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Abstract 
The life situation of EU-migrants in Sweden - a qualitative study among visitors of the social 

project Crossroad. 

 

The purpose of this study is to examine how EU-migrants visiting the social project 

Crossroads experience their life situation in the Swedish society. Two questions were 

formulated: (1) How do the respondents describe their situation when it comes to work, 

housing and social network? (2) How do the interviewees describe and experience the social 

project Crossroads? The method used was qualitative interviews conducted with five EU-

migrants who visited Crossroads. The theoretical framework is the concept of integration and 

Bauböcks (1996) theoretical model of the ideal society. The results show that none of the 

interviewees had their own accommodation. Most of theme were living under stress because 

of their job seeking situation. The results also show that the interviewees’ social networks 

consisted of small groups of individuals who speak the same language.  According to the 

interviewees. The results show that Crossroads provides a welcome but acute help to relive 

problems with everyday life. The interviewees perceived their situation as complex and 

frustrating, and it appeared as if their situation as regards work, accommodation, and social 

contacts was interrelated.  It is concluded that EU-migrants would benefit from structural 

changes that made it easier for theme to improve their life situation more lastingly.  

 

 

Written by Sanna Henrysson.  
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Inledning  

Sveriges medborgare gick till folkomröstning 1994 rörande om Sverige skulle gå med i 

Europeiska unionen (Regeringen, 2012). Detta var en fråga som svenskarna hade åsikter om 

då valdeltagandet var 83 procent, det var med en liten marginal som ja-sidan vann med 52,3 

procent vilket ledde till att Sverige blev medlem i EU (ibid). Medlemskapet i EU har bidragit 

till en mängd anpassningar och ändringar i den svenska lagstiftningen, till exempel direktivet 

som antogs av europeiska rådet 2004 rörande fri rörlighet för EU-medborgare och deras 

familjer (SOU 2005:34). Den fria rörligheten innebär att man som EU-medborgare har rätt att 

”fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier” (SOU 2005:34, s. 41). I 

och med den lagstiftning som råder så är det omöjligt att fastställa hur många EU-medborgare 

som just nu befinner sig i Sverige. Enligt utredningen (SOU 2005:34) som belyser 

Socialtjänsten och den fria rörligheten framkommer det att utredarna gör bedömningen att 

rörligheten av personer inom Europa förväntas öka då EU utvidgas med fler medlemsländer. 

Enligt Statistiska centralbyrån (2008) har 1,9 miljoner av Sveriges befolkning en förälder som 

inte är svenskfödd, vilket gör Sverige till ett land som har erfarenhet att ta emot människor 

med annan härkomst. Som EU-migrant har du rätt att befinna dig i Sverige så länge du söker 

arbete, har en inkomst, eller kan försörja sig själv. Men även om en EU-migrant inte kan 

försörja sig själv så kan inte det svenska samhället enligt frirörlighetsdirektivet utvisa en 

unionsmedborgare så länge individen ”inte utgör en orimlig börda för den mottagande 

medlemsstatens sociala biståndssystem” (SOU 2005:34, s. 151). 

  

Allt fler EU-medborgare använder sig av sin rättighet till fri rörlighet som råder för samtliga 

EU-medborgare (Dagens nyheter, 2011-03-05). I och med Europeiska unionens utvidgande då 

allt flera länder har blivit medlemmar i EU står Europa inför en unik utmaning (Luedtke i 

Parson & Smeeding, 2006). Runt 500 miljoner EU-medborgare har rätten att röra sig över de 

europeiska ländernas gränser med lite eller utan någon samordnad säkerhet (ibid). Då många 

europeiska länder har hög arbetslöshet och dålig ekonomi söker sig allt fler till mer 

ekonomiskt trygga länder i norr i jakt på arbete, bostad och en ljusare framtid för sig själva 

och i vissa fall även för sin familj (Hemlös 2012,). Sveriges europeiska invandring utgörs 

framförallt av personer från Rumänien, Polen, Ungern, Bulgarien och de baltiska staterna men 

fler börjar komma från Spanien, Italien och Frankrike (Dagens nyheter, 2011-03-05). Det 

enda lagstadgande stöd som det svenska samhället kan ge en EU-migrant är att göra en 

nödprövning och stå för kostnaderna för en enkelbiljett tillbaka till hemlandet (Fredriksson & 
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Korpskog, 2011). 

  

Det svenska samhället står för en ny utmaning i och med att allt fler EU-medborgare kommer 

till Sverige (SOU 2005:34), vilket berör det sociala arbetet i stor utsträckning. Våren 2011 

startades ett projekt på grund av reaktioner på att antalet EU-migranter ökat i antal och det 

inte fanns något stöd för dessa EU-migranter. Stockholms Stadsmission är projektägare till 

Crossroads som varje vardag besöks av omkring 100 stycken EU-migranter. Forskning 

rörande EU-migranters situation i det svenska samhället finns inte, vilket kan bero på att den 

stora ökningen av EU-migranter som kommer till Sverige är ett relativt nytt fenomen. Den 

tidigare forskningen som finns allmänt om immigranter visar bland annat på att faktorer som 

tidig kontakt med arbetsmarknaden och kunskaper i svenska är viktigt för att integreras i det 

svenska samhället samt att vistelsetiden i Sverige påverkar möjligheten att ta sig in på 

arbetsmarknaden (Alici, 2007, Integrationsverket (2003), Hosseini-Kaladjahi, 1997, Ekberg & 

Rooths, 2005). Boende, arbete samt personers fritid är faktorer som starkt påverkar varandra. 

Exempelvis visar forskning att det finns ett samband mellan hur en individs ekonomiska 

situation ser ut samt synen på möjligheten att lära sig det svenska språket, vilket i sin tur kan 

påverka val av umgänge (Erikssons, 2002). Om man lever i ett segregerat område med 

billigare hyror och få svenskfödda så kan det leda till att personer som inte är svenskfödda 

inte kommunicerar med svenskar, vilket påverkar en individs språkutveckling (ibid). 

Forskning visar också att deltagande i sociala verksamheter (av liknande typ som Crossroads) 

tycks ha inverkan på och underlätta deltagarnas kommunikation med andra på både svenska 

samt på deras modersmål. Deltagandet kan öka känslan av gemenskap och social tillhörighet, 

kulturell förståelse hos deltagarna (Emami, Torres, Lipson & Ekman, 2000). 

  

Under min femte termin på Socialhögskolan i Stockholm genomförde jag min praktik på 

Crossroads och kom i kontakt med människor som kom från andra EU-länder. Efter att jag 

hade genomfört min praktik har jag även arbetat som timanställd i verksamheten. Mitt intresse 

väcktes starkt för EU- migranter, jag funderade mycket över hur pass utanför denna grupp 

kunde bli i det svenska samhället om man inte lyckades finna ett arbete eller bostad. Jag 

ställde mig många gånger frågan hur EU-migranters möjligheter att integreras i det svenska 

samhället egentligen ser ut och hur de själva upplever sin livssituation. Det skiljer sig mycket 

beroende på om en individ kommer från ett EU-land eller kommer till Sverige som 

asylsökande från ett land utanför EU i vad man har för rättigheter. Men för att studera på SFI 

(svenska för invandrare) så krävs exempelvis ett svenskt personnummer och för att få ett 



	   8	  

svenskt personnummer krävs anställningsbevis (SFI, 2012). Det rådande systemet kan leda till 

en återvändsgränd för många EU-migranter i och med att detta gör det problematiskt att 

inkluderas i samhället. Utifrån denna bakgrund är det intressant att studera hur EU-migranter 

som besöker verksamheten Crossroads upplever sin livssituation i det svenska samhället. Den 

rådande lagstiftningen signalerar att EU-migranter är välkomna till det svenska 

välfärdsamhället så länge de gör en motprestation eller helt och hållet sköter sig på egen hand. 

Min avsikt med denna uppsats är att ge en bild av några EU-migranters livssituation i det 

svenska samhället då detta saknas i den befintliga forskningen.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur EU-migranter som besöker verksamheten 

Crossroads upplever sin livssituation i det svenska samhället. För att besvara syftet kommer 

jag använda mig av följade frågeställningar: 

 

- Hur beskriver intervjupersonerna sin livssituation med avseende på arbetssituation, 

boendesituation samt socialt kontaktnät? 

- Hur beskriver och uppfattar intervjupersonerna verksamheten Crossroads?  

Avgränsningar 

Eftersom EU-migranter som befinner sig i Sverige är en stor grupp har jag valt att avgränsa 

studien till EU-migranter som besöker verksamheten Crossroads som ligger i Stockholm. Till 

Crossroads kan även tredjelandsmän, det vill säga personer som har permanent 

uppehållstillstånd i ett EU-land men är född i ett land utanför EU, vända sig. Jag har valt att 

inte fokusera på de tredjelandsmän som besöker verksamheten utan har avgränsat studien till 

EU-medborgare. Detta i och med att tredjelandsmän och EU-migranters erfarenheter och 

upplevelser kan tänkas skilja sig åt, då tredjelandsmän har tidigare erfarenhet av att flytta till 

ett annat land.    

Centrala begrepp  

EU-medborgare: person som är medborgare i ett EU-land (Migrationsverket, 2012).  

EU-migranter: med EU-migrant menas i denna uppsats EU-medborgare som emigrerat till ett 

land inom Europeiska unionen, vilket i detta fall är Sverige.   



	   9	  

Integration: ”process som leder till att skilda enheter förenas; även resultatet av en sådan 

process” (Nationalencyklopedin, 2011). Denna definition kommer att utvecklas i 

teoriavsnittet.   

Livssituation: kan vara svårt att definiera och kan betyda olika saker i ur olika perspektiv. I 

denna uppsats operationaliseras begreppet genom intervjupersonernas boendesituation, 

arbetssituation samt deras kontaktnät.  

Socialt kontaktnät: relation till umgänge med andra individer, inklusive grupper och 

organisationer.   

