyra 

respondenter immigrerade från olika länder. Texten är indelad i fyra teman utifrån de 

resultat som framkommit ur intervjuerna: 

6.1 Presentation av respondenterna  

Jasmine - 26 år från Iran. Jasmine kom till Sverige vid åtta års ålder tillsammans med sin 

mamma och lillebror. Pappan anslöt sig till familjen vid ett senare tillfälle. Familjen flydde 

från Iran för att de ville ifrån det politiska förtrycket och för att pappan inte ville se 

Jasmine växa upp i ett land, där man såg ner på kvinnor. Jasmines föräldrar har haft en 

strategi när de anlände till Sverige, eftersom de varit medvetna om att de inte kommer att 

återvända till Iran. De har strävat efter att komma in i samhället och har tillämpat de 

normer och värderamar som finns i det svenska samhället för integrering. Föräldrarna har 

en bra syn på samhället och tycker att båda kulturerna är viktiga att bruka. Hennes släkt 

bor kvar i Iran och hon har mindre bra kontakt med dem men saknar en del av sina 

släktingar. Jasmine vill inte återvända till Iran och uttrycker det som att hon inte skulle 

klara av förtrycket mot människorna i landet. Jasmine är kristen. I hemmet pratade 

familjen bara persiska och svenska utanför hemmet. Idag studerar Jasmine till 

beteendevetare på universitetet och har som målsättning att fortsätta studera till 

magisterexamen. 

Mariah - 30 år från Kongo. Mariah kom till Sverige vid tio års ålder med sina föräldrar. 

Familjen flyttade till Sverige på grund av politiska problem i hemlandet. Grundtanken i 
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Mariahs familj var att de skulle ha återvänt till Kongo när oroligheterna lagt sig. Emellertid 

beslutade föräldrarna att inte slita upp barnen igen för att flytta tillbaka och stannade kvar i 

Sverige. Föräldrarna har lagt stor vikt vid att lära ut samhällsinformation och att motivera 

för studier för att Mariah ska klara sig i samhället. Nästan alla av Mariahs släktingar bor 

kvar i Kongo och hennes kontakt med dem är mindre bra. Mariah känner att hon inte vill 

återvända till Kongo. Hon uttrycker att hon inte skulle kunna gifta sig med en man som 

levt hela sitt liv i Kongo, och menar att det skulle innebära ett helt annat liv som hon inte är 

van vid. Mariah är katolik. Familjen hade som sed att prata franska i hemmet och svenska 

utanför hemmet. Idag studerar Mariah på universitetet till sjuksköterska. 

Passinneh -28 år från Gambia. Passinneh var nio år när föräldrarna valde att migrera  p.g.a. 

att de ansåg att det fanns bättre möjligheter i Sverige gällande utbildning och arbete. 

Passinnehs släkt bor kvar i Gambia, de har bra kontakt och han saknar dem. Inför 

framtiden delar han samma önskan som sin pappa; att  återvända till Gambia, bygga hus 

och starta ett eget företag. Passinneh upplever att föräldrarna integrerats väl i Sverige och 

förmedlar att han är stolt över sina föräldrar. Föräldrarna har motiverat Passinneh till att 

lära sig språket och studera hårt. Passinneh är muslim. I hemma talar familjen två 

afrikanska huvudspråk bestående av mandinka och wolof. Idag studerar Passinneh till 

civilingenjör inom datateknik på universitetet. Han är intresserad av datorer och ville 

utbilda sig någonting annat, då hans förra yrkestitel som flygtekniker inte ledde till arbete. 

Samir -27 år från Bosnien. När Samir var åtta år flydde familjen till Sverige då det bröt ut 

krig i landet. Han har nästan ingen släkt kvar i Bosnien, då större delen av dem flydde till 

Sverige tillsammans med hans familj. Samir är osäker på om han vill återvända till 

Bosnien, eventuellt på äldre dagar. Han tycker att Sverige har präglat honom så mycket 

under åren han bott här, att han har blivit van vid en viss livsstil. Föräldrarna kom till 

Sverige med en bra inställning och för att stanna. Föräldrarna har lärt Samir att engagera 

sig i samhället och förstår hur samhället fungerar för att känna tillhörighet. Samir är 

muslim. Hemma talar familjen bosniska och lever enligt bosnisk kultur. Idag studerar 

Samir internationella samhällsvetarprogrammet med inriktning mot sociologi på 

universitetet. 

6.2 Integration och tillhörighet 

Respondenterna upplever att deras föräldrars inställning har varit betydande i graden av 

tillhörighetskänslor och integration, eftersom de integrerats och socialiserats via 
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föräldrarna när de som barn immigrerade till Sverige. Nästan alla respondenter beskriver 

vikten av att utöva båda länders kulturer samtidigt: ”Går du till skolan t.ex., då pratar du 

svenska, men i samma stund som jag sätter fötterna innanför husdörren är det som vilket 

bosniskt hem som helst.” (Samir). En av respondenterna har en annan erfarenhet av 

föräldrarnas inställning: ”Läs, du måste gå in i ditt rum och läsa, jamen du kan ju inte 

hålla på och gå runt som om du är svensk. Du måste komma ihåg att du är en afrikan” 

(Passinneh). 

Förutom familjen har även andra aktörer i samhället fungerat som kanaler till integrering. 

Tre av fyra respondenter nämner att rent praktiskt har andra sociala kontakter, än de från 

den egna etniska gruppen, varit nödvändiga för tillhörighetskänslorna och integrationen. 

