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Sammanfattning 

 
I denna uppsats har vi  intervjuer 

som har behandlat aspekter inom

semistrukturerad intervjuguide. Vi valde fyra personer (två män och två kvinnor) med 

ige under minst femton år. Syftet var att ta reda på vilka 

ociala processer som ligger bakom de faktorer som kan påskynda eller förhindra integration. 

r 

m hur 

på 

kom även att individen själv i samverkan 

ed ningen till 

het 

 Det 

le 

 använt oss har samlats in genom

 området integration. I dessa intervjuer har vi använt en 

 av en kvalitativ metod. Data 

invandrarbakgrund som vistats i Sver

s

Även en jämförelse har gjorts mellan männen och kvinnorna vilket visade på vissa skillnader.   

För kvinnorna hade integrationen huvudsakligen ägt rum på arbetsplatserna, medan den fö

männen ägde rum på deras fritid. En skillnad kunde även urskiljas i deras uppfattning o

kulturskillnader försvårade eller underlättade umgänget med samhället. Männen upplevde 

kulturskillnaden svårare än vad kvinnorna gjorde. 

 Den teoretiska utgångspunkten utgjordes av kunskapssociologisk och social-

konstruktionistisk inriktning. Inom den socialkonstruktionistiska inriktningen fokuserade vi 

symbolisk interaktionism.  Resultatet visade på de sociala mekanismer som ligger bakom 

förutsättningen för en lyckad integration som till exempel deltagande i samhället, goda 

språkkunskaper och socialt involverande. Det fram

m sociala processer i samhället bidrar till att integrationen ska bli lyckad. Anslut

teorin visade också på vad som kunde utgöra hinder gällande förutsättningen att integreras som 

till exempel negativt bemötande och fördomar. Resultatet visade på att respondenter i enlig

med de kriterier vi satt upp för en god integration hade lyckats integrerats på ett bra sätt.

framkom även att integration är en ständig pågående process som alla människor i ett samhäl

genomgår på grund av samhällsförändringar.  

 

Nyckel ord: integration, språk, deltagande, interagerande. 
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1. Inledning  

tegration är ett aktuellt ämne eftersom Sverige i dag är ett mångkulturellt samhälle. Debatter 

år ständigt i media. Partierna har olika uppfattningar om vilka frågor som är 

viktiga för integrationen. Nedan redovisas några partiers uppfattningar angående integration. 

gt menar de att denna mångfald 

ed 

 

t. 

                                                

In

om integration påg

 Moderaterna1 anser att invandringen är en stor tillgång för landet men anser att samhället 

har misslyckats med vissa aspekter, som till exempel det utanförskap som många invandrare 

upplever i dag. De anser att lösningen är att ge en större frihet till att kunna fatta egna beslut 

gällande bland annat bostad, skola och sjukvård. De menar att utanförskapet måste brytas 

inifrån individen genom att man tar makten över sitt eget liv.  

 Kristdemokraterna2   hänvisar till sin människosyn utifrån en kristen värdegrund när de 

beskriver sin uppfattning om invandring. De anser att det skapas en dynamik genom den 

kulturella mångfalden, samt en ekonomisk utveckling. Samtidi

kan skapa konflikter och för att kunna få en enighet måste vi ha respekt för varandra. För att få 

en så bra svenskundervisning som möjligt anser kristdemokraterna att den ska kombineras m

praktik. Genom att få delta i samhället genom till exempel lärlingsplatser eller arbete skulle 

detta påskynda språkinlärningen och det skulle även göra det lättare att komma in på 

arbetsmarknaden. De anser att språket är en viktig del för att integreras. 

 Vänsterpartiet3 menar att det inte finns någon speciell integrationspolitik. Integration går 

inte att åtgärda utan att beröra flera områden inom politiken. De anser att det är en helhetssyn 

på samhället som innehåller till exempel bostäder, kultur och arbetsmarknaden. Vänsterpartiet 

har många förslag på hur bland annat den etniska diskrimineringen ska bekämpas. De vill 

förbättra asylprocessen, då de menar att den idag är för lång. När det gäller arbete ska även de 

asylsökande få arbeta under tiden de väntar på om de får uppehållstillstånd eller inte.  

 Socialdemokraterna4 menar att ”det finns inga ”vi och dom ” det finns bara ”vi”. Vi 

måste ta ett ansvar tillsammans för att skapa ett samhälle där alla får plats och där alla mår bra.

För att komma in i samhället menar socialdemokraterna att arbete är det bästa sättet. 

Invandrarna måste få stöd med detta för att kunna komma in i samhället så fort som möjlig

Därför vill de ge arbetsförmedlingen extra stöd.  

De partier som har presenterats ovan har inte någon uttalad fientlig inställning till invandringen 

i Sverige.  

 
1 www.moderaterna.se 
2 www.kristdemokraterna.se 
3 www.vansterpartiet.se 
4 www.socialdemokraterna.se 
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Dessa partier ser invandringen som en möjlighet och resurs till det svenska samhället. Ett parti 

som inte ingår i regeringen är Sverigedemokraterna5 och de skiljer sig i uppfattningen om 

ar och 

rna 

 detta är när expressen skildrar hur en kvinna nekades arbete på ett 

 

 

tion i det svenska samhället. I Sverige finns det många etniska minoriteter 

om s

De problem vi vill studera är att få reda på vilka faktorer som styr integration så att den 

 växte fram är hur invandrarna själva 

rt syfte 

yfte  

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns eventuella faktorer/mekanismer som kan 

underlätta eller försvåra integrationen i det svenska samhället. I vår studie kommer vi att utgå 

                                                

invandringen. De anser att de är det enda parti som vågar tala öppet om de problem som 

uppstått med invandringen till Sverige. Deras uppfattning är att invandringspolitiken ska 

överge integrationstanken och övergå till assimilation för att förebygga gruppmotsättning

rotlöshet som annars uppkommer av att människor inte känner att de är en del av ett folk. 

Sverigedemokraterna menar att det blir för stora ekonomiska och sociala påfrestningar för det 

svenska samhället att klara av en ”massinvandring”. Anledningen till att Sverigedemokrate

uppmärksammas är för att skildra ett annat perspektiv nämligen att alla partier inte är positivt 

inställda till invandring.    

 Artiklar som skrivs i tidningar, till exempel expressen6 skildrar vissa svårigheter med 

integration. Ett exempel på

äldreboende på grund av att hon bar slöja då arbetsgivaren tyckte att det var ohygieniskt. 

Stadsförvaltningen skulle granska om klädpolicyn överlag kan vara diskriminerande. Exemplet

visar dels vad som kan försvåra och dels vad som kan underlätta integration. Försvåringen

innebär att arbetsgivaren i detta fall nekade arbete, men i och med att media publicerade fallet, 

vidtogs åtgärder. 

 Utifrån detta växte några funderingar fram angående vad som kan underlätta eller 

försvåra en integra

s ka samsas med majoritetskulturen, denna mångfald kan medföra både chanser och 

svårigheter gällande möjligheten till att lyckas med en god integrering.   

1.1 Problemformulering 

antingen blir lyckad eller misslyckad. En fundering som

upplever en lyckad respektive misslyckad integration. Med detta som bakgrund växte vå

fram. 

1.2 S

 
5 www.svergiedemokraterna.se 
6 www.expressen.se 
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från invandrarnas egna perspektiv.  Detta möjliggör en djupare förståelse av de faktorer som 

• Finns det faktorer som underlättar eller försvårar en integration i det svenska samhället? 

a faktorer kunna vara?  

 mellan de manliga och kvinnliga invandrarna gällande att 

  

1.4 Avgr

Uppsatsen behandlar inte vissa aspekter av synen på integration eftersom den enbart skildrar ett 

perspektiv, nämligen de som har invandrat till Sverige. Samtliga respondenter är bosatta i 

. Det fanns inte tid eller möjlighet för oss att kunna genomföra 

n se 

edogörelse för studiens kommande upplägg. Vi börjar med att i kapitel två 

klargöra de olika begreppen som vi använder oss av i studien, därefter följer tidigare forskning. 

s den metod vi valt att använda oss av, även hur vi gjort våra urval samt 

Nedan följer en definition av de begrepp som kan vara vida och mångtydliga. För att underlätta 

förståelsen vad vi syftar till i användandet av dessa begrepp skildras detta i följande avsnitt. Det 

är av informationen nedan vi har gjort våra tolkningar i användandet av de olika begreppen. 

underlättar eller försvårar integrationen i det svenska samhället. 