Uppsatsens disposition  

Uppsatsen är uppdelad i sju avsnitt. I första avsnittet, inledningen beskrivs val av ämne 

bakgrund, syfte och frågeställningar samt presentation av verksamheten Crossroads. Även 

begreppsdefinition, juridiska förutsättningar och avgränsningar ingår i denna del. I det andra 

avsnittet presenteras kunskapsläget, där avgränsningar i litteratursökningen framgår samt där 

tidigare forskning presenteras under de olika temana bostad, arbete, kontaktnät samt sociala 

verksamheter. Under avsnittet metod presenteras urval, datainsamling, validitets- och 

reliabilitetsavsnitt, intervjugenomgörande, användning av tolk diskuteras, studiens 

generaliserbarhet och här belyses också de forskningsetiska aspekterna.  Avsnittet teori börjar 

med en presentation av begreppen integration och Bauböcks teoretiska modell över det ideala 

samhället och avslutas med en sammanfattning. Efter det presenteras resultat som är indelat 

under de tidigare nämnda temana bostad, arbete, socialt kontaktnät samt sociala verksamheter, 

här presenteras också de empiriska resultaten. I analysdelen belyses empirin i ljuset av 

begreppet integration samt Bauböcks teoretiska modell över det ideala samhället. Här 

presenteras även tidigare forskning knutet till empirin. I det avlutande diskussionsavsnittet 

presenteras det viktigaste resultatet samt presenteras reflektioner kring forskningsprocessen 

samt förslag för vidare forskning.  
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Juridiska förutsättningar  

Medlemskapet i EU har bidragit till en mängd anpassningar och ändringar i den svenska 

lagstiftningen, bland annat direktivet som antogs av europeiska rådet 2004 rörande fri 

rörlighet för EU-medborgare och deras familjer (SOU 2005:34). Som EU-medborgare har du 

rätt att befinna dig i vilket europeiskt land du vill så länge du söker arbete, har en inkomst, 

eller kan försörja sig själv. Men även om man som EU-medborgare inte kan försörja sig själv 

så kan man inte enligt frirörlighetsdirektivet utvisa en unionsmedborgare så länge individen 

”inte utgör en orimlig börda för den mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem” 

(SOU 2005:34, s. 151). 

 

Lagar som rör EU-medborgare kan återfinnas i Utlänningslagen (2005:716). Enligt UtlL 

(2005:716) 3a kap 1§ framgår det att ESS-medborgare och deras familjemedlemmar har rätt 

att vistas i Sverige i tre månader utan uppehållstillstånd. Med ESS-medborgare menas en 

medborgare från en medlemsstat i Europeiska unionen, Norge, Liechtenstein eller Island som 

även dem har skrivit under ett avtal som kallas EES-avtalet (UtlL2005:716). För att få 

permanent uppehållsrätt skall man som ESS-medborgare ha vistats lagligt i Sverige utan 

avbrott i minst fem år (3:6§ Utlänningslagen). Som ESS-medborgare har man själv ett ansvar 

att själv registrera sin vistelse i Sverige, det framkommer av 3:10§ UtlL: ”En ESS-

medborgare som har uppehållsrätt och som avser att stanna i Sverige under längre tid än tre 

månader skall registrera sig hos Migrationsverket”. 

  

Av 3:3§ utlänningslagen framgår det att:   

”En ESS-medborgare har uppehållsrätt om han eller hon 

1. är arbetstagare eller egen företagare i Sverige,  

2. har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en 

anställning,  

3. är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en 

försäkran om detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning 

samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige, 

eller 

4. har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en 

heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige”.  
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Som EU-medborgare har du inte rätt till något stöd från den svenska socialtjänsten, dock 

framgår det av utredningen SOU 2005: 34 att stöd kan ges vid akuta nödsituationer. 

Begränsningen gäller dock inte för arbetare eller egenföretagare eller deras 

familjemedlemmar (SOU 2005: 34). Det som genom en nödprövning kan beviljas hos 

socialjouren i Stockholm är en enkelbiljett tillbaka till hemlandet och eventuellt matpengar 

och boende i form av härbärge eller vandrarhem tills avresedagen, menar Britt- Marie Lind 

som arbetar på socialjouren i Stockholms stad (Personlig kommunikation, 2012).   

Verksamhetsbeskrivning av Crossroads  

Crossroads är ett tvåårigt projekt som syftar till ”att motverka fattigdom och hemlöshet bland 

utländska EU-medborgare och utomeuropeiska medborgare med permanent uppehållstillstånd 

från ett EU-land som lever i Stockholm” (Crossroads, 2012, elektronisk källa). Projektet 

startade första mars 2011 och är beräknat att avslutas våren 2013 med förhoppningar om en 

eventuell förlängning (Personlig kommunikation, Arto Moksunen, 2012). Samtlig information 

som presenteras i detta avsnitt har införskaffats genom kommunikation med Crossroads 

verksamhetschef Arto Moksunen. Verksamheten är lokaliserad på Kungsholmen i Stockholm 

nära Stadshagen. Crossroads är det första projektet i Europa som riktar sig mot denna 

målgrupp. En av verksamhetens uppgifter är att utveckla och hitta en lämplig arbetsmetod 

riktad till just denna målgrupp. Detta har lett till att projektet har hämtat inspiration från 

verksamheter som arbetar med liknande målgrupper. Bland annat från dagliga verksamheter 

som riktar sig till hemlösa svenska medborgare för att sedan ändra sitt arbetssätt under 

projektets gång och anpassa det efter just denna målgrupp (ibid).  

 

Då Stockholms Stadsmission är projektledare för verksamheten så har Crossroads hämtat 

mycket inspiration och kunskap som den organisationen har skaffat sig. Verksamheten arbetar 

bland annat utifrån grunden ”Stockholms Stadsmission ska utifrån en kristen människosyn 

utmana och komplettera samhällets insatser för utsatta grupper och individer”. 

Se figur 1 nedan för att få en enkel översikt över hur verksamheten Crossroads är organiserad 

finansiellt. 
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Figur 1. Översikt över Crossroads finansiella struktur, där den totala budgeten för 

projektet är 17, 4 miljoner kronor.  

 

En grundläggande uppgift som verksamheten har är att erbjuda deltagarna som besöker 

verksamheten möjligheter att tillfredsställa sina basbehov. Detta innebär att deltagarna kan 

komma till verksamheten och äta gratis frukost och lunch, duscha, tvätta kläder, vila sig och 

få kläder. Verksamheten delar även ut mat till gästerna som de kan tillaga själva i 

nödsituationer. Verksamheten är öppen måndag till fredag mellan 8.00 och 12.00, även röda 

dagar. På eftermiddagarna finns det möjlighet för deltagarna att delta i kurser samt ha 

enskilda handledningssamtal med personalen som arbetar i verksamheten som kallas EU-

vägledare.  

 

En annan del av verksamheten är att informera deltagarna om de rättigheter och skyldigheter 

som man har som EU-medborgare i Sverige och ge information om det svenska samhället. 

Det kan röra sig om allt ifrån att informera om hur det svenska myndighetssystemet är 

uppbyggt till tips om hur man hittar ett boende. Crossroads erbjuder även ett antal olika kurser 

för deltagarna. Det finns intensivkurser i svenska som man kan läsa i 6 veckor, 4 dagar i 

veckan, samt datakurs, jobbsökarkurs och samtalsgrupp som leds av en psykolog. Ibland 

erbjuds även deltagarna att delta på rekryteringsmöten med olika företag. Som deltagare på 

Crossroads har du även möjlighet att boka in ett personligt möte med en EU-vägledare, detta 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  STOCKHOLMS	  STADSMISSION	  
är	  

Projektägare	  

60	  %	  
Offentlig	  finansiering	  	  

Stockholms	  stad	  	  
Arbetsförmedlingen	  
Frälsningsarmén	  

40	  %	  
ESF	  =	  Europeiska	  
socialfonden	  	  
(Pengar	  från	  EU)	  	  

	  

Medfinansiärer	  i	  
projektet	  är:	  
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möte kallas handledningssamtal. Då arbetar EU-vägledaren tillsammans med deltagaren för 

att kartlägga och diskutera hur deltagarens rådande situation ser ut, som exempelvis hur 

personen mår, boendesituation, arbetslivserfarenhet och utbildning. EU-vägledaren informerar 

om vad Crossroads kan erbjuda för hjälp. EU-vägledaren skriver ner och dokumenterar 

samtalen vilket gästen blir informerad om. Anledningen till dokumentationen har inget med 

dokumentationsskyldighet att göra utan sker för att underlätta kommande samtal, samt för att 

kunna visa statistik på hur många samtal som sker inom verksamheten.  

  

Verksamheten har ett välutvecklat kontaktnät med personer som ställer upp frivilligt på olika 

sätt. I dagsläget beräknas det finnas ca 200 st frivilliga som har kontakt med Crossroads. 

Majoriteten av de frivilliga som kommer till Crossroads har språkkunskaper som gynnar 

verksamheten på många sätt. Många ställer upp som tolkar, översätter texter, är delaktiga i 

den öppna verksamheten och samtalar och umgås med dem som besöker verksamheten. Det 

finns även frivilliga som kommer och delar med sig av sin yrkeskunskap som kommer 

kontinuerligt, det rör sig om lärare, jurister, frisörer, fotterapeuter och sjuksköterskor. Dessa 

arbetar frivilligt eller kommer från någon annan frivilligorganisation, som exempelvis Röda 

korset. På Crossroads arbetar det sju personer på heltid samt två personer på deltid inom 

lokalvård samt kök.  

 

Då Crossroads är ett projekt som finansieras av flera olika aktörer så är det ett flertal parter att 

samarbeta med förutom de som finansierar projektet. Sjuksköterskor från Röda korset 

kommer till verksamheten varannan vecka. Det samarbetas även mycket med bland annat 

olika ambassader, företag som rekryterar personal från Crossroads samt organisationer från 

andra EU-länder. Det är även vanligt förekommande med kontakt mellan socialjourer, 

migrationsverket samt polisen. 

Deltagarna på Crossroads  

Deltagarna som besöker Crossroads kommer från totalt 87 länder. Det deltagarna har 

gemensamt är att de har permanent uppehållstillstånd i ett EU-land (Personlig 

kommunikation, Arto Moksunen, 2012). De fyra mest välrepresenterade nationaliteterna som 

besöker verksamheten är rumäner 29 %, polacker, 11 %, marockaner 10 % och spanjorer 5 %. 

Av besökarna är omkring 55 % från ett EU-land medan ca 45 % kommer från ett 

utomeuropeiskt land men har permanent uppehållstillstånd i ett EU-land, vilket även kallas 

som tredjelandsmän. Dagligen besöks verksamheten av ca 100 deltagare.  Många av 
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deltagarna har utbildningar från sina hemländer. Omkring 70 % av deltagarna har gått en 

yrkesutbildning (ibid).   

 
Figur 2. Cirkeldiagram över de som besöker verksamhetens Crossroads 

utbildningsnivå.  