Mariah berättar hur umgänget med en granne hjälpt henne att integreras: ”Där fick jag 

socialiseras mer i samhället, blir mer accepterad. Det är tack vare min extra mormor, som 

jag känner mig så svensk som jag gör” (Mariah). Jasmine berättar i sin tur om hur skolan 

har spelat en viktig roll för henne:” ...som i skolan, då dom frågade mig om vi kanske 

skulle haft en ...persisk dag till exempel! Jag fick bjuda på persisk mat, som skolan hade 

ordnat. Det har ju gjort att dom andra har förstått mig bättre. Jag tyckte att det var kul att 

dela med mig och har på så sätt integrerats bättre” (Jasmine). 

Om resultaten från intervjuerna i uppsatsen appliceras på Crisp och Tuners (2011) teorier 

angående integreringsstrategier, använder sig tre av fyra respondenter av strategin 

integration. Detta framgår, i likhet med Zheng m.fl. (2012) studie, bl.a. av när 

ursprungskulturen behålls inom hemmet och den svenska kulturen utövas utanför hemmet. 

Passinnehs integrationssituation avviker, då han upplevt negativa sanktioner från sin 

familj när han avvikit från de förväntade förhållningssätten för en afrikan. De negativa 

sanktionerna som Passinneh upplevt kan kopplas samman med Ellis m.fl. (2010) studie, 

som menar att diskriminering vid integration även kan komma ifrån familjen eller den egna 

etniska gruppen. 

I likhet med den israeliska Kulturföreningen i Prashizky & Remennicks (2015) studie, 

sammanfogar och kombinerar Jasmines skola kulturella tillhörigheter genom olika typer av 

aktiviteter, och underlättar för integrering och tillhörighetskänslor. Denna typ av 

transnationella rum fungerar enligt Righard (2011) som en arena i ett socialt sammanhang. 

Jasmines upplevelse av att skolan underlättat hennes integration stöds även av Ellis m.fl. 

(2010), och Zheng m.fl. (2012), som menar att aktiviteter som för samman individer i ett 
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gemensamt intresse uppmuntrar tillhörighetskänslor och integration. Respondenterna har 

även liknande tankar kring hur integration genom kontaktfamiljer, grannar eller andra 

kontakter har hjälpt dem sedan de var barn. 

6.3 Diskriminering från samhället 

Samtliga respondenter beskrev en del negativa möten i samhället, där bemötandet upplevts 

som orättvist eller nedsättande. Ytterligare framkom att respondenterna upplevt 

diskriminering p.g.a. sitt utseende eller att de behandlats enligt stereotypa egenskaper för 

sin respektive etniska grupp.  

Två respondenter beskrev olika telefonsamtal, där samtalet via telefon först upplevts 

positiva, men vid det fysiska mötet mellan parterna förändrades det till negativa: ”De var 

så himla jobbigt för om jag sa vad jag hette så fick jag inte prata med nån, men när jag sa 

att jag hette mitt försvenskade namn, då gick det hur bra som helst. Så då åkte jag och 

skulle träffa en kvinna som hade valpar ”(Jasmine). Respondenten beskrev att hon 

använde ett försvenskat namn för att underlätta dess uttal, men även för att öka hennes 

möjligheter och att öka acceptansen. Detta har även inneburit negativa reaktioner: ”När 

jag kom så blev hon så chockad. ”Jaha, jag trodde du va svensk”. ” Ja, fast jag kanske är 

adopterad?! Det spela väl ingen roll” ! ”Ja men du har ju så svenskt namn”(Jasmine). 

Den andra respondenten berättar om en intervjusituation mellan henne, en studiekompis 

och en man: ”….det första han gör är att han hälsar på min tjejkompis, som var blond! 

”Ja, hej det var du som ringde?” ”Nej det var hon som ringde”, säger tjejkompisen och 

pekar på mig” (Mariah). 

I enighet med resultaten av tidigare studier (Montgomery & Foldspang, 2008; Ellis m.fl., 

2010; Zheng m.fl.,2012), har även samtliga respondenter i denna uppsats upplevelser av 

någon form av diskriminering, oavsett nationell eller kulturell tillhörighet. De negativa 

mötena, som samtliga respondenter upplevt, kan bero på en misstänksamhet från 

omgivningen. Ellis m.fl. (2010) menar att omgivningen har stereotypa förväntningar och 

antaganden på hur individer utmärker sin utländska härkomst. Det kan handla om 

antaganden kring namnet, utseendet samt eventuella brister i språket eller i de sociala 

koderna, oavsett hur länge individen befunnit sig i ett land. Samtliga respondenter hade 

upplevelser av negativa sanktioner från omgivningen, trots att respondenterna obehindrat 

förmedlat sig både språkligt och genom de sociala koderna i samhället. Detta kan 

exempelvis upptäckas vid beskrivningen av respondenternas telefonsamtal i olika 
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sammanhang. Mötet via telefon skapar först en känsla av samhörighet, men vid det fysiska 

mötet mellan parterna mottar respondenterna reaktioner från motparten, som subtilt syftar 

på att deras härkomst är en yttre markör som innebär en sämre status (jmf. Ellis m.fl., 

2010). 