1.3 Frågeställning 

De frågor detta leder oss till är:  

Vilka skulle dess

• Finns det några skillnader

integreras? 

Vilka skulle dessa skillnader kunna vara?

 

änsning 

Gävle där vi själva bor

intervjuerna på annan ort, av samma anledning valde vi att begränsa oss till fyra personer. 

Studien hade annars blivit för omfattade då vi enbart syftar till att ge en inblick i hur det ka

ut i enskilda fall.  

1.5 Disposition 

Här följer en kort r

I kapitel tre behandla

kort om etiska överväganden, även validitet, reliabilitet och generaliserbarhet presenteras. Vi 

redogör även för vår förförståelse, intervjuernas utformning och bearbetning av materialet. 

Kapitel fyra innehåller teoretisk utgångspunkt. I kapitel fem presenteras resultat och analys, 

vilket följs av kapitel sex som är slutdiskussionen för denna studie. 

2. Bakgrund 

2.1 Begreppsdefinition 
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ärderingar samt konkreta eller påtagliga aspekter, till exempel objekt och symboler. Normerna 

tgör det som uppfattas som viktigt, värdefullt och önskvärt. De ger mening och vägledning för 

 när de samspelar i den sociala verkligheten. Normerna är ”regler” för beteendet. 

lar 

ning på utjämning av skillnader”. 

nd”. 

t 

cess genom vilken en kultur utplånas eller överges i mötet med 

h assimilation gäller bland 

Uti n

av inte

samhäl

Integra

det sve

för oss. Dessa punkter är grundade på ovanstående skildringar. 

• Att kunna förstå och göra sig förstådd genom det svenska språket 
                                                

1. Kultur 

Vår definition av kultur bygger på Giddens7 teorier om vad kultur innefattas av. Enligt Giddens 

är kultur de aspekter av samhället som är inlärda och inte nedärvda. Kulturen utgör en kontext i 

vilket individerna lever sina liv. Ett samhälles kultur omfattar uppfattningar, idéer och 

v

u

människor

2. Integration och assimilation  

Anledningen till varför vi väljer att definiera båda dessa begrepp är för att markera gränserna 

och skillnader dem emellan. 

Vårt ställningstagande angående vad integration innebär bygger på nedanstående definitioner 

av de båda begreppen. 

• Integration enligt Nordstedts svenska ordbok 8 – ”Sammansmältning av olikartade de

till en enhet ofta med beto

• Integration enligt nationalencyklopedin9 – ”Ett sätt att få invandrare och flyktingar att 

anpassa sig i ett nytt la

• Assimilation enligt organisationen ”Sverige mot rasism” 10 - Begreppet används för at

beskriva den pro

majoritetssamhället. Detta görs genom hårda krav på anpassning till dominerande 

normer för socialt beteende. Skillnaden mellan integration oc

annat att språk, religion och de sociala normer som ska anpassas till den dominerande 

kulturen. 

frå  ovanstående skildringar av integration och assimilation blir vår tolkning och definition 

gration följande: deltagande i det svenska samhället på lika villkor som resten av 

let samt kunskap/allmänbildning gällande hur det svenska systemet fungerar. 

tionen hindrar inte invandrarna från att behålla sin kultur samtidigt som de blir en del av 

nska systemet/samhället. Nedan följer punkter på kriterier för vad integration innebär 

 
7 Giddens, 2003:37-39 
8 Nordstedts Svenska Ordbok, 1990:432 
9 www.ne.se   
10 www.sverigemotrasim.se  

 7

http://www.ne.se/
http://www.sverigemotrasim.nu/


• Delaktighet i det sociala livet genom arbete/studier och socialt umgänge på fritiden 

• Icke segregerade områden när det gäller bosättning 

• Allmänbildning/kunskap om det svenska systemet  

• En inblick i kulturen som: seder, bruk, normer och värderingar. 

3. Svensk/ invandrare 

När vi definierar vem som faller inom kategorin invandrare eller svensk har vi utgått från 

Gid n an lär sig en livsstil 

som  

ska  ociala samspelet och individen 

anp a vå generella faser: 

siva kulturella 

 innefattar språk och grundläggande beteendemönster som grund för 

 

et. 

 socialisationen 

i et , kan 

placera

omtolkningen av den kulturella inlärningen. Individen anses alltså för att integreras vara 

tvu

Den so

som sv

dien, 

 

p är utförd av 

                                                

de s11 socialisationsteori. Enligt Giddens innebär socialisationen att m

 tillhör samhället. Individen lär sig ett ”lämpligt beteende” och blir medveten genom att

ffa sig kunskaper om kulturen. Kulturen utvecklas i det s

ass r sig efter omgivningen. Socialisationen innehåller t

1. Den primära sker under barndomen, i denna sker den mest inten

inlärningen som

kommande lärande. 

2. Den sekundära hjälper individen att lära sig de normer, värderingar och uppfattningar 

som utgör mönstret för den aktuella kulturen. Påverkan av kulturen innebär inte att vi

berövas en individualitet eller fri vilja, i denna identitet ingår nationalitet eller etnicit

Utifrån dessa perspektiv har vi definierat de individer som upplevt den primära

t annat land samt kommit in i en ny fas inom den sekundära socialisationen i Sverige

s inom kategorin invandrare. Anledningen till detta är att i den sekundära fasen sker 

ngen att lära sig nya ”kulturella koder”, bestående av de delar beskrivna ur Giddens teori. 

m upplevt den primära socialisationen i det svenska samhället anser vi kan betraktas 

ensk. För att den grundläggande kulturella inlärningen sker i den primära 

socialisationen. 

2.2 Tidigare forskning 

Den forskning som presenteras i detta avsnitt är relevant för vår uppsats, då den första stu

som har utförts av Ahmadi12 anknyter till den jämförelse vi vill göra mellan män och kvinnor.

Den andra studien, utförd av Kymlicka13 skildrar samhällets bemötande av kulturella 

minoriteter, vilket vår uppsats också behandlar. Den sista forskningen som tas up

 
11 Giddens, 2003:42-43 
12 Ahmadi, 2001:39(3) 

, 2006) 13 Kymlicka, 1998 (SOU
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Kamali14 och den belyser att det inte bara är en grupp som ska integreras, utan alla människor i 

 

a 

hade 

mna 

et 

enna rättighet av relevans. En väsentlig del av 

t. 

 

ing till 

                                                

samhället måste genomgå en integration, detta är relevant för vår teori i uppsatsen. 

Ahmadi15 har utfört en undersökning bland invandrare omfattande iranska män och kvinnor. 

Den handlar om skillnaden mellan mäns och kvinnors förutsättningar och förmågor att

integreras i det redan etablerade svenska samhället. Det faktum att invandrarna var tvungna att 

bryta med sin gamla kultur och socialiseras in i en ny kultur medförde en identitetskris16. De 

var tvungna att omtolka sin identitet både på en personlig och en social nivå . I denn

undersökning framkom att kvinnorna hade det lättare att integreras. Anledningen var bland 

annat att kvinnornas förutsättningar i det svenska samhället förändrades på så vis att de 

större möjligheter att skaffa sig en karriär. Ytterligare en förklaring var att kvinnorna i det 

svenska samhället upplevde att de har lagen på sin sida 17. Männen hade det svårare på grund 

av att deras nya situation kunde innebära att de som var högutbildade var tvungna att lä

sina ”statusyrken” i sitt eget hemland och tvingas ta ”sämre” arbeten i Sverige om de hade 

turen att få ett arbete överhuvudtaget. De kände sig mer osäkra i sin identitet och kände sig 

obekväma i sin nya sociala roll 18.  