 

De vanligaste yrkena bland deltagarna är snickare och mekaniker (Personlig kommunikation, 

Arto Moksunen, 2012). Andra yrken, som arbeten inom restaurangbranschen, chaufför och 

städare är också vanligt förekommande.  Majoriteten av deltagarna är män, det är endast ca 7 

% som är kvinnor. Åldermässigt så är de flesta av deltagarna emellan 21 år till 45år. Ett krav 

för att vistas i verksamheten är att deltagaren skall ha fyllt 18 år (ibid).  
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Kunskapsläge 

Avgränsningar i litteratursökningen  

För att finna relevant litteratur har sökning skett via en rad olika databaser. I det första steget 

skedde sökningen genom Google scholar, LIBRIS samt Stockholms universitets 

bibliotekskatalog. Fokuset låg i första skeendet på att finna nationell litteratur. Sökord som 

användes var EU-medborg*, EU-migrant* integration* delaktig* flykting*, invandrare, (i 

Sverige), (upplevelse av) Bauböck, Europeiska unionen* . Anledningen till att jag valde att 

söka på ord som invandrare samt flykting hade att göra med att jag ville abstrahera sökningen, 

för att på så vis hitta litteratur rörande viktiga faktorer som överlag kan påverka en 

integrationsprocess samt nyanländas upplevelser av att emigrera. Genom detta 

tillvägagångssätt så kunde jag finna intressanta referenslistor som kunde hjälpa mig vidare till 

att finna ytterligare relevant litteratur. När jag hade funnit relevanta avhandlingar samt C-

uppsatser fick jag ytterligare kunskap om relevanta sökord som dessa författare hade använt 

sig av. Jag har huvudsakligen funnit forskning kopplat till nationell nivå rörande invandrares 

situation i Sverige, dock har jag inte hittat någon forskning som enbart fokuserar på EU-

migranters situation i Sverige. För att påträffa internationell forskning så gjordes sökningar i 

ProQuest- Social Sciences Subject Area. Där användes den sökmetoden som kallas för den 

Booleska, då olika sökord går att kombinera genom att använda sig av AND, OR eller NOT. 

Sökorden som användes var Eu-Citizen*, integration*, (in Sweden) (experience) (European 

union) i olika kombinationer som exempelvis Integration* AND (European union). Jag 

avgränsade även sökningen genom att enbart söka efter kollegialt granskade texter. För att 

lyckas finna aktuell information rörande EU-medborgares situation i Sverige ansåg jag det 

även relevant att söka artiklar i databasen Artikelsök. För att finna forskning rörande 

dagcenter och verksamheter som liknar Crossroads använde jag tidigare nämnde databaser 

och sökord som (daglig verksamhet*), (mötesplats*), (dagcenter*), (resource center*) och 

(day center*). Genom sökningen kunde jag finna en intressant och givande rapport som kunde 

leda mig vidare till andra texter med hjälp av referenslistan.  

Tidigare forskning  

Arbete  
Alici (2007, s. 11) studerar i sin uppsats åtta studier som berör integration och företagande 

hos personer med utländsk bakgrund och som har erfarenhet av arbetslöshet. Studien syftar 

till att ”identifiera hinder och gynnsamma faktorer i de åtta studierna och identifiera vilka 
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faktorer som underlättar respektive motverkar arbetsmarknadsintegrationsprocesser”. Reslutat 

i studien visar på vikten av att så snabbt som möjligt komma ut i arbetslivet för nyanlända. 

Det viktigaste sättet att integreras är enligt studien att ha en hygglig inkomst genom ett 

varaktigt arbete eller genom ett eget företag, detta benämner Alici som att vara ekonomiskt 

integrerad. Resultaten belyser vikten av att aktörer på lokalt plan erbjuder olika möjligheter 

för personer med utländsk bakgrund. Om det inte finns något att erbjudas kan detta tänkas 

påverka individens motivation och de kan i förlängningen påverka förutsättningarna för att 

integreras menar Alici (ibid).   

 

Ekberg & Rooths (2005) studie rörande om invandrares yrkesstatus eventuellt förändras i och 

med att de flyttar till Sverige bygger på empiri från 559 intervjuer av män från Chile, Iran, 

Rumänien och Etiopien/Eritrea. Männen hade alla gemensamt att det hade varit bosatta i 

Sverige i minst 14 år när intervjuerna genomfördes.  Studien visar på att det initialt är vanligt 

att det sker en försämring i yrkesstatusen för nyanlända. Resultaten visar även på att det krävs 

tid för att en förbättring skall ske i yrkesstatusen i Sverige (ibid). Detta resultat stämmer 

överens med Husseini-Kaladjahis (1997) avhandling ”Iranians in Sweden: economic, cultural 

and social integration” som undersöker tre dimensioner av integration av iranska invandrare i 

Sverige nämligen social, kulturell och ekonomisk integration. Resultatet visar på att iraniers 

hushållsinkomster beror på vistelsetid i Sverige, kunskaper i det svenska språket samt 

civilstånd. Det finns ett samband mellan vistelsetid i Sverige, kunskaper i det svenska språket 

och ekonomiskt välstånd. Han jämför även sina resultat med tre andra minoriteter, polacker, 

finländare samt chilenare. Husseini-Kaladjahi använder sig av data från Centrum för 

forskning om internationell migration och etniska relation (CEIFO). Studiens resultat belyser 

även att ju mer avlägsen kultur man kommer ifrån i förhållande till den svenska är avgörande 

för grad av diskriminering vilket påverkar integrationsprocessen (ibid).  

 

Integrationsverksets rapport (2003) belyser även att möjligheterna att integreras för 

invandrare ökar med vistelsetiden i det svenska samhället. Rapporten belyser att för att öka 

möjligheten till integration är språkutbildning samt kontakt med arbetsmarknaden viktiga 

faktorer för att individer skall komma ut på arbetsmarknaden så snabbt som möjligt. 

Chanserna ökar på arbetsmarknaden om individen har goda kunskaper i det svenska språket 

(ibid).     
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Kvalitativ forskning har gjorts i norra England rörande A8 invandrares behov och erfarenheter 

i den staden som studien genomförts i (Cook, Dwyer & Waite 2011). Det övergripande syftet 

med studien var att undersöka vad ökningen av den så kallade ”tillfälliga och cirkulära 

migrations trend” av A8 invandrare betyder för erfarenheterna av interaktionen mellan 

invandrare och samhället. A8 invandrare är ett begrepp som myntades i Storbritannien 2004 

då Europeiska unionen expanderade (BBC news, 2005). A8 invandrare är personer som 

emigrerar från Polen, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Slovakien, Slovenien och Tjeckien 

(ibid). Studien består av 89 deltagare, bland annat nyanlända från Polen, Slovakien samt 

Slovakiska romer som har deltagit i fokusgrupper. Det har även deltagit personer som var 

etablerade i samhället som bodde i grannskapet där många nyanlända bodde samt personer 

från myndigheter, personer från primärvården och skolor (ibid). Studien visade på att 

arbetsplatser kan vara platser med potential för interkulturella möten mellan A8 invandrarna 

och de etablerade samhällsmedborgarna (Cook, m.fl. 2011). De gemensamma utrymmen som 

finns på arbetsplatsen är platser som många A8 invandrare samt etablerade 

samhällsmedlemmar som anser ger möjlighet att blandas med ”övriga” samhället (ibid).  

 

Kuuselas (1993) forskningsrapport ”Integration i invandrartäta bostadsområden?” diskuterar 

invandrares anpassningsstrategier. Dessa anpassningsstrategier kan tänkas påverka individens 

möjlighet till integration. Rapporten är baserad på 128 intervjuer med invandrare från Iran, 

Turkiet, Chile och Finland som är bosatta i Göteborgsområdet. Jag finner det intressant att 

fokusera på resultaten som rör integrationsprocessen i stort även om urvalsgruppen skiljer sig 

från min egen studie. Studien visar på att en individs tidigare klassbakgrund kan påverka 

strävan att snabbt få tillbaka sin status och klassposition. Kuuselas menar att de chilenska och 

iranska invandrarna som hade medelklassbakgrund visade på denna integrationssträvan (ibid).  

Boende  
I Erikssons (2002) avhandlig ” Jag kommer aldrig att tillhöra det här samhället...” använder 

sig Eriksson av intervjuer för att samla in empiri till de två studierna som hon pressenterar i 

sin avhandling. Intervjupersonerna var elever som kom från olika nationer som exempelvis 

Rumänien, Turkiet, Iran och Bosnien och som studerade på en svensk folkhögskola. 

Dessutom intervjuades personal på skolorna vilket främst var lärare. Det övergripande syftet 

med studien var att ”få en ökad förståelse av hur den etniska mångfalden hanteras inom 

svensk folkhögskola” (Eriksson, 2002, s. 21). Jag fokuserar i denna studie på resultatet 

rörande integrationsprocessen samt resultaten av intervjupersonernas upplevelser av deras 
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livssituation som avhandlingen belyser. Resultaten av studierna visar att hälften av 

intervjupersonerna bodde i vad man i dagligt tal kallar för invandrartäta områden. Av de som 

bodde i dessa områden var det ca hälften som sa att de trivdes i området. De som uppgav att 

de inte trivdes menade att det främst berodde på att det talades svenska korrekt i det området. 

Intervjupersonerna belyste att för att lära sig svenska måste de höra det svenska språket. Den 

andra hälften av intervjupersonerna bodde i områden som var mer blandat mellan 

svenskfödda och andra nationaliteter. Majoriteten av respondenterna tyckte sig helst vilja bo i 

områden där det bodde både invandrare samt svenskfödda. Studien visade även på att val av 

boende hade med ekonomiska faktorer att göra, flera intervjupersoner uppgav att de bodde i 

segregerade områden för att hyrorna var billigare där.   

Kontaktnät   
I Erikssons (2002) avhandling som nämnts ovan framgick det även att de intervjuade ofta 

upplevde att det inte hade något val om vilka umgängeskretsar de skulle umgås med. 

Möjligheten att känna sig delaktig i det svenska samhället var liten. De personerna som 

upplevde sig delaktiga i det svenska samhället var de som hade släppt taget av mycket av sin 

egen kultur och traditioner och istället anammat de svenska (ibid). 

 

Kuuselas (1993) forskningsrapport visar på att invaderarens bakgrund, klass, etnicitet samt 

majoritetssamhällets strukturella villkor är faktorer som påverkar dessa strategier för 

anpassning i det svenska samhället (Kuuselas, 1993) Kuuselas belyser att detta reslutat gäller 

för såväl arbetskraftsinvandring som för flyktingar. Resultaten visar även på att många av 

intervjupersonerna som kom från Iran, Turkiet och Chile utrycker att familjen har en stark 

ställning för dem. Det skulle kunna ses som att familjesammanhållning kan vara en 

bromsande funktion mot att bli försvenskad, vilket kan tänkas påverka en individs integration 

(ibid).   

 

Husseini- Kaladjahis (1997) avhandling visar att av de fyra minoriteter som innefattas i 

studien är iranier de som är minst integrerade ur ett socialt perspektiv, följt av chilenare, 

polacker och finnar. Om det kulturella avståndet mellan personen med invandrarbakgrund och 

den svenska kulturen ökar eller minskar så avspeglas även det i hur integrationen ser ut.  

 

Den engelska studien som nämnts ovan visade även på att grannskapet kan vara en plats med 

potential för interkulturella möten mellan A8 invandrarna och de etablerade 
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samhällsmedborgarna (Cook, m.fl. 2011). Den sociala interaktionen som kan skapas genom 

detta vardagsumgänge och blandningen mellan individer med olika ursprung kan medverka 

till meningsfulla möten. Detta kan i sin tur leda till en mer positiv integrationsprocess.  

Sociala verksamheter  
Forskning har gjorts vid en dagligverksamhet i Stockholm för seniorer som är iranska 

immigranter (Emami m.fl. 2000). De flesta av besökarna i verksamheten var 55-64 år gamla. 

Studien grundar sig på intervjuer med 15 stycken deltagare i verksamheten samt så var en av 

forskarna med i verksamheten två dagar i veckan i över 12 månader för att göra iakttagelser. 

Syftet med studien var att beskriva den dagliga verksamheten samt att få fram de olika 

erfarenheterna som seniorerna som deltog i aktiviteterna hade om verksamheten (ibid). Även 

om denna studie inte stämmer överens med min studies urval så finner jag den ändå intressant 

då detta är en av få verksamheter som riktar sig till immigranter. Forskningsrapporten visar på 

att verksamheten har till viss del liknande aktiviteter som Crossroads. I verksamheten kan 

deltagarna få information om det svenska samhället, svenska kurser, en del måltider erbjuds 

och verksamheten samarbetar med Röda korset.  Resultaten av studien visade bland annat på 

att deltagandet för individerna ledde till att det underlättade i kommunikationen med andra i 

både svenska samt modersmål. Studien visar även på ökad känsla av gemenskap och social 

tillhörighet, kulturell förståelse och ökad målmedvetenhet. Att besökarna fick möjlighet att 

kommunicera med andra är den mest uppenbara effekten av verksamheten, vilket motverkar 

den isolering som annars skulle kunna uppstå. Resultaten visar på att verksamheten har en 

positiv inverkan på de som deltar i verksamheten (ibid).  

 

Socialstyrelsen (2008) gav ut rapporten ”Integrationsarbetet i civilsamhället” med unga och 

äldre i blickfånget. Syftet med den kvalitativa studien var ”att beskriva och analysera det 

arbete som bedrivs inom svenska frivilligorganisationer med en uttalad målsättning att öka 

integrationen av invandrade barn och unga respektive äldre i det svenska samhället” 

(Socialstyrelsen, 2008, s. 11). Resultaten visar på att den allra viktigaste uppgiften som 

intervjupersonerna som deltagit i studien nämner var den frivilliga sektorn som har möjlighet 

att skapa sociala mötesplatser. Studien visar även på att sociala relationer är ett vapen mot 

utanförskap. Kontakt mellan svenskfödda och invandrare skapar möjligheter för att bygga 

relationer som kan öka individers nätverk och på så vis öka chanserna att komma i kontakt 

med exempelvis bostads- och arbetsmarknaden (ibid).  
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Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning som är kollegialt granskad har i denna studie prioriterats. Dock har texter 

som kommer från Integrationsverket (2003) och Socialstyrelsens (2008) rapport 

”Integrationsarbetet i civilsamhället” presenterat. Detta då jag ändå finner det intressant att 

belysa dessa texter då de diskuterar frågor som det har visat sig vara svårt att finna relevant 

forskning om. Detta leder till att dessa texter är begränsade ur ett vetenskapligt perspektiv. I 

studien rörande A8 invandrare (Cook m.fl. 2011) framgår inte hur många som deltagit från de 

olika grupperna. Detta utgör en brist, men jag anser att studien ändå har en trovärdighet då 

den är vetenskapligt granskad och genomförd av forskare från ett universitet i Storbritannien. 

  

Sammanfattningsvis tyder forskningen på vikten av att man som nyanländ snabbt kommer i 

kontakt med arbetsmarknaden (Alici, 2007). Dock visar forskning att invandrare kan ha 

svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden och att faktorer som exempelvis vistelsetid 

och språkkunskaper spelar roll för möjligheten (Ekberg & Rooths, 2005, Husseini-Kaladjahis, 

1997, Integrationsverket, 2003). Erikssons (2002) forskning visar att ett stort antal av 

invandrare är bosatta i områden som är invandrartäta, samt att individers ekonomiska 

situation påverkar boendesituationen. Arbetsplatser samt grannskapet är platser där invandrare 

och etablerade samhällsmedborgare kan mötas, vilket kan leda till mer givande 

integrationsprocess (Cook, m.fl. 2011). Forskning rörande en social verksamhet för 

immigranter visar att deltagandet i verksamheten underlättade kommunikationen med andra i 

både svenska samt modersmål, samt hade positiv inverkan på deltagarna i form av ökad 

känsla av gemenskap och social tillhörighet (Emami, m.fl. 2000).  Resultaten av 

Socialstyrelsens (2008)  rapport belyser att den frivilliga sektorn har en viktig funktion för att 

skapa sociala mötesplatser för att öka integrationsmöjligheter för invandrare.     

  

Av den tidigare forskningen framgår att den är av allmän karaktär och berör invandrares 

situation ur ett brett perspektiv. Ingen forskning berör specifikt gruppen EU-migranter eller 

sociala verksamheter som Crossroads. Det styrker behovet av att genomföra den föreliggande 

undersökningen.  
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Teori  

Integration  

Det finns en mängd definitioner av vad integration är. Slår man upp ”integration” i 

nationalencyklopedin får man definitionen ”process som leder till att skilda enheter förenas; 

även resultatet av en sådan process. Termen används bl.a. om processer genom vilka ett 

samhälle bildas och bevaras eller genom vilka flera samhällen förenas med varandra till större 

enheter, t.ex. europeisk integration”.  

 

Ett sett att se på integration är att se det som en process, något som forskaren Diaz (1996, s. 

80) diskuterar och definierar som följande ”tillståndet enligt vilket invandrare uppnår en 

partiell eller fullständig jämlikhet med infödda individer i termer av deltagande i olika typer 

av sociala relationer som arbetsliv, boendeförhållanden och politiken”. Enligt Diaz (1996) är 

betydelsen av integration tillgång och deltagandet av olika typer av sociala relationer som kan 

ske i samband med arbete, utbildning, bostad osv. Med det synsättet kan man se att 

integration är en process som är föränderlig där sociala relationer kan utvecklas. En annan 

definition av integration kan vara ”ett i huvudsak socialt fenomen som relateras till kvaliteten 

på invandrarnas deltagande i olika typer av sociala relationer i mottagarsamhället” (Diaz, 

1996. s. 74).  Integration är komplext och kan ses vara mångdimensionellt. Det sociala 

samspelet mellan nyanlända och infödda medborgare kan påverkas av olika dimensioner av 

integration, på så vis kan man säga att integration styrs av olika faktorer (Diaz, 1996). Dessa 

dimensioner definieras som makro-, meso-, och mikrodimension kommer från den 

samhällsvetenskapliga terminologin. Det är relevant att se till samtliga av dessa dimensioner 

och orsaksförhållandet mellan dessa. Det karaktäristiska för dessa tre dimensioner är att 

makro-dimensionen är ett samhälleligt och institutionaliserade förhållande som har en viktig 

funktion för att skapa förståelse för sociala företeelser. Medan meso-dimensionen har fokus 

på gruppnivå, i detta fall främst på den invandrade gruppen varpå mikro- dimensionen 

fokuserar på individnivå (Diaz, 1996). Jag finner det intressant att i denna studie fokusera på 

begreppet integration på ett individnära plan, vilket även kan ses vara komplext. Alsmark 

(red, 1997) belyser vikten av att integration inte är mätbart utan snarare den enskilda 

individens upplevelse av tillhörighet. Om man ser integration på mikro-nivå ligger fokus på 

individens potentialer, resurser samt prestationer (Diaz, 1996). På ett individplan kan man se 

det som ett tillstånd där individen uppnår en jämlikhet i jämförelse med övriga medborgare i 

arbetslivet, boende och politiskt sett osv. (ibid). I denna studie kommer jag använda mig av 
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Diaz (1996) synsätt på de olika dimensionerna rörande integration samt analysera integration 

som en process.  

Bauböcks teoretiska modell av integration i det moderna samhället 

Bauböck (1996) har skapat en teoretisk modell som är idealtypisk för integration i det 

moderna samhället. Med denna modell belyser han integrationsmöjligheter och även 

begränsningar för immigranter i moderna samhällen i väst. En förutsättning för denna modell 

är att samhället är modernt, demokratiskt och liberalistiskt. Enligt Bauböck så beror 

möjligheten för en immigrant att integreras i ny miljö på det nya samhällets struktur. I 

Bauböcks modell använder han sig av en triad där han betonar de tre hörnen: staten, familjen 

och marknaden, se figuren nr 3 nedan. Dessa tre hörnstenar menar Bauböck är institutioner 

som är viktiga och centrala. I det idealtypiska samhället skall dessa tre olika institutioner vara 

lika stora det vill säga uppta lika mycket utrymme i en individs liv för att på så vis skapa en 

balans. I och med att detta är en idealmodell så är även individen en ”teoretisk individ” vilket 

innebär att de tre institutionerna i praktiken faktiskt inte upptar lika mycket utrymme i en 

existerande individs liv. Enligt Bauböck så intar individen olika roller beroende på vilken av 

dessa tre institutioner som individen befinner sig i. 

 
Figur 3. Modell av samhällets tre huvudinstitutioner samt individers olika roller 

(Bauböck, 1996).  
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När en individ har kontakt med staten har individen rollen som medborgare, det är där som 

struktur och sammanhållning skapas i samhället. Det är även där som rättigheter och 

skyldigheter upprättas. Det är av stor vikt att kontakten med staten sker enligt 

likhetsprincipen, det skall inte spela någon roll vad medborgaren har för etnicitet, kön eller 

position på marknaden. Då en individ befinner sig i institutionen familjen har individen rollen 

som privatperson. Den rollen kännetecknas av att man som individ inte är utbytbar. Familjen 

är en tvingande institution där barn inte kan välja sina föräldrar och där föräldrar inte kan 

välja sina barn. Bauböck menar att man istället för att använda sig av termen familj så kan 

”privata hushåll” användas, vilket enligt Bauböck skapar en tydlighet i att det är en sfär där 

man är privat samt att personer som lever i ensamhushåll har en plats i denna institution 

(Bauböck, 1996 s. 78). I denna institution finns det inga krav på jämställdhet utan det är här 

som intima delar i livet som sexualitet, hushållsekonomi och föräldraskap organiseras och 

kontakten sker oftast ”ansikte-mot-ansikte” (Bauböck, 1996 s. 78). Det som sker inom 

familjen kan ses som ett mikrosamhälle. När en individ befinner sig på marknaden har 

individen rollen som ekonomisk agent, vilket karaktäriseras av att man är producent och 

konsument. På denna arena är man utbytbar och det är den institution som är den mest 

föränderliga. Beroende på vad en individ har för yrkesroll, socioekonomisk status, samt plats 

på bostadsmarknaden så säger det en del om vad individen har för position inom marknadens 

arena (ibid).  