6.3.1 Utseende och hudfärg som markör 

Mariah har bott i Sverige sedan tio års ålder, men upplever att hon blir bemött med ilska av 

omgivningen när hon identifierar och benämner sig som svensk. Hon menar att stora delar 

av motreaktionerna troligen är relaterade till hennes hudfärg: ”Ur ett samhällsperspektiv är 

det inte acceptabelt att säga, vare sig man är bland svenska eller invandrare, att man är 

svensk om man har den hudfärgen man har…” (Mariah). En annan respondent är varken 

mörkhyad, muslim eller bär slöja kultursenligt. Hon beskriver upplevelserna kring 

utseende och hudfärg som markör enligt följande: ” …. eftersom jag inte haft det där har 

jag inte känt det från svenskar. För jag har inte haft tillräckligt mycket av dom persiska 

sakerna, som gör att dom ska reagera på det” (Jasmine). Samtliga respondenter omges av 

vänner eller respektive, som anser att respondenterna är svenska eftersom de bor i Sverige, 

tänker på svenska och pratar svenska. För att undvika vidare frågor om ursprung har 

Mariah och Jasmine valt att börja svara med sitt hemland om någon frågar vilket land de 

kommer ifrån. 

Samhällets motreaktioner mot de två respondenterna kan förklaras genom Ellis m.fl. 

(2010) samt Crisp och Turners (2011) studier. Ur deras studier sett, har de två 

respondenterna använt sig av en identitet, som i samhällets ögon är oförenlig med 

markören de tilldelat dem. Motreaktionerna skapas av att Mariahs markör ”mörkhyad” 

säger att hon inte är svensk, eftersom svenskars markör är att de har ljus hudfärg (jmf. Ellis 

m.fl., 2010). Genom Jasmines citat kan en koppling ske till Ellis m.fl. (2010), Montgomery 

och Foldspang (2011) samt Zheng m.fl. (2012) studier. Jämfört med deras studier saknar 

Jasmine de yttre markörer som omgivningen tilldelat en muslimskt slöjbärande Iransk 

kvinna. Utan de yttre markörerna har Jasmine lättare för att anpassa sig och finna 

acceptans av omgivningen enligt förväntningarna. Genom att benämna ursprungslandet vid 

frågor om härkomst, svarar Mariah och Jasmine strategiskt för att uppleva mindre 

diskriminering (se Ellis m.fl., 2010). 

Samtliga respondenter upplever att utseendet och hudfärgen är faktorer, som begränsar 

dem i de sociala mötena i samhället:  ”…att man inte ens har tid att titta efter vad det är 
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som ligger bakom. Vad är det för person jag har att göra med, är det en intelligent person, 

vad har den att erbjuda mig och komma med, att folk är så himla begränsad liksom. ”jaha, 

ja, du måste komma från Afrika eftersom du är svart” (Mariah). Maria menar att i hennes 

fall hindras omgivningen från att se den verkliga individen p.g.a. att de fokuserar på 

hennes hudfärg. Två andra respondenter menar att identifieringen av individen p.g.a. 

hudfärg och utseende blir så ytlig: ”....många gör ju det enbart på utseendet” (Samir). 

Jasmine och Passinneh har aldrig tidigare reflekterat kring hur deras härkomst kan 

påverka dem negativt förrän de kom till Sverige. Jasmine har upplevt diskriminering 

genom att hon blir utslängd från ett bageri på grund av sitt utländska utseende. Efter den 

händelsen har hon börjat inse att det finns subtila skillnader mellan människor beroende på 

etnicitet. Passinneh berättar hur förvånad han blev när hans utseende helt plötsligt spelade 

en roll: ”Jag hade lätt att bli arg om någon sade jävla neger, för jag hade jag ingen aning 

om vad det var när vi kom hit, för i mitt hemland finns inget som heter jävla viting, jävla 

neger” (Passinneh). 

Både Jasmine och Passinnehs upplevelser relaterar till hur Crisp och Turners (2011) 

beskriver att individer med utländsk härkomst kan uppleva olika typer av förändringar efter 

invandring till ett annat land. Samtliga respondenters upplevelse av att deras sociala status 

försämrats sedan invandringen, stärks av Ellis m.fl. (2010) studie angående hur utseende 

och hudfärg kan ha en missgynnande effekt på statusen. 

Samtliga respondenter har upplevt olika former av diskriminering och att bemötandet 

från omgivningen påverkar dem mycket negativt: ”Då är det lite svårt att känna 

samhörighet kulturmässigt att man är svensk när folk reagerar på det sättet bara för att 

man har den hudfärgen man har” (Mariah).  

Respondenternas upplevelser kan kopplas samman med ett flertal tidigare studier 

(Montgomery & Foldspang, 2008; Ellis m.fl., 2010; Zheng m.fl., 2012), där tesen är att 

hudfärg är det främsta hindret mot integration. Ellis m.fl. (2010) antagande att hudfärgen 

blir en yttre markör för särskiljning av människor från olika länder kan förklara varför 

respondenterna upplever sitt utseende som en begränsning i integrationen. Fokus på den 

givna markören hindrar omgivningen från att och bemöta den verkliga individen samt att 

upptäcka andra faktorer, som skulle kunna bidra till samhörighet istället för särskiljning. 
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6.4 Diskriminering från den egna etniska gruppen 

Respondenter berättar att de besökt släkt och vänner i ursprungslandet vid ett flertal 

tillfällen. Samtliga respondenter upplevde att släkten uppfattat dem som kulturellt 

förändrade. Två av respondenterna upplevde att mötet med släkten var neutralt och 

berördes inte nämnvärt på ett negativt sätt. Respondenterna som beskrev att de fått 

negativa uppfattningar av mötet med släkt och vänner i hemlandet, uttryckte följande: 

”Alltså när ...jag var i Kongo, så säger dom ju att dom tycker att man inte är därifrån på 

ett sätt. Jag tyckte att det var så kul att åka för jag hade samma hudfärg, nu kommer det bli 

spännande att man kommer smälta in. För det första gick jag mycket snabbare påstod dom 

och så var det klädstilen. ”Vad menar ni, jag är ju ändå afrikan. Jag är ju ändå svart 

liksom” (Mariah). En annan respondent uttryckte att hon kände sig utanför och inte 

accepterad av släkten: ”För där kan  jag nästan känna distanserade känslor för... där kan 

jag känna hur dom har förväntningar på hur dom tycker att jag borde ha blivit som gör att 

jag känner mig lite utanför” (Jasmine). 