  Kymlicka19 behandlar vissa väsentliga aspekter gällande mångkulturell politik. Han 

skriver om grupp – differentierade rättigheter i tre punkter, varav vi anser de två sista vara 

aktuella för integrationen i det svenska samhället. För det första Polyetniska rättigheter vilk

innebär särskilda rättigheter för etniska minoriteter. För att en grupp ska kunna få hjälp att 

behålla sin egen kulturella särart är d

grundtanken inom integrationen är att låta etniska minoriteter behålla sin kulturella identite

Exempelvis kan detta gälla rättigheter för kvinnorna att bära slöja. Rätt till särskild 

representation som innebär att det är viktigt även för minoriteter i ett samhälle att känna sig 

representerade. Denna rättighet har stor betydelse när det gäller att representeras bland dem

som styr landet för att minoritetsgruppernas röster ska bli hörda20.  

  Kamali21 skriver i sin rapport (SOU, 2006) viktiga kritiska synpunkter på 

integrationstänkandet. Kamalis ståndpunkter strider mot Kymlickas positiva inställn

integration som en lösning på segregationen. Kamali menar att integrationen leder till 

 

998:35 (SOU, 2006) 

14 www.regeringen.se  
15 Ahmadi, 2001:39(3):121–135 
16 ibid:12 
17 ibid:9  
18 ibid:10 
19 Kymlicka, 1
20 ibid:40 
21www.regeringen.se 
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segregering istället för att vara lösningen till den. Han anser att risken med 

integrationstänkandet är att den grundar sig på ett ”vi och dem” tänkande.  

nvandrarna 

ig efter 

r det missförstånd 

tegrations tänkande 

 

ela 

1. Mätprecision – grova uppskattningar ses som kvalitativa och precisa uppskattningar ses som 

.  

aktär och egenskaper så som fenomenet i sig, istället för 

na studie valt att använda oss av en kvalitativ metod. För att förklara varför vi 

 

men som vi upplever är i sin grund kvalitativa25. 

ter 

s. I denna undersökning vill vi göra en djupdykning på ett sätt som inte de 

andra metoderna kan tillåta oss att göra. Den form av representation vi vill göra kan inte 

återges i siffror utan måste beskrivas så att man får en förståelse av själva fenomenet i sig.  

Samhället anses vara indelat i två olika grupper ”svenskar” och ”invandrare”22. I

måste genomgå en viss process för att räknas som en etablerad del av samhället. Denna syn 

grundar sig på att de svenska normerna och värderingarna är ”rättesnöret” att anpassa s

för att bli accepterad. Lösningen menar Kamali ligger i att få upp ögonen fö

som uppstått om vad integration innebär. Misstaget ligger i att man inom in

delar upp människor i två grupper varav enbart den ena ska integreras. Lösningen är att se till

det faktum att integration är någonting som alla människor måste gå igenom. Den omfattar h

samhällets grupper eller individer23. 

 Dessa olika undersökningar belyser väsentliga aspekter inom integrationen gällande 

diskussioner om olika faktorer som är av betydelse för om en integration kan lyckas eller 

misslyckas. Även en viktig kritik mot integrationens grundtanke presenteras. 

3. Metod  

I valet av metod har vi utgått från de tre huvudsakliga skillnaderna mellan kvantitativ och 

kvalitativ metod. De flesta forskare är överens om att det är dessa skillnader som skiljer 

metoderna åt, dessa är: 

    kvantitativa

2. Subjektivitet och objektivitet – då subjektiviteten hör till den kvalitativa metoden och 

    objektivitet till den kvantitativa metoden.  

3. Skillnaden mellan kvalitativ kar

     uträkningar24.  

 Vi har i den

valt en kvalitativ metod kommer vi att ange vad denna metod tillför oss som inte de andra

alternativa metoderna kunde tillföra. Alla feno

En kvalitativ undersökning som denna söker inte objektiva fakta utan människors erfarenhe

av en social proces

                                                 

 Svensson 1994:19 

22 www.regeringen.se 
23 ibid:11 
24 Starrin &
25 ibid:11 

 10



 Av denna anledning har vi valt en deskriptiv studie med den kvalitativa metodens 

möjlighet att representera och studera ett fenomen på detta sätt.  

Studien handlar om människors subjektiva upplevelser, vilket gör att den kvalitativa metoden 

lämpar sig väl. Det går därför inte att representera i standardiserad form vilket man gör inom 

den kvantitativa metoden. Studiens ämne hör till humanvetenskapen som är för komplex för at

kunna förstås inom ramen av en mekaniskt standardiserad världsbild. Vi studerar människ

och inte ting som fungerar i enlighet med enkla mekaniska kausala lagar. Detta är vad vi har

t 

or 

 

alitativ 

 till 

Eftersom i den primära socialisationen sker den mest grundläggande kulturella inlärningen. 

vet anser vi vara rimligt eftersom det är mycket som sker när individen påbörjar 

. 

tt 

 att 

                                  

utgått från när vi valt metod men vi är även medvetna om att distinktionen kvantitativ/kv

kan uppfattas olika mellan olika forskare. 

 I vår studie är vi ute efter att undersöka en företeelse (integration). I detta fall blir det 

relevant med sambandet mellan företeelse - egenskaps – innebördssökande (FEI). FEI hjälper 

till att studera strukturer och processer i en företeelse och att undersöka samband mellan olika 

företeelser. Eftersom det är människor och sociala fenomen vi studerar kan vi inte låta oss 

präglas av den deterministiska syn som kan finnas inom positivismen kvantitativa metoder26. 

3.1 Urval  

Vi valde ut fyra personer till vår undersökning, två män och två kvinnor, utifrån vår egen 

umgängeskrets eftersom de uppfyllde de kriterier vi ville att respondenterna skulle uppfylla. 

De skulle ha varit bosatta i Sverige tio till femton år. Vi tog även hänsyn till åldern på 

respondenterna, då de skulle ha varit omkring tjugo år när de kom till Sverige. Anledningen

detta är att de ska ha vuxit upp (genomgått den primära socialisationen) i sitt hemland. 

Tidsperspekti

en ny fas inom den sekundära socialisationen, mentalt, praktiskt, ekonomiskt och socialt27

Därför anser vi att tio till femton år verkar rimligt för att integreras, men vi är medvetna om a

det kan ta både kortare och längre tid, beroende på individen själv. Vi såg även till att 

respondera inte var bosatta i samma bostadsområde. Om de skulle ha bott i samma 

bostadsområde finns det en risk för att resultatet hade kunnat bli för ensidigt då vi anser

bostadsområde kan vara en av faktorerna som kan påverka integrationen.  

3.2 Etiskt övervägande 

Våra nyckelord när det gäller etiska överväganden har varit integritet, ärlighet, information. 

               
26 Starrin & Svensson 1994:20-21 
27 Giddens, 2003:42-43 
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Angående respondenterna har vi ansett det vara av vikt att tillämpa anonymitet i hanter

personuppgifter gällande dessa personer. Informationen och ärligheten har tillämpat

viset att vi har informerat respondenterna om vårt syfte med studien.  

Kravet på integriteten har inte enbart uppfyllts genom anonymitet utan äve

andet av 

s på det 

n frågorna är 

formulerade på ett sådant sätt att de inte riskerar gå över integritetsgränsen.  

ra grundreglerna som ligger till grund för etiskt övervägande: 

a 

nyttja den 

 

tegration och 

 att se vad 

som hindrar eller påskyndar integrationen.  

a behandlar enbart det som hör till våra 

et 

d 

de29. 