 

Bauböck (1996) menar att det är viktigt att gränserna mellan de olika institutionerna är tydliga 

och ju större distans det är mellan institutionerna desto större möjlighet är det för det som 

Bauböck kallar det civila samhället att blomstra och utvecklas. Det som separerar de olika 

institutionerna åt är olika, mellan familjen och staten är det distinktionen av offentlig och 

privat. Gränsen mellan familj och marknad kan vara otydlig, som familjemedlem är det 

vanligt att man konsumerar, men det som skiljer dessa två institutioner åt är att familjen är 

sluten och enbart till för dess familjemedlemmar. Marknaden är dock öppen för alla. Det som 

skiljer marknaden och staten åt är att marknaden är ekonomisk medan staten är politisk.   Om 

det är en balans mellan de tre institutionerna staten, marknaden och familjen och det existerar 

tydliga gränser emellan dessa kan det civila samhället utvecklas och frodas. Definitionen av 

det civila samhället är att det inte är marknad, stat eller familj utan en blandning av 

verksamheter som exempelvis idrottsorganisationer, fritidsföreningar, kyrkliga, politiska och 

fackliga organisationer. De olika verksamheterna kan vara olika influerade av de tre 

grundinstitutionerna. Som individ skall man ha möjlighet att vara med i flera olika 
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organisationer eller föreningar och de skall bygga på frivillighet och möjligheten att byta 

mellan olika roller. Ett viktigt begrepp som Bauböck belyser är autonomi, vilket menas med 

att individen skall ha möjlighet att kontrollera egna val och handlingar samt konsekvenserna 

av dessa val och handlingar för både egen del samt för andras. Bauböck belyser även att i ett 

samhälle som bygger på demokrati, liberalism och modernism så skall det inom den civila 

sfären finnas en öppen kulturell diskurs. Vilket innebär att det skall råda en öppenhet mellan 

medborgare och att alla skall få utrycka sig fritt.  I ett modernt samhälle existerar det inte bara 

en kultur utan det finns en mängd olikheter som överlappar vilket leder till att det finns en 

mångfald av kulturella diskurser. De olika kulturella diskurserna leder till att det skapas 

konflikter i det civila samhället. Enligt Bauböck är det ett sätt att skapa lärdomar då dessa 

konflikter leder till att samhället utvecklas och skapar lärdomar över tid. Konflikterna som 

uppstår sker i samband med kommunikation mellan exempelvis grupper, individer som 

befinner sig på olika positioner och organisationer (ibid).   

 

Enligt Bauböck (1996) är det civila samhället särskilt intressant ur en integrationssynvinkel 

eftersom att deltagandet grundar sig i att individen har valt att delta frivilligt. Integration har 

ett samband med landets struktur, där det krävs att landet har en öppenhet för immigranter för 

att man som individ skall kunna få möjlighet att vara delaktig inom olika institutioner, 

organisationer, föreningar och arenor. I och med att det sker migration så utmanas det 

demokratiska samhället då alla skall behandlas lika oavsett etnicitet osv.  Det betyder att man 

som immigrant skall få ta del av samma rättigheter som alla andra medborgare i landet har. 

För att åstadkomma detta är stabilitet och öppenhet viktiga faktorer. Målet med integration 

borde enligt Bauböck vara en ömsesidig anpassning, vilket borde ske inom de tre 

institutionerna, marknaden, familjen samt staten. Detta kallar Bauböck för ackommodation, 

vilket Bauböcks modell skall främja. Om ackommodation råder skall alla individer bli 

inkluderade och få möjligheten att delta i den kulturella dynamiken som kan utveckla 

samhället (ibid).    

Teorisammanfattning  

Jag har valt att använda mig av två olika teoretiska referensramar för att analysera uppsatsens 

empiri. Detta för att sträva efter att problematisera och fokusera på den integrationsprocess 

som intervjupersonerna går igenom. Detta görs med hjälp av begreppet integration för att 

belysa ett individnära perspektiv, för att sedan använda Bauböcks teoretiska modell av 

integration i det moderna samhället för att belysa den mer strukturella nivån. Detta för att 
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skapa en större samt djupare förståelse för den livssituation som intervjupersonerna befinner 

sig i samt möjlighet att problematisera och diskutera om olika nivåer som kan tänkas påverka 

intervjupersonernas liv. Andra teorier som skulle kunna tänkas vara applicerbara i denna 

studie är exempelvis systemteorin. Systemteorin vars grund betonar att det inte finns enbart en 

faktor som kan påverka en individ utan ser en helhet som ett system då interaktion och 

individens nätverk är av stor vikt (Hwang & Frisén, 2007). Jag anser att systemteorin inte är 

lämplig här då de flesta av intervjupersonerna inte har befunnit sig någon längre tid i Sverige 

och har inte etablerat något större nätverk som går att analysera i större utsträckning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



	   26	  

Metod  

Kvalitativ metod  

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod för att genomföra studien på det mest 

adekvata sättet samt för att uppfylla studiens syfte samt besvara frågeställningarna. Den 

kvalitativa metoden karaktäriseras av att försöka finna kunskap genom individens subjektiva 

upplevelse ur dennes ord, uttryck och uttalanden (Larsson i Larsson m.fl. 2005). Då studiens 

mål är att undersöka intervjupersonernas upplevelse så är den kvalitativa metoden den som är 

mest lämplig för att besvara syftet samt frågeställningarna. Det har inte varit aktuellt eller 

möjligt att på något vis kvantifiera datan utan jag har ständigt strävat efter att få fram 

intervjupersonernas subjektiva upplevelse av deras livssituation i det svenska samhället vilket 

bland annat är det karaktäristiska för kvalitativ metod enligt Larsson (2005). Med hjälp av 

halvstrukturerade intervjuer så kunde jag utgå ifrån olika teman men samtidigt vara öppen för 

att ändra ordningsföljden och ha möjligheten att följa upp det som intervjupersonen delger. 

Detta tillvägagångssätt menar Kvale & Brinkmann (2009) är en möjlighet med 

halvstrukturerade intervjuer.  

 

I det vetenskapliga arbetet är frågandet av stor vikt. Hur man svarar på dessa frågor samt vilka 

metoder som används är kopplat till vilket perspektiv som forskaren använder sig av (Olsson 

& Sörensen, 2007). Jag har valt att ha en abduktiv ansats i studien, abduktion står för en 

växelverkan mellan induktiv och deduktiv ansats. Jag har under studiens gång haft med mig 

olika teorier och skapat intervjuguiden med Bauböcks teori i bakhuvudet. Jag har samtidigt 

varit öppen för de upptäckter jag har mött i mötet med verkligheten (jmf. Olsson & Sörensen, 

2007).  Enligt Sörensson och Olsson (2007 s. 48) är grunden i abduktion ”dialogen mellan det 

teoretiska perspektivet och resultatet av informanternas förståelse av det aktuella läget”. Jag 

finner det intressant att diskutera denna studie utifrån det fenomenologiska perspektivet samt 

det hermeneutiska perspektivet då jag anser att jag har använt mig av dessa. Eftersom att jag 

har genomfört min praktik på Crossroads samt arbetar extra där är det orimlig att bortse från 

min egen förförståelse som annars är karaktäristiskt för det fenomenologiska perspektivet. 

Samtidigt har jag strävat efter att fokusera på det som intervjupersonernas beskrivningar av 

det jag har varit ute efter att studera. Från det hermeneutiska synsättet ges möjligheten att 

använda sig av sin förförståelse i ämnet samt se till både helheten av det som studerats samt 

delar av det (jmf Larsson et al, 2005). 
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Urval och urvalsförfarande  

Jag har genomfört sex stycken intervjuer med personer som kommer från olika EU-länder 

men vistas i Sverige och som besöker verksamheten Crossroads. En av dessa intervjuer 

presenteras inte i studien då denna genomfördes som en pilotstudie för att testa intervjuguiden 

innan de fem andra intervjuerna genomfördes. För att avgränsa studien valde jag att intervjua 

personer från länder som är välrepresenterade i Crossroads verksamhet. Av de fem 

intervjupersonerna kom två från Polen, två från Rumänien och en från Spanien. Jag har 

använt mig av så kallat tvåstegsurval (Olsson & Sörensen, 2007). I första steget bestämde jag 

mig för att avgränsa till tidigare nämnda nationaliteter för att sedan i det andra steget göra ett 

slumpässigt urval. Det slumpmässiga urvalet gjordes på plats i Crossroads öppna verksamhet. 

Det enda som var förutbestämt var att jag hade bokat in dagar med tolkarna, så att den dagen 

som den polska tolken var med intervjuade jag polacker osv. Jag gjorde även den 

begränsningen i att intervjua personer som inte var påverkade av alkohol eller droger, vilket 

kan förekomma bland deltagare som kommer till verksamheten. Jag gjorde även valet att inte 

tillfråga deltagare som jag har haft nära kontakt med när jag har arbetat i verksamheten. Jag 

och tolken frågade personer i verksamheten om de kom från det land som var ändamål att 

intervjua den dagen och berättade kortfattat om syftet med intervjun och berättade om hur 

lång tid intervjun beräknades ta. Sedan frågade jag om personen var intresserad av att delta 

och frågade vilken tid under förmiddagen som var passande för dem. Majoriteten av de 

tillfrågade ställde upp utan tvekan medan två av intervjupersonerna var tveksamma men valde 

sedan att ställa upp. En person som tillfrågades valde att inte delta alls på grund av ovilja att 

prata om tråkiga och dåliga saker. I urvalet lade jag ingen större fokus på kön men var 

samtidigt intresserad av att få med både kvinnliga samt manliga deltagare. Slumpen ledde till 

att intervjupersonerna kom att bestå av fyra män och en kvinna.  

Användning av tolk  

Då jag valde att intervjua personer från Spanien, Rumänien och Polen var jag i beroende av 

att finna tolkar som behärskade dessa språk. Utan tolkarna hade inte denna studie gått att 

genomföra. Jag undersökte om det var möjligt att få hjälp från Stockholms universitet att 

finna tolkar vilket inte var möjligt. Därför valde jag att använda mig av volontärer från 

Stockholms stadsmission och Crossroads som behärskade dessa språk. Kvale och Brinkmann 

(2009) belyser vikten av att använda sig av en tolk som är kulturellt accepterad och kunnig 

inom språken. Med hjälp av en EU-vägledare på Crossroads som är ansvarig för kontakten 

med de volontärer som kommer till Crossroads så bokades det in datum för 
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intervjugenomförandet med tre olika tolkar. Jag träffade var och en av tolkarna vid ett tillfälle 

under en förmiddag på Crossroads. Innan intervjutillfällena gick jag igenom upplägget för 

intervjuerna, beskrev studiens syfte, samt gav tips och bad tolkarna tänka på vissa saker. Det 

varierade mycket mellan tolkarnas förkunskaper i att tolka vilket ledde till att det varierade i 

hur mycket information jag gav dem. Exempelvis så gick jag igenom vikten av att 

direktöversätta, sekretess, inte lägga in egna frågor. Jag berättade även för tolken innan 

intervjugenomförandet att jag enbart skulle fokusera och ha ögonkontakt med 

intervjupersonen och att ha så lite ögonkontakt med tolken som möjligt. Samtliga av tolkarna 

behärskade det språk de tolkade på mycket bra, däremot hade två av tolkarna vissa problem 

med att översätta till svenskan. För att minska risken för att tolkarna skulle missa saker och 

översätta vissa ord fel så bad jag samtliga att anteckna om det var något ord eller mening som 

de behövde tid att slå upp eller liknande. Direkt efter att en intervju var genomförd så satte jag 

mig ner med tolken och gick igenom hur intervjun hade gått och jag frågade om det var några 

ord eller meningar som var oklara. Vi pratade även om hur tolken hade upplevt att tolka under 

intervjun.   

Intervjugenomförande  

Samtliga intervjuer genomfördes i Crossroads lokaler under tiden som den dagliga 

verksamheten var öppen. Intervjuerna genomfördes i ett mindre samtalsrum utan insyn för att 

skapa en lugn miljö. Under intervjuerna bjöd jag intervjupersonerna på fika för att skapa en 

avslappnad och trivsam stund. Innan själva intervjun startade gick jag igenom ett 

samtyckespapper med information om studien samt konfidentialitet, information om 

sekretess, frivillighet och ändamål med utgångspunkt från Kvale och Brinkmann (2009) samt 

vetenskapsrådets (2002) riktlinjer. På samtyckespappret framkom även information om hur 

intervjupersonen kunde få kontakt med mig efter intervjun vid eventuella frågor eller dylikt. 

Samtliga intervjupersoner samtyckte till informationen samt till att intervjuerna spelades in. 

Under intervjuerna använde jag mig av en diktafon samt spelade in intervjuerna på min 

telefon för att minska risken för missöden med inspelningen. Jag gjorde även vissa 

anteckningar för att komma ihåg följdfrågor. Intervjuerna tog mellan 40 minuter och en 

timme.  

Intervjuguide  

Jag använde mig av intervjuguiden och höll under intervjuernas gång koll på att samtliga 

frågor besvarades (intervjuguiden återfinns i sin helhet i bilaga 2). Intervjuguiden var 
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uppdelad i teman för att skapa en tydlighet och riktning mot studiens syfte och 

frågeställningar. Kvale och Brinkmann (2009) belyser vikten av att skapa en intervjuguide 

som är anpassad efter intervjupersonens vardagsspråk, vilket var något som jag strävade efter. 

Vid språkliga oklarheter då exempelvis tolken inte kunde direktöversätta var jag noga med att 

beskriva det jag hörde och fråga om det stämde överens med det som intervjupersonen 

menade. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) får då intervjupersonen möjlighet att bekräfta 

om det stämmer eller inte och möjlighet att tillägga något. Mitt mål var att ställa öppna frågor 

som gav intervjupersonen möjlighet att utrycka sina upplevelser och tankar. Intervjuguiden 

var utformad med enklare korta frågor i början för att sedan utvecklas till mer komplicerade 

och sedan avslutas med mer lättsamma frågor, för att på så sätt sträva efter en behaglig 

intervjurytm (jmf Kvale & Brinkmann, 2009).      

Bearbetning, tolkning och analys  

Efter intervjugenomförandet var jag noga med att i så nära anslutning som möjligt till själva 

intervjugenomförandet föra över ljudinspelningarna till datorn för att minska risken för att gå 

miste om ljudinspelningen. Jag genomförde sedan transkriberingen av alla intervjuer i sin 

helhet i direkt anslutning till intervjutillfällena. Då en del av tolkarna hade vissa svårigheter 

att översätta ord och meningar till svenska så valde jag att korrigera meningar som var 

inkorrekta ur grammatisk synvinkel, men samtidigt har jag inte gjort ändringar som påverkar 

innehållet i utsagorna. För att skapa struktur i empirin valde jag att färgkoda materialet med 

utgångspunkt från studiens teman, boende, arbete, socialt nätverk och om saker som berör 

verksamheten Crossroads. Dessa teman var även genomgående i intervjuguiden vilket 

underlättade tematiseringen av empirin. Detta är något som Kvale och Brinkmann (2009, s. 

221) diskuterar och menar att kategorisering kräver ”antingen-eller-beslut” och då underlättar 

det om man tidigt har definitioner och kategorier kring det man vill undersöka, på så vis blev 

det lättare att sortera och kategorisera resultatet. Utifrån dessa teman presenterades den 

insamlade empirin i resultatdelen, empirin har sedan presenterats i citat. Under denna process 

var jag öppen för vad resultatet i sin helhet visade samt om det var något resultat som stack ut 

som var viktigt att tydliggöra i resultatdelen. Resultatet har sedan analyserats med hjälp av 

teorierna samt med den tidigare forskningen. Jag har ständigt strävat efter att återkoppla 

resultatpresentationen och analysen med studiens syfte och frågeställningar för att på så vis 

skapa en röd tråd genom studien.   
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Validitet och reliabilitet 

När en studie genomförs är det av stor vikt att ständigt kontrollera, ifrågasätta och använda sig 

av en teori för att tolka resultaten (Kvale & Brinkmann, 2009). Det är betydelsefullt att under 

hela forskningsprocessen validera. Vad menas då med validitet? Kvale & Brinkmann (2009, 

s. 264) förklarar validitet som följande: ”om en metod undersöker vad den påstås undersöka”. 

Den som genomför studien har ett stort ansvar för studiens validitet genom sin egen 

hantverksskicklighet (ibid). Reliabilitet handlar om en studies tillförlitlighet och trovärdighet 

och om möjligheten att en annan forskare kan genomföra samma studie och få fram ett 

likartat resultat (Kvale & Brinkmann 2009). Något som jag redan från start har 

problematiserat är det faktum att genomföra studien på Crossroads där jag har gjort min 

praktik samt där jag i dagsläget även arbetar extra. Detta skulle kunna påverka validiteten 

samt reliabiliteten negativt då intervjupersonerna kan förknippa mig som personal på 

verksamheten, vilket skulle kunna tänkas resultera i att deras svar blir snedvridna och socialt 

önskvärda. Det kan även vara till nytta att många personer på Crossroads känner igen mig, 

vilket underlättar intervjugenomförandet.  

 

Det är även intressant ur validitetsperspektiv att belysa att en person som blev tillfrågad att 

delta i studien valde att inte delta med anledning av att personen inte ville prata om sin tunga 

och problematiska situation. Detta kan tänkas påverka resultatet då det är möjligt att det kan 

vara en viss grupp som har deltagit i studien som vill dela sina åsikter. I och med att jag 

intervjuade personer från olika kulturer kan det ses som en omöjlighet att jag som intervjuare 

skall sätta mig in och ha kunskap om olika kulturella faktorer som kan tänkas påverka svaren. 

Det är dock av stor vikt att jag är medveten om att detta kan tänkas påverka studiens validitet 

och reliabilitet. Kvale och Brinkmann (2009) menar att intervjuaren kan behöva tid för att 

sätta sig in dessa olikheter som kan råda, vilket kan röra både den språkliga kommunikationen 

samt utomspråkliga inslag som lätt kan uppstå. Det kan tänkas vara gynnsamt att jag har 

erfarenhet av att arbeta med personer med olika etniska ursprung samt att jag har erfarenhet 

av att arbeta med tolk. Kvale och Brinkmann (2009) belyser att man bör skaffa en tolk som är 

kunnig i språket samt är kulturellt accepterad. Jag hade önskat att jag kunde använda mig av 

en professionell tolk som varken intervjupersonerna eller jag skulle ha någon relation till. 

Detta var dock inte genomförbart då universitetet inte kunde bistå med något sådant stöd samt 

att det skulle bli för kostsamt för mig att betala själv. Jag använde mig av tre frivilliga 

volontärer från Crossroads som behärskar intervjupersonens språk. Detta är något som skulle 

kunna påverka validiteten samt reliabiliteten negativt om den som tolkar exempelvis inte är 
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van att tolka. Därför var jag som intervjuare tydlig och förberedde tolken på dennes uppgift så 

att det inte blev några missuppfattningar i vad dennes funktion var i sammanhanget.  

 

Det faktum att jag genomför denna studie ensam kan påverka studien både ur en positiv samt 

negativ syvinkel ur validitets- samt reliabilitetssynpunkt. Som ensam författare av uppsatsen 

ökar det risken för misstag som jag inte är medveten om. Det kan även tänkas vara gynnsamt 

då det enbart är jag själv som kommer genomföra intervjuerna, transkriberingen osv. vilket 

medför risk för att problem kring olikheter i genomförandet skall uppstå och på så vis öka 

graden av validitet samt reliabilitet. Innan jag utformade intervjuguiden var jag noga med att 

sätta mig in i tidigare forskning samt teori för att på så vis sträva efter att skapa en 

intervjuguide som skulle kunna ge studien givande empiri. Detta för att kunna besvara 

studiens syfte samt frågeställningar.  

Generaliserbarhet  

En central fråga inom forskningsvärlden är om resultatet som en studie presenterar är 

generaliserbart. Ett vanligt nedslag mot små studier är att de inte har tillräckligt med 

intervjupersoner (Kvale & Brinkmann 2009).  Eftersom studien grundar sig i att undersöka 

hur intervjupersonernas egna upplevelser ser ut så är inte min strävan att resultatet skall vara 

generaliserbart. Dock utesluter jag inte att resultatet kan tänkas komma att stämma överens 

med viss tidigare forskning. Det är av vikt att belysa att resultatet av studien påverkas av 

intervjupersonerna som ställde upp på intervjuerna, vilket var personer som har ett intresse av 

att få sin röst hörd och få möjlighet att utrycka sina tankar.  

Forskningsetiska överväganden 

Kvale & Brinkmann (2009) diskuterar etiska problem och belyser vikten av medvetenhet om 

att etiska problem förekommer under hela intervjuundersökningen och att de etiska frågorna 

är något som man bör vara uppmärksam på redan från början av undersökningen. Jag har 

använt mig av vetenskapsrådets (2002) riktlinjer som kretsar kring informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Jag var noga med att tillsammans med tolken gå 

igenom samtyckespappret med information om sekretess, syfte och frivillighet. I och med att 

jag har avpersonifierat samtliga intervjupersoner så har konfidentialitetskravet följts enligt 

Kvale & Brinkmanns (2009) riktlinjer. Jag har även förhållit mig till de grundläggande etiska 

principerna som står för att respektera intervjupersonens integritet och autonomi. Jag har även 

strävat efter att göra gott, att inte utsätta någon för skada samt ständigt sträva efter att 
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behandla alla lika (Olsson & Sörensen 2011). Detta har tagit sig i utryck genom att jag bland 

annat har varit väldigt noga med att ingen skall kunna spåra intervjupersonerna. Exempelvis 

raderade jag inspelningarna från inspelningsapparaten direkt efter att den var överförd till 

datorn. Jag har genomfört en pilotstudie för att testa intervjuguiden innan jag genomförde 

intervjuerna, för att på så vis minimera risken för eventuella missöden. I vissa studier erbjuder 

forskaren intervjupersonerna att godkänna och läsa igenom empirin och resultatet innan 

studien presenteras. I och med att ingen av intervjupersonerna i denna studie behärskar det 

svenska språket var det inte möjligt att erbjuda intervjupersonerna denna möjlighet.   

Metoddiskussion 

Jag har genomfört sex stycken intervjuer varav en var pilotstudie. Jag använde mig av en 

halvstrukturerad intervjuguide. Eftersom att jag har varit ute efter att studera 

intervjupersonernas individuella upplevelse så valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer 

med respondenterna. Att genomföra studien med hjälp av andra metoder som exempelvis 

fokusgruppsintervjuer ansåg jag vara inaktuellt då respondenterna pratar olika språk vilket 

skulle försvåra genomförandet avsevärt. Det kan vara intressant att diskutera studiens urval 

närmare i och med att jag genomförde ett tvåstegsurval. Framförallt då det andra urvalssteget 

var slumpmässigt, de personer som valde att delta kan tänkas vara individer som har en 

anledning att föra sin talan vilket givetvis kan påverka resultatet. Om intervjupersonerna hade 

ersätts med andra personer exempelvis från enbart en nationalitet eller med bestämd 

vistelsetid i Sverige hade resultatet sannolikt sett ut på ett annat vis. Det går inte att bortse 

från att resultatet kan ha blivit påverkat av att jag har en tidigare relation till verksamheten 

som praktikant och som timanställd, i synnerhet avseende den del som berör verksamheten 

Crossroads. För att undvika det skulle jag ha behövt komma i kontakt med EU-medborgare på 

ett annat vis. Det som kommer fram i intervjuer sker i interaktion mellan den som intervjuar 

och intervjupersonen och i mitt fall kan även tolken ha en inverkan (jmf Kvale & Brinkmann, 

2009). Enligt Kvale & Brinkmann (2009) bygger produktionen av data på samspel mellan 

parterna samt på intervjuarens färdigheter och personliga omdöme. Därav skulle man kunna 

tänka att resultatet skulle skilja sig åt beroende på både intervjuaren samt intervjupersonen.  
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Resultat  

Introduktion  

För att skapa en läsvänlig struktur och överskådlighet har jag valt att i denna del presentera 

resultaten av studien och analysen var för sig. Med hjälp av citat och sammanfattningar av 

samtalen presenteras studiens empiri med utgångspunkt från studiens teoretiska referensram. 

Somliga citat har korrigerats grammatiskt sett då tolkens översättningar till svenska har varit 

grammatiskt inkorrekta men jag har givetvis inte gjort ändringar som påverkar innehållet i 

meningen. Detta har gjorts för att göra texten mer lättbegriplig, samtliga citat anges med 

citationstecken samt med kursiverad stil. Om fler än ett ord har tagits bort har jag valt att 

tydliggöra det genom att använda mig av (...).  

Respondenterna  

Intervjupersonerna presenteras genom fiktiva benämningarna A, B, C, D och E. Nedan visas 

en kort presentation av intervjupersonerna.  

A: är en man som är 43 år gammal och kommer från Spanien och har varit i Sverige i snart ett 

år.  

B: är en 57-årig man från Polen som har befunnit sig i Sverige i 11 år.  

C: är en man som är 45 år gammal och kommer från Polen. Han har varit i Sverige i ca en 

månad.  

D: är en rumänsk man som är 33 år gammal och har varit i Sverige i ca sex månader.  

E: är en 42 årig kvinna från Rumänien som har varit i Sverige i ca två månader.  

Arbetssökande   

Samtliga intervjupersoner beskriver att anledningen till att de valde att komma till Sverige var 

att finna ett arbete. Alla intervjupersoner har tidigare yrkeserfarenhet och A, B, C och E har 

gått yrkesutbildningar i sina hemländer. Deras nuvarande arbetssituationer skiljer sig åt på så 

vis att några av dem har eller har haft kontakt med den svenska arbetsmarknaden medan några 

av intervjupersonerna finner det omöjligt att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. 

Intervjupersonen A som i sitt hemland arbetat på ett internetcafé och reparerat datorer och har 

gått en yrkeskurs i elektronik beskriver sin nuvarande arbetssituation som följande:  

 

“Jag försöker vara realist. Tills jag lär mig språket här är jag mycket begränsad. Om jag 

måste jobba som städare så spelar det ingen roll (...) Jag är timanställd inom städning som 

jag har fått genom en vän”. 
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Han är den enda av intervjupersonerna som har ett arbete. Han beskriver att innan han kom 

till Sverige hade han vissa förväntningar på den svenska arbetsmarknaden: 

 

”Jag var övertygad om att jag skulle få jobb som snöskottare för jag visste att det var 

välbetalt och det var vinter, jag hoppades på att få jobb. Jag tror det har blivit en klassisk 

historia vi alla här tror att vi kan få ett sådant jobb, men det snöade nästan ingenting. Det tog 

nästan en månad innan jag hittade mitt första jobb” 

 

Intervjuperson A:s beskrivningar visar på svikna förhoppningar och drömmar som inte 

besannas, vilket enligt honom är något som är vanligt förekommande bland EU-medborgare. 

Detta stämmer även in på intervjuperson D:s beskrivningar om sina förväntningar över att 

kunna finna arbete i Sverige.  

 

”När jag först kom hit så trodde jag att jag skulle kunna hitta ett jobb här. Jag hade hört om 

Sverige i Rumänien och de sa att man blev behandlad som en människa här, men de gör inte 

det, de är inte snälla”. 

 

Intervjuperson B beskriver att han har erfarenhet av att arbeta inom byggbranschen i Sverige. 

Han har arbetat svart i flera år och har blivit lovad arbete men blivit sviken flera gånger. I sitt 

hemland arbetade han bland annat som rörmokare som han är utbildad till, busschaufför och 

inom byggbranschen. Men de senaste två månaderna har han letat arbete. B beskriver att 

utbildning inte är lösningen för att hitta arbete för honom: 

 

“Man ska inte säga vad som känns i hjärtat men med utbildning så lär man sig hur man skall 

ljuga. Ju mer utbildning de har ju mer ljuger de. Så jag har slutat två skolor. Det förstör ditt 

liv. Du kan inte fungera i livet. Och jag är för gammal för att byta nu.” 

 

B:s beskrivning tyder på att han upplever sin situation som hopplös och komplicerad.  

 

Intervjupersonerna B, C, D, och E beskriver att de lägger tid på att leta arbete. C som har 20 

års erfarenhet som murare vilket han även är utbildad till beskriver hur han går tillväga för att 

försöka hitta ett arbete:  
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”Vi går till olika arbetsplatser och vi frågar olika polacker. Vi går över hela staden.” 

 

Det är tydligt att intervjupersonerna strävar efter att kunna vara aktiva på den svenska 

arbetsmarknaden, de vill inget hellre än det. Eftersom att det är problematiskt skapas 

frustration och en känsla av maktlöshet. Intervjupersonen D beskriver att han har gjort allt 

som står i hans makt.  

 

”Jag har försökt allt möjligt. Jag tror att det bara är gud som kan göra något för mig och det 

finns ingenting för mig. Om det hade funnits något skulle det ha visat sig på de här sex 

månaderna, inte nu. Det finns inte många saker som kan hända nu.” 

 

Intervjupersonen D menar att han tror att han skulle bli bemött annorlunda och att det skulle 

bli lättare att få ett arbete om han kom från ett annat land än Rumänien.  

 

”Jag känner det som att det är mycket segregation och diskriminering eftersom att jag 

kommer från Rumänien, jag kommer från Balkan. Om jag sa till dem att jag kom från Israel 

eller Pakistan så skulle kanske jag också hitta något att jobba med”. 

 

Detta visar att intervjupersonen förlägger skulden som han upplever på externa 

omständigheter. Intervjupersonen C som har varit i Sverige i en månad säger att han tycker 

det är viktigt att ha hopp men menar samtidigt att: 

 

“Jag kan inte förändra någonting utan arbete. Arbete är nummer ett. Har man arbete så kan 

man bo någonstans, det är helt annorlunda.(...) kanske har man tur. Så att min mardröm kan 

ta slut. Att jag hittar ett arbete. (...) Jag behöver få ett personnummer. Om jag hade ett 

personnummer så skulle jag kanske få ett arbete eller få hjälp av arbetsförmedlingen” 

 

Intervjupersonerna D och E beskriver att de hade planerat att jobba och tjäna pengar för att 

sedan kunna skicka hem till sina familjer i Rumänien. Ingen utav dem har egna barn eller 

partners men de vill hjälpa sina syskon och deras barn. E beskriver det på följande sätt:  

 

”Min systers familj har väldigt lite pengar och min systers barn har ingen pappa. Jag tänkte 

att jag skulle jobba här så jag skulle kunna skicka 100-200 euro i månaden till dem”. 
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Inga av intervjupersonernas förhoppningar om hur det skulle vara att leva i Sverige har gått i 

uppfyllelse.  

Tillfälliga boenden  

Ingen av intervjupersonerna har en egen bostad som de kan kalla för hem i Sverige. Deras 

boendesituation skiljer sig kraftigt åt i jämförelse med hur deras situation såg ut i deras 

hemländer. Samtliga intervjupersoner berättade att de i deras hemländer har eller hade ett 

riktigt hem. Intervjupersonerna belyser på olika vis att livet i Sverige skiljer sig mycket från 

livet i deras hemländer. Flera av intervjupersonerna visade tydligt under intervjutillfällena att 

de tyckte det var jobbigt att beskriva sin boendesituation och att det visade sig vara 

ihopkopplat med skam och skuld. Intervjuperson C beskriver sitt hem i Polen som han delade 

med sin sambo och sin nuvarande situation i Stockholm. 

 

“I Polen har jag någonstans att bo, vi äger en lägenhet med värme och allting (...) I Sverige 

är det svårt, jag bor i en barack. (...) Det finns ingenting, ingenting alls där. Det är bara plåt 

runt om. Jag har inte haft någonstans att bo, jag har sovit under en bro.” 

 

Det är tydligt att intervjuperson C hade allt i Polen medan i Sverige har han ingenting. Genom 

hans beskrivningar ser man att han upplever och tänker tillbaka på Polen med värme och 

Sverige med kyla och ingenting. Intervjuperson B beskriver en liknande situation då han 

beskriver att han äger ett hus i Polen som nu står tomt. 

 

“Jag har ett 90 kvm hus, med mark omkring. Det är bara hunden som vaktar det nu. Men min 

mamma bor granne men huset är tomt nu (...) Nu bor jag lite olika, lite här och lite där, där 

det finns plats i baracker” 

 

Både intervjupersonerna B och C har liknande boendesituation i form av att bo i baracker och 

båda beskriver att de bara bor med andra polacker. Där C sover berättar han att:  

 

“De är alla från Polen, vi försöker hålla oss tillsammans.” 

 

Ingen av intervjupersonerna har någon familjemedlem i Sverige. Det är enbart 

intervjupersonen C som beskriver att han har en flickvän hemma i Polen. De två 



	   37	  

intervjupersonerna B och C som kommer från Polen beskriver att deras boendesituation 

präglas av att de lever med andra från samma land. 

 

Intervjupersonen E beskriver sin boendesituation som akut och hon utrycker vid ett flertal 

gånger sin oro över att hon inte vet vad som kommer hända med henne. I hemlandet 

Rumänien har hon bott i både lägenhet och hus och sedan hon kom till Sverige har hon 

stundtals behövt sova på centralstationen. Hon beskriver sin boendesituation som följande:  

 

“Jag har pratat med folk i en kyrka och jag har en plats på golvet, i ett lekrum för barn. Det 

var bra... Det var allt som jag kunde hitta. Jag har jobbat ungefär som volontär där. Jag fick 

en plats för att sova men fick inga pengar( ...) Jag vill stanna men de vill inte. Jag har en 

plats tills på torsdag, men jag är oroad över vad jag ska göra sen.” 

 

Intervjuperson A som har varit i Sverige i ca ett år beskriver sin boendesituation som följande. 

 

”Jag sover på ett härbärge. Tills förra tisdagen så bodde jag och betalade hyra, men 

eftersom att jag inte kunde betala så blev jag utkastad och så sover jag på härbärge (...) Det 

är första gången som jag bor på härbärge.” 

 

A beskriver att han har bott på två härbärgen som ligger i Ropsten och ingår i projektet 

”Vinternatt” som är riktade till just EU-medborgare. A utrycker flera gånger vikten av att få 

sova där det är varmt, vilket han får göra på härbärgena. Att beskriva sin boendesituation är 

jobbigt för flera av intervjupersonerna, det framkommer att det är stora kontraster mellan livet 

i Sverige och hemlandet. Intervjuperson D vill helst inte prata om sitt boende och beskriver 

sin situation som att han inte har något specifikt boende utan han bor där han kan. 

Intervjuperson D:s boendesituation verkar vara belagd av skuld och skam, han beskriver det 

som följande: 

 

”Jag sover inte på gatorna. Men här är människor inte snälla, de ringer till polisen om man 

sover på gatorna så man måste flytta från platsen. Vad händer? Situationen är över mig!” 

	  
Kontrasterna mellan de levnadsförhållanden som intervjupersonerna upplever tycks leda till 

mycket frustration och flera av intervjupersonerna ställer frågor under intervjugenomförandet 

om det svenska systemet. Flera intervjupersoner beskriver vikten av att ha ett arbete för att 
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kunna leva ett liv med egen bostad. Att det ena leder till det andra och utan pengar så är det 

svårt. 

Umgänge och socialt kontaktnät   

Det som ett flertal av intervjupersonerna har gemensamt är att de har haft kontakt med olika 

kristna verksamheter. Intervjuperson A: 

 

“Jag går på gudstjänst på den kommunitet som jag är med i. (...) de pratar spanska och 

svenska men mest spanska.(...) Jag försöker integrera mig i det svenska samhället men jag vet 

att språket är en stor begränsning. Under tiden överlever jag som jag kan i min lilla krets av 

spansktalande”. 

 

Detta samstämmer även med intervjuperson D: 

 

”Jag går till kyrkan, det finns en präst som har bjudit dit mig. (...) prästen pratar svenska 

men det finns en familj som är rumänsk som hjälpte mig”. 

 

Intervjuperson D som kan kommunicera på rumänska, grekiska och ryska beskriver vidare att 

han gillar att prata med andra människor:  

 

”Jag pratar mycket med människor.(...) Jag vill prata med svenskar men de vill inte prata 

med mig och jag förstår inte deras språk. När jag pratar med andra personer så respekterar 

jag dem och jag vill få samma respekt tillbaka. Även om jag kommer från Balkan så vill jag 

att de ska respektera mig som jag är och jag kan respektera dem tillbaka.” 

 

Intervjuperson E beskriver att de personer som hon har kontakt med är genom kyrkan där hon 

arbetar och sover och att hon enbart kommunicerar med dem som kan prata rumänska och 

italienska som hon. Annars har hon inte varit i kontakt med någon förening eller liknande 

förutom Crossroads. Intervjuperson C beskriver sin kontakt med ett polskt förbund som 

befinner sig i Sverige.  

 

”Jag har haft kontakt med ett förbund för polacker. De kunde inte hjälpa till med någonting. 

Inte med lägenhet eller med jobb. På internet skriver de att de hjälper en men för mig 

personligen så hjälper de ingenting”. 
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Intervjuperson B har ingen kontakt med någon förening eller organisation. Men han är det 

enda av intervjupersonerna som behärskar att prata lite svenska. Han beskriver att han har 

kontakt med både polsktalande och svensktalande.  

 

”Jag känner några svenskar. Det är ju inte konstigt eftersom att jag har varit i Sverige så 

pass länge. Det är genom dem som jag kommer ha jobb till våren då jag kommer ha tre jobb. 

Men det är på våren”. 

 

Intervjuperson B beskriver att han kom i kontakt med svenskfödda genom att arbeta i Sverige 

vilket ledde till att han lärde sig svenska.  

 

”Jag ville lära mig svenska, jag visste inte om kollegorna på jobbet skrattade åt mig eller 

något annat. Jag läste svenska en timme på väg till jobbet och en timme från jobbet på 

tunnelbanan (...) När jag började jobba med svenskar så hjälpte det mig. 

 

Gemensamt för samtliga intervjupersoner är att de mestadels umgås med personer som pratar 

deras modersmål, vilket beror på att de inte kan kommunicera med några andra. 

Intervjuperson C beskriver att han inte har något kontaktnät förutom det som han har byggt 

upp på Crossroads. 

 

”Jag känner alla härifrån, de hemlösa. Men annars så känner jag ingen”. 

 

I och med att ingen av intervjupersonerna behärskar engelska så försvåras deras möjlighet 

ytterligare att skapa ett kontaktnät vilket leder till att de enbart umgås med personer som 

pratar deras modersmål.    

Crossroads  

Samtliga intervjupersoner belyser att Crossroads är ett stöd för dem på olika vis och i olika 

stor utsträckning. Intervjupersonerna belyser först och främst det praktiska stödet och hjälpen 

som de kan få i verksamheten. Främst beskriver de att få mat, att kunna duscha och använda 

datorer är en viktig funktion. Intervjuperson A beskriver att Crossroads är ett viktigt stöd 

vilket han beskriver som följande:  
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”Det är som en livboj som håller dig vid ytan” 

 

B beskriver även han att Crossroads har en funktion i hans liv, han beskriver vad som är 

viktigt för honom som följande: 

 

”... internet är jätteviktigt. Jag har skrivit en jobbannons och har använt datorerna här till 

det. Alla kommer hit för en sak. Äta, dricka kaffe och prata. Jag tycker inte om att det bara är 

öppet från måndag till fredag. Vad ska jag göra på helgen? Det är lite konstigt tycker jag, att 

vi bara ses på måndag...” 

 

Möjligheten att få kommunicera med andra som pratar samma språk som en själv belyser 

flera av intervjupersonerna. Några av intervjupersonerna har även valt att delta i den 

svenskkurs som Crossroads erbjuder för sina deltagare. Intervjupersonen E beskriver vad hon 

brukar göra i verksamheten: 

 

”... jag går på svenskkurs. Jag umgås med andra människor som pratar rumänska som jag 

förstår och med personalen som pratar mitt språk”. 

 

Det stämmer även överens med C som berättar att han försöker prata mycket med människor 

för att lära sig saker om Sverige och för att lära sig det svenska språket.  

 

”Jag pratar mest med polacker och ryssarna här pratar lite polska, och jag kan lite ryska och 

med rumänerna är det samma”. 

 

Intervjuperson D menar att allt känns bättre av att vara på Crossroads där han menar att 

personalen är snälla och har hjälpt honom i form av att ge stöd och samtal. Han kan använda 

datorerna och lyssna på musik och läsa tidningen.  

 

”Även om jag vet att jag kommer behöva åka tillbaka till Rumänien för jag hittar ingenting 

här så ska jag alltid prata bra om Crossroads. Den här verksamheten har hjälpt mig mycket.” 

 

Det som samtliga intervjupersoner beskriver är att de inte har fått den hjälp de hade velat få 

rörande arbete. Detta är något som skapar frustration hos några av intervjupersonerna.  

Intervjuperson B beskriver sin upplevelse kring detta:   
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”Varför står det på dörren något om ”nytt liv nya möjligheter i livet”. Det står något om att 

de ska hjälpa till med arbete. Varför står det så? När man frågar finns det ingen som kan 

hjälpa”. 

 

Intervjuperson E beskriver att hon inte tycker att hon har fått så mycket hjälp av personalen på 

Crossroads med att finna arbete.  

 

”Jag känner att de inte har hjälpt mig så mycket, inte för att hitta jobb. Jag fick hjälp av X 

som hjälpte mig med CV”. 

 

Intervjuperson C beskriver att livet är svårt:  

 

”Det är så tungt i huvudet (...) Den här situationen gör att jag är lite släckt i huvudet”. 

 

Den beskrivningen som intervjuperson C ger kan ses vara symboliskt för den rådande 

livssituationen som flera av intervjupersonerna beskriver. Samtliga intervjupersoner beskriver 

att de har nytta av Crossroads, men verksamheter bistår enbart med akuta stödinsatser som 

intervjupersonerna inte har någon direkt nytta av i ett längre perspektiv.    
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Analys 

Arbete  

Ser man till intervjupersonernas livssituation kan man som tidigare nämnts tydligt se att de tre 

dimensioner som Diaz (1996) diskuterar har ett samspel och påverkar deras livssituation. Ett 

tydligt exempel på det är när intervjupersonerna beskriver komplexiteten i att finna ett arbete, 

då kan man tydligt se att samtliga av de tre dimensionerna påverkar. Ur mikro-dimensionens 

perspektiv har individerna grundläggande brister i sina möjligheter att kommunicera genom 

det svenska språket, vilket leder till att de inte har en jämlik möjlighet som svenskfödda 

medborgare att exempelvis finna arbete. Individernas språkliga resurser får stora 

konsekvenser för individernas arbetssituation. Intervjupersonernas beskrivningar ger tydliga 

exempel på hinder som finns i det svenska samhället som gör det komplicerat för dem att 

integreras. Exempelvis så har de inte rätt att studera på SFI (svenska för invandrare) om dem 

inte har svenskt personnummer och de har inte rätt att få stöd från arbetsförmedlingen att 

finna arbete. Intervjupersonen C beskriver att han vill ha ett personnummer och han tror att 

det skulle kunna hjälpa honom att få ett arbete. Lagar, riktlinjer och bestämmelser rörande 

arbete som skapas på makro-nivå har alltså stor inverkan på intervjupersonernas liv vilket i 

sin tur påverkar EU-migranter som grupp på meso-nivån. 

  

Enligt Bauböck så är rollen för en person som befinner sig på institutionen marknaden en 

ekonomisk agent, vilken karaktäