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Abstract 
 
 
 
The aim of this paper was to examine the specific experience of being bicultural, what 
ackulturation strategy the person utilized and what influenced the use of this strategy. The 
findings were analyzed with the help of Pierre Bourdieu’s concepts of habitus and cultural 
capital. The empirical data was collected through qualitative interviews with four women of 
Chilean background, who either were born in or had been living in Sweden since childhood. 
The results of the interviews showed that all the respondents predominantly utilized the 
integration strategy, meaning that they participated in and felt a connection to both the 
Swedish and Chilean culture. However three of them had elements of the separation strategy 
and one had elements of the assimilation strategy. The respondent’s stories revealed that 
factors like parent’s encouragement and expectations, the Swedish society’s inaccessibility, 
type of residential area and knowing the Swedish language, had all influenced the use of a 
specific strategy. By being bicultural, the respondents had experienced the feeling of being an 
outsider and a pressure to assimilate, but still valued the access to two different cultures as a 
resource. The results can be interpreted as there being a reciprocal and significant influence 
between ackulturation strategy and cultural capital/habitus.   
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1 Introduktion  
 
Människan har migrerat i alla tider. Den migrationsfas som nu pågår präglas av 
folkförflyttningar från mindre utvecklade områden till mer ekonomiskt avancerade såsom 
Västeuropa och USA. Sverige, som tidigare varit ett emigrationsland, har från 1930-talet och 
framåt mottagit en ökad invandring. Stora ofrivilliga befolkningsomflyttningar har skett på 
grund av etniska konflikter och krig runt om i världen (Nationalencyklopedin). Sverige kan 
således idag klassas som ett invandringsland. Av befolkningen är 12,2 procent födda i ett 
annat land, vilket är i nivå med USA och Tyskland, och andelen förväntas öka. En naturlig 
följd av detta är att andelen inrikes födda med utländsk bakgrund även den kommer att öka 
(Integrationsverket, 2005).  
    Att immigrera till ett nytt land är en stressande process som innebär en uppryckning av 
rötterna från hemlandet och att lära sig leva i ett nytt samhälle (Oh, Koeske & Sales, 2002). 
Av speciellt intresse är erfarenheterna för den andra generationen immigranter, det vill säga 
immigranternas barn som växt upp i det ”nya” landet. Denna grupp beskrivs ofta ha en fot i 
båda läger, eller mer problematiskt, i inget av dem (McAuliffe, 2006). Denna erfarenhet att ha 
tillgång till två kulturer benämns många gånger som ”biculturalism” i den engelskspråkiga 
forskningen, varför detta fortsättningsvis kommer att översättas rakt av till 
bikulturalism/bikulturell.  
    Forskning tyder på att personer med utländsk bakgrund som är födda i Sverige ofta har en 
bättre position i samhället än de som själva invandrat, men i jämförelse med de med svensk 
bakgrund har de en mer ofördelaktig ställning. En indikator på svårigheter för denna grupp är 
till exempel deras utsatta position på arbetsmarknaden i jämförelse med de med svensk 
bakgrund. Då de bikulturella personerna oftast är födda och uppväxta i Sverige, med en 
utbildning i det svenska skolsystemet, borde det inte finnas några anmärkningsvärda 
skillnader (Sjögren, 2005). Trots detta tyder forskning på att det idag råder en ojämn 
maktfördelning mellan de invandrade minoritetsgrupper och den svenska 
majoritetsbefolkningen (Borgström, 1998).  
    Denna uppsats tar sitt avstamp i forskningen om ackulturation. Detta förstås som de för 
individen inre förändringar som äger rum i mötet med en kulturs värderingar, normer och 
förväntade beteenden, för att kunna anta en egen kulturell identitet och kunna delta som en 
medlem av kulturen. Detta är något som alla bikulturella möter. Fyra ackulturationsstrategier 
kan urskiljas - assimilation, integration, separation, marginalisering. (Tadmor & Tetlock, 
2006; Neto, 2002; Benet-Martinez, Morris, Leu & Lee 2002; Smith, Stewart & Winter, 2004; 
Yeh, Arora, Inose, Okubo, Li & Greene, 2003; Romin, Tafarodi, Kang & Milne, 2002; Oh, 
Koeske & Sales, 2002; Liem, Lim & Liem, 2000). I ackulturationsforskningen framkommer 
att val av ackulturationsstrategi påverkar individens liv, identitet och relation till de båda 
kulturerna.   
   Ackulturationsforskningen är till dominerande del gjord i Nordamerika, något som har 
bidragit till intresset att försöka applicera denna modell på svenska förhållanden. Kunskapen 
om ackulturationsstrategierna kan bidra med insyn i och förståelse för de mekanismer som 
påverkar individens integration, deltagande, välbefinnande och förståelse för den säregna 
situation bikulturella individer befinner sig i, vilket är till värde för socialarbetare och andra 
myndighetspersoner och beslutsfattare i mötet med dessa individer. Dessutom borde det 
generellt ligga i allmänhetens intresse att förstå sina medmänniskor med tanke på det 
mångkulturella samhälle Sverige faktisk är idag och sannolikt kommer att förbli.  
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1.1 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att utifrån begreppen habitus och kulturell kapital undersöka ett urval 
av bikulturella personers erfarenheter i det svenska samhället, deras ackulturationsstrategi och 
vad som påverkat denna strategi.

1.1.1 Forskningsfrågor  
 

 Hur kommer ackulturationsstrategin till uttryck i respondenternas berättelser? 
 
 Vad har påverkat val av ackulturationsstrategi?  

 
 Vilka andra erfarenheter specifika för sin bikulturalism har respondenterna? 

 
 Hur kan val av ackulturationsstrategi och dess påverkansfaktorer förstås med hjälp av 

begreppen habitus och kulturella kapitaltillgångar? 
 

1.2 Avgränsningar  
I studien kommer fyra kvinnor med chilenskt ursprung som är mellan 27-29 år boende i 
Stockholmsregionen att intervjuas. Med beaktandet av detta begränsade urval gör studien 
därför inte anspråk på att generellt försöka uttala sig om hela den kvinnliga populationen i 
Sverige med ursprung i Chile. Gällande avgränsningen till andra områden är, som syftet 
antyder, fokus att titta på individens ackulturationsstrategi och andra erfarenheter av sin 
bikulturalism. En fördjupning av ett särskilt etniskt- eller genusperspektiv kommer inte att 
göras inom ramarna för detta arbete. Inte heller kommer det att ske en fördjupning av hur 
påverkansfaktorerna för de olika ackulturationsstrategierna skiljer sig åt. Studien kommer 
mestadels att kretsa kring ett se ackulturation ur ett psykologiskt och sociologiskt perspektiv.  
 

1.3 Studiens disposition  
I nästkommande del av denna uppsats presenteras den teoretiska referensram - som utgår från 
begrepp kapital och habitus i den franske sociologen Pierre Bourdieus teoribildning - som 
resultaten kommer analyseras utifrån. I kapitel tre följer en presentation av bakgrund och 
tidigare forskning på området ackulturation och integration, för att ge en överblick av vad 
forskarsamhället kommit fram till om detta och för att ge läsaren en djupare introduktion till 
ämnet. Därefter följer en beskrivning av studiens metodologi, det vill säga hur författaren gått 
till väga för att genomföra projektet. I kapitel fem presenteras resultaten tillsammans med en 
analys med hjälp av Bourdieus begrepp. I det slutliga kapitlet följer en sammanfattning och 
diskussion av resultaten som då är tydligt kopplade till studiens syfte och frågeställningar.  
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2 Teoretisk referensram  
 
Utgångspunkten för denna uppsats teoretiska analysverktyg är den franske sociologen Pierre 
Bourdieus teoribildning. Bourdieus teorier kan belysa hur samhällsstrukturer bildas och 
vidmakthålls via så kallat kulturellt kapital och habitus och hur personer med annan kulturell 
bakgrund följaktligen utestängs på grund av avsaknad av olika typer av kapital. Invandrarens 
position i samhället påverkas av det totala kapitalets betydelse och dess användning på de 
olika fälten och arenorna i det sociala rummet (Aytar, 1999).  
 

2.1 Kapitalbegreppet 
För att förstå reproduktionen av klasser har Bourdieu utvecklat begreppet kapital, som en 
beskrivning av striden om symboliska värden. Han urskiljer fyra olika kapitalformer: 
ekonomiskt, socialt, kulturellt och symboliskt kapital. Det ekonomiska är som ordet antyder 
tillgång till faktiska pengar och kapital. Det sociala kapitalet är tillgångar i form av 
släktrelationer, personkontakter, gamla skolkamrater etc. Exempelvis räcker det inte med 
enbart utbildning för social och karriärinriktad framgång, utan det krävs också tillgång till 
sociala kontakter för att få de ”rätta” jobben (Brody, 1991). Det symboliska kapitalet handlar 
om att behärska de symboler och attribut för att kunna uttrycka sin tillhörighet och 
konkurrensförmåga. Kulturellt kapital, som är nära besläktat med det symboliska, kan förstås 
som det ”rent” kulturella i form av förtrogenhet med konst, musik, litteratur etc. men även i 
form av att besitta en viss bildning och att behärska olika fasetter och förhållningssätt eller att 
uttrycka sig kultiverat. Begreppet skall förstås som ett symbolvärde eller metafor som getts 
olika konkreta innebörder, och som kan omvandlas till ekonomiskt kapital. De ledande 
gruppernas kulturella kapital har gjorts till den legitima kulturen i samhället (Carle, 2003). 
Begreppet kan också förstås som informationskapital – att vara välinformerad. Ytterligare kan 
det förstås, utifrån svenska jämförelser som det sociala arvet, att makt, pengar, egendom ärvs 
men likaså fattigdom, vanmakt, egendomslöshet. Kulturellt kapital kan även förstås som 
bildningskapital (Broady, 1991). Begreppet kulturellt kapital var ursprungligen ett redskap i 
utforskandet av dominansförhållanden i Frankrike.  Innan det använde Bourdieu det mer 
etnologiskt betonade begreppet symboliskt kapital för att förstå maktstrukturer i 
bondesamhällen men även i det franska samhället (Carle, 2003). I detta arbete kommer dock 
begreppet kulturellt kapital att användas synonymt för de båda begreppen på grund av sin mer 
sociologiska karaktär.  
    Utbildningssystemet är centralt i reproduktionen av maktställningar i samhället. För att 
utbildningen ska bli nyckeln till framgång för någon från en lägre klass krävs ofta ett 
omfattande anpassningsarbete som kräver ett omformande av de egna erfarenheterna och 
livsinställningen. Symbolvärdena måste urskiljas och göras till sina egna. För att ändra 
klassposition krävs ett tillägnande av den eftersträvade klassens sociala mönster, tillägna sig 
dess språk, beteende och kunskapsformer – tillägna sig dess symboliska/kulturella kapital 
(Carle, 2003; Broady, 1991). En exemplifiering av detta är då lärare utpekar och premierar 
begåvade elever som besitter bestämda symboliska tillgångar, nedärvt kulturellt kapital i form 
av den språkbehärskning som skolan gynnar. Lärarnas erkännande beror på att deras egen 
disposition formats under deras utbildningstid (Brody, 1991).  
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2.2 Habitus 
Habitus kan förstås som ett system av dispositioner. Alla människor har ett habitus, medan 
vissa värderas högre än andra. Habitus och kapital är nära knutna till varandra. Skillnader i 
habitus kan relateras till sammansättningen av det anskaffade och nedärvda kapitalet. Omvänt 
kan habitus förklara varför människor hanterar sitt kapital på olika sätt (Broady, 1991). 
Genom deltagandet i olika sociala miljöer tillägnar människor sig olika sätt att agera i och 
förhålla sig till sin omgivning. Habitus formas av de skilda erfarenheter en person får genom 
att vistas i olika sociala miljöer. Habitus i en miljö betyder att agera i och förhålla sig 
”naturligt” till denna. Uppväxtens levnadsförhållanden är en betydande formare av habitus, 
varför det sociala ursprunget utgör själva grunden för individens habitus. Dock har människor 
olika förmåga och möjlighet att dra nytta av sociala erfarenheter från uppväxten och därmed 
också olika förmåga och möjlighet att lära sig nya saker i nya situationer. När individen möter 
nya habitus vävs detta samman med det befintliga till att bilda ett nytt habitus. Men personens 
habitus får inte reduceras till att uppfattas som ett resultat av samhällets struktur, utan det 
finns ett dialektiskt (samspel och motsättning) förhållande mellan aktör och struktur som 
påverkar utformningen av habitus (Carle, 2003).  
 

2.3 Teorins relevans för uppsatsen 
I differentierade samhällen (klassamhällen) är en etnisk identitet tillsammans med hudfärg 
och namn faktorer som fungerar som positivt eller negativt kulturellt kapital (Bourdieu, 
1994). De med utländsk bakgrund hamnar ofta i en form av underläge och kan ses som 
underklass i relation till majoritetskulturen, då det idag råder en ojämn maktfördelning mellan 
de invandrade minoritetsgrupper och den svenska majoritetsbefolkningen (Borgström, 1998). 
Att analysera detta med hjälp Bourdieus klassinriktade teorier, lämpar sig därför väl då de 
möjliggör en analys utifrån hur mikroperspektivet är kopplat till en bredare social och 
kulturellt kraft som reproducerar orättvisor (Tierney, 1999). Dessutom utgår Bourdieus teori 
ifrån antagandet att sociologin ska beskriva samband mellan olika sociala företeelser och 
undersöka strukturer av relationer för att förklara variationer i samhällets historiska och 
sociala förhållanden. Fokus ligger alltså på att förklara mänskligt handlande utifrån de sociala 
relationer personen ingår i och det faktiska innehav av kapital denne har och lägger inte fokus 
på psykologiska förklaringsmodeller (Carle, 2003). På detta sätt kan teori hjälpa till att 
förklara ett eventuellt samband och relation mellan ackulturationsstrategi, delaktighet och 
kapitaltillgångar/habitus. Denna sociologiska utgångspunkt kan fungera som ett komplement 
till den mer psykologiskt betonade ackulturationsforskningen. Dessutom skulle den kunna 
visa på hur nära sammankopplade delaktighet och kapital/habitus är. Vidare kan den förklara 
hur social ojämlikhet härstammar från ojämn tillgång till olika former av kapital. Invandrares 
underlägsna ställning på den svenska arbetsmarkanden hänger exempelvis samman med deras 
underskott av kulturellt kapital, då detta skapar färre möjligheter att mobilisera sina resurser 
och förbättra deras arbetsmarknadsutfall. Tillgång till olika typer av kapital är stark kopplat 
till att ha en högre utbildning. Att vara invandrare innebär ofta att ha ett påtagligt underskott 
av olika typer av kapital (Behtoui, 2006).  
    Aytar (1999) menar att invandraren kan ha mer eller mindre kapital när denne kommer till 
det nya landet. Men avgörande är ändå maktstrukturen i det nya landet och till vilken grad den 
är öppen och flexibel eller stängd gällande tillgång, deltagande och utformningsmöjligheter i 
de olika samhällsarenorna och fälten. Om inte en öppen maktstruktur finns är risken stor att 
invandrarens kapital inte spelar någon roll i praktiken, trots officiella uttalanden och formella 
bestämmelser om tillgångs- och deltagandemöjligheter. De dolda faktorerna kan i 
verkligheten vara mer avgörande än de formella.  
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3 Bakgrund och tidigare forskning  
 
I det följande presenteras bakgrund och tidigare forskning om ämnet ackulturation, i form av 
de olika ackulturationsstrategiernas effekter och en presentation av påverkansfaktorer ur ett 
makro, meso- och mikroperspektiv. Denna kategorisering av tidigare forskningen har gjorts 
då den anses spegla den lästa litteraturen på ett övergripligt och förståligt sätt och tydliggör 
kopplingen mellan tidigare forskning och studiens syfte.  Men allra först ges en kort bakgrund 
till situationen för den chilenska gruppen. 
 