Vi har även använt oss av de fy

information, samtycke, nyttjande och integritet28. Grundreglerna innebar att vi informerade 

respondenterna om vad vår studie går ut på och varför vi vände oss till dem, vi informerade 

även om att vi inte gör någonting utan deras samtycke. Vi klargjorde även för deras rätt att dr

sig ur och avbryta när de ville. Information gavs även om hur vi tänkt 

information/data vi samlade in och att vi var skyldiga att värna om deras integritet.  

3.3 Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet 

Eftersom detta är en kvalitativ undersökning är reliabiliteten väldigt låg eftersom det har att 

göra med korrekt angivna mätningar och räkningar. Vad som däremot blir aktuellt för denna

kvalitativa studie är validitet som innebär att vi har undersökt det vi verkligen ska undersöka 

och inget annat. Validiteten i vår studie ligger i att vi noga definierat begreppet in

dess innebörd i just denna undersökning. Samt vilka faktorer det är vi ska studera för

 I undersökningen har vi sett till att intervjufrågorn

definitioner av integration och de faktorer som är aktuella för påskyndandet eller förhindrand

av integration. Vi har även sett till att koppla empiri till teori som är lämpad för det vi 

undersöker och därmed gjort en så kallad empirisk förankring. Överskådligheten är underlätta

genom att vi har skapat en god struktur. Gällande generaliserbarhet gör vi inte anspråk på att 

kunna generalisera en rikstäckande representerbarhet eftersom vi enbart utfört intervjuerna med 

ett fåtal individer. 

Dessa individer har subjektiva individuella erfarenheter av hur de själva integreras i samhället. 

Syftet är att ge ett exempel och en inblick i hur det kan se ut i individuella fall. Vi har även 

tagit hänsyn till perspektiv - medvetenheten vilket innebär att fakta är perspektivberoen

Det innebär att vår förståelse och tolkning bidrar till det perspektiv vi har när vi analyserar 

fakta. 

                                                 
28 www.codex.uu.se  

994:165 29 Starrin & Svensson 1
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Vi undanhåller inte läsaren detta perspektiv, på så vis blir studien tillgänglig för kritisk 

granskning. Framställningen av intervjuerna är objektiv i den bemärkelsen att vi har försökt 

inte lägga in för mycket av våra egna tolkningar. 

3.4 Fö

att 

rförståelse 

e i 

turmöten. Vi är båda kvinnor vilket även kan 

påverka resultatet gällande jämförandet mellan kvinnor och män, så till vida att det finns en 

dens till att lättare associera till hur det är att vara kvinna.  

erna 

delades upp två per dag (en på förmiddagen och en på eftermiddagen) så att tillfälle skulle ges 

tervjun skulle äga 

 skedde i 

ead32. Vi kommer även att använda oss av Berger och 

Luckmann33 vilka också tillhör symbolisk interaktionism dock även med kunskaps sociologisk 

g är den teorin enbart tagen av Berger34. 

l 

h 

tiv.  

 

                                                

Vi är medvetna om att resultatet kan vara subjektivt eftersom vi styrs av vår förförståels

undersökningen. Många av våra privata bekanta kommer från andra kulturer och därför präglas 

vår vardag av problematiken som kan uppstå i kul

risk att vi kan ha en ten

3.5 Intervjuernas utformning och bearbetning av materialet 

När vi utförde våra intervjuer följde vi en intervjuguide30. Ingen bandinspelning har 

förekommit eftersom vi ville skapa en avspänd atmosfär. Vi var två som antecknade vid 

samtalen och detta minskade risken för att gå miste om det som berättades. Intervju

för att kunna sammanställa svaren. Respondenterna fick själva avgöra vart in

rum med tanke på att de skulle känna sig bekväma. Detta resulterade i att intervjuerna

hemmiljö samt på en arbetsplats 

4. Teoretisk utgångspunkt 

Följande avsnitt kommer att beskriva de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

analysen av våra intervjuresultat. Vi börjar med att redogöra för Månssons31 beskrivning av 

symbolisk interaktionism enligt M

inriktning. När det gäller internaliserin

 Mead35 menar att det pågår ett samspel mellan människor i ett samhälle. I detta samspe

utvecklar individen sin identitet. Individen jämför sig själv med samhällets normer, kultur oc

värderingar. Utifrån detta lär sig individen att uppfatta sig själv utifrån samhällets perspek

 
30 se bilaga 1 
31 Månsson, 2003 

uckmann, 1966 

 2003:157 

32 ibid:157 
33 Berger och L
34 Berger, 1969 
35 Månsson,
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Individen lär sig tolka omgivningen utifrån de ramar som format verklighets- 

uppfattningen, det är detta samspel som kallas för interaktion. I denna interaktion är språket av 

eningen konkret genom att man sätter ord på den mening man vill få förstådd.  

ndra individer 

av 

tt 

t. Individen är 

bjektet och ”me” står 

 

 

nebär att 

 

     

stor betydelse eftersom utan språket kan man inte förmedla sig till andra. 

Det är språket som utgör förståelsen och därmed överenskommelsen människor emellan 

eftersom det gör kommunikation möjlig. Att göra sig förstådd genom språket är att göra 

m

Denna process kallar Mead36 för objektivisering av mening. I samspelet med a

påverkas man av andras bemötande och attityder. Som man blir bemött bemöter man även 

andra, denna företeelse kallar Mead37 för elementärt socialt beteende. 

 Jagmedvetande innebär att individen är ett objekt som tillskrivs/blir tilldelad en roll 

andra. Rollen utgör ett medvetande om vem man själv uppfattar sig vara vilket leder till e

jagmedvetande38. Människan beskrivs dels som ett subjekt och dels som ett objek

ett objekt för sig själv som handlar i enlighet med detta och på så vis blir ett subjekt. Objektet 

utgörs av det som är passivt tillskrivet och utifrån detta börjar individen handla och  blir 

därmed ett subjekt. Detta kallar Mead39 för I and me, där ”I” står för su

för objektet. Den som analyserar den objektiva identiteten, är den generaliserande andre, som

innebär att samhället kategoriserar och tillskriver en individ en viss roll eller egenskap som 

han/hon kommer att handla efter. Den generaliserande andre skiljer sig från den signifikante 

andre genom att det inte rör sig om en individ utan ett ansiktslöst samhälle som generaliserar 

och kategoriserar en individ. Hit hör även normerna som tillhör den generaliserande 

andre/samhället som innefattar familj, utbildning, religion, ekonomi, institutioner, politik med 

mera40. Den generaliserande andre innefattar en social struktur där en personlighet skapas. Det

är enbart när en individ placerat sig inom ramarna för en social struktur som till exempel ett 

samhälle utgör. När en roll har skapats i den sociala strukturen har han/hon blivit en del av 

samhället41.  

 Berger och Luckmann42 redogör för processen bakom kategoriseringen vilket in

dela in människor inom olika föreställda grupper. Denna kategorisering styr människors sätt att

förhålla sig till varandra, eftersom man behandlar andra människor i enlighet med vad man har 

för syn/förförståelse av dem.  

                                            
:46-47 

63 
h Luckmann, 1966:45  

36 Månsson. 2003
37 ibid:158 
38 ibid:160 
39 ibid 
40 ibid:161 
41 ibid:1
42 Berger oc
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Denna process utgörs av ett möte ansikte mot ansikte i vilket man kategoriserar den andre. 

Individer delas in i olika grupper i– “as ´a man´, ´an American´, ´a salesman´, ´an integrating 

ära socialisationen genomgår individen två stadier. I det första 

 

onflikt som utgörs av att 

e 

 på 

 ny 

ett år. I dagsläget driver 

han ett eget företag. Familjen består av fyra barn samt hans fru som också kommer från en 

annan kulturell bakgrund än den svenska. De är bosatta i ett bostadsområde där deras grannar 

endast består av svenskar. 

fellow ´ and so on”43. Kategoriseringen är ömsesidig. Människor kan ha förutfattade meningar 

om varandra i form av fördomar och dessa leder till antaganden. Ett antagande leder till ett 

annat antagande som styr våra uppfattningar och våra handlingar44. 

 I den primära och sekund

stadiet (den primära socialisationen) finns socialisationsagenter i barnets närmsta sociala miljö 

såsom föräldrar, dagis och förskola . I det andra stadiet (den sekundära socialisationen) utökas

socialisationsagenterna och på så vis kommer individen i kontakt med en annan verklighet som 

omformar synen på denna verklighet. Exempel på detta kan vara institutioner, skola och 

arbetsplats. Mellan dessa stadier i socialisationen kan det uppstå en k

den primära inte stämmer överens med den sekundära socialisationen. Detta kan innebära att d

normer man har socialiserats in i under det första stadiet hamnar i konflikt med normerna inom 

det andra stadiet enligt Berger och Luckmann45. Framgångsrik socialisation är när den 

subjektiva verklighetsuppfattningen stämmer överens med den objektiva. Hur individen ser på 

sig själv måste stämma med hur den generaliserande andre och den signifikante andre ser

individen. Socialisationen är en ständigt pågående process46.  

 Berger47 redogör för internaliseringen som är en del av socialiseringen. Denna process 

innefattar att samhället som man ser det eller upplever det blir en del av en själv. 

Processen upprepas när man träder in i ett nytt socialt sammanhang som till exempel en

social grupp. I detta fall utgörs den nya sociala gruppen av samhället. 

5. Resultat och analys 

Innan vi börjar presentera vår analys och det resultat som framkommit under våra intervjuer 

kommer vi här att kort presentera våra respondenter.  

Vi kommer att kalla dem för Josef, Muhammed, Saida och Nasir.  

 Josef var tjugo år när han kom till Sverige och har bott här i tjugu

                                                 
43 Berger och Luckmann, 1966:45  
44 ibid:46 
45 ibid:151-152  
46 ibid:192 
47 Berger, 1969:111 
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Muhammed var tjugofem år när han kom till Sverige och har bott här i tjugo år. Även han 

. 

ommer från olika kulturer. 

o år. Hon driver ett eget 

es man som kommer från samma kultur. Deras bostadsområde 

dessa till de 

 samhället) skapas deras 
48

erson och väldigt social. Jag är väldigt initiativtagande, jag har startat ett 

et finns människor från olika kulturer, svenskar, muslimer, ja allt möjligt. Jag 

känner mig mer som svensk än invandrare. Eftersom jag är en öppen person så har det varit lätt 

a in i det svenska samhället. (Josef) 

n 

 att jag 

t det svenska samhället, de tog emot mig så bra när 

om 

                                                

driver eget företag. Muhammed är gift med en svensk kvinna och de har två barn tillsammans

De bor i ett bostadsområde där det finns många som k

Saida kom till Sverige när hon var tjugosju år och har bott här i tjug

företag och är gift med en man från sin egen kultur. De har ett barn tillsammans och är bosatta i 

ett bostadsområde där största delen består av svenskar. 

 Nasir kom till Sverige för tjuguett år sedan och har bott här i tjugofem år. Hennes familj 

består av två barn och henn

består övervägande av svenskar. Hon arbetar som personlig assistent. 

 Under våra intervjuer framkom det olika nyckelord, vilket vi har valt att kategorisera in i 

sju olika teman. Vi kommer att förklara vad de skildrar och sedan har vi anknutit 

teorier som presenterades och redogjordes tidigare i teoriavsnittet. Sedan redogör vi för våra 

insamlade data, genom citat och därefter analyserar vi vad vi har kommit fram till genom de 

olika teoretiska begreppen. 

 

Delaktighet och identitet 

När olika kulturer ska interagera med varandra (i detta fall det svenska

identitet i relationen till samhällets normer och värderingar enligt Mead . Den identitet som 

skapas består i detta fall av beteckningen invandrare respektive svensk. När det gäller 

delaktighet och identitet berättade respondenterna: 

 
Jag är en öppen p

fotbollslag, där d

för mig att komm

  
Sverige känns mer som ett hem för mig än födelselandet. Eftersom jag själv är en drivande perso

och jag fick arbete ganska så snabbt när jag kom till Sverige har också varit en orsak till

känner mig hemma här. Jag är så tacksam mo

jag kom hit. (Muhammed)  

 

Jag är själv en person som engagerar mig i saker och ting, jag har ett stort intresse av att vara 

delaktig i det svenska samhället. Eftersom jag har ett eget företag och träffar många människor 

dagarna så underlättar det också. På det viset känner jag mig delaktig i det svenska samhället. 

(Saida) 
 

48 Månsson, 2003:163 
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Jag gick en datakurs där det var många svenskar som gick, där lärde jag känna många svenskar 

och jag fick praktisera det svenska språket. Detta har varit till en stor hjälp för mig att komma in

samhället. Sedan är jag en person som hänger med. (Nasir)  

 

 i 

osef känner sig mer som ”svensk än invandrare” vilket kan tyda på att hans identitet har börjat 

präglas av sam an 

inte längre se

bemöter honom

ocialiserad och fått en ”svensk” identitet. Muhammed menar att Sverige ”känns mer som ett 

hem än födel r 

överens med 

samhälle som ig själv.  Muhammed och 

 

er 

lt 

                                                

J

hället. Josefs interaktion har påverkat hans självuppfattning till den grad att h

r sig själv som invandrare. Detta visar sambandet mellan det sätt som samhället 

 på. Samhället har präglat hans identitet på det viset att han känner sig mer 

s

selandet”, vilket kan visa på att interaktionen i detta fall är lyckad, vilket stämme

Meads49 skildring av interaktion och den utgörs av ett utbyte mellan individ och 

 leder till att individen gör samhället till en del av s

Josef är delaktiga och de har en identitet i samhället på grund av att de anser sig vara öppna och 

drivande personer. Deras delaktighet grundar sig också på att de har arbete. 

 Saida och Nasir beskriver att genom deras eget intresse och delaktighet känner de sig som

en del av samhället. Saida menar att hon möter många människor genom sitt arbete och att 

Nasir ”hänger med” gör att de blir delaktiga. Samtliga respondenter uppger själva att det är just 

på grund av deras interaktion som gör att de känner sig som en del av samhället och kan 

uppleva att de är integrerade. Ur detta kan urskiljas att de har gjort samhället till en del av sig 

själva vilket Berger50 kallar för internalisering. Saida menar att hon genom sitt företag komm

i kontakt med många kunder. Detta ger henne förutsättningar för samspel och därmed 

interaktion. Denna kontakt har präglat hennes identitet samt känsla av delaktighet. Ytterligare 

ett exempel på internalisering är när Josef berättade att han ser det svenska samhället som ett 

materialistiskt samhälle.  

 
  I det här samhället har man inget behov av andra. Det beror på att  

 svenskarna är mer materialistiska, man behöver inte låna saker av varandra utan alla har al

hemma. Där jag kommer ifrån ser det inte alls ut så, men nu är jag lika dan, jag har också allt 

hemma. (Josef) 

 

 
49 Månsson, 2003:157 
50 Berger, 1969:111 

 17



Det visar också på vad Mead51 menar med att interaktionen är någonting som sker i ett samspe

mellan individen och samh

l 

ället. Det är att lära känna andras levnadssätt, livsstilar och normer 

om hör till samhället. 

r utveckla sin identitet. 

Samspelet ut ttar 

hur det fungerar, de lär känna sam

osef har iakttagit att i detta samhälle förhåller sig människor till varandra på ett distanserat 

rande ”nyckel”. Något som underlättade för henne var att hon fick arbete så fort 

er förmågan att kunna objektivisera mening, det vill säga göra 

ig förstådd av andra enligt Mead52. Språket ligger som grund för att kunna interagera med 

niskor. Det utgör medlet med vilket det blir möjligt att vara en del av samhället, 

 

e 

nte sådant i ett klassrum. (Nasir) 

                                                

s

 Genom detta gör man samhället till en del av sig själv och börja

görs i detta fall av att respondenterna börjar interagera med samhället samt iak

hället och människorna.  