Jasmines känslor kan sammankopplas med Ellis m.fl. (2010) och Zhengs m.fl. (2012) 

studier, som beskriver att tillhörigheten till en grupp skapas genom att gruppen har 

liknande kulturella beteenden. Eftersom känslan av att inte bete sig rätt enligt rådande 

normer, upplever respondenterna diskriminering och begränsning vid att ingå i 

gemenskapen i ursprungslandet. De negativa sanktioneringarna bidrar till att 

respondenterna känner sig utanför gemenskapen och upplever bristande känslor av 

tillhörighet (Ibid.). 

Ur det transnationella perspektivet, som Righard (2011) behandlar i sin studie, kan det 

urskönjas hur respondenterna är medvetna om de transnationella flödena i form av sådana 

kulturella olikheter, som inte är godkända av den lokala kontexten i olika länder. 

Tillståndet som respondenterna hamnar i beror på respondenternas gränsöverskridande 

socialisering, som beskrivs i Ellis m.fl. (2010), Crisp och Turners (2011), Zheng m.fl. 

(2012) samt Prashizky och Remennicks (2015) studier. Genom gränsöverskridande 

socialisering har respondenterna olika erfarenheter av kultur från både hem- och 

ankomstlandet, vilken kan medföra att individen inte känner sig hemma i något av 

länderna. På samma sätt beskriver Gustavsson (2007) hur en transnationell individ 

upplever rotlöshet, när denne har gränsöverskridande relationer mellan hemlandet och 

ankomstlandet.  
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6.5 Anpassningsstrategier  

Samtliga respondenter identifierade sig med något, som de själva associerade sig själv till. 

Tre av fyra respondenter nämner att identiteten inte nödvändigtvis behöver vara någonting 

kulturellt eller etniskt betingat. Nationaliteten anser de vara oviktig, eftersom de inte 

identifierar sig varken som svenska eller som från landet de kommer ifrån. Två av 

respondenterna identifierade sig själv enbart efter sitt namn, varav en resonerade såhär:  

”Jag försöker göra dom förvirrade eller skapa en…skapa en stämning hos dom, som får 

svårt att associera mig.” ”… sådant sätt försöka få se… Samir istället för Samir-bosniern 

eller Samir-svensken” (Samir).  

Andra identifieringar visar sig vara mer svåra att greppa. En av respondenterna har ingen 

direkt identifiering av sig själv alls, utan beskriver den som: ”Min identitet är inte i vad jag 

jobbar med eller vad jag säger eller hur jag är, utan min identitet kommer från den kärlek 

som jag får av Gud och den kärlek jag ger tillbaka till Gud, och det är det som gör att jag 

är jag” (Jasmine). 

En annan respondent upplever att omgivningen inte kommer att förstå utan misstolka 

hans avseenden, och väljer därför att identifiera sig själv enbart genom sin hudfärg och 

nationalitet: ” Det enda jag kan säga om vem jag är, är att jag ser mig själv som en afrikan 

och att jag är stolt över vem jag är, även om nån skulle trycka ner mig, skulle jag inte bry 

mig”( Passinneh ).  

Vidare beskriver Passinneh valet av att identifieringen :” Det är nog ett val som man har 

gör i livet, för jag har valt att vara mig själv och vara afrikan så då tillhör jag inte svenska 

samhället... även fast individen inte tycker att jag ska va afrikan.” ”Jag kan acceptera att 

jag hamnat här, det får man ju ta, det är ju viktigt ” (Passinneh). 

Genom Samirs citat kan en koppling ske till att han använder sig av Crisp och Turners 

(2011) integrationsstrategier. Genom att skifta mellan de kulturella tillhörigheterna, 

förvillas omgivningen i att definiera och kategorisera honom, vilket kunnat leda till 

fördomar. Vidare skulle detta, som Samir själv beskriver, kunna leda till att han själv börjar 

identifiera sig som kategoriseringen. Med Crisp och Turners (2011) studie i åtanke, kan 

även Samirs förhållningssätt till sin identitet vara ett försök att eliminera stereotypa 

skillnader för att istället försöka skapa ett igenkännande. Detta kan i sin tur 

sammankopplas med försöken att undvika åtskillnad mellan ryska och israeliska individer i 

den israeliska Kulturföreningen i Prashizky och Remennicks (2015) studie. 
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Orsakerna till Passinnehs avståndstaganden kan vara många. Ett perspektiv kan vara att 

Passinneh utövar integrationsstrategin separation (se Crisp & Turners, 2011), p.g.a. att han 

upplever olika former av diskriminering, vilket försvårar den kulturella integreringen. I en 

sådan situation kan den egna etniska gruppen fungera som ett skydd för diskrimineringen 

som Passinneh upplever (jmf. Montgomery & Foldspang, 2008; Ellis m.fl., 2010; Crisp & 

Turners, 2011; Zheng m.fl., 2012).   

Ellis m.fl. (2010) samt Crisp och Tuners (2011) beskriver att individers anknytning till 

hem- och ankomstlandet skiftar beroende på hur väl individerna anpassar sig i samhället. 

Eftersom Passinneh uttrycker att han inte tillhör det svenska samhället kan slutsatsen dras 

att hans anknytning till Sverige inte är speciellt god. Därmed kan separation vara ett sätt 

för honom att bevara ursprungskulturen, vilket kan ske på det sätt, som Gustavsson (2008) 

nämner, d.v.s. att individen exempelvis via telefon har transnationella kontakter mellan 

hem- och ankomstlandet. 

Passinneh kan även använda markören ”afrikan” som en styrkande benämning av sin 

tillhörighet, vilket gör att hans mentala motståndskraft mot diskriminering ökar (se Ellis 

m.fl., 2010). Markören kan samtidigt innebära en svaghet, då den inger en tillhörighet och 

försvårar därför hans möjligheter för integration och tillhörighet. Detta sker genom att 

markören både bekräftas och accepteras av honom själv, när han identifierar sig som den 

diskriminerande identifiering, som samhället tilldelat honom (se Montgomery & 

Foldspang, 2008).  

Sett ur ett transnationalistiskt perspektiv, kan Passinnehs avståndstagande av 

tillhörigheten till det svenska samhället bero på att han känner sig främmande för de 

rådande svenska normerna och värderingarna, som skiljer sig från motsvarande i Gambia. 

Righard (2011) beskriver transnationalism i termer av att länka samman exempelvis de 

kulturella tillhörigheterna från olika länder. Vidare menar hon att normerna och 

värderingarna i ett land avgör till vilken grad transnationalitet kan utvecklas eller 

förhindras. I Passinnehs fall kan svårigheterna uppstå p.g.a. att samhället och omgivningen 

skiljer sig så mycket från det han är van vid, att han upplever en konstant avsaknad av en 

identitet. Crisp och Turners (2011) menar även att individer, som immigrerat tillsammans 

med sina föräldrar, kan uppleva svårigheter i att balansera två tillhörigheter. 

Tre av fyra respondenter beskriver hur de utövar en balansgång mellan de olika kulturella 

tillhörigheterna utan att göra avkall på någon av dem. Identiteten är något, som de själva 
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skapat mitt emellan de två tillhörigheterna. Respondenterna upplever att de, trots den 

personliga förändring som integration innebär, har tur p.g.a. möjligheten att kunna utöva 

två olika kulturella tillhörigheter. Respondenterna ger beskrivningar av att välja delar ur 

två tillhörigheter och att bevarandet av endast en kultur inte är något som eftersträvas: 

”Jag har valt att se ut det bästa av två världar och inte det sämsta så att jag har valt att .. 

selektivt anamma dom positiva svenska egenskaperna samtidigt som jag valt dom positiva 

bosniska egenskaperna och kombinera dom, istället för att bara förhålla mig till bara 

bosniskt, om det finns nåt sånt” (Samir). Det som eftersträvas, enligt vad tre av 

respondenterna beskriver, är att mildra kulturkrockar genom att försöka sudda ut stereotypa 

bilder av olika individer för att istället finna någonting gemensamt, som alla kan ta någon 

form av lärdom ifrån. Respondenterna menar att ett bevarande av en viss kultur därför är 

ointressant, eftersom ett sådant förhållningsätt inte gör mildringarna av kulturkrockarna 

möjliga: ”För min del har det också inneburit att jag har väldigt lätt att få kontakt med 

andra människor. Jag vet hur dom ska tas på ett annat sätt för att i och med att jag har två 

tillhörigheter, så vet jag ju hur man inte ska trampa andra på tårna, lite efter vart man är” 

(Mariah). Respondenterna uttrycker att de har blivit bra på sociala normer och har lärt sig 

mycket tack vare de två kulturella tillhörigheterna. De upplever därför att de integrerats väl 

i samhället. Respondenterna är noga med att betona att de inte ger upp sitt hemlands kultur, 

utan frivilligt väljer att tona ner det p.g.a. risken för negativa sanktioner. Samir beskriver 

det såhär: ”Jag kan inte säga att jag måste ge upp det bosniska, utan jag väljer mer att 

anpassa mig för att skapa en bra stämning mellan två individer” (Samir). 

Nästan alla respondenter har skapat en identitet mitt emellan två tillhörigheter. Enligt 

Zheng m.fl. (2012) kan individerna genom den typen av gränsöverskridande socialisering 

välja de värden som behövs för att möjliggöra ett närmande för en kulturell tillhörighet. 

Individerna lyckas därmed i sin integration genom att utöva och kombinera olika kulturella 

tillhörigheter med flexibilitet, vilket Crisp och Turners (2011) även framhåller i sin studie. 

Prashizky och Remennicks (2015) menar att den typen socialisering stärker 

sammanhållningen mellan individer och motverkar tillkomsten av gruppgränser. Detta kan 

kopplas samman med vad både uppsatsens respondenter, samt Ellis m.fl. (2010), kallar för 

att ha en balansgång eller att passa in enligt förväntningarna i ett socialt sammanhang. Den 

sociala integrationen för respondenterna kan förklaras genom det transnationella sociala 

rummet, som Righard (2011) menar fungerar som en arena i ett socialt sammanhang. Det 

transnationella rummet gör sig påmint när tre av fyra respondenter anser att bevarandet av 
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en kultur inte är något eftersträvansvärt, då arenorna med värderingar och normer inte har 

en given plats eller ett givet land (se även Gustavsson, 2008). Vidare innebär Righards 

(2011) transnationella brygga en sammanlänkning mellan olika tillhörigheter, vilket även 

respondenterna menar när de beskriver en strävan mot att mildra kulturkrockar samt finna 

likheter och gemenskap istället för skillnader. Individerna i Prashizky och Remennicks 

(2015) studie upplever på liknande sätt en frihet i att inte behöva välja kulturell 

tillhörighet, utan placera sig i mitten med en lika stark anknytning till båda ländernas 

kultur. Respondenterna i denna uppsats har inte upplevt att de behövt ge upp något av sin 

ursprungliga kultur vid anpassningen inför integrering. Crisp och Turners (2011) samt 

Prashizky och Remennicks (2015) bekräftar att individerna inte ger upp eller beblandar 

någon ursprungsidentitet med seder och traditioner, utan att de genom anpassning upplever 

tillhörighet med andra individer av annat ursprung. Genom Crisp och Turners (2011) 

resultat, och i enighet med denna uppsats, kan individerna genom anpassningsprocessen i 

integreringen skaffa sig andra sociala värderamar och genom dem uppleva tillhörighet. 

7. Slutsatser/Diskussion 

I detta kapitel kommer studiens slutsatser att presenteras och diskuteras utifrån syfte och 

frågeställningar, samt utifrån studiens teoretiska perspektiv.  

Syftet med studien var att undersöka individers upplevelser av tillhörighetskänslor genom 

ett socialt perspektiv av integration. Vidare fokuserar uppsatsen på individernas 

upplevelser av med- och motgångar under integrationsprocessen, samt hur individerna 

hanterar dem. Frågeställningarna har varit: 

1. Till vilken grad eller på vilket sätt upplevs social integration och tillhörighetskänslor? 

2. Till vilken grad eller på vilket sätt upplevs utanförskap och/eller diskriminering? 

3. Hur hanteras tillhörighetskänslor respektive utanförskap och/eller diskriminering av 

individerna? 

Studiens syfte och frågeställningar har behandlats genom innehållsanalys med en 

fenomenologisk ansats. Studien använde sig av en kvalitativ metod och frågeställningarna 

besvarades genom semistrukturerade intervjuer. Till studien har det transnationalistiska 

perspektivet använts som teori för att analysera materialet. 

Resultatet visar att samtliga individer från intervjuerna har på ett framgångsrikt sätt 

integrerats i Sverige redan som barn, då de upplever att det varit förhållandevis enkelt att 
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lära sig de svenska normerna, sederna och språket. Tre av fyra individer uttrycker att 

familjens stöd och omgivningens mottagande har varit betydande för integreringen och för 

känslan av tillhörighet. Individerna upplevde även att inlärningen av de svenska normerna 

och sederna utvecklats genom olika umgängesformer på exempelvis skolan eller på 

fritiden. Normativa och sedvanliga skillnader förekommer mellan hemlandet och 

ankomstlandet, men de har inte uppfattats som ett hinder för tre av fyra individer i 

samspelet med det svenska samhället i övrigt. 

Vidare visade resultatet att trots etableringen och integreringen i landet har individerna 

upplevt diskriminering i form av stereotypa förväntningar och antaganden om individerna. 

Upplevelserna av diskriminering på grund av utseende och hudfärg är genomgående hos 

samtliga individer och har upplevts som mest påfrestande. Detta har uppfattats som reella 

stoppklossar för tre av fyra individer i själva integrationsprocessen, men har inte inneburit 

permanenta integrationshinder i sig för individerna. Detta är även i linje vad tidigare 

forskning för fram. 

Individerna har upplevt diskriminering från både hemlandet och ankomstlandet, vilket 

har berott på att individen på något sätt har avvikit från de rådande och förväntade 

normerna i respektive land. Två individer upplever distanserade känslor till hemlandet på 

grund av diskriminering. 

Resultatet från studien visar även att tre av fyra individer hanterar sina 

tillhörighetskänslor samt diskriminering genom en anpassningsstrategi av bikulturell 

identitet. Identifiering sker då varken med hemlandet eller med Sverige utan individerna 

använder sig av den gränsöverskridande socialiseringen i det transnationella rummet. 

Genom denna strategi binds de inte upp mot någon speciell tillhörighet. Det transnationella 

rummet baseras på flera tillhörigheter där en växling sker beroende på sammanhang. 

Genom att välja och vraka i två olika tillhörigheter lär sig individerna att navigera i 

ankomstlandets samhälle genom olika tillhörigheters normer och värderingar. 

Kulturkrockar undviks och mildras genom att respondenterna i olika situationer läser av 

vilket beteenden som är förväntade och accepterade. Nästan alla respondenter från 

intervjutillfällena har en liberal uppfattning och uttrycker en önskan om en värld som 

bestod av en och samma plats. Ju fler likheter olika individer har med varandra, desto 

lättare har de för att förstå varandra och därmed inkludera varandra i respektive grupps 

gemenskap: ”Det skulle vara bra med en värld där man bortser ifrån hudfärg och länder. 
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Att det inte skulle finnas någon nationalitet utan sådär ”vart kommer du ifrån för land? Ja, 

jag kommer från jorden”*skrattar*. Man ska bara få vara, liksom”(Mariah, 2015). 

I resultatet framkommer det att individerna har upplevt diskriminering från både 

hemlandet och ankomstlandet. Genom ett citat upplever Mariahs förhoppningar om att 

smälta in med sin hudfärg bland övrig befolkning i Kongo. Trots sin mörka hudfärg 

upplever hon diskriminering av omgivningen vilket tyder på att hon på något sätt har 

avvikit från de rådande och förväntade normerna i landet.  

Genom en tolkning kan detta innebära att det inte är exempelvis Mariahs hudfärg, som 

fungerar som nyckeln till gemenskap och tillhörighet i Kongo, utan landets sociokulturella 

koder. Detta går helt tvärt om mot hennes upplevelser i Sverige där hennes hudfärg 

begränsar henne trots att hon är införlivad i normer och sedvänjor som råder. Detta 

avvikande kan förklaras genom att individen konstant bär med sig två olika länders 

tillhörigheter, som i vissa fall är oförenliga med varandras värderingsramar. 

Respondenterna är alla överens om att immigranter kommer att få utstå konsekvenser, 

som leder till utanförskap istället för integrering om de enbart utövar en etnisk tillhörighet. 

Respondenterna nämner att de använder sin valfrihet för att passa in på den offentliga 

arenan bland etniska normer och sedvanor. Det har lett till att en del individer accepterat 

tillskrivna markörer till en viss del för att undvika mer diskriminering medans andra har 

undsluppit diskrimineringen eftersom att de inte utövar t.ex något muslimskt och på så sätt 

smälter in i samhället. Individerna kan till en viss gräns röra sig fritt i samhället innan de 

utsätts för diskriminering p.g.a. andra faktorer. På ett sätt kan detta uppfattas som att 

respondenterna har en personlig valfrihet, men ingen fullkomlig valfrihet från 

omgivningen. Snarare tycks de uppleva att en rörelse- och valfriheten i samhället är 

begränsad, eftersom de utsätts för negativa, diskriminerande sanktioner när de inte håller 

sig inom accepterade gränser. Detta påminner om det transnationella perspektivet, där 

Gustavsson (2007) talar om accepterade transnationella flöden, som kan skiljer sig åt 

mellan olika länder. Individerna upplevs få en begränsad valfrihet av omgivningen.  

Passinneh återkommer ständigt till uttrycken ”stark individ” och ”afrikan” under 

intervjutillfället samt att inte låta omvärlden trycka ner honom. Begreppen utstrålar 

beslutsamhet, vilket kan tolkas som att han skyddar sig själv från att bli angripen eller 

påverkad och influerad på annat sätt av omgivningen genom att hävda sin tillhörighet. I 

motsats till de andra individerna anger Passinneh en tydlig etnisk kategorisering på sig 
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själv. Detta möjliggör en ”afrikansk” identitet, som inte skiljer sig nämnvärt genom 

normativa och sedvanliga likheterna med sin släkt i Gambia. Om det tolkas genom det 

transnationella perspektivet har Passinneh som muslim normer och sedvänjor från 

hemlandet, som är oförenliga med de svenska vad gäller kvinnosyn, jämlikhet, tider och 

arbete. Hans beslutsamhet kan bero på att hans tankar och planer om framtiden är att 

eventuellt flytta tillbaka till Gambia varför en möjlig slutsats kan dras att hans anknytning 

till Sverige inte är speciellt god. 

7.1 Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden har haft både för – och nackdelar i studien. Reflektioner kring hur 

vald metod har påverkat de framkomna resultaten återfinns även till viss utsträckning 

under reliabilitet (5.6) och återupprepas därför inte här. 

Svårigheter som upplevts i forskningsmetodiken var att finna respondenter, som fyller 

kriterierna för att vara lämpliga i studien. Ett flertal individer visade intresse för att delta, 

men visade sig inte vara lämpliga för studien eftersom de inte uppfyllde alla kriterierna. 

Hälften av de fyra respondenternas intresseanmälningar kom från informationsbreven, som 

sattes upp på universitetet, och de resterande två från annonseringarna i stadskärnan. En 

tankeställare är att alla respondenter studerar på universitet, vilket kan innebära att 

undersökningen kan visa ett skevt resultat. Ett urval av respondenter med olika 

sysselsättning, som exempelvis en arbetande, en arbetslös, en studerande och en som 

saknar utbildning, hade kanske gett ett något annorlunda resultat. Med föreställningen att 

individerna har fördelar och nackdelar beroende på vart de kommer ifrån, har 

respondenterna för denna uppsats möjligtvis haft det bra ställt eftersom samtliga har 

utbildning. På grund av en utbildning kan respondenterna vid ett ytligt betraktande ses som 

redan integrerade i Sverige, men uppsatsens författare har valt att förbise den betraktelsen 

för att se djupare. 

En annan svårighet med forskningsmetodiken var att inte ha kontroll över eller känna till 

vilka erfarenheter eller åsikter, som uppsatsens respondenter hade. Tankar som uppstod var 

om ovan nämnda faktorer kunde skilja sig från respondenternas svar, eller om de rentav 

bidragit till att en individ inte ville ställa upp. I den situationen var urvalet viktigt att tänka 

på, eftersom studiens omfattning inte var tillräcklig varken tids-eller omfångsmässigt för 

att kunna utöka antalet respondenter för mer variation på sysselsättningen. Kvale och 
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Brinkmann (2014) skriver att kvalitativa intervjuer är krävande både tids- som 

tankemässigt p.g.a. förberedelser, transkribering och analys av resultat. 

Studien är avgränsad till att undersöka social integration, men i åtanken fanns även att 

inkludera arbetsmarknads- och boendeintegration, men perspektiven valdes bort. Även om 

respondenterna som studenter skulle kunna arbeta som timanställda, skulle inte den typen 

av anställning ge en rättvisande bild över respondenternas möjligheter på arbetsmarknaden. 

Arbetsmarknadsintegrationen skulle beskrivas bättre om respondenterna hade ett längre 

vikariat eller en tillsvidaretjänst. Perspektivet boendeintegration valdes bort p.g.a. samtliga 

respondenter var bosatta i hyreslägenheter genom universitetet, och därmed skulle det 

perspektivet inte heller belysas på ett rättvisande sätt. 

Tjora (2012) menar att kvalitativa intervjuer aldrig kan säkra en fullständig neutralitet då 

intervjuarens engagemang både kan ses som en störning och en resurs. Under hela studien 

var uppsatsen författare medveten om att dennes arbete som integrationspedagog bidrog till 

en nära positionering till frågeställningarna. Studien har ändå sökt genomföras med ett 

objektivt öga, där så lite personliga föreställningar som möjligt har införlivats. Upprepade 

kontroller har gjorts under arbetets gång för att minimera att personliga föreställningar styrt 

uppsatsens innehåll. 

Det har också funnits en medvetenhet hos uppsatsens författare att de resultat, som 

framkommit genom intervjuerna inte kommer kunna ge några absoluta svar eller sanningar 

i en större skala. Det resultatet däremot kunnat visa är hur integrationen, utifrån uppsatsen 

frågeställningar, varit för en särskild individ. 

7.2 Vidare forskning 

En fråga som väckts under arbetet med studiens material är att en stor del forskning 

fokuserar enbart på att undersöka och studera immigranter, integration och 

diskrimineringen som immigranterna utsätts för.  

I Crisp och Turners (2011) studie framkommer information om att inhemska individer 

från ett land kan uppleva psykisk ohälsa och reagera negativt på mångfalden. Individerna 

upplever kulturens försvinnande genom samhällsstrukturens förändringar genom 

befolkningsökningen av olika etniciteter (Ibid.). För att förstå varför integration upplevs 

som svårpraktiserat och varför individer fortfarande kategoriseras p.g.a. etisk tillhörighet 

behövs vidare forskning om vad som händer hos den inhemska svenska befolkningen och 

hur de upplever Sverige som ett land bestående av mångfald med integration och 
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tillhörighet i fokus. Genom vidare studier angående upplevelser av integration från både 

inhemsk befolkning och immigranter, kan värdefull information utvinnas och gagna 

förståelsen för vad som krävs för en lyckad integration.  
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Bilaga 1 

 

INTEGRATION OCH TILLHÖRIGHET 

 

Jag heter Mari Fläckman och studerar till socionom på Mittuniversitetet i Östersund. 

Jag gör mitt Examinationsarbete (C-uppsats) nu och söker personer som vill vara med 

i en kvalitativ intervju.  

Min studie berör målgruppen unga vuxna individer som invandrat till Sverige som 

barn med sin familj. Studiens syfte är att undersöka individernas upplevelser och 

hantering av tillhörighetskänslor genom social integration.  

 

Föra att delta och passa i studien har jag vissa kriterier som jag önskar att du 

uppfyller. 

Dessa är: 

 Du är mellan 25-30 år 

 Har varit bosatt i Sverige sedan du var 8-12 år gammal 

 Båda dina föräldrar är födda utomlands 

 

 

- Intervjun kommer vara i cirka 60 minuter. 

- Intervjun kommer att spelas in på en bandspelare.  
- All information kommer att behandlas konfidentiellt och allt personligt  

  kommer avidentifieras i studien.  

- Intervjun är frivillig och du kan när som helst avbryta om du inte vill vara med 

  längre.  

 

Alla som deltar i intervjun bjuds på fika och får en biobiljett. 

Välkommen att höra av dig. 

 

Mari Fläckman 

Mob: 070-474 78 31 
 



Bilaga 2 

 

Intervjuguiden 

 

Ursprung/Bakgrund 

 

 Kan du berätta vem du är, ålder, ursprung? 

 Hur länge har du levt i Sverige? 

 Hur och varför emigrerade familjen från hemland för att immigrera till Sverige? 

 Hur ofta åker du till ditt hemland och hälsar på? Har du bra kontakter där? 

 Har ni någon gång funderat/trott att ni skulle återvända? 

 

Integration  

 Berätta om dina erfarenheter och upplevelser av ankomsten till Sverige?  

 Vad var dina förväntningar på Sverige?  

 Hur mycket anser du har hemkulturella normer, seder och värderingar en påverkan för 

integration? 

 Vad upplever du har varit eller är viktiga delar för en lyckad  integrering under 

etableringsperioden? 

 Vad har fungerat bra? Vad har varit lösningarna för dig? 

 Vad har fungerat dåligt? Vad har du mött för hinder? 

 

 Har du/upplever du distanskänslor för integrering eller en brist på tillhörighetskänsla till 

samhället? Om ja, varför i så fall? 

 Vad tror du skulle behövas till en ökad delaktighet mellan olika etniska grupper i ett samhället? 

 

Bemötande 

 Hur upplever du att du har blivit bemött av samhället? (enskilda individer, myndigheter)  

 Upplever du att du stött på fördomar/diskriminering angående ditt ursprung? 

 Har du upplevt ställda krav för att genomföra förändring i dina kulturella traditioner eller ditt 

beteende? Eller känner du att du kan behålla dina traditioner?  

 Upplever du att din egen syn/andras syn på dig själv har påverkat eller förändrat dig på något 

sätt? Om ja, på vilket sätt? (Om/ hur mycket har du har varit tvungen att anpassa dig?)   

 Har du fått sanktioner av vänner eller bekanta angående ”svensk” identitet nya traditioner eller 

förändrade normbeteenden? 



Tillhörighet 

 Kan du berätta om, och på vilket sätt i så fall, det finns en färdig berättelse om vem du är och 

var du känner att du tillhör? 

 Hur upplever du att andra identifierar och definierar dig? 

 Hur upplever du att det är att ha ”två tillhörigheter”? Känner du att det kan bli en konflikt?  

     (Har du upplevt osäkerhet i ”kultur-roller” i samhället/ vardagen.) 

 Din upplevelse om kulturkrock mellan kulturer? 

 Något du vill tillägga? 