3.1 Den chilenska invandringen 
Den första stora flyktinggruppen från Chile kom efter militärkuppen 1973 då den 
demokratiskt valda presidenten Salvador Allende störtats av general Augusto Pinochet. 
Många av dem som kom under denna första flyktingström var akademiker och hade 
kvalificerade tjänster inom statsapparaten i Chile. De som anlände vid senare tidpunkt och 
som levt under militärdiktaturen visar en lägre utbildnings- och yrkesbakgrund. I jämförelse 
med den etniskt svenska befolkningen visar den chilenska gruppen idag avvikelser gällande 
utbildningsnivå och sysselsättning. Ankomsten till Sverige var en chockartad upplevelse för 
många, med allt vad det innebär av att tappa kontakten med sin kultur, förlora sin sociala 
identitet, förlora vänner och släktingar, att bli en minoritet i samhället, att behöva 
kommunicera på ett nytt språk och skaffa nya vänner. Dessa omständigheter är viktiga att 
beakta vid förståelsen av barnets utveckling i dessa familjer (Borgström, 1998). 
 

3.2 Tidigare forskning om effekter av olika ackulturationsstrategier  
Vidare följer en presentation om vad tidigare forskning kommit fram till angående effekterna 
av de olika ackulturationsstrategierna och vilken som tycks vara mest fördelaktig. Värt att 
påpeka är att valet av ackulturationsstrategi oftast inte sker medvetet. Dessutom påverkas 
detta val av ett antal kontextuella faktorer såsom socialt tryck och omgivningens attityder. 
 

3.2.1 Assimilation 
Assimilation innebär att frångå sitt kulturella ursprung och helt anta den nya kulturens 
värderingar och beteenden. I en studie om sociala anpassningssvårigheter bland ungdomar 
med portugisisk bakgrund boende i Frankrike finns stöd för att denna strategi är den mest 
fördelaktiga för individen. I den dras slutsatsen att individer med assimilationsattityder till 
skillnad från de med separationsattityder upplevde färre sociala svårigheter. Färre kontakter 
med personer från ursprungskulturen och fler kontakter med personer från värdkulturen leder 
också till färre sociala svårigheter. Resultaten tydde på att ha många portugisiska vänner var 
en variabel för ökad stress för respondenterna. Detta förklaras med att detta bevarande av sin 
ursprungskultur kan ge problem i den nya kulturen som i sin tur skapar stress hos individen 
(Neto, 2002).  
    Termen ”whitewashed” var ett vedertaget begrepp hos många av de intervjuade i en av de 
nordamerikanska studierna och skall förstås som en beskrivning av en person som är ”alltför” 
assimilerad. Termen inrymmer motstridigheter och används både som en negativ beteckning, 
till exempel på en person som försöker vara något de inte är, och som något positivt i 
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beskrivandet av sin egen identitet som en accepterad medlem av det vita majoritetssamhället. 
Denna identifikation signalerar på så sätt en sorts överlägsenhet gentemot sina ”etniska” 
kamrater. Författarna förstår detta som en hos minoritetsgruppen upplevd internalisering av 
det rasistiska förtrycket från majoritetssamhället (Pyke1 & Dang, 2003).  Dessa resultat ger en 
fingervisning om synen som finns bland andragenerationsinvandrare om att vara assimilerad.  
    I en studie om depression bland koreanska immigranter i USA framkom vidare att hög 
ackulturation (som förstås som assimilation) ifråga om språk och interpersonella relationer 
ledde till mindre stress och därmed mindre depression. Om ackulturationen däremot gällde 
kulturell identitet och fasthållandet av koreanska traditioner och värderingar innebar hög 
ackulturation/assimilation större risk för depression. Alltså, att släppa sin koreanska identitet 
innebar för individen en ökad risk för depression. Studien visade på att depression över lag 
var mer vanligt förekommande bland unga än hos medelålders (Oh, Koeske & Sales, 2002). 
Annan forskning visar också att respondenterna tenderar att vara mer assimilerade (och 
integrerade) när de når medelåldern än som ungdomar/unga vuxna (Smith, Stewart & Winter, 
2004).  
     

3.2.2 Integration 
Integration betyder att bevara det kulturella ursprunget samtidigt som personen tar till sig en 
ny kulturell identitet. Dessa två identiteter ska sedan kunna existera sida vid sida. Detta kallas 
även för bikulturalism. Att välja den integrerade ackulturationsstrategin likställs med att vara 
bikulturell, det vill säga att kunna balansera och/eller integrera två kulturer.  Många av 
författarna framhåller denna strategi som den mest fördelaktiga. McAuliffe (2006) talar om 
betydelsen av att från samhällets sida erkänna denna bikulturalism, eller multikulturalism som 
han kallar det. Anledningen till att detta ansetts så problematiskt i många länder är att den 
ifrågasätter en identitetskonstruktion baserad på nationell tillhörighet. Multikulturella 
handlingsprogram har i alltför stor uträckning fokuserat på första generationens invandrare. 
Den andra generationen förväntas naturligt ha assimilerats till majoritetskulturen. Men dessa 
individer har en annan etnisk historia som de inte ska behöva försumma, glömma eller 
förtränga. Ålund (1997) framhåller att den unga generationen har större 
transgressionspotential (överträdelsepotential) som kan bli till en resurs för unga med 
invandrarbakgrund. De kan alternera mellan olika kulturella ramar och koppla ihop dessa 
alternativa kulturer och på så sätt konstruera nya betydelser och sociala strategier. Det etniska 
minnet och förmågan att koppla samman nutid och dåtid kommer till stånd genom kreativ 
kraft.   
    Respondenterna i Bergs studie vittnar om integration som det mest eftersträvansvärda, 
framför assimilation och isolering (förstås här som marginalisering alternativt separation). 
Integration för dem innebär ”ett inlemmande i samhället på alla nivåer utan att gruppens 
kulturella särart utplånas - utan tvärtom respekteras” (Berg, 1997, s.134). ”Svenskhet” eller 
assimilation uttrycks inte som något slutmål. Istället är det bikulturella som gör att 
respondenterna upplever sig som unika. Detta att stå mittemellan två kulturer innebär att stå 
över de begränsningar som ett etniskt förankrat medvetande innebär. Men för att ett 
meningsfullt integrationsarbete ska kunna inledas måste det finnas kunskap och stolthet över 
sin bakgrund menar många i studien (Berg, 1997).  
    Tadmor och Tetlock (2006) fortsätter på den positiva banan och framhäver bikulturella 
personer som mest integrativt komplexa, vilket förstås som användandet av mer 
differentierande och integrerande problemlösningsmetoder. Anledningen till detta är att 
individer som ställts inför två kanske motsägande kulturer, behövt erkänna bådas legitimitet, 
se för- och nackdelar och granska dem båda ur ett kritiskt perspektiv. Konfrontationen med de 
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två kulturerna under ackulturationsprocessen skapar disharmoni (dissonance) hos individen 
som då utsätts för en utökad press att finna mer komplexa lösningar för att neutralisera denna 
disharmoni. Förberedd för framtida ”kulturkrockar” skapar individen egna strategier för att ta 
itu med dessa och integrera båda kulturerna. 
    Den andra generationens invandrare utvecklar ett annat förhållningssätt till det nya landet 
än vad föräldrarna har och utvecklar således en särskild kultur. Att leva med två kulturer kan 
ge upphov till konflikter och sättet att hantera dessa på varierar mellan olika 
invandrargrupper. Studier som Borgström tagit del av vittnar om att andra generationen ofta 
är mer integrerade i samhället än sina föräldrar, mycket på grund av att de lärt sig språket och 
vet vilka rättigheter de har. Kulturkonflikt kan uppstå som handlar om skillnader i sättet att se 
på samlevnad och uppfostran i de olika kulturerna. En central konflikt kan handla om 
individcentrerad fostran kontra familjecentrerad fostran. Detta brott mot normer ger ofta skam 
och skuldkänslor hos personen som lever med de två kulturnormerna (Borgström, 1998). Den 
andra generationen kan ses utveckla en speciell kultur som är en blandning av 
ursprungskulturen och den nya kulturen, av Ålund så kallad synkretisk kultur (1997). 
Ungdomarna i Borgströms studie vittnar om det berikande med att ha en dubbel identitet, dvs. 
att använda sig av integrationsstrategin. Samtidigt vittnar många om upplevelsen av att vara 
mitt emellan, att inte känna sig som latinamerikan/chilensk och inte heller som svensk.   
    Författarna från den tidigare nämnda studien på koreanska immigranter stämmer in på det 
mer problematiska med att leva med två parallella kulturer. Deras resultat tyder som ovan 
nämnts på att detta ökar risken för stress och depression (Oh, Koeske & Sales, 2002). I likhet 
med detta har intervjuade i en annan studie vittnat om känslan av motstridighet det innebär att 
leva med två kulturer. Dessa ungdomar bemästrade detta genom att ha en flytande identitet 
(fluid identity), innebärande att identiteten skiftade beroende på situation och de olika 
förpliktelser och sociala roller som förväntades. Denna multidimensionella personlighet 
hjälpte ungdomarna att hantera blandkulturella relationer och kontexter mer effektivt. Här 
framhålls det som viktigt att även ha kamrater med invandrarbakgrund som erbjuder 
möjligheten att kunna dela liknande svårigheter och känslor. Detta skulle på så sätt bidra till 
ungdomarnas välbefinnande (Yeh, Arora, Inose, Okubo, Li & Greene, 2003).   
    I resultat från studier gjorda i Kanada på kvinnliga universitetsstuderande med kinesisk 
bakgrund dras slutsatsen att i kontexter som ökar självmedvetenheten om avvikande fysiska 
attribut (som ”etniskt” utseende) tenderar personen att konformera till vad som tros vara 
majoritetssamhällets attityder, normer och värderingar. Detta kallar de för kompensatorisk 
konformitet. Dock visar resultaten att detta inte innebar att avstånd togs från 
ursprungskulturens värderingar och normer, utan att relationen till dessa fortsatte vara intakt 
(Romin, Tafarodi, Kang & Milne, 2002).  Därför tolkar författaren dessa resultat som 
tillhörande den integrativa strategin, även om den till stor del också skulle kunna passa in på 
assimilationsstrategin. Viktigt att nämna är också att språkkompetens i värdlandets språk 
framförs som en avgörande förutsättning för att integration respektive assimilation ska 
komma till stånd (Yeh, Arora, Inose, Okubo, Li & Greene, 2003; Neto, 2002; Berg, 1997).  
    En forskningsgrupp introducerar begreppet BII (Bicultural Identity Integration) som är 
beteckningen på en individuell skillnad i hur man uppfattar överstämmelsen mellan sina olika 
kulturella identiteter. De som upplever sina olika identiteter som förenliga och 
komplementära har hög BII, medan de som upplever dem vara motsägande och oppositionella 
har låg BII.  Detta får som konsekvens att de med hög BII beter sig i enlighet med den kultur 
de befinner sig i för tillfället, medan de med låg BII beter sig tvärtemot den kulturella miljö de 
befinner sig i. Alltså, den bikulturella med låg BII beter sig på ett (som i studien) amerikanskt 
sätt i det kinesiska sammanhanget och tvärtom. Förklaringen till detta anförs vara med 
författarnas ord ” because they experience their dual cultural identities as distinct and 
contradictory, leading to a cognitive-affective linkage of the two cultural meaning systems, 
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increased cognitive effort in processing cultural cues in the environment, and perception of 
cultural cues as highly valenced”. (Benet-Martinez, Morris, Leu & Lee, 2002, p.510). 
Författarna menar, att trots de många prövningar bikulturella ställs inför, så lyckas många 
ändå att utveckla sinsemellan förenliga bikulturella identiteter.  
     

3.2.3 Separation 
Separation går ut på att enbart bevara ursprungskulturen och inte interagera med andra 
grupper än den ursprungliga. Vad säger då författarna om separationsstrategin? Ålund (1997) 
diskuterar i sin text betydelsen av kontinuitet – att hålla ihop familj och den etniska gruppen – 
för den som har immigrerat. Ofta (och begripligt) är det föräldrarna som känner det största 
ansvaret för detta, men detta projekt riskerar att kantas av konflikt i mötet med den nya 
kulturen. Föräldragenerationen kan då komma att låsas fast i ett idealiserat drömmande om 
hemlandet, som riskerar ge negativa projektioner på det omgivande samhället. Barnens 
utmaning blir här att knyta samman det gamla och det nya för att göra dem till integrerade 
delar av deras identitet, och på så sätt bli integrerade individer.  Berg (1997) vittnar om 
liknande företeelser när föräldrarna har små möjligheter att stärka och bevara socialiseringen 
av det ursprungliga. I dessa fall blir reaktionen ofta att försöka reglera barnens relation till det 
nya.  Inte sällan kommer denna reglering till uttryck i form av förbud och förmaningar som av 
barnen upplevs som dåligt förankrade i verkligheten och som stum disciplinering.  
    Berg vittnar vidare om respondenternas uttryck för en överhängande rädsla att 
marginaliseras i samhället. Detta skapar farhågor hos gruppen om en förestående urgröpning 
av gruppens självkänsla och stolthet, ökad kulturell desintegration och därmed en tilltagande 
marginalisering. Följden blir en ökad betoning av gruppens positiva etniska särdrag (Berg, 
1997). Författaren tolkar detta som att det upplevda utstötningshotet ökar risken för 
antagandet av en separationsstrategi  
    I annan studie framstår inte separationsstrategin som lika ogynnsam. Här framhålls det som 
viktigt att ha god relation till åtminstone en av kulturerna i ett bikulturellt sammanhang för att 
bevara ett positivt psykologiskt välbefinnande, även om denna råkar vara ursprungskulturen. 
De som enbart identifierar sig med sin ursprungskultur har ändå större chans att fungera i 
samhället (i det här fallet USA) än någon som är marginaliserad (Yeh, Arora, Inose, Okubo, 
Li & Greene, 2003). Resultat från ytterligare en studie pekar dock på att ett alltför starkt 
bevarande av ursprungskulturen riskerar att stöta bort en del av medlemmarna till att anta 
identiteter som inte inkorporerar deras ursprungskulturer, dvs. assimilerande eller 
marginaliserande strategier (Smith, Stewart & Winter, 2004). 
    Motsatsen till termen ”whitewashed” som nämndes under assimilationsavsnittet, är 
uttrycket FOB (Fresh Off the Boat) som användes av de intervjuade för att beskriva någon 
som var ”för etnisk” av andragenerationsinvandrarna inom den egna ursprungsgruppen. 
Kriterier för att beteckna någon som FOB kunde vara att denne talar med brytning, talar 
ursprungsspråket med kamrater, klär sig som man gör i ursprungslandet eller umgås med 
nyligen immigrerade personer. Vidare tenderar dessa personer att anamma ursprungskulturen 
men förbli okunniga om den nya majoritetskulturen. Författarna framhåller dock detta som ett 
sätt för minoritetsgruppen att markera vad som är acceptabelt beteende, och efterliknar på så 
sätt majoritetssamhällets normer (eftersträvansvärt för de flesta i denna studie var följaktligen 
att hamna i den icke-stigmatiserade, normala, bikulturella mitten av dessa extremer). Det 
ansågs emellertid mer stigmatiserande att bli kallad FOB än ”whitewashed” vilket vittnar om 
det mer eftertraktade att jämställas med majoritetskulturen. Detta är i sin tur ett tecken på den 
underlägsna ställning de med invandrarbakgrund har i många samhällen (Pyke1 & Dang, 
2003).  
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3.2.4 Marginaliserad (kan även förstås som isolering) 
Marginalisering är då anknytning inte sker till någon av grupperna. Den enda funna utsagan 
om denna strategi är att de som är marginaliserade från båda kulturer löper störst risk för 
psykologisk missanpassning och utvecklandet av känslomässiga störningar (Yeh, Arora, 
Inose, Okubo, Li & Greene, 2003). Denna strategi framstår alltså som minst gynnsam för 
individen.  
 