J

sätt, vilket skiljer sig från hans hemland. Även om han först tyckte att det verkade främmande 

har han själv anammat detta och blivit likadan, vilket beror på att internaliseringen har nått sin 

fullbordan.  

När det gäller förutsättningarna för det som sker i internaliseringen finns det inte några större 

skillnader mellan kvinnorna och männen, eftersom de har ett engagemang och ett eget intresse 

för att bli en del av samhället. 

 

Språket  

Språket är den viktigaste faktorn för att kunna integrera med samhället. Nasir betonar språket 

som en avgö

hon kom till Sverige och hade lätt för att lära sig språket. ”Kan du inte språket får du inget 

arbete” (Nasir). Liknande svar gav även de andra respondenterna, att utan språket kan man inte 

bli delaktig i samhället. Detta g

s

andra män

Muhammed och Nasir berättade: 

 
När jag kom till Sverige för tjugo år sen var det brist på arbetskraft på arbetsmarknaden. Det 

gjorde att det var lätt för mig att få jobb. Jag kom fort ut i det svenska samhället som gjorde att jag 

lärde mig språket. (Muhammed) 

 

När jag kom hit fick jag börja på SFI, som är svenska för invandrare där fick jag bara lära mig

grammatik. Jag lärde mig ingenting om skämt eller ordspråk på svenska utan det lärde jag mig ut

i samhället, man lär sig i

 

 
51 Månsson, 2003:157 
52 ibid:46-47 
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Det Nasir ber  när 

det gäller att 

ed berättar visar på sam ellan samspel och språk. Ingen utav respondenterna 

hade några pr

kunna komm

männen och k a omständigheter när det gällde 

arbetsmarknaden. 

e 

g var med min son på badhuset träffade jag pappan till en klasskamrat till min son. Han stod 

med sina svenska kompisar och när jag kom in i badhuset tittade han bort. Han brukar hälsa på 

mig. När jag träffade honom på skolan när jag skulle lämna min son, kom han och då tittade jag 

muslimsk kille. Så det höll inte. Min nuvarande fru kommer från en annan kultur än Sverige, det 

är lättare så. Jag kommer aldrig att skaffa mig en svensk tjej. (Josef) 

a 

nhet. Föresten så skulle jag aldrig tillåta att bli illa behandlad . (Saida) 

rdomar mot oss och det kan 

an känna av ibland, när jag är med människor som inte känner mig kan jag känna mig osäker. 

 

Enligt Mead5 ebär 

att ett negativt/positivt bemötande ger samma reaktion hos den som mottar bemötandet.  

                                                

ättar är ett illustrerande exempel på vad Mead53 menar med språkets betydelse

kunna interagera. Det är genom interaktionen som språket utvecklas. Även det 

bandet mMuhamm

oblem med att lära sig det svenska språket och detta har underlättat för dem att 

unicera med samhället. När det gällde språket fanns det ingen skillnad mellan 

vinnorna då de kom till Sverige under lika social

 

Bemötande  

Hur vi människor agerar i sociala sammanhang och hur vi påverkas av andra, styr attityden hos 

motparten och påverkar även den egna attityden. Detta har respondenterna erfarenhet av och d

berättade: 

 
När ja

bort. (Mohammed) 

  

Jag var ihop med en svensk tjej förut och hennes föräldrar var oroliga för att hon var ihop med en 

 

Jag har aldrig upplevt några fördomar, inte vad jag kan påminna mig om. Det skulle jag ju komm

ihåg om jag råkat ut för det. Jag har blivit så bra bemött av det svenska samhället och utav 

svenskar i ren allmä

 

Jag bor i ett litet samhälle och känner mig trygg här, alla känner mig och jag känner alla också. 

Alla vet att jag är en bra person och inget terrorist. Det är media som gör att det blir så mycket 

fördomar, som om alla invandrare skulle vara terrorister. Det finns fö

m

Ingen har sagt något men ändå, men läser och ser ju på tv själv, så man vet vad som sägs. (Nasir) 

4 väcker bemötandet av den andre samma reaktion hos motparten. Vilket inn

 
53 Månsson, 2003:157 
54 ibid:158 
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Till detta kan

rättigheterna  

peglar en po

vt 

r den styr individernas 

n 

ammeds bemötande 

emöter han 

t 

vt. Saida skiljer sig från de andra i den bemärkelsen att hon 

as 

.  

 detta till ”I and me”. Det egna 

ubjektiva jagmedvetandet kan skildras i det Muhammed berättade om att Sverige känns som 

ilket också tyder på att han ser sig mer som svensk än invandrare. Något som 

                                

 Kymlickas studie om särskiljande rättigheter kopplas, eftersom de särskiljande 

har att göra med hur samhället bemöter de invandrade personerna. Att bevilja dem

sitiv attityd till deras kulturella bakgrund.  rättigheter s

Det respondenterna berättade är exempel på hur det elementära sociala beteendet kan få olika 

effekter. Vissa likheter och skillnader kan urskiljas, gemensamt i detta fall är att ett negati

bemötande av samhället framkallar samma effekter hos respondenterna.  

Den elementära sociala beteendet kan fungera både som en påskyndande faktor i 

integrationsprocessen eller som en hindrande faktor beroende på hu

attityder gentemot varandra.  

 Den inre rädslan Nasir känner kan vara hämmande i integrationsprocessen, eftersom ho

känner sig osäker när hon hamnar bland människor hon inte känner.  Muh

är ett tydligt exempel på det elementära beteendets effekter, som han blir bemött b

andra. Josef väljer att inte konfrontera situationen utan väljer bort den helt vilket tyder på at

det har påverkat honom negati

aldrig skulle tillåta att någon ”behandlar henne illa”.  

 Men även en positiv effekt uppkom då Muhammed berättade att till och med en ”rasist” 

som han brukar träffa på genom sitt arbete bemöter honom med en öppen glad attityd. Detta 

menar han beror på att han själv bemöter honom med samma öppna attityd. Det sociala 

beteendet styr attityder vilket kan vara avgörande för inställningen till den som ska integrer

och de som redan är en del av det etablerade samhället55

 

Medvetenhet 

Jagmedvetandet påverkas av den roll som tillskrivs individen, det är den delen av 

jagmedvetandet som analyseras av samhället. Den behöver därmed inte stämma överens med 

individens egen uppfattning om sig själv. Mead56 refererar

s

hans hemland v

motsäger detta är när han berättar om sin kompiskrets. 

 
 

 

                 
55Månsson, 2003:158 
56 ibid:160 
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Vissa svenskar kan vara svåra att umgås med för att de är försiktiga i umgänget med invandrare. 

Svenska killar törs inte prata med mig för de tror inte att jag kan svenska och de tror inte att det 

går att skämta med mig, de är nog rädda att de ska såra mig om inte jag förstår deras skämt. Min 

kompiskrets består mest av killar från min kultur. (Muhammed) 

 

I detta fall mä

hans jagmedv r 

där möte med

”påmind” om itt utseende går inte att 

ölja” (Muhammed). Den analyserade delen av jagmedvetande blir till hans egen uppfattning 

n 

de 

 

: et finns 

ga svenskar anställda i mitt företag, jag tror att de kulturella skillnaderna är för stora” (Josef). 

lda på mitt företag men samarbetet var inte så bra. Jag tror att det 

” 

                                                

rks det att den objektiva identiteten är av betydelse så till vida att den präglar 

etande. Det subjektiva jagmedvetandet påverkas av den tillskrivna57. I situatione

 svenskar uppstår förstärks hans uppfattning om sig själv på så vis att han blir 

 att han är invandrare. ”Alla ser att jag är invandrare, m

d

om sig själv. Denna roll som tillskrivs Muhammed förhöjer hans eget medvetande om hur ha

själv blir analyserad av andra. Nasir berättade att hon hamnar i försvarsställning när hon 

befinner sig med människor som inte känner henne så väl. ”Jag känner mig osäker med 

människor som inte känner mig, för de kan ha fördomar om invandrare”(Nasir). Detta beteen

visar att hon handlar i enlighet med hur hon tror att människor analyserar henne. Den objektiva

identiteten styr handlandet i den situation hon beskriver. Likheten mellan Muhammeds och 

Nasirs beteende är att de båda låter sig påverkas av det objektiva jagmedvetandet58. 

 

Anpassning till samhället 

För att kunna placera sig inom ramarna för den sociala strukturen i ett samhälle måste man 

finna en plats/position inom ramarna för strukturen, enligt Mead59. En del av den sociala 

strukturen utgörs av kulturen anser Mead60. De manliga respondenterna berättade ”D

in

”Jag har haft svenskar anstäl

berodde på att vi inte har samma värderingar som beror på att vi kommer från olika kulturer

(Muhammed). 

 Av detta kan man anta att det har skett en jämförelse mellan de rådande kulturella 

referensramen61 i det svenska samhället och egna kulturella referensramen. Detta kan försvåra 

anpassningen till den generaliserande andre.62  

 

 
57 Månsson, 2003:160 
58 ibid:162-163 
59 ibid 
60 ibid 
61 ibid 
62 ibid 
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Något som däremot kan anses vara en bidragande orsak till en mer lyckad anpassning är deras 

sekulära inställning, som när Josef berättade: ”Jag kommer från ett muslimskt land, men jag är 

te praktiserande muslim, utan jag är bara muslim på papperet.  

ag tror att det har underlättat för mig att komma in i samhället”. Muhammed praktiserar inte 

innor från olika kulturer, det 

 

al 

tta ger Nasir ett tydligt exempel på när hon berättade: 

Jag skulle inte vilja vara bosatt på Öster som är ett av Gävles invandrartäta områden. Det står 

 skulle jag också 

r)  

 

Kategoriserin

grupper. Av detta gö

Antagandet o at antagande 

som redan har gjorts som till exempel att de områden som har högre kriminalitet är 

. 

 pizza av Fredrik?” 

resultaten 

visar på att både samhället och individen kategoriserar och kategoriseras, vilket leder till dessa 

                                      

in

J

heller någon religion, även han anser att det har varit en bidragande orsak till att anpassningen 

underlättats. Till skillnad från männen anser kvinnorna att seder och bruk inte var något som 

stod i vägen för anpassningen. ”Min umgängeskrets består av vän

är ingenting jag reagerar över” (Saida).  Nasir menar ”det är inte nationaliteten som avgör vem

jag umgås med, utan det är individen”. Detta kan tolkas som att kvinnorna har funnit den 

placering som Mead63anser vara nödvändig inom den sociala strukturen för att kunna göra en 

bra anpassning. Männen däremot finner denna anpassning och placering svårare på grund av 

kulturella skillnader. 

 

Fördomar 

Människors antagande och kategoriserande kan leda till fördomar till exempel när det gäller v

av bostadsområde. De

 

mycket i tidningarna om detta område det är alltid mycket bråk med invandrarna där och det 

förekommer mycket kriminalitet enligt den lokala tidningen. Skulle jag bo där

stämplas som en bråkstake och de skulle tro att jag också var kriminell. (Nasi

gen enligt Berger och Luckmann64 innebär att man delar in människor i olika 

rs ett antagande vilket leder till ett annat antagande65. 

m att invandrare skulle vara bråkigare än svenskar bygger på ett ann

invandrartäta. Dessa antaganden leder i detta fall till handling, genom att hon inte vill bo där

Kategoriseringen är ömsesidig då Muhammed sade: ”skulle ni vilja köpa en

Hans fördomar om svenskar skulle kunna tolkas utifrån hans uttalande att svenskar inte kan 

baka pizza.  Kategoriseringen tenderar vara en oundviklig process vilket de tidigare 

           
63 Månsson, 2003:161 
64 Berger och Luckmann, 1966:45  
65 ibid:46 
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antaganden som grundade på förutfattade meningar. Självmedvetenheten om kategoriseringen

kan leda till att man börjar handla i enlighet med detta. Eftersom Nasir verkar vara medveten 

om hur invandrare blir stämplade leder det till att hon själv är rädd att stämplas som en sådan

invandrare som uppfattas vara kriminell likt invandrarna på Öster.  

Detta leder till att hon själv valt att inte bo där. Medvetenheten om risken att själv hamna i den 

kategorin och rädslan för andra människors antaganden om henne präglar hennes val. I detta 

exempel blir det även tydligt hur media påverkar och styr antaganden och kategoriseringar 

eftersom Nasir även nämner tidningarnas framställning av invandrartäta områden. 

När det gäller skillnader mellan männen och kvinnorna beträffande 

 

 

effekter av kategorisering 

a 

en. När Nasir berättade om sin umgängeskrets menade hon att det inte 

r kulturen som avgör valet av umgänge utan det är hur individen är som person: ”Vi är alla 

å mina fem fingrar får ni se. De är alla olika men sitter ändå på samma hand”.  

a 

e valet 

. 

å 

 

från min egen kultur eftersom det är lättare. Vi står på samma nivå, vi har mer gemensamt. (Josef) 

  

                                                

påvisades inga skillnader. Orsaken till detta kan vara att de flesta verkade vara medvetna om att 

människor omkring dem ibland drivs av vissa förutfattade meningar i form av fördomar. Denn

process är ömsesidig. 

 

Socialisation 

Förutsättningen för att kunna socialiseras in i ett samhälle, är att man genomgår två olika 

stadier i socialisationen. Berger och Luckmann66 kallar dessa för den primära och den 

sekundära socialisation

ä

olika och titta p

Saida berättade ”i min umgängeskrets finns det många personer ifrån olika kulturer”. Dett

visar på att kvinnorna inte ser skillnader mellan kulturerna som ett hinder. När det gälld

av bostadsområde hade det ingen betydelse om det bodde människor från deras egen kultur där

Bostadsområde är av stor vikt i integrationsprocessen eftersom det ger möjligheter till 

interaktion med samhället. De har därmed kommit långt i den sekundära socialisationen. 

Kvinnorna nämner inget som har med den primära socialisationen att göra, vilket kan tyda p

att de inte låtit den styra dem. Inte heller männen lät sig styras av den primära socialisationen 

när det gällde val av bostadsområde, det var utav ekonomiska och praktiska skäl som avgjorde 

valet av bostadsområde. Däremot berättade männen:  

 
Eftersom jag är väldigt aktiv på min fritid och är ledare för ett fotbollslag träffar jag många 

människor. Umgängeskretsen är blandad. Men mina kompisar som jag snackar och går ut med är

 
66 Berger och Luckmann, 1966:151-152 
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”Jag umgås bara med kompisar från min egen kultur eftersom vi förstår varandra bättre” 

(Muhammed). Detta visar på att det finns skillnader i hur långt de kommit i de olika 

ocialisationsstadierna. Männen håller sig kvar i den primära fasen på grund av att de är mer 

fästa vid sina

Trots att även

 67 n 

 kan 

 

agande faktor till en lyckad integration hos 

  

idens eget 

r hur du integreras i ett samhälle. Respondenterna anser att 

ycket av integrationsprocessen handlar om deras eget ansvar och inte enbart samhällets. Av 

har en framtr t 

Berger och Luckm ion måste även den subjektiva 

 

iva och 

                                                

s

 kulturella bakgrunder eftersom de anser att de har mer gemensamt.  

 kvinnorna genomgått den primära socialisationen i en annan kultur, nämner de 

aldrig seder och bruk som ett problem.  

Berger och Luckmann talar även om en framgångsrik socialisation . Männen styrs av de

primära fasen av socialisationen. Därför anser dessa författare att kulturella skillnader

orsaka ett problem. Ser man däremot utifrån andra aspekter som till exempel männens och 

kvinnornas deltagande i samhället, fritiden och språkkunskaper, så är integrationen

framgångsrik för samtliga respondenter. Allmänbildningen om det svenska samhället och det 

svenska systemet har också varit en bidr

respondenterna.Saida berättade: 

 
 För att kunna bli delaktig i ett samhälle krävs det att man själv engagerar sig. Man måste själv

vara  intresserad av att ta reda på vad som gäller i det samhälle man befinner sig i. Ingenting 

kommer gratis utan det gäller att ta för sig.  

 

Ett återkommande tema i de svar vi fick av respondenterna är att det hänger på indiv

ansvar, om hur du blir bemött elle

m

detta kan utläsas att de sociala faktorerna samverkar med det individuella ansvaret. Individen 

ädande roll i förhållande till de sociala processerna som styrs av samhället. I de

an68 kallar för framgångsrik socialisat

identiteten som man upplever sig själv, stämma överens med den objektivt tillskrivna 

identiteten. Inte förrän den egna uppfattningen om sig själv stämmer med andras uppfattning 

kan man säga att socialisationen är lyckad. När Josef berättade att han anser det vara lättare att

umgås med människor från sin egen kultur för att de har mer gemensamt kan det vara ett 

tecken på att den subjektiva självuppfattningen är splittrad. Därför att han tidigare sagt att han 

känner sig mer som svensk än som invandrare. På detta vis blir det svårt för den subjekt

den objektiva identiteten att stämma överens. 

 

 
67 Berger och Luckmann, 1966:192 
68 ibid 
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6. Slutdiskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka vad som kan försvåra eller underlätta en integratio

redan etablerat samhälle. Våra frågeställningar var: Finns det faktorer som underlättar eller 

försvårar en integration i det svenska samhället? Vilka skulle dessa faktorer kunna vara? 

Finns det några skillnader mellan de manliga 

n i ett 

och kvinnliga invandrarna gällande att 

tegreras?  

h analysen växte svaren på våra frågor fram. Det visade sig att de 

huvudsakliga faktorerna var: intresse, attityder, fördomar, deltagande, språk, boende, seder och 

 också 

rationen om attityden är negativ. Faktorer som underlättade 

adis 

fann 

in

 Genom resultatet oc

kultur samt sekularisering. Bakom dessa faktorer ligger de sociala processer som redovisats i 

teori, resultat och analys delarna. Några av dessa faktorer försvårade integrationen nämligen 

fördomar som uppkommer av den kategorisering som utgörs av samhället. Detta innebär att de 

alltid kommer att uppfattas som invandrare. Även de attityder man kan bli bemött av är

en faktor som försvårar integ

integrationen var deras eget deltagande, vilket utgjordes av att de arbetade och engagerade sig i 

fritidsaktiviteter. Något som också underlättade var deras eget intresse av att bli en del av 

samhället. Relationen med samhället föll sig naturligt vilket de själva ansåg bero på att de inte 

är praktiserande muslimer. Språket för respondenterna var en gynnande faktor eftersom de 

lärde sig språket fort och detta ansåg de berodde på att de snabbt kom in på arbetsmarknaden. 

Detta resulterade i att det blev lättare för dem att föra ett aktivt samspel med samhället.  

 Beträffande skillnader mellan männen och kvinnorna såg vi en viss koppling till Ahm

studie som tidigare redogjorts i avsnittet tidigare forskning. I Ahmadis forskning kunde det 

urskiljas att kvinnorna hade det lättare att integreras, något som även vi upptäckte. Men vi 

även andra faktorer. Den skillnad vi upptäckte låg i den sekundära socialisationen som för 

männen till största del hade ägt rum under deras fritidaktiviteter medan det för kvinnorna hade 

ägt rum på deras respektive arbetsplats. Skillnaden ligger även i att männen ser sig mer som 

svenskar än som invandrare. Kvinnorna nämner inget om att de ”ser” sig mer som svensk, de 

lägger mer vikt på sin delaktighet i samhället än att identifiera sig som svensk. Ytterligare en 

skillnad som kan urskiljas är att männen anser att det är svårare att umgås med svenskar på 

grund av seder och bruk, vilket kvinnorna inte nämner som något problem. Sett ur detta 

perspektiv skulle man kunna påstå att kvinnorna i detta fall hade det lättare att integreras. Man 

kan även se det ur ett annat perspektiv nämligen att männen hade lättare att identifiera sig som 

svenskar trots problemet med seder och bruk.  
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 Utifrån de svar vi har fått av respondenterna blir vår slutsats att både männen och 

kvinnorna hade samma förutsättningar att integreras, men faktorerna bakom integratione

skiljer sig. den tidigare forskningen Samtliga respondenter har integrerats väl i samhället på 

grund av en positiv utveckling i de sociala processerna som styr integrationen. 

Det vi kunde urskilja var att det sker ett ömsesi

n 

digt samspel mellan individen och samhället 

om u ör att 

g, 

rån deras egen 

ocess vilket omfattar alla 

 i samhället.    

et 

.  

 när 

ebära 

vit om 

bestod av 

 

om till 

s tgörs dels av deras eget deltagande samt samhällets mottagande och bemötande. F

en integration ska bli lyckad krävs ett ansvar från båda parter.  

Även om vi anser integrationen vara lyckad, kan vi inte undgå att det finns en viss motsättnin

detta påstår vi för att männens umgängeskrets verkar mest bestå av människor f

kultur. Det talar för att integrationen inte nått sin fullbordan. 

Detta visar på att socialisation/integration är en ständigt pågående process och det kan också 

bero på att samhället genomgår förändringar i sin utvecklingspr

människor i samhället inte enbart de invandrade personerna. Detta stämmer överens med 

Kamalis studie som vi redogjorde i avsnittet tidigare forskning, vilken handlar om att 

integrationen måste omfatta alla människor inte bara en grupp

 Funderingar som uppkommer gällande socialisationsprocessen är att mer uppmärksamh

bör riktas mot samhällsförändringarnas inverkan på socialisationsprocessen vid integration

Även de människor som redan är en del av det etablerade samhället måsta socialiseras om

samhället förändras, utvecklas och integreras på nytt. Därför att förändringarna kan inn

nya sociala förhållanden. Ytterligare en fundering är vad vårt resultat hade bli

respondenterna inte hade varit sekulariserade, utan religiöst utövande. Hur hade integrationen 

påverkats om de hade tillhört en religion vars normer och värderingar som strider mot 

samhällets. Dessa funderingar om samhällsförändringarnas roll samt religionsutövande skulle 

kunna bidra till förslag inför vidare forskning. 

 Den kritik som skulle kunna framhållas mot oss är att våra respondenter enbart 

sekulära individer och därmed hade lättare att förstå det redan etablerade samhället. Vi har inte

heller sett till det faktum att arbetsmarknaden såg annorlunda ut när våra respondenter k

Sverige än vad den gör för dem som kommer hit nu. Detta anser vi vara viktiga aspekter att ta 

hänsyn till för en vidare forskning.  
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Bilaga 1 

ntervjuguide 

änge har du bott i Sverige?  

• Hur gammal var du när du kom hit?  

 eller har du annan sysselsättning?  

er på arbetsplatsen/annan sysselsättning?  

rbetsplatsen/annan sysselsättning, om det fungerar 

 Hade detta 

• ritid? 

•  

 samhället, så som skola, arbete eller andra 

 
 
 

 
I
 

• Hur l

• Arbetar du

• Finns det många olika nationalitet

• Hur fungerar det med samarbetet på a

bra eller dåligt vad beror det på?  

• Bor det många människor med olika nationaliteter inom ditt bostadsområde?

någon betydelse för dig, i valet av bostadsområde? Motivera ditt svar   

Berätta för oss vad du gör på din f

• Består din umgängeskrets ifrån olika nationaliteter?  

Berätta för oss hur du upplever din delaktighet i det svenska samhället? 

• Hur känner du att du har blivit bemött av

institutioner och av svenskar i allmänhet? 
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