3.3 Tidigare forskning om påverkansfaktorer vid val av 
ackulturationsstrategi och integration 
 
Vad som påverkar val av ackulturationsstrategi och den bikulturellas situation/integration i det 
nya landet kan också förstås utifrån ett mikro-, meso- och makroperspektiv.  Integration i det 
här sammanhanget skall förstås som integration på samhällsnivå. Begreppet kan förklaras som 
den ”process där skilda enheter förenas. Integrerade grupper/samhällen bygger på 
värdegemenskap, sammanhållning, solidaritet och ömsesidigt beroende” (Aytar, 1999, s.24). 
Det är ett socialt fenomen relaterat till kvaliteten på invandrarens deltagande i olika typer av 
sociala relationer i det nya landet (Aytar, 1999).  
 

3.3.1 Makronivå  
Faktorer som påverkar val av ackulturationsstrategi är bland annat religion och politik. Den 
tidigare dominerande assimilationspolitik som typifierades av tanken om förnekande av 
olikhet (denial of difference) har definitivt haft en inverkan, menar McAuliffe. 
Ackulturationen måste också alltid förstås i sin historiska och institutionella kontext 
(McAuliffe, 2006).  Val av ackulturationsstrategi påverkas vidare på makronivå av likheter 
mellan ursprungskulturen och värdkulturen gällande exempelvis typ av värderingar. Viktiga 
förutsättningar för att personen ska få en integrerad identitet är att värdkulturen värdesätter 
andra kulturer och att ursprungskulturen värdesätter vidmakthållandet av denna egna kultur 
(Smith, Stewart & Winter, 2004).  
 
Integrationspolitiken  
En viktig påverkansfaktor för den bikulturellas integration och välbefinnande i det nya 
samhället är, som ovan nämndes, den politik som förs i landet. Den svenska 
integrationspolitiken utgår formellt från ett integrationstänkande. Integrationspolitiken 
deklarerar vikten av allas lika värde, ett samhälle för alla och integrationsprincipen. Ändå 
motverkas detta ständigt av den strukturella diskriminering som fördelar människor i 
väsensskilda kategorier med olika värde. Genom att vissa grupper diskrimineras kränks 
likabehandlingsprincipen och social sammanhållning, och existensen av ett integrerat 
samhälle undergrävs (SOU 2006:79).  Invandrarpolitiken som initierades av regeringen 1975, 
tillsammans med den särskilda administration som byggts upp för att genomföra den, har 
utmynnat i ett olyckligt sätt att förstärka en uppdelning av befolkningen i ett ”vi” och ett 
”dom” och därigenom medverkat till uppkomsten av det utanförskap som många invandrare 
och deras barn upplever i det svenska samhället (Integrationsverket, 2005). Många invandrare 
vittnar om att acceptansen som deltagare i det svenska samhället förutsätter en frigörelse från 
invandrarrollen, att lära sig bra svenska och att anpassa sig på ett sådant sätt att man inte 
uppfattas som avvikande. Ungdomarna i Borgströms studie vittnar om upplevelsen att Sverige 
är till för svenskarna och att de själva är ”svartskallar”. De upplever att de kan försöka vara 
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svenska på alla möjliga sätt, men kommer aldrig vara det på grund av sin hårfärg. Det lönar 
sig inte att vara svensk, eftersom samhället ändå klassar dem som invandrare (Borgström, 
1998).  
    Fenomenet integration och integrationspolitiken kan delas upp i två primära inriktningar, 
ensidig respektive mångsidig integration. Den ensidiga integrationen uppstår när fokus enbart 
ligger på invandrargruppen i sig. Denna ensidighet kan i sin tur leda till antingen 
assimilatorisk integration eller segregatorisk integration. Vid segregatorisk integration är 
viktiga samhällsarenor som den sociala och politiska stängda för invandraren och tillgången 
till arbetsmarknad och utbildning begränsad. Den andra primära inriktningen leder å andra 
sidan till mångkulturell integration innebärande att fokus är på samhällets faktiska etniska och 
kulturella struktur, det vill säga både invandrare och infödda. Den mångkulturella 
integrationen bygger på alla parters samverkan för en ny gemenskap och sammanhållning och 
grundas på allas aktiva deltagande (Aytar, 1999).  Aytar menar vidare att personens 
integration, delaktighet och därmed ackulturationsstrategi beror på den dominerande 
inriktningen av integrationspolitiken, eftersom detta påverkar inhämtning och användning av 
resurser i samhället. Om en person inte har tillgång till olika arenor på grund av sitt 
invandrarskap kommer detta leda till segregatorisk integration. Är inriktningen på 
integrationen assimilatorisk i sin karaktär förutsätter den assimilation från invandrarens sida 
för tillgång till och deltagande i samhällets olika arenor. Om mångsidig integration dominerar 
integrationspolitiken kommer invandrarens resurser att tas tillvara och vägen till nya resurser 
är öppen. Den upplevda integrationen i fråga om delaktighet och samhörighet speglar alltså 
den situation som invandraren har hamnat i. 
 

3.3.2 Mesonivå 
På denna nivå påverkar bland annat familjens attityd om bevarandet av traditioner, val av 
ackulturationsstrategi. I en studie på lettiska invandrare i USA, framkom att de som hade 
integrerade identiteter vid medelåldern ofta haft föräldrar som under uppväxten framhävt 
vikten av den amerikanska kulturen (Smith, Stewart & Winter, 2004).  
     I en studie på andragenerationens japanska invandrare i USA framkommer att många 
upplevt rasdiskriminering i skolan. Författarna argumenterar därför att omgivningens 
stereotypa bild, fördomar och rasism har inverkan på individens identitetsbyggande (Yeh, 
Arora, Inose, Okubo, Li & Greene, 2003). Respondenterna i Bergs studie har också fått vänja 
sig vid det omgivande samhällets stereotypisering, avnormalisering och etnifiering av sådant 
som i ursprungskulturen varit det självklara och normala, och vid hur detta påverkat 
förhållningssättet till den egna kulturen. Responsen kan bli ett förkastande och negativt 
formulerande av ursprungsetniciteten, som man vill frigöra sig ifrån. De som tar ställning för 
ursprungsetniciteten måste ständigt förklara och försvara sitt, för omgivningen, ”etniska” 
beteende (Berg, 1997).  
    En av de första saker människor lägger märke till i mötet med varandra är den andres 
etnicitet, menar Behtoui (2006). Den etniska tillhörigheten är alltså ett socialt inlärt sätt att 
kategorisera och klassificera människor. Distinktioner i hudfärg, hårfärg och andra kulturellt 
betingade attribut förmodas kunna avslöja ärftligt, typiska egenskaper hos just den etniska 
gruppen. Den etniskt avvikande förminskas till att bara vara sin kropp, i form av sitt yttre, 
sättet på vilket det nya språket talas, sättet att klä sig, gester, kroppshållning, namnet osv.  I 
allmänhetens bild av det etniska finns ofta en association till något underlägset. Att vara 
”etnisk” blir genom detta ett stigma, även om detta stigma är en social konstruktion. De 
stigmatiserade personerna inkorporerar denna syn från allmänheten, från de normala, och 
stigmat blir en del av självbilden som i sin tur påverkar ackulturationsstrategi och integration. 
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De avvikande och stigmatiserade ”andra”, i det moderna västerländska samhället där kulturell 
assimilation dominerat diskurs och politik, anses störa den sociala ordningen (Behtoui, 2006).  
    Bekantskapskretsens kulturella bakgrund påverkar också på mesonivå. Neto (2002) 
argumenterar för att kamrater med samma kulturella bakgrund riskerar att försvåra den sociala 
adaptionen till det nya samhället. En annan forskargrupp framhåller däremot, till skillnad från 
Neto, att det med fördel bör finnas personer av samma kulturella bakgrund i 
bekantskapskretsen för att främja det psykologiska välbefinnandet (Yeh, Arora, Inose, Okubo, 
Li & Greene, 2003). Annan forskning visar att kamratgruppens kulturella sammansättning 
påverkar val av ackulturationsstrategi (Tadmor and Tetlock, 2006). Valet av 
ackulturationsstrategi beror också på graden av tryck (accountability pressure) från 
omgivningen och från personen själv. Ett viktigt sådant tryck för att välja integration som 
strategi är att kamratgruppen består av personer både från ursprungs- och värdkulturen 
(Tadmor & Tetlock, 2006). Beroende på bekantskapkretsens sammansätting och andra 
omgivande faktorer kommer alltså trycket (accountability pressure) att variera för de olika 
personerna. Beroende på hur detta tryck differerar kommer individen att välja olika 
ackulturationsstrategier (Tadmor & Tetlock, 2006). 
    Borgström menar att ungdomarnas sociala anpassning i stor grad beror på hur relationen 
med föräldrarna utvecklas under tonåren. Ungdomarna påverkas också av att föräldrarna ofta 
inte känner sig som ”hela människor”. Det finns en längtan bland många chilenare i exil efter 
att ”komma hem igen”, att återfinna det som en gång varit. Studier som Borgström tagit del av 
vittnar om att ungdomar som växt upp i mångkulturella miljöer och förorter hittat ett sätt att 
förhålla sig till den konflikt det innebär att leva i två världar. Tonårsperioden består ofta av ett 
intensivt sökande efter en social och kulturell identitet. Den språkliga och identitetsmässiga 
utvecklingen påverkas av var de bor, var de går i skolan och har sina vänner. Att bo i 
segregerade bostadsområden innebär ofta en marginalisering vad gäller arbetsmöjligheter och 
status (Borgström, 1998). I hennes studie framkommer att familjen för dessa ungdomar 
överhuvudtaget är en viktig förmedlare av kulturella värderingar. Familjen ses som en enhet 
som ger trygghet och säkerhet. Familjens roll i ungdomens utveckling tillskrivs stort värde. 
Alla talar i stort sett spanska med sina föräldrar, då språket ses som den kulturella länken och 
som en viktig identitetsmarkör. Familjens viktiga betydelse för ungdomarna kan tolkas som 
ett uttryck för den gruppcentrerade ideologin. Det är inom familjen som de utvecklas som 
personer, en plats där de kan känna sig trygga.  
    Bostadsort är en annan påverkande faktor. Rinkebyungdomarna i Borgströms studie känner 
sig mest hemma i Rinkeby även om de är positiva till att flytta därifrån eftersom de då får 
träffa svenskar och börjar tala utan brytning. Utanför dessa områden måste de anstränga sig 
för att visa att de kan. I Rinkeby känner de sig hemma och trygga (Borgström, 1998).   
    Skolan är en arena där invandrarbarn assimileras genom att det där eftersträvas en så kallad 
”jämlikhet” med svenskar. Barnen ska lära sig reglerna för att inte avvika, och svenska 
språket får inte uttalas på annat sätt än enligt ”normen”. Då barnen/ungdomarna hamnar 
utanför den ursprungliga (ursprungslandets) grupptillhörighet assimileras de för att accepteras 
av det svenska samhället. De måste agera som svenskar, tala utan brytning, följa alla sociala 
regler och inte avvika. Följaktligen integreras de inte eftersom de inte accepteras som de är. 
Ungdomarna i studien tyr sig följaktligen till gruppen ”chilenare, latinos eller invandrare” och 
inte till ”svenskarna” eftersom de inte accepteras som svenskar (Borgström, 1998).  
    Det finns en tendens hos majoritetssamhället (och även bland socialarbetare) att ha en 
universalistisk syn i mötet med människor med en annan etnisk och kulturell bakgrund, kallad 
färgblindhet. Detta innebär att inte tillskriva personens hudfärg eller ursprung någon betydelse 
och att behandla alla individer och grupper på samma sätt.  Problemet med detta är att hänsyn 
då inte tas till att de med en annan kulturell bakgrund kanske har en lägre socioekonomisk 
ställning, andra kulturella traditioner och värderingar och ofta har utsatts för olika typer av 
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diskriminering och rasism på grund av detta. Detta sätter press på individen att anpassa sig till 
majoriteten och dess förväntningar. På detta sätt ignoreras hur strukturell ojämnlikhet 
inskränker människors tillgång till sociala resurser. Synsättet härstammar från den ”vita” 
människans överlägsenhet (Dominelli, 1997).  
 

3.3.3 Mikronivå   
Även om personer ställts inför liknande kontexter och omständighet finns variationer dem 
emellan när det kommer till ackulturation. Dessa individuella skillnader får inte bortses ifrån 
(Smith, Stewart & Winter, 2004).  
    Neto (2002) har i sin studie på ungdomar med portugisisk bakgrund boende i Frankrike 
kommit fram till att individuella faktorer hos individen tycks påverka anpassningen till den 
nya kulturen. Dessa faktorer är migrationsplaner - det vill säga om personen har som mål att 
flytta tillbaka till ursprungslandet eller stanna i värdlandet - tillfredställelse med livet, 
tillfredställelse i det nya landet och grad av självkänsla. Ytterligare en förutsägande faktor i 
hur den nya kulturen hanteras är personens sociala färdigheter. En annan tidigare nämnd 
individuell variabel som påverkar hur de två kulturerna hanteras och integreras är BII 
(Bicultural Identity Integration), (Benet-Martinez, Morris, Leu & Lee, 2002). Ålder och vilket 
stadium i livet en person befinner sig på, framkommer också som en individuellt påverkande 
faktor.  

3.4 Slutlig kommentar om delaktighet och 
ackulturationsstrategi 
Det kan nämnas att graden av delaktighet i den ena eller andra kulturen är ett uttryck för 
ackulturationsstrategi. Större delaktighet i den svenska kulturen är exempelvis uttryck för 
assimilations- eller integrationsstrategin och tvärtom (Smith, Stewart & Winter, 2004). Ett 
viktigt utryck för en persons delaktighet i ett samhälle är det politiska deltagandet. 
Valdeltagandet bland invandrare som blivit svenska medborgare är något lägre än bland 
inrikes födda, 67 procent i jämförelse med 83 procent. Även vad gäller andra former av 
politisk aktivitet, såsom engagemang i politiska partier, deltagande i manifestationer och 
påverkansförsök via kontakter med beslutsfattare, är deltagandet bland invandrare lägre 
(Strömblad & Borevi, 2004). Personer från Chile har i sammanhanget ett högt valdeltagande i 
jämförelse med andra invandrade grupper. Invandrare och svenskfödda med utländsk 
bakgrund är underrepresenterade bland politiskt förtroendevalda inom både riks- och 
lokalpolitiken (Sjögren, 2005). 
    Aytar (1999) menar att tillgång till och aktivt deltagande i olika delar av samhället och grad 
av inflytande i utformningen och utförandet av samhällspolitiken har att göra med tillgång till 
maktresurser. Att vara invandrare innebär ofta en snedfördelning av och en brist på dessa 
resurser. För att förstå delaktighet måste alltså fördelning av maktresurser beaktas. Till 
exempel kan segregation vara en konsekvens av denna ojämnlika maktfördelning. 
Offentligheten är en maktresurs som skapar ramen för kommunikation tillsammans med 
åsikts- och opinionsbildning. Den ger grunden för politisk medvetenhet som utgör grunden för 
att kunna påverka de egna existensvillkoren och samhällsutvecklingen.  
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4 Metod  
 
Mycket av ackulturationsforskningen använder sig av kvantitativ metod genom att mäta 
ackulturation på skalor i enkäter och med hjälp av kontrollerade experiment. I denna studie 
används istället den kvalitativa metoden i form av kvalitativa intervjuer, dels för att få en 
annorlunda infallsvinkel på ämnet och dels på grund av de nyansrika, detaljerade och djupa 
bild intervjumetoden kan ge av en komplex verklighet. Då beskrivningar av ett fenomen och 
inte kvantiteter eftersöks, är den kvalitativa metoden att föredra menar Larsson. Dessutom 
lämpar den sig väl för att nå kunskap om individens subjektiva upplevelser utifrån dennes 
egna utsagor (Larsson, 2005). 
 

4.1 Vetenskapsfilosofisk position 
Denna uppsats har en hermeneutisk vetenskapsfilosofisk ansats. De kvalitativa metoderna 
ingår i den hermeneutiska kunskapstraditionen, menar Malterud (1998). Detta synsätt syftar 
till en giltig och gemensam förståelse av en texts mening. Grunden i hermeneutisk tolkning 
karaktäriseras av den hermeneutiska cirkeln, vilken kan beskrivas som en ständig växelverkan 
mellan delarna och helheten i tolkningen av en text. Denna tolkningscykel fortgår tills ett inre 
sammanhang utan logiska motsägelser har uppnåtts. Målet är alltså att hitta och förstå mönster 
i intervjupersonerna berättelser genom tolkning av deras utsagor (Kvale, 1997).   
    Författarens utgångspunkt i detta arbete är att det finns en mångfald av tolkningar som kan 
göras av en intervjuanalys, och därför kan inte stränga krav ställas på att det ska finnas en 
samstämmighet mellan olika uttolkare. Viktigt blir därför här att argumentera och finna 
belägg för den tolkning som görs så att den kan granskas av läsaren (Kvale, 1997). 

4.2 Litteratursökning  
Litteratursökningar har koncentrerats till att hitta tidigare forskning på området för att 
författaren skulle få ett grepp om kunskapsläget. Litteraturen har funnits genom sökningar i 
databaserna Social Work Abstract och ASSIA – Applied Social Sciences Index and Abstracts 
som i sin tur var inställda på att söka i andra databaser relaterade till Social Sciences som 
exempelvis PsychInfo m.fl.  Sökorden var olika kombinationer av ”social integrati*”, 
bicultur*, identit*, accultur*, qualit* och ”immigrant background*”. Mycket av litteraturen 
är forskningsartiklar, företrädelsevis från nordamerikanska universitet, publicerade i diverse 
engelskspråkiga psykologiskt vetenskapliga tidskrifter. Ett flertal böcker hittades till skillnad 
från de övriga genom sökningar på Stockholms Universitetsbiblioteks och Stockholms 
Stadsbiblioteks sökmotorer med sökorden integration, etnicitet och delaktighet. Litteraturens 
studier baseras på antingen eller både kvalitativa och kvantitativa metoder. Referenslistor i 
den valda litteraturen har också varit till hjälp. 
    Litteraturen kan anses ha en spretig ingång till ämnet, med skilda utgångspunkter och 
infallsvinklar på bikulturalism och ackulturation. Exepelvis är Seldas Andra Bröllop en 
etnologisk avhandling, Multicultural Futures en kulturgeografisk avhandling, Att vara mitt 
emellan är en pedagogisk avhandling, medan de i mindre omfång vetenskapliga artiklarna har 
en mer psykologisk och socialpsykologisk ansats. Att litteratur från så till synes skilda fält 
ändå valts ut motiveras med att de alla tittar på erfarenheter, för immigranter och deras barn, 
av att leva i ett nytt land med fokus på identitet och ackulturation. Dessutom är detta till stor 
del allt det författaren funnit tillgängligt av den litteratur som ansågs relevant för ämnet. 
Övervägande del av litteratur är skriven av olika forskare runt om i världen, utan uppenbara 
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kopplingar till någon intresseorganisation eller liknande. Många av rapporterna är forskning 
bedriven av forskare med bas på diverse universitet i USA. Den amerikanska forskningen 
verkar således ligga i bräschen för ackulturationsforskningen. Genomgången av den tidigare 
forskningen fokuserar på de olika slutsatstyperna som författaren kategoriserar utifrån de fyra 
ackulturationsstrategierna och utifrån ett makro-, meso- och mikroperspektiv.  
 

4.3 Urval  
Fyra kvinnor i åldern 27-29 år med kulturell bakgrund i Chile valdes ut. För att konstanthålla 
så många variabler som möjligt valdes personer med samma kulturella bakgrund, inom 
någorlunda samma ålderskategori och av samma kön. Det är den bikulturella erfarenheten i 
sig som är av intresse för studien, men olika kulturell bakgrund, kön och ålder skulle sannolikt 
påverka individens ackulturation och deltagande eftersom kontextuella faktorer är av 
betydelse.   
    Första kriteriet var att personen antingen var inrikes född med föräldrar som immigrerat till 
Sverige eller att personen själv immigrerat innan tio års ålder. Inom forskningen på området 
klassas även de som immigrerat innan denna ålder som andragenerationens invandrare. 
Anledningen till att välja personer från båda dessa grupper är att de alla växt upp i Sverige 
och därmed blivit exponerade till den svenska kulturen en längre period (Pykel & Dang, 
2003). Formellt är de svenskar, men bär med sig andra kulturerfarenheter och kanske ett annat 
utseende och namn som skiljer ut dem från ”det svenska”. Ytterligare ett kriterium var att de 
skulle ha sitt ursprung i ett utomeuropeiskt land då denna grupp uppvisar större utsatthet 
gällande diskriminering (Sjögren, 2005). Följaktligen valdes den chilenska gruppen på grund 
av att den sedan 1970-talet utgör en relativt stor del av dem med utländskt bakgrund i Sverige.  
På så sätt kan resultaten ge en fingervisning om erfarenheten för den kvinnliga, chilenska 
bikulturella gruppen som faktisk många i det svenska samhället kommer i kontakt med. 
Genom att välja personer från en stor grupp kan resultaten bli mer representativa. Dessutom 
har författaren personliga relationer till flera personer av chilenskt ursprung och anser sig 
därför vara någorlunda bekant med den undersökta kulturen. Ålderkategorin valdes dels på 
grund av sin tillgänglighet, då många från den andra generationen i många fall inte hunnit bli 
mycket äldre. Men ålderskategorin, i författarens mening, är också intressant då en person i 
den åldern ofta är bättre utrustad med förmågan att reflektera över sig själv, sin delaktighet i 
samhället (än en tonåring) och förhoppningsvis hunnit etablera sin plats i samhället. Att välja 
kvinnliga respondenter motiveras med att det kan bidra till en mer avslappnad och öppen 
diskussion, om intervjuare och respondenter är av samma kön.  
    Urvalsstrategi är snöbollsurval som innebär att respondenterna hittas via en person som 
känner en annan, som känner en annan osv. (Larson, 2005). Kontakter söktes via chilenska 
bekanta till författaren, men ingen som denne hade en personlig relation till valdes som 
respondent. En tanke fanns tidigare under uppsatsarbetet att välja ut personer som passar in på 
någon av de olika ackulturationsstrategierna. Men att på förhand göra en bedömning av vilken 
typ av strategi en person använder sig av riskerade att bli alltför godtyckligt. Därför 
framkommer inte personens ackulturationsstrategi förrän under intervjusamtalet och utfallet 
får bli därefter.  
 

4.4 Intervjuernas genomförande 
Intervjuerna som kan klassas som halvstrukturerade till sin karaktär, utgick från en 
intervjuguide utformad för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor (se bilaga 1). 
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Frågorna om ackulturation var inspirerade av frågor från tidigare forskning som syftar till att 
utröna val av ackulturationsstrategi (se Aytar, 1999; Smith, Stewart & Winter 2004, s. 619). 
Guiden utgick från fyra teman som utgjordes av bakgrundsfakta, ackulturationsstrategi, 
upplevd delaktighet på den sociala arena och upplevd delaktighet på den politiska arenan. I 
realiteten koncentrerades intervjun kring bakgrundsfakta och ackulturationsstrategi då det 
under intervjuernas gång blev uppenbart för intervjuaren att delaktigheten var ett uttryck för 
ackulturationsstrategi. Delaktighetstemana blev därmed en sorts fördjupning av frågorna i 
ackulturationsavsnittet. De inledande faktafrågorna var uppvärmningsfrågor (Esaiasson m.fl., 
2004) som ledde fram till de mer tematiska, viktiga och öppna frågorna som gav utrymme för 
intervjupersonernas fria reflektioner. Dessa följdes upp av följdfrågor och validerande frågor 
för att kontroller att svaret uppfattats rätt.  Vissa direkta frågor ställdes för att täcka sådant 
som inte tagits upp av respondenten. Till viss del förekom även ledande frågor för att 
undersöka tillförlitligheten i respondenternas svar och för att intervjuaren skulle kunna 
belägga sina egna tolkningar (Kvale, 1997). Vid slutet av intervjun fick respondenten 
reflektera fritt om upplevelsen av att leva med två kulturer och om sin egen delaktighet i 
samhället.  
    Två av intervjuerna ägde rum hemma hos respondenterna själva och två ägde rum på 
kaféer, allt efter intervjupersonernas egna önskemål. Vid intervjuerna i hemmet fanns inga 
andra personer närvarande. Personerna hade kontaktats innan per telefon och informerats om 
studiens syfte och om konfidentialiteten. Vid intervjutillfället överlämnades dessutom ett brev 
med utförligare uppgifter om studien, som först lästes igenom av respondenterna (se bilaga 2). 
Intervjuerna varade allt mellan 45 och 80 min och spelades in på en diktafon. Den sista 
intervjun blev tvungen att delas upp under två tillfällen då intervjupersonen inte hade 
möjlighet att stanna längre under första tillfället.  
 

4.5 Bearbetning och analys  
Intervjuerna transkriberades en kort tid efter intervjutillfället av författaren själv. Utskrifter 
gjordes i princip av intervjuerna i sin helhet och i talspråksform, utom vissa hummanden och 
stakningar som utelämnades och vissa grammatiska fel som korrigerades. I fyllnadsord som 
”liksom” och ”typ” skrevs ut, likaså skratt och längre pauser. Ofullständiga uttalanden har 
markerats med punkter. De få gånger då det inte går att uttyda vad som sägs, har detta 
markerats med ordet ”ohörbart”. Intervjuerna genomlästes sedan ytterligare ett flertal gånger, 
för att urskilja mönster och gemensamma teman. Med hjälp av detta framträdde olika teman. 
Det finns hela tiden en strävan att återge så exakt som möjligt respondenternas utsagor, men 
ibland finns vissa tolkningar som den om ackulturationsstrategi. 
    Meningskategorisering är den analysmetod som dominerat analysarbetet, vilket innebär att 
intervjun kodas i kategorier (Kvale, 1997).  Vissa av kategorierna växte fram under 
analysarbetet, vissa framträdde redan under intervjun (assimilationstryck och färgblindhet) 
och kategorin om ackulturation och delaktighet var självklar redan från början på grund av sin 
koppling till studiens syfte. Kategoriseringen sammanställdes inte i tabellform utan med 
siffermarkeringar i transkriberingarna och sedan skriftligen för författaren själv. Resultaten av 
detta presenteras nedan i de olika temana i resultatdelen. Inslag av ad hoc analysmetod 
förekommer också, vilket förstås som att olika angreppssätt används för att analysera och 
skapa mening i texten. Detta sker i denna studie exempelvis genom att urskilja teman och 
mönster, att ställa samman och att skapa metaforer (ibid., 1997).    
    Analys av resultaten sker med hjälp av stöd i tidigare forskning och med hjälp av teorin. 
Detta arbete hade till en början en strävan efter att ha en deduktiv ansats, det vill säga att på 
ett tidigt stadium välja den teoretiska utgångspunkt som arbetet skulle ha. Bourdieus 
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teoribildning var påtänkt på ett tidigt stadium men det fanns en osäkerhet hos författaren om 
denna var applicerbar på det som skulle undersökas. Därför samlades empirin in utan tydlig 
utgångspunkt av Bourdieu. Nu valdes denna teoribildning i alla fall, men då detta i efterhand 
definitivt bestämdes kan teorianvändningen klassas som induktiv.  

4.6 Reliabilitet  
Hög reliabilitet i en undersökning har att göra med resultatens konsistens vilket kräver en 
frånvaro av osystematiska och slumpmässiga fel, som exempelvis missförstånd, hörfel under 
intervjutillfället eller slarvfel vid transkribering (Esaiasson m.fl., 2004). I föreliggande 
undersökning ökade reliabiliteten genom att en testintervju genomfördes innan första 
intervjutillfället för att testa intervjufrågornas relevans och för att intervjuaren skulle få 
möjlighet att träna sin intervjuteknik. Utifrån denna testintervju kunde författaren revidera och 
omformulera vissa frågor för kompletterad samstämmighet med studiens syfte och för att 
frågorna skulle ge utrymme för mer reflektion. För att intervjuerna skulle göras så lika som 
möjligt fick alla respondenter likadana brev som berättade om syfte, konfidentialitet etc. (som 
nämndes tidigare) och frågorna utgick från samma intervjuguide. På inspelningarna från tre av 
intervjuerna var ljudkvaliteten mycket god vilket underlättade transkriberingen och minskade 
risken för ohörbara uttalanden. Författaren lyssnade sedan av intervjuerna en gång till för att 
se att transkriberingen stämde. Det har varit en fördel att författaren själv genomfört alla 
intervjuer, transkribering, kodning och analysering då det ökar resultatens konsistens. Ur 
reliabilitetshänsyn hade det dock varit ett ännu större gagn om en andra person också 
analyserat och transkriberat. 
    Negativ påverkan på reliabiliteten är att intervjuaren har mycket lite erfarenhet av 
intervjuande och inte på något sätt är en professionell forskare. Ett annat problem är att den 
tredje intervjun ägde rum på ett kafé med hög ljudnivå, vilket innebar att det på inspelningen 
flera gånger var svårt att uttyda vad som sades. Ytterligare negativ påverkan på reliabiliteten 
är att i de båda intervjuer som ägde rum på kaféer fanns ett större mått av stress med i bilden 
än vid dem som ägde rum i respondenternas hem. Kanske på grund av ljudnivån och på den 
mer stressade atmosfär det kan vara på ett kafé. Det kanske största problemet i sammanhanget 
är att den sista intervjun blev tvungen att delas upp under två separata tillfällen på grund av 
tidsbrist från respondentens sida. Att båda intervjuare och respondent var tidspressade under 
intervjun är problematiskt. Genom att dela up intervjun fick respondenten möjlighet till vidare 
reflektion om ämnet och uttryckte sig ha hunnit fundera en hel del och kommit på nya saker 
tills det andra intervjutillfället. Positivt med det är att utsagan kan ha blivit mer välgrundad 
och elaborerad. Problemet ligger i att de andra respondenterna inte fick samma möjlighet.  

4.7 Validitet och generaliserbarhet  
Validitet i en studie undersöker i vilken mån metoden undersöker vad den är avsedd att 
undersöka, med andra ord om observationerna speglar de fenomen som är avsedda att 
undersöka. Det är viktigt att undersökaren ständigt kontrollerar och ifrågasätter den erhållna 
informationen. Validitetsaspekten är viktig att ha med i alla faser av studien (Kvale, 1997), 
vilket är något som har eftersträvats i denna studie. För att få en röd tråd genom hela studien 
har syftet emellertid behövt justeras en hel del. Författaren upptäckte under arbetets gång att 
det som först var tänkt att undersökas, nämligen sambandet mellan ackulturationsstrategi och 
delaktighet var i själva verket två sidor av samma mynt. Detta förklarar varför intervjuguiden 
har så stor fokus på delaktighet vilket inte kan anses relevant med tanke på studiens syfte. 
Sammantaget försvagar allt detta arbetets validitet. Låg reliabilitet har ofta också en negativ 
inverkan på validitet (Elofsson, 2005). Alltså kan reliabilitetsproblemen som i det föregående 
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togs upp, också ha en negativ inverkan på denna studies validitet. För att öka validiteten 
ställdes många validerande och tolkande frågor under intervjun för att kontrollera att 
intervjuaren uppfattat respondenternas utsagor korrekt. Studiens syfte och frågeställningar 
har, så gott det har varit möjligt, i alla stadier funnits i författarens bakhuvud för att hålla rätt 
fokus på arbetet. Diskussionen, och till viss del resultaten, är utformade för att följa syfte och 
frågeställningar.  
    Alla respondenter var medvetna om att författaren lever tillsammans med en person av 
chilenskt ursprung och dessutom vistats i Chile under vintern. Detta kan ha haft både en 
positiv och negativ inverkan på reliabilitet och validitet. Det positiva är att det kan ha medfört 
att respondenterna betraktat författaren som förtrogen med deras ursprungskultur vilket kan 
tänkas minska avståndet mellan intervjuare och respondent. Samtidigt kan detta ha en negativ 
påverkan genom att författaren befaras ha en förutfattad mening och partiskhet gällande 
respondenternas ursprungskultur, som i sin tur påverkar deras svar. 
    Resultatens generaliserbarhet kallas även extern validitet (Esaiasson m.fl., 2004). Den typ 
av generalisering som denna studie bygger på är analytisk till sin karaktär. Analytisk 
generalisering innebär att bedömningen utgår från i vilken mån studiens resultat kan predicera 
skeenden i liknade situationer. Generaliseringen i detta fall bygger på en typ av 
påståendelogik som argumenterar sina slutsatser utifrån teori och tidigare forskning (Kvale, 
1997). De fyra respondenterna kan inte anses representera hela den bikulturella populationen i 
Sverige. Dels skiljer sig grupper med olika kulturell bakgrund åt och dels utgörs studiens 
respondenter enbart av kvinnor. Ytterligare en påverkansfaktor är att då respondenterna på 
sätt och vis tillhör författarens utökade bekantskapskrets, och då spekulativt kan tänkas att till 
dominerande del bestå av personer som använder en viss ackulturationsstrategi och tillhör en 
grupp som det har gått någorlunda bra för ur integrationssynpunkt. De kan tänkas att det är 
mindre chans för författaren att komma i kontakt med personer som är separerade och 
marginaliserade på grund av brist av gemensamma kontaktytor. Trots detta kan ändå 
generaliseringar göras med hjälp av stöd i tidigare forskning som kan bekräfta eller falsifiera 
resultaten. Dessutom är den bikulturella erfarenheten lika giltig för dessa fyra respondenter 
som för alla andra med den erfarenheten.  
 

4.8 Etiska överväganden    
De etiska aspekterna har beaktats under hela forskningsprocessen. Dessa har utgått från de 
fyra forskningsetiska principerna – informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Esaiasson m.fl., 2004). Respondenterna blev både 
innan och vid intervjutillfället informerade om att deltagandet är frivilligt, att intervjun när 
som helst kan avbrytas, om studiens syfte och om deras rätt till konfidentialitet (se bilaga 2). 
De blev informerade om att data som namn och andra avslöjande detaljer kommer utelämnas i 
rapporten, och att endast författaren och möjligen dennes handledare kommer ta del av 
transkriberingen. Dessa tillsammans med ljudinspelningen kommer att förstöras när 
uppsatsarbetet är avslutat. Alla fyra intervjupersonerna samtyckte till att delta. Tidigare under 
uppsatsarbetet var en annan person tilltänkt som den fjärde respondenten, men då denne 
personen uttryckte viss tveksamhet till att delta ansåg författaren det oetiskt att försöka 
övertyga personen att medverka. Gällande nyttjandekravet kommer inte heller de insamlade 
uppgifterna användas för något annat ändamål än denna vetenskapliga rapport. Den etiska 
aspekten har hela tiden också funnits i åtanke vid tolkning av respondenternas utsagor.  
    En annan etisk aspekt som måste beaktas är det faktum att författaren hittat 
intervjupersonerna genom personliga kontakter. Alltså visste de att författaren hade någon typ 
av koppling till någon de kände, vilket kan ha påverkat respondenterna till att bli mer 
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restriktiva i sina utsagor. Samtidigt kan detta ha haft en positiv påverkan genom att 
respondenterna varit mer villiga att bidra till studien. Ytterligare ett etiskt problem i 
sammanhanget är att det kan vara ett problem för intervjuaren att behålla en professionell 
distans till respondenterna på grund av denna personliga koppling som finns (Kvale, 1997). 
Författaren har strävat efter att hitta en balans mellan professionell distans och samtidigt ha en 
avslappnad och öppen framtoning.  
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5 Resultat och Analys  
 
I detta kapitel presenteras resultatet från intervjuerna och en analys av dessa. Respondenterna 
har fått namnen A – D. Först följer en presentation av respondenterna och deras 
ackulturationsstrategi. Sedan följer ytterligare teman som framträtt i respondenternas 
berättelser om erfarenheten av att vara bikulturell i Sverige. Påverkansfaktorerna presenteras 
löpande och sammanfattas i diskussionskapitlet. Varje tema analyseras utifrån begreppen 
kulturellt kapital och/eller habitus.  
 

5.1 Ackulturationsstrategi och delaktighet 
Här följer en presentation av respondenterna, deras specifika situation, ackulturationsstrategi 
och påverkansfaktorer. Det finns en risk med att sorter in människor i renodlade fack, i detta 
fall ackulturationsstrategi, då verkligheten är mycket mer komplex än vad som kan fångas 
med dessa begrepp. Att kategorisera och förenkla kan ändå ha sin fördel genom att mönster 
och samband mellan olika fenomen kan framträda, vilket är syftet med denna uppsats. Alla 
respondenter är enligt sin egen – och även enligt författarens uppfattning – till övervägande 
del nyttjare av integrationsstrategin. Detta kommer till uttryck i att deras bekantskapskretsar 
består av både svenskar och chilenare, att svenska och spanska språket talas ungefär lika 
mycket och genom att respondenterna känner samhörighet och identifikation med både den 
svenska och chilenska kulturen. Det finns dock tendenser hos de olika respondenterna till 
nyttjande av antingen assimilations- eller separationsstrategin i kombination med 
integrationsstrategin, vilket kommer att utforskas och redogöras för i detta avsnitt. Att alla 
fyra respondenter är användare av integrationsstrategin kan delvis förklaras med deras ålder, 
vilket stämmer överens med tidigare forskning som säger att bikulturella tenderar att vara mer 
integrerade ju äldre de blir. Valet av ackulturationsstrategi beror också på graden av tryck 
(accountability pressure) från omgivningen och från personen själv. Ett viktigt sådant tryck 
för att välja integration som strategi är att kamratgruppen består av personer både från 
ursprungs- och värdkulturen (Tadmor & Tetlock, 2006), vilket har varit fallet för samtliga 
respondenter i studien.  
 

5.1.1 Respondent A 
Personen A är född och uppvuxen i Sverige. Föräldrarna som kom hit på 70-talet är 
lärarutbildade i Chile och fortsatt sin yrkesbana i Sverige. A har växt upp i ett villaområde där 
majoriteten är svenskar. Hon har en avklarad universitetsutbildning och jobbar nu sedan några 
år inom det fält hon utbildat sig till. Hon är sambo med en svensk person. A beskriver sig som 
chilensk/svensk, men tillägger att hon ändå känner sig mer hemma i den svenska kulturen.  
 

A: I och med att man är född här och har svenska kompisar, och så är man väl mer försvenskad. 
/…/  Hemlandet är ju Sverige. Och Chile, där är mina släktingar, så det är kul att åka dit och hälsa 
på och turista eller åka ner och veta att man kommer hem till Sverige. /…/ Så relationen till Chile 
är väl inte mer än att mina föräldrar kommer därifrån och att jag har släktingar där.  

 
A upplever dock att hon har chilenska sidor hos sig själv som att inte följa klockan slaviskt, 
att hon kan vara mer spontant än vad svenskar är och att hon har lite i hennes egna ord 
”mañana mentalitet”. Hon beskriver sin bekantskapskrets som bestående av ungefär hälften 
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svenskar och hälften med någon typ av utländsk bakgrund som i likhet med henne är födda 
här eller kom hit som mycket unga. Svenska är det språk som hon använder mest. I hennes 
berättelse framkommer att föräldrarna varit aktiva i att få in barnen i det svenska samhället. 
Hon tillskriver detta deras bakgrund som lärare, vilket fått dem att erfara de negativa 
konsekvenser för barn vars föräldrar inte engagerar sig och inte försöker få in barnen i det 
svenska samhället. Att hon har så mycket kontakt med svenskar tillskriver hon främst sin 
mammas attityd och vilja att vara öppen och att vilja få in barnen i samhället. 
 

A: Mamma kan jag nog tycka har engagerat sig en hel del. Både i skolan och som förälder i 
klassen och varit mycket noga med att vi inte ska låsa oss och bara umgås med chilenare. För det 
är annars väldigt lätt. Så de har båda kämpat på för att vara delaktiga i det svenska samhället, i det 
sociala samhället.  

 
A upplever sig som mer delaktig i den svenska kulturen än i den chilenska. För henne finns 
naturliga sociala kontaktytor med svenskar på jobbet och i det företrädesvis ”svenska” 
bostadsområde där hon bor. Hon upplever att hon är någorlunda insatt i vad som händer i 
svensk politik, att hon har stor fördel av den fackförening hon är med i och att hon har 
möjlighet att påverka svensk politik genom att rösta. Att rösta framstår som ett mycket viktigt 
påverkansmedel för henne och hon anser att det finns all möjlighet för henne att påverka om 
hon ”bara orkade”, som hon uttrycker det. Hennes positiva upplevelser stämmer överens med 
Neto’s (2002) forskning som pekar på att personer med assimilationsattityder upplever färre 
problem i det nya landet.  
    På det stora hela framstår hon som användare av integrationsstrategin eftersom hon inte 
tycks förskjuta sina chilenska rötter, men samtidigt finns många inslag av 
assimilationsstrategin eftersom hon ändå till större grad tycks vara delaktig i den svenska 
kulturen. I och med detta finns också överensstämmelse med den forskning från USA där det 
framkom att integrerade personer ofta haft föräldrar som under uppväxten framhävt vikten av 
den amerikanska kulturen (Smith, Stewart & Winter, 2004) 

5.1.2 Respondent B 
B kom till Sverige som nioåring. Fram till för ett år sen bodde hon i en invandrartät förort, 
men har nu flyttat till ett svenskdominerat område. Föräldrarna jobbar som städare. Hon har 
en universitetsutbildning och arbetar sedan något år tillbaka i det fält hon är utbildad inom. B 
beskriver sig som chilensk och känner en motvilja till att kalla sig för svensk. Hon har 
reflekterat en hel del var detta motstånd kommer ifrån, men inte riktigt på det klara vad det 
kan bero på. En känsla hon har är att det bottnar i en otillåtenhet i det svenska samhället för 
någon med invandrarbakgrund att få kalla sig för svensk.   
 

Lisa: I vilken av den svenska och chilenska kulturen känner du dig mest hemma i? 
B: Jag skulle vilja säga både och men på något sätt har jag ett motstånd till att säga det. Så jag 
måste nog säga den chilenska. Fast det kanske inte är så. Det är en svårighet för mig att säga ”ja 
jag känner mig lika bekväm i både och” för då känner jag att jag går över till andra sidan. Det är 
jätte svårt. /…/ Fast jag är nog en produkt av både och.  

 
Majoriteten av personerna hon umgås med har utländsk bakgrund och hon är en av de få i sin 
umgängeskrets som har studerat. Svenskar lärde hon känna först på Universitetet och nu på 
arbetet och därför är svenskar fortfarande i minoritet i umgängeskretsen. En av de bästa 
vännerna är dock svensk. Vad gäller språk blandar hon spanskan och svenskan, men när det 
gäller ord och uttryck kopplade till yrket har hon lättare att uttrycka sig på svenska. B är den 
enda av respondenterna som beskriver sig som både assimilerad, integrerad och separerad fast 
i olika situationer och är alltså väldigt ”kontextbundet” som hon beskriver det.  
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    B upplever att hon är en del av det svenska samhället, firar de svenska traditionerna och är 
med när det gäller svensk politik. Men tillgången till det svenska samhället och kulturen är 
inte lättillgänglig, menar hon.  
 

Lisa: Tycker du att du har tillgång till det svenska, till den svenska kulturen, till det svenska 
samhället? 
B: Ja det tycker jag. Men det gäller att man måste ta den, man måste vara stark. Den är inte 
lättillgänglig. Lättillgänglig, jag menar att de flesta av mina kompisar är chilenare eller från andra 
länder så det är svårt att komma in i det svenska samhället. Det enda naturliga mötet som finns är 
ju på jobbet. I alla fall jag som är uppvuxen i en invandrartät förort, då är det ju inte så ofta 
svenskar och invandrare möts på ett naturligt sätt, som jag och en turk gör. 

 
Hon upplever ett motstånd från det svenska samhället att släppa in henne, att det krävs att hon 
har mer kompetens än en svensk, att hon måste kämpa mer och att hon måste hävda sig själv 
mycket mer än en svensk, för att bli insläppt i det svenska och för att få jobb. Hon tror att det 
beror mycket på bristen av naturliga mötesplatser för svenskar och invandrare. B upplever sig 
inte heller representerad i det svenska samhället och att det finns alldeles för få positiva 
förebilder för invandrare. Därför har det varit viktigt för henne att engagera sig politiskt. Som 
kvinna känner hon sig representerad inom svensk politik, men inte som invandrare. 
Författarens tolkning utifrån det ovan nämnda är att hon använder integrationsstrategin med 
inslag av separationsstrategin.  
 

5.1.3 Respondent C 
Personen i fråga är född i Sverige. Fram till 12-års ålder bodde hon i ett invandrartätt område, 
men flyttade då till en svensktdominerad medelklassförort. Idag bor hon i ett liknade 
svenskdominerat område. Mamman jobbar inom vården och pappan inom städbranschen. C 
har ungefär ett år kvar av sin universitetsutbildning. Det har varit viktigt för hennes föräldrar 
att barnen studerar på universitet eller högskola och anledningen till att de flyttade var att 
barnen skulle bli mer integrerade. Hennes nuvarande sambo har också sitt ursprung i Chile. C 
beskriver sig som en chilenare som är född i Sverige. Hon känner samhörighet med Sverige 
men upplever att andra inte betraktar henne som svensk utan som invandrare, vilket betyder 
att hon alltid kommer vara en invandrare i sina egna och andras ögon. Hon berättar att hon 
under tonårsperioden hade en identitetskris som handlade om kulturell tillhörighet, då hon 
ville bli chilenare och flytta tillbaka till Chile. Hon kände sig varken som svensk eller 
chilensk. Detta stämmer väl överens med Borgströms forskning (1998) där det framgår att 
tonårsperioden ofta består av ett intensivt sökande efter en social och kulturell identitet. Idag 
kan C fortfarande känna sig avogt inställd till det svenska samhället, men kommer på sig själv 
med hur svensk hon egentligen är. Hon kan dock inte påstå att hon är chilensk heller och det 
chilenska hos henne har hon fått hemifrån. Umgängeskretsen har till dominerande del varit 
latinamerikansk under uppväxten. Det var på Universitetet som hon träffade sin första svenska 
kompis. När det gäller språk blandar hon mycket.  
 

C: Med mina föräldrar pratar jag spanska. Med min syster pratar vi ett mellanting. Det typiska är 
att vi blandat jätte mycket, med alla spansktalande kompisar. Så hälften-hälften. Vi kan börja prata 
på svenska och avsluta på spanska. Jag vet inte varför man gör det. /…/ Man har ju båda 
kulturerna jätte nära så för mig är det lika naturligt att prata på svenska som att prata spanska.  

 
 
C upplever sig som delaktig och representerad i det svenska samhället. Hon uttrycker det som 
positivt att ha flyttat från det invandrartäta bostadsområdet som tolvåring ur 
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integrationssynpunkt. Politik tyckte hon var intressant men inget hon själv skulle ge sig in i. 
Hon upplevde inga hinder för henne ute i samhället, utom möjligen att hon skulle få det 
svårare att få jobb efter studierna på grund av att hon har ett annat efternamn. Det var dock 
något hon hört från andra men ännu inte upplevt själv.  
    Respondenten är som alla de andra till övervägande del integrerad, även om denna person 
varit svårast att klassificera. Författarens uppfattning är att hon har en djupt rotad chilensk 
identitet men använder med enkelhet och spontanitet de svenska koderna och känner 
delaktighet och samhörighet med Sverige. Inslag av separationsstrategin finns dock i hennes 
ibland avoga inställning gentemot Sverige och att bekantskapskretsen mestadels består av 
latinamerikaner. C:s erfarenheter kan förstås utifrån från Bergs (1997) studie där svenskhet 
eller assimilation inte behöver vara något slutmål utan att det är det bikulturella som gör att 
respondenterna upplever sig som unika. Men för att ett meningsfullt integrationsarbete ska 
kunna inledas måste det finnas kunskap och stolthet över sin bakgrund menar många i Bergs 
studie, och kanske var det därför det var så viktigt för C att söka sina rötter.  
 

5.1.4 Respondent D 
Personen kom till Sverige som tioåring. Hon är uppväxt i ett invandrartätt område, men 
området ligger i en kommun som är svenskdominerad där många tillhör den övre 
medelklassen. Mamman är förtidspensionär och pappan var hantverkare i Chile, men jobbar 
idag som kökspersonal. Själv har hon avslutat gymnasium och en kostnadsbelagd 
yrkeskvalificerad utbildning bakom sig. Sen ett år tillbaka jobbar hon i den branschen hon är 
utbildad inom. D bor idag i ett svenskdominerat medelklassområde, tillsammans med sin 
partner av chilenskt ursprung och deras barn. Hon beskriver sig som chilensk/svensk.  
 

D: Jag är chilensk/svensk för jag har ju båda två. Fast jag går ju inte och hoppar grodorna när det 
är…förstår du? Det är en sån grej jag inte gör. Annars känner jag igen mig i andra svenskar. /…/ 
Jag har ju bott så länge i Sverige. /…/ Jag känner mig inte alls som en chilenare, jag känner mig 
som svensk. Jag är inte typisk svensk men inte typisk chilenare heller.  

 
Umgängeskretsen är idag till övervägande del personer med annan kulturell bakgrund, mycket 
på grund av att den religiösa församling hon tillhör består av personer med utländsk bakgrund, 
och att resterande fritid nästan uteslutande går till familjen. Svenska talar hon på jobbet och 
på fritiden blir det mest spanska. I slutet av intervjun berättar hon att hon ändå har lättare att 
förklara den chilenska kulturen än den svenska.  
    D upplever sig som en naturlig del av samhället. En viktig faktor för att hon ska känna sig 
delaktig är språket, att kunna svenska, vilket är en uppfattning som delas av forskning gjort av 
Yeh, Arora, Inose, Okubo, Li och Greene (2003), Neto, (2002) och Berg (1997). En annan 
orsak till att hon känner sig delaktig är att hon blivit så väl mottagen i Sverige även om det 
funnits gånger då hon inte vågat gå ut på grund av rasistiska hot i närområdet. Hon upplever 
sig däremot inte politiskt representerad och försöker därför hålla sig uppdaterad om vad som 
händer på den politiska arenan. Som en alternativ karriärväg hade hon velat bli politiker om 
det funnits mer tid och uttrycker samtidigt att det inte finns några hinder för henne att 
engagera sig politiskt. Författaren tolkar D som på det stora hela integrerad, men har inslag av 
både assimilering och separationsstrategin på grund av det ovan nämnda.   
 

 22



5.1.5 Analys 
Som tidigare nämndes kan invandrarens situation i ett land förstås utifrån tanken om olika 
former av kapital. Invandrarens position i samhället påverkas av det totala kapitalets betydelse 
och dess användning på de olika fälten och arenorna i det sociala rummet. Invandraren kan ha 
mer eller mindre kapital när denne kommer till det nya landet, men avgörande är ändå den 
rådande maktstrukturen i det nya landet och till vilken grad den är öppen och flexibel eller 
stängd ifråga om tillgång, deltagande och utformningsmöjligheter i de olika samhällsarenorna 
och fälten (Aytar, 1999). Respondent A hade fördelen att växa upp i ett svenskdominerat 
medelklassområde och hennes föräldrar fick jobb inom det område de var utbildade till, något 
som är viktiga förutsättningar för eftersträvansvärt kulturellt kapital. Denna bakgrund, som 
påminner mycket om den som många svenskar har, tillsammans med att de fick behålla sitt 
kulturella kapital de hade med sig från hemlandet, har varit viktiga förutsättningar för hennes 
upplevelse av delaktighet och framgång i samhället. Föräldrarnas uppmuntran till studier och 
integration har varit till fördel genom att denna strävan tycks ha tagits väl emot i den nya 
kulturen. Att ha vuxit upp i ett område dominerat av svenskar har antagligen påverkat hennes 
habitus till att ha inslag av svenskbetonade beteenden som har värderats högre. Föräldrarnas 
bakgrund som lärare har förmodligen också en positiv inverkan genom de symboliska 
akademiskt betonade tillgångar A besitter, i form av en språkbehärskning som skolan 
premierar. Det kan tolkas som att A besitter mer kulturellt kapital genom att vara 
integrerad/assimilerad.  
    Respondent B har haft en lite annorlunda situation, genom att ha vuxit upp i en invandrartät 
förort som inte tycks ha värderas lika högt i det kulturella kapitalets hierarki. Att bo i ett 
segregerat bostadsområde innebär ofta en marginalisering ifråga om arbetsmöjligheter och 
status (Borgström, 1998), vilket är något B har erfarit. Intressant nog, är hon mycket 
medveten om denna ojämlikhet som hon inte funnit sig i, utan utbildat sig och strävar nu efter 
att öka medvetenheten om detta hos sin omgivning. Med sig i baggaget har hon alltså ett 
habitus som inte värderats särskilt högt. Men på grund av hennes sociala erfarenheter och 
delaktighet på den politiska och sociala arenan och då hon nu arbetar på en svenskdominerad 
arbetsplats, bildas ett nytt habitus då befintliga och nya erfarenheter vävs samman. Liknande 
tolkning kan göras om respondenterna C och D:s situation, som växt upp i invandrartäta 
områden där deras habitus formats, men som på grund av sin interaktion och delaktighet med 
det svenska samhället på senare tid (mycket tack vara högre studier) har utvecklat habitus och 
ackumulerat kulturellt kapital som värderas högre i samhället och därmed upplevt färre 
problem. De två respondenter som inte är födda i Sverige, B och D, och har vissa 
separationstendenser (vilket inte är konstigt med tanke på att de levt i ursprungslandet under 
sin barndom) kan tänkas innebära mindre kulturellt kapital och lägre värderat habitus. Detta 
kommer väl till uttryck hos B som beskriver stora hinder för henne i det svenska samhället. D 
beskriver inte detta lika uttryckligt men hinder även för henne kan skönjas i att hon innan och 
efter sin yrkeskvalificerade utbildning haft svårigheter att hitta kvalificerade jobb, även om 
det finns förklaringar i att den bransch hon varit i upplevt stora svårigheter på senare tid.  
    Att i princip alla respondenter upplevt sig som någorlunda delaktiga i det svenska samhället 
idag kan relateras till att alla har någon form av eftergymnasial utbildning vilket ökar det 
kulturella kapitalet och sannolikt, i alla fall till viss del, förändras deras habitus till att 
värderas högre.  
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5.2 Assimilationstryck  
Något som framkommit i flera av berättelserna är vad som här getts namnet 
assimilationstryck, det vill säga ett tryck från det svenska samhället att invandraren ska 
anpassa sig till och bli som majoriteten. 
 

C: Jag tror att folk har gjort och gör skillnad mellan de som är integrerade i det svenska samhället 
och pratar ren svenska, då är du svensk. Men den som kanske bryter men har bott här lika länge 
och har sin andra kultur lite starkare, den personen betraktas som en invandrare fast den personen 
har bott här lika länge som jag eller är född här.  

 
Respondent B uttrycker också att samhället kräver att hon ska assimileras och att det finns ett 
synsätt som går ut på att invandraren är gäst här och därvidlag måste bli som svenskarna för 
att accepteras. Detta synsätt menar hon, inkorporeras även i invandrarens sätt att tänka, med 
konsekvensen att invandraren ser sig själv som en gäst som måste bli som en svensk för att 
accepteras. Precis detta synsätt konfirmeras av Behtoui (2006) som framhäver att 
allmänhetens bild av det etniska som något underlägset och avvikande inkorporeras i den 
stigmatiserade personens självbild. B framhäver acceptansen av invandraren som villkorad. 
Hon tar upp som exempel friidrottaren Ludmilla Engqvist som alltid beskrevs som svensk 
fram till det hon åkte fast för dopning, då hennes ryska härkomst helt plötsligt betonades. 
 

B: Det är lätt att ta till sig invandraren när man gör något positivt. När en chilenare har gjort något 
bra står det ”den svenska Tito Beltran…” Men när en invandrare åker fast för stöld ”den chilenska 
så och så”.  

 
Ytterligare ett exempel på assimilationstrycket är då B berättar om hur hennes 
ämneskunskaper förvärvade i skolan i Chile inte togs tillvara på i svenska skolan. Även om 
hon och de andra eleverna som gått i skolan i Chile hade kommit längre vad gäller 
matematikkunskaper och skrift bromsades de, och tvingades lära om på det svenska sättet.   
 

B: Alltså vi skrev ju skrivstil när vi kom hit och det var ju helt fel, och då fick man liksom ”nä, nä 
nu ska ni lära er att skriva på det här sättet”. Men då känns det liksom, ta tillvara på det jag kan. 
För när man kom till sjätte klass då skulle man plötsligt lära sig att skriva skrivstil. /…/ Så återigen 
det här tänket att ”det är vi som står för det rätta, så det är bara att anpassa sig”. 

 
Skolan är en arena där invandrarbarn assimileras genom att det där eftersträvas en så kallad 
”jämlikhet” med svenskar. Barnen ska lära sig reglerna för att inte avvika (Borgström, 1998). 
Ytterligare stöd för assimilationstrycket finns i Borgströms studie där många invandrare 
vittnar om att acceptansen som deltagare i det svenska samhället förutsätter en frigörelse från 
invandrarrollen, att lära sig bra svenska och att anpassa sig på ett sådant sätt att man inte 
uppfattas som avvikande. Det finns också stöd för McAuliffe’s (2006) forskning som talar om 
det problematiska för nationer i att erkänna människors multikulturalism, då den ifrågasätter 
en identitetskonstruktion baserad på nationell tillhörighet. Multikulturella handlingsprogram 
har i alltför stor uträckning fokuserat på första generationens invandrare då den andra 
generationen förväntas assimileras automatiskt. Detta kan också vara tecken på att Sveriges 
integrationspolitik är assimilatorisk till sin karaktär då den förutsätter assimilation från 
invandrarens sida för tillgång till och deltagande i samhällets olika arenor (Aytar, 1999).  

5.2.1 Färgblindhet  
En del av detta assimilationstryck är den färgblindhet som Dominelli talar om. Flera av 
respondenterna har fått uppleva denna färgblindhet hos majoritetsbefolkningen. 
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C: Många säger ”men vi ser inte dig som en invandrare, vi ser dig som en svensk”. Men jag är ju 
stolt över att vara invandrare. Det ska inte vara något negativt.  

  
Respondent A hade liknande upplevelser från sin arbetsplats, där hon ofta får frågan om hon 
är adopterad och där folk blir mycket förvånade när hon pratar spanska i telefon med sina 
föräldrar. Hon poängterar det frustrerande med att människor inte tar hänsyn till hennes 
bakgrund och inte kan förstå att hon faktiskt växt upp med sina biologiska föräldrar. B 
uttrycker liknade erfarenheter.  
 

B: Ofta har jag hört ”men gud du är så bra, du är inte som alla andra”. Då kan jag känna vaddå inte 
som alla andra? ” Men inte som dom där.” Jaha, vilka menar man då? Jag kan känna att det är jätte 
problematiskt när man säger ”du är inte som alla andra” för vad är det för stämpel man sätter på 
mig då? Och på de andra? 

 
Hon beskriver en motvilja hos svenska bekanta att ta hänsyn till hennes chilenska sida, och att 
de bara vill se hur svensk hon är. Genom att se henne som svensk tror människor att de gör 
henne en tjänst. Stöd för denna upplevelse finns i McAuliffe’s (2006) forskning som säger att 
den andra generationen förväntas naturligt ha assimilerats till majoritetskulturen, men att 
dessa individer har en annan etnisk historia som de inte ska behöva försumma eller glömma. 

5.2.2 Analys 
Assimilationstrycket och färgblindheten är ett uttryck på respondenternas erfarenhet av att 
vara bikulturella och kan ses som uttryck för att delaktigheten ändå är villkorad, det vill säga 
att de inte deltar på samma villkor som en svensk, utan måste bli som en svensk för att få göra 
det. Detta påverkar sannolikt ackulturationsstrategin och kan ses som ett uttryck för, precis 
som Aytar (1999) säger, att om inte en öppen maktstruktur finns, att risken är stor att 
invandrarens kapital inte spelar någon roll i praktiken trots officiella uttalanden och formella 
bestämmelser om tillgångs- och deltagandemöjligheter. Detta kan tolkas som fallet för B då 
hennes resurser från skolan i Chile inte togs tillvara. Utbildningssystemet som reproducerare 
av sociala klasser tenderar att skilja ut dem med mycket från dem med avsaknad av kulturellt 
kapital. Skillnader i begåvning kan inte skiljas från sociala skillnader baserad på det ärvda 
sociala kapitalet (Bourdieu, 1994). Respondenternas upplevda assimilationstryck i skolan kan 
i själva verket vara en strävan att ge invandrarbarnen en så jämlik förutsättning som möjligt i 
konkurrensen med de infödda. Men det kan också vara så att de, av lärarna, upplevdes som 
mindre kompetenta på grund av sin avsaknad av kulturellt kapital. Det kan också tänkas att 
hennes brist på kulturellt kapital gjorde att hon upplevde sig som mindre delaktig. Kanske var 
det så att lärarens reaktion på hennes ”kapitalbrist” där ledde till att hon upplevde ett 
assimilationstryck. Vad som framkommer här är att det inte går att säga att varken 
delaktighet/ackulturationsstrategi eller kapital kommer först, utan att de i allra högsta grad 
samverkar och påverkar varandra. 
   Färgblindheten i detta fall kan vara uttryck för omgivningens tendens att enbart fokusera på 
respondenternas nuvarande habitus/beteende som inte skiljer sig nämnvärt från det den 
etniska svenska har. Omgivningen missar då att ta hänsyn till de skilda erfarenheter 
respondenterna har på grund av sitt ursprung. Bourdieu (1994) menar att människor har en 
tendens att sluta sig till grupper som innehar mer och avlägsna sig från grupper som har litet 
eller saknar kulturellt kapital. Utifrån detta kan assimilationstrycket och färgblindheten från 
respondenternas omgivning, som antagligen är personer de har en relation till, tolkas som att 
omgivningen blundar för olikheter och frammanar likheter för att kunna ha en nära relation 
till respondenterna. Sammanfattningsvis kan sägas att assimilationstrycket och färgblindheten 
sannolikt påverkar individens ackulturationsstrategi på så sätt att tillgången till samhällets 
olika arenor är villkorad, något som i sin tur påverkar delaktigheten. Detta kan i sin tur 
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kopplas till att den bikulturella har mindre kulturellt kapital eller att dennes kapital helt enkelt 
inte tas tillvara på grund av de rådande maktstrukturerna i samhället. 
 

5.3 Utanförskap  
I motsats till det som respondenterna upplever som majoritetssamhällets benägenhet att 
försöka få in dem i den svenska mallen, finns även uttryck för ett utanförskap i berättelserna. 
Detta kunde manifestera sig i att vara den enda invandraren på arbetsplatsen vilket varit fallet 
för A. Kunder som ringde in kunde benämna henne som mörka flickan och alla visste vem 
hon var. A beskriver även utanförskap i relation till andra med chilensk bakgrund som 
kommit till Sverige när de varit lite äldre.   
 

A: När jag pluggade fanns det de här chilenarna i min klass, det var de som behöll den här 
chilenska delen och tryckte bort den svenska delen. De trackade mig och tyckte jag var 
försvenskad och försökte göra mig själv svensk, för jag förstod dem aldrig. De kunde liksom inte 
bolla mellan kulturerna. Antigen skulle man vara chilenare eller så skulle man vara svensk. Så jag 
fick heta den falska chilenskan till slut.  

 
Här finns likheter med det amerikanska uttrycket ”white washed” som används av den egna 
etniska gruppen för att hänvisa till någon som ansågs för assimilerad, ett begrepp som i 
realiteten är ett uttryck för internalisering av samhällets rasism. 
    Respondent C:s identitetskris under tonåren som var stark kopplad till hennes kulturella 
identitet kan ses som ett uttryck för ett utanförskap hon upplevt här. Hon ville inte vara kvar i 
landet. Idag upplever hon fortfarande att hon inte blir betraktad som en svensk i Sverige, 
vilket har gjort att hon kan känna sig, som hon beskriver det, väldigt avogt inställd gentemot 
det svenska samhället.  Vart detta motstånd bottnar i har hon emellertid svårt att härleda.  
    Främlingsfientlighet är något som respondent D fått känna på i Sverige, som att människor 
fäller främlingsfientliga kommentarer till henne, som ”åh titta en svartskalle, de ser ju 
likadana ut”. Hon reflekterar över att utanförskapet och glappet mellan svenskar och 
invandrare antagligen förstärks genom medias framställning av invandare som bråkstakar och 
kriminella. Hon uttrycker att det därför inte är konstigt att svenskar har en snedvriden bild av 
invandrare och försöker därför inte bry sig när någon fäller rasistiska kommentarer. Att 
generalisera beteenden och karaktärsdrag hos den andra gruppen är något som både svenskar 
och invandrare gör, säger hon. Hon har erfarit diskriminering på arbetsmarkanden, men 
tenderar att tillskriva dess orsak till att hon har barn och inte till det faktum att hon är 
invandrare.  
    En paternalistisk syn på invandraren från samhällets sida är något respondent B vittnar om. 
 

B: Jag tror det är något allmänt, när det gäller integration, att det finns det tänket inom 
integrationen och inom politiken att ”vi tar hand om de här stackars, stackars invandrarna och de 
ska lära sig för de kommer från mindre civiliserade länder” och så där.  

 
Vidare reflekterar B över att svenskarna inte gör detta medvetet och för att vara elaka utan att 
det helt enkelt är ett förhärskat sätt att tänka som ger negativa konsekvenser för synen på 
invandrare. Detta synsätt ökar avståndet mellan svenskar och invandrare, och förstärker 
invandrarens utanförskap. Hon uttrycker en upplevelse av att svenskar vill hålla invandrarna 
på avstånd och att de tycker att invandrare är ok så länge de inte påverkar eller stör.  
 

B: Det är ok så länge de är utanför. /…/ Eller då du har en blatte som torkar rumpan på din 
mamma på äldreboendet eller vårdhemmet, eller du har en städare som städar din hiss. Det blir 
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problematiskt när de, till exempel andragenerationsinvandrarna kräver samma rättigheter som en 
svensk…då är det inte lika attraktivt längre.  

 
I forskningen finns det stöd för denna upplevelse då ungdomarna i Borgströms studie vittnar 
om upplevelsen av att Sverige är till för svenskarna och att de själva är ”svartskallar”. De 
upplever att de kan försöka vara svenska på alla möjliga sätt, men kommer aldrig vara det på 
grund av sin hårfärg. Det lönar sig inte att vara svensk, eftersom samhället ändå klassar dem 
som invandrare (Borgström, 1998). Dessutom kan detta tolkas som ett tecken på en 
segregatorisk inriktning på invandringspolitiken eftersom det här finns uttryck för att 
personerna inte har tillgång till olika arenor på grund av sitt invandrarskap (Aytar, 1999).  

5.3.1 Analys  
Utanförskapet är ytterligare ett uttryck för den specifika erfarenhet respondenterna har av att 
vara bikulturell i Sverige och kan förstås med hjälp av tanken om det kulturella kapitalet som 
ett uttryck för dominansrelationer. Det är en gåvoakt som ligger till grund för denna under- 
respektive överordning, genom att en part ger den andra mer än vad denne kan återgälda, 
något som etablerar dennes underordning. Det kan tolkas som att Sverige i detta fall är 
gåvogivaren av medborgarskapet. Men denna exploateringsrelation förskönas genom att 
benämna den som en tjänsterelation där en känsla av skuld ersätts med tacksamhet gentemot 
den som visat generositet (Bourdieu, 1994), något som B ger uttryck för genom sin upplevelse 
av att invandrarna endast får tillgång till lågstatusyrken som tjänar svenskarna. Mängden av 
kulturellt kapital är knutet till olika grupper och är ofta gemensamt för alla medlemmar i 
gruppen, i detta fall invandrargruppen och svenskarna. Det gäller alltså att sluta sig till 
grupper som innehar mer och avlägsna sig från grupper som har litet eller saknar kulturellt 
kapital (som nämndes tidigare), vilket ofta är fallet med stigmatiserade etniska grupper och 
som kan förklara respondenternas utanförskap. Avstånd tas till dem på grund av att deras 
etniska härkomst anses innebära en avsaknad av högre värderade kapitalformer. I 
differentierade samhällen (klassamhällen) är en etnisk identitet tillsammans med hudfärg och 
namn faktorer som fungerar som positivt eller negativt kulturellt kapital (ibid., 1994). Det är 
tydligt i respondenternas berättelser att deras etniska härkomst inte varit ett högt skattat 
kulturellt kapital i det svenska samhället, även om diskrimineringen delvis också kommit från 
den egna etniska gruppen.  
 

5.4 Bikulturalismens villkor  

5.4.1 Att vara mitt emellan  
I respondenternas berättelser och i tidigare forskning om bikulturalism, återfinns tydliga 
inslag av upplevelsen att vara mitt emellan. B berättar om en rädsla att svika sin 
ursprungskultur om hon skulle sluta sig till det svenska, och funderar mycket kring vad detta 
beror på. En möjlig förklaring, menar hon, är att maktstrukturerna i samhället kräver att hon 
blir som en svensk för att passa in. Respondent D beskriver sig inte som typiskt svensk, men 
inte heller som typiskt chilensk. C berättar att hon inte känner sig som svensk, men att hon 
inte heller hör hemma Chile, vilket är ett dilemma hon tror att hon delar med många andra i 
samma situation. Och mycket riktigt konfirmeras detta i Borgströms (1998) studie där många 
vittnar om upplevelsen av att vara mitt emellan, att inte känna sig som latinamerikan/chilensk 
och inte heller som svensk. 
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5.4.2 Kulturkrock  
Att ursprungskulturen och den nya kulturen krockar är något som alla fyra respondenterna 
upplevt. Två av respondenterna berättar om kulturkrockar relaterade till kvinnans roll i 
familjen. Familjerna i dessa fall har haft en syn och förväntning av kvinnan att sköta 
hushållssysslorna och att servera mannen i huset, vilket är något respondenterna gjort 
motstånd mot och inte accepterat. Denna syn på jämställdhet mellan könen är något de fått 
från den svenska kulturen menar de.  Andra liknade krockar har varit en i det svenska 
samhället mer liberal syn på sex, preventivmedel, att festa och att stanna ute länge, än vad 
föräldrarna haft. Men ingen vittnar om några allvarligare problem eller restriktioner från 
föräldrarnas håll på grund av detta. Respondent C berättar att den största krocken för henne 
handlar om synen på uppfostran och vilken roll traditioner och familjen har, vilket avviker 
från synen som finns i den svenska kulturen. Det är viktigt för henne att behålla denna 
tradition och föra den vidare till sina framtida barn. Denna erfarenhet bekräftas i Borgströms 
forskning som identifierat konflikten mellan individcentrerad fostran kontra familjecentrerad 
fostran som många bikulturella ställs inför. Detta brott mot normer ger ofta skam och 
skuldkänslor hos personen som lever med de två kulturnormerna (Borgström, 1998). 
    Flera respondenter berättar om hur svenskt och chilenskt beteende skiljer sig åt. Det 
chilenska beteendet beskrivs som att i större utsträckning än andra hälsa på varandra, även 
främlingar. Det är mer högljutt, spontant, att inte följa klockan slaviskt men också mer socialt 
betonat, att det finns ett större behov av varandra som B beskriver det. Det svenska beteendet 
beskrivs som mer lugnt och strukturerat vilket blir en motsättning till det chilenska. Detta är 
något som många gånger varit svårt för respondenterna att förhålla sig till.  
    Det finns också upplevelser av att inte känna sig hemma i den chilenska kulturen och i 
Chile.  
 

D: Men nu när jag åker till Chile blir det så här, åh va jobbigt. Måste folk vara så här? Måste de 
vara så jobbiga? För de kan vara vulgära och de kan vara så här fria ute och öppna. Man kan ju 
sitta och dricka och röka hasch mitt i allting och sådär.  

 
I likhet med detta säger C att hon nog skulle ha svårt att anpassa sig till det chilenska 
samhället och deras sätt att tänka. A berättar hur otroligt svensk hon känner sig när hon åker 
till Chile och hur mycket hon skiljer sig från hennes släktingar där.  

5.4.3 Positivt med tillgång till två kulturer 
Alla respondenter framhållet det ändå som positivt att ha tillgång till två kulturer.  
 

B: Det är en jävligt härlig känsla att ha två kulturer. Jag har alltid två perspektiv, alltid. Det gör att 
jag är mer öppen för att se ett tredje perspektiv. Man fastnar inte i svart och vitt… 

 
Respondent D berättar om att det gäller att anamma det goda med båda kulturer och utesluta 
det negativa, vilket hon uttrycker att hon kan göra. Hon förstår både svenskars och chilenares 
beteenden, och växlar mellan kulturerna beroende på vem hon är med, vilket med 
forskningstermer kan förstås som att hon har hög BII. A har samma taktik och använder det 
svenska respektive det chilenska beteendet i de sammanhang hon bedömer att de passar. Hon 
säger sig ha ett utbyte av båda kulturerna och att det hjälper henne att inte stirra sig blind på 
ett perspektiv och se att det ofta finns andra möjligheter. Det har till exempel varit en fördel 
för henne då det varit stressigt på jobbet att inta en ”mañana mentalitet” som gjort att hon fått 
jobbet färdigt utan att stressa. C uttrycker det som absolut positivt med två kulturer (om än lite 
förvirrande ibland), och att det gäller att hitta en balans vilket hon med tiden upplever att hon 
har gjort. Detta visar prov på den andra generationens transgressionspotential 
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(överträdelsepotential) som kan bli till en resurs för unga med invandrarbakgrund. De kan 
alternera mellan olika kulturella ramar och koppla ihop dessa alternativa kulturer och på så 
sätt konstruera nya betydelser och sociala strategier, också kallad synkretisk kultur (Ålund, 
1997). Detta att stå mittemellan två kulturer innebär att stå över de begränsningar som ett 
etniskt förankrat medvetande innebär (Berg, 1997). Det kan också förstås med hjälp av 
begreppet flytande identitet (fluid identity) innebärande att identiteten skiftar beroende på 
situation och de olika förpliktelser och sociala roller som förväntas och hjälper personerna att 
hantera blandkulturella relationer och kontexter mer effektivt (Yeh, Arora, Inose, Okubo, Li 
& Greene, 2003).   

5.4.4 Analys  
Bikulturalismens villkor som här presenterats är ett utmärkande uttryck för erfarenheten av att 
vara bikulturell men det är också ett ytterligare uttryck för respondenternas användande av 
integrationsstrategin. Upplevelsen av att vara mitt emellan, kulturkrocken och det positiva 
med att ha två kulturer är typiska kännetecken för denna strategi, vilket finns stöd för i 
tidigare forskning. Utifrån tanken om habitus är den kulturkrock respondenterna upplevt inte 
förvånande med tanke på att det kan ses som en rimlig konsekvens av att personens 
ursprungliga habitus möter nya habitus som då vävs samman. Respondenternas föräldrar som 
levt större delen av sina liv i den chilenska kulturen kommer ha ett habitus mer färgat av detta 
än sina barn som till största delen är uppväxta i den svenska kulturen. En krock mellan dessa 
två generationer tycks på så sätt ofrånkomlig. Samtidigt är ju uppväxtens levnadsförhållanden 
en betydande formare av habitus, varför det sociala ursprunget utgör grunden för individens 
habitus och en viss krock med den svenska kulturen kan också tyckas ofrånkomlig. Denna 
krock mellan två skilda habitus kan också vara en förklaring till upplevelsen av att vara mitt 
emellan, att inte riktigt höra hemma någonstans.  
    En tolkning av respondenternas positiva upplevelse av att leva med två kulturer är att 
bikulturalismen i sig kan vara en typ av kulturellt kapital. Respondenternas olika strategier för 
att alternera mellan olika kulturella ramarna och förmåga att se olika perspektiv är ett uttryck 
för att de är ”integrativt komplexa” i Tadmor och Tetlocks (2006) ord. De kan alltså använda 
mer differentierande och integrerande problemlösningsmetoder, som respondenterna upplever 
ger dem fördelar i sina liv. Frågan är bara om denna tillgång uppfattas och uppskattas av 
svenska samhället?  
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6 Diskussion  
 
Kapitlet inleds med att sammanfattande besvara studiens syfte och frågeställningar för att 
tydliggöra detta för läsaren. Sedan följer en diskussion om dessa resultat.  
 

6.1 Besvarande av syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen var att utifrån begreppen habitus och kulturell kapital undersöka ett 
urval av bikulturella personers erfarenheter i det svenska samhället, deras 
ackulturationsstrategi och vad som påverkat denna.  
 

 Hur kommer ackulturationsstrategin till uttryck i respondenternas berättelse? 
 
Alla respondenterna var till dominerande del nyttjare av integrationsstrategin. Dock fanns 
inslag av assimilations- respektive separationsstrategin i deras berättelser. 
Separationsstrategin kommer till uttryck i form av att inte känna sig hemma i den svenska 
kulturen och att känna till den chilenska mer än den svenska kulturen. Att umgås mest med 
andra av chilensk eller latinamerikanskt ursprung är också uttryck för detta. 
Assimilationsstrategin kommer till uttryck genom att känna störst samhörighet med den 
svenska kulturen och Sverige och att umgås till övervägande del med personer av svenskt 
ursprung. 
 

 Vad har påverkat val av ackulturationsstrategi?  
 
Enligt respondenternas egna utsagor framkommer att föräldrarnas uppmuntran eller 
förväntningar, det svenska samhällets otillgänglighet, omgivningens attityder om invandrare, 
typ av bostadsområde, tillgång till naturliga mötesplatser mellan svenskar och olika kulturella 
grupper, att kunna språket och att ha blivit väl mottagen i det nya landet är faktorer som 
påverkat ackulturationsstrategi. Det upplevda assimilationstrycket och färgblindheten från 
omgivningen och det upplevda utanförskapet påverkar också.  
 

 Vilka andra erfarenheter specifika för sin bikulturalism har respondenterna? 
 
Assimilationstrycket och färgblindheten, utanförskapet och bikulturalismens villkor är alla 
erfarenheter respondenterna haft till följd av sin bikulturalism.  
 

 Hur kan val av ackulturationsstrategi och dess påverkansfaktorer förstås med hjälp av 
habitus och kulturella kapitaltillgångar?  

 
Med hjälp av Bourdieus begrepp kan en ömsesidig påverkan urskiljas mellan 
ackulturationsstrategi/delaktighet och kapital och habitus. Det kan ses som att det sker en 
växelverkan mellan dessa, alltså att delaktigheten/ackulturationsstrategin påverkar kapital-
mängden och kapitalmängden i sin tur påverkar graden av delaktighet. Den som har lågt 
kapitalinnehav kommer att uppleva sig som mindre delaktig och på detta sätt påverkas 
personens ackulturationsstrategi. Likaväl kan personens brist på deltagande möjligheter 
påverka kapitalinnehavet etc.  
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6.2 Diskussion av resultaten 
Resultaten kan ge en fingervisning om vad det innebär att vara bikulturell, eftersom det som 
respondenterna ger uttryck för finner en hel del stöd i tidigare forskning. Respondenterna har 
mött en del svårigheter både i relation till ursprungskulturen och till den nya kulturen som en 
följd av sin bikulturalism. Trots det uttrycker de många och övervägande positiva aspekter av 
att leva med två kulturer. Respondenterna tycks ha hanterat sin komplexa situation väl och 
utvecklat integrerade identiteter som inkorporerar både det svenska och det chilenska, något 
som i tidigare forskning framhävts som den för individen mest fördelaktiga 
ackulturationsstrategin. Empirin stämmer på så sätt överens med tidigare forskning genom att 
respondenterna beskrev sig som på det stora hela nöjda med sina liv och sin relation till de 
båda kulturerna.  
    Frågan återstår om användandet av integrationsstrategin kan likställas med att vara reellt 
integrerad på samhällsnivå? Alla respondenter var i stort sett integrerade på psykologisk nivå 
– trots en förhärskande känsla av att vara annorlunda – men upplevde ändå hinder ifråga om 
sin delaktighet på en samhällsnivå. Respondenterna gav uttryck för känslan av att inte få delta 
på samma villkor som majoritetssamhället och att hänsyn inte tas till deras speciella situation 
och annorlunda bakgrund. Detta assimilationstryck och färgblindhet kan ses som uttryck för 
att deltagandet trots allt är villkorad. Dessa individer deltar alltså inte automatiskt på samma 
villkor som en svensk, utan måste bli som en svensk och bete sig i hög utsträckning ”svenskt” 
för att få göra det. Kan detta vara en följd av den ackulturationsstrategi som används av den 
bikulturella eller finns det en motvilja hos majoriteten att integreras med invandrarna och 
tillsammans samverka för en ny gemenskap? Sannolikt är det en samspelssituation även här, 
där den bikulturella – om den upplever ett samhälleligt motstånd till att integreras – trots sin 
initialt valda strategi känner sig trängd att utveckla en separationsstrategi som i sin tur 
ytterligare försvårar dennes integration i samhället. Det riskerar att bli en ond och svårbruten 
cirkel. I den tidigare forskning som redogjorts för framgick det att valet av 
ackulturationsstrategi delvis beror på det nya samhällets öppenhet och bemötande av den 
bikulturelles ursprungskultur. Om det finns en befogad rädsla för att marginaliseras i 
samhället ökar risken för ett antagande av separationsstrategin och därmed minskar 
delaktigheten i den nya kulturen. Brist på möjlighet att delta och integreras i den nya kulturen 
gör det svårt för individen att välja någon annan strategi än separation. Med tanke på att tre av 
respondenterna haft inslag av separationsstrategin och assimilationsstrategin är det kanske 
ändå ett tecken på att Sverige haft en integrationspolitik som dominerats av den ensidiga 
integrationsinriktningen, en inriktning där invandraren antingen ska assimileras eller hållas 
segregerad/separerad. Men detta är inte något som kan bekräftas av denna studie på grund av 
empirins lilla urval och andra begränsningar. Andra förklarningar kan finnas i att exempelvis 
B, C och D bott delar av sina liv i segregerade och invandrartäta områden, vilket skulle kunna 
förklara deras användande av separationsstrategin. B och D kom dessutom till Sverige som 
nio- respektive tioåringar till skillnad från A och C som är födda här, vilket sannolikt kan ha 
påverkat respondenterna i användandet av en viss ackulturationsstrategi, även om det uppen-
barligen finns en mängd olika faktorer som också spelar roll.  
    Det som respondenterna ger uttryck för – att det ”svenska” beteendet värderas högre och 
bör eftersträvas – kan förklaras med att detta ”svenska” innebär mer kulturellt kapital och att 
detta habitus värderas högre. Respondenterna känner till och har detta ”svenska beteende” 
som de använder i de situationer där det behövs. På så sätt förfogar de över en hel del 
kulturellt kapital och har ett habitus som är gångbart i samhället. Kopplingen mellan detta och 
att de är användare av integrationsstrategin kan anses stark, men vilket som kommer först av 
dessa är svårt att avgöra. Kanske är det så att avancemang uppåt i habitushierarkin genom att 
ha arbete och utbildning kan vara viktiga för individens känsla av integration och därmed 
ackulturationstrategi, även om de i andra, till exempel kulturella och sociala sammanhang 
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känner sig avvikande och utanför. I sådana fall tycks valet av ackulturationsstrategi vara 
sekundärt till habitusresan, något som tycks bekräftas av att respondenterna upplever 
utanförskap trots att de valt en integrationsstrategi. Eller så är det så att besittandet av kapital 
och habitus gör det lättare att anta strategier som integration och assimilation och skulle på så 
sätt vara en påverkansfaktor för ackulturationsstrategi. Det skulle innebära att habitus faktiskt 
är avgörande för den eftersträvade integrationen; det är genom att komma upp i samhälls-
hierarkin som individen känner sig integrerad, detta alldeles oavsett tidigare valda 
ackulturationsstrategier. Dessa strategier tycks mer ha betydelse för individens subjektiva 
upplevelse av integration medan habitusresan tycks påverka individens faktiska möjligheter 
och i slutändan upplevelser av integration, även om den tidigare valda ackulturationsstrategin 
kan ha misslyckats med att göra individen ”hemmahörande” i majoritetssamhället.  Det ter sig 
därför mest sannolikt att det är i samverkan mellan dessa bägge begrepp, där det kulturella 
kapitalet ökar i och med antagandet av integrations- och assimilationsstrategin som det 
habitus som då utvecklas värderas högre. Man skulle kunna likna de olika 
ackulturationsstrategierna vid olika bra fordon att använda, i avancerandet i sin habitus- och 
kapitalresa. Fordon må vara olika bekväma och tystgående, men det är i slutändan målet som 
är det avgörande, oavsett resan eller dess bekvämlighet.  
    Författaren vill som slutlig kommentar uppmärksamma att den bikulturella erfarenheten bör 
ses som en resurs och en form av kapital, på grund av de många positiva aspekter av denna 
erfarenhet som framkommit i denna studie som att kunna se fler perspektiv och att kunna 
använda mer differentierande och integrerande problemlösningsmetoder. Detta är något som 
både individen själv och mottagarkulturen skulle vinna på.  
 

6.2.1 Koppling till socialt arbete  
Kunskapen om ackulturation och vad som påverkar denna kan komma till god användning 
inom socialt arbete. Det är av stor vikt för socialarbetaren att vara medveten om den speciella 
situation den bikulturella befinner sig i och om hur ackulturationsstrategin påverkar och vad 
den påverkas av. Dominelli (1997) menar att socialarbetare måste ha en inställning och ett 
empatiskt förhållningssätt baserat på kunskapen om de betydelsefulla skillnader som finns 
mellan ”vita och svarta” (som hon uttrycker det), och inte utgå från förevändningen att alla 
människor är likadana.  Det anti-rasistiska sociala arbetet måste angripa personlig, 
institutionell och kulturell rasism och sträva mot förändring på både strukturell och 
individuell nivå. Socialarbetaren måste vara väl medveten om ojämlika maktförhållanden och 
ojämna resursfördelningar i samhället (som kan förstås som skillnader i kulturellt kapital och 
habitus), speciellt gällande föreställningen om den vita människans överlägsenhet. 
Socialarbetaren, i sin maktutövningsposition, måste erkänna att denna ojämlikhet finns och 
vara uppmärksam på att det sociala arbetet är en del av den politiska aktiviteten och en del av 
samhällets hierarkiskt ordnade maktstrukturer. Men en strävan måste finnas att ersätta det 
hierarkiska med det egalitära. Den anti-rasistiska socialarbetaren måste vara etniskt 
inkännande när det gäller sociala interaktioner som kan ha olika betydelse för personer som 
följer andra kulturella traditioner. Den professionelle måste vara medveten om den inverkan 
som den egna dominerande majoritetskulturen har på arbetet de utför.  Men detta är inte 
samma sak som att acceptera inhumant beteende och bortförklara det med ”kultur”. För att 
eliminera rasism från det sociala arbetet måste rasism omdefinieras till att bli ett socialt 
problem och inte ett individuellt. Perspektivet måste skiftas från den förlegade synen på 
invandrare som skapare av sina egna problem till att erkänna problemet som en social fråga 
(Dominelli, 1997).   
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6.3 Metod- och teoridiskussion  
Den kvalitativa forskningsmetoden valdes i denna studie för att ge an annorlunda infallsvinkel 
på ämnet ackulturation till skillnad från de många kvantitativa undersökningar som gjorts i 
USA. Dessutom gav denna metod respondenterna en möjlighet att ge målande beskrivningar 
av sin situation, där teman som assimilationstryck, färgblindhet och utanförskap framträdde, 
något som med kvantitativ metod sannolikt inte hade upptäckts. Den kvantitativa metoden 
hade dock möjligen lämpat sig bättre för att urskilja en tydligare korrelation mellan 
ackulturationsstrategi och andra faktorer som kön, individens bakgrund, arbete, utbildning, 
etnicitet etc.  
    Valet av Bourdieus begrepp habitus och symboliskt och kulturellt kapital har både för- och 
nackdelar. Begreppen kan kanske inte anses vara de mest självskrivna för ämnet, med tanke 
på att andra studier om liknande ämnen ofta använder sig av symboliskt interaktionism och 
dylikt. En nackdel är att Bourdieus begrepp kan te sig rigida till sin karaktär och som en 
objektifierad social konstruktion som människor är hjälplösa inför och där förändring och 
empowerment är omöjliga. Samtidigt ger de en intressant vinkling på fenomenet som kan 
hjälpa till att förklara och belysa hur maktstrukturer i samhället fungerar och varför vissa 
grupper har det svårare än andra. Dessutom ger de en belysning av ämnet utifrån ett 
sociologiskt perspektiv, till skillnad från den psykologiskt betonade ackulturationsforskningen 
och symbolisk interaktionism. På detta sätt ges en bredare och mer holistisk förståelse av 
fenomenet.  
 

6.4 Förslag till vidare forskning  
Då det finns förhållandevis liten mängd forskning på området om ackulturation och dess 
koppling till olika faktorer som kön, bostadsområde etc., finns flera uppslag till vidare 
forskning på ämnet.  
 

 En mer djupgående undersökning av påverkansfaktorer för val av 
ackulturationsstrategi.  

 
 Att utifrån ett maximeringsurval undersöka personer som mer tydligt använder sig av 

olika ackulturationsstrategier och undersöka hur och varför de skiljer sig åt.  
 

 Att göra en liknade undersökning med hjälp av kvantitativ metod. 
 

 Att undersöka skillnader mellan män och kvinnors ackulturationsstrategier.  
 

 Att undersöka skillnader mellan olika etniska gruppers ackulturationsmönster och 
erfarenheter av att vara bikulturell. 

 
 Att undersöka vari hindren för delaktighet och integration ligger. 
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Bilaga 1 
 
INTERVJUGUIDE      
 
Definiera svenskar – etniskt svenska, svensk bakgrund, majoritetssamhället  
 
Bakgrundsfakta  

     
 Ålder 
 Bostadsområde nu, uppväxtområde. Hur var det?  
 Studier. Högsta utbildningsnivå.   
 Arbete. Hur har du hittat dina jobb? Hur länge har du jobbat? 
 Familj  
 Föräldrars yrke och utbildning 
 När kom du eller dina föräldrar till Sverige? 

 
 
Ackulturationsstrategi  
 

 Vad är chilensk kultur för dig? Kan du berätta lite om hur din relation ut till din 
ursprungskultur ser ut? Samhörighet med Chile? Hur manifesteras/kommer den till 
uttryck i ditt liv? 

 Vad är svensk kultur för dig? Hur ser din relation till den ”nya” kulturen ut? 
Samhörighet med Sverige? Delaktig i denna svenska kultur.  Tillgång till den (formell, 
faktisk)? Om nej, varför inte? Om ja, i vilken utsträckning? Hur manifesteras det i ditt 
liv? 

 Var känner du dig mest ”hemma”? Vilken av kulturerna identifierar du dig mest/helst 
med? Känner du dig som svensk, chilensk, svensk-chilensk/chilensk-svensk? 
Identifierar du dig med svenska eller chilenska värderingar? Kulturell insider eller 
outsider? 

 Hur tycker du att det går att kombinera dessa två kulturer? Går det? Problem? 
Lösningar? 

 Umgängeskretsens kulturella bakgrund? Olika tidsperioders sammansättning? 
 Språkanvändning, språkpreferens  

 
 
Upplevd delaktighet på den sociala arenan  
Föräldrars erfarenhet av kontakt med det sociala livet i Sverige (kort) 
 

 Kan du berätta om vilken typ av kontakt har du med svenskar? I vilka sammanhang? 
 Hur såg det ut under din utbildningstid i Sverige? Hur ser det ut på din arbetsplats 

idag? 
 Finns kontaktytor med svenskar i din vardag? Hur ser de ut? Skulle du vilja ha 

mer/mindre kontakt med svenskar? 
 Vad hindrar/främjar denna kontakt med svenskar i ditt sociala liv? 
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Upplevd Delaktighet på den politiska arenan  
Föräldrars erfarenhet av politiskt engagemang (kort) 

 
 Är du politiskt aktiv eller aktiv i någon förening? Hur påverkar detta dig och din 

delaktighet i samhället? Anser du dig representerad i det svenska samhället? Om ja, i 
vilken utsträckning? Om nej, varför tror du att det är så? 

 Röstar du i riksdags- och kommunalval? Varför, varför inte? 
 Anser du dig ha inflytande eller representation i svensk politik? Anser du dig ha 

möjlighet att påverka om/när du engagerar dig? 
 
 
Reflektioner om konsekvenser och erfarenheten av att leva med två kulturer och om din 
delaktighet. 
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Bilaga 2  
 

April 2007 
 
 
Hej! 

 
Jag studerar till socionom vid Stockholms Universitet och ska skriva en c-uppsats om 
erfarenheten av att växa upp och leva med två olika kulturer. Syftet är att undersöka hur du 
ser på din möjlighet att delta i det svenska samhället och hur detta påverkas av att du lever 
med två kulturer. Som underlag till uppsatsen behöver jag intervjua ett antal personer om sina 
erfarenheter och därför har du tillfrågats om att låta dig intervjuas om detta. Jag tror att dina 
kunskaper och erfarenheter är av stor vikt för denna studie. 
 
Jag kommer att intervjua dig i ungefär en timme om din situation och erfarenhet av att växa 
upp och leva med två kulturer. Intervjun kommer att spelas in, för att jag efteråt ska kunna 
skriva ner allt du sagt utan missuppfattningar och felaktigheter, som annars kan uppstå. 
 
Intervjun är frivillig och det är helt upp till dig om du vill ställa upp eller inte. Du får även 
avbryta intervjun om du skulle vilja det. 
 
Du har rätt att vara anonym. Ljudinspelningarna kommer inte att sparas. Namn och avslöjande 
uppgifter kommer utelämnas i uppsatsen. Berättelserna kommer till stor del redovisas i form 
av olika teman, vilket ytterligare styrker anonymiteten. Jag kommer i uppsatsen att använda 
citat från intervjupersonerna. Dessa kommer att väljas med omsorg för att inte anonymiteten 
ska röjas. 
 
Uppsatsen skall vara klar i juni 2007. När den är färdigt kommer den att läsas av andra 
studenter, lärare och eventuellt av personer som jobbar inom fältet socialt arbete. Den 
kommer även att finnas tillgänglig på Internet tillsammans med andra c-uppsatser.   
 
Är det något du undrar över får du gärna höra av dig till mig. Tack för din medverkan. 
 

 
 

Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 

------------------------------------- 
Lisa Forseth Åhman 

 
Telefon: xxx 
Mobil: xxx 
E-mail: xxx 
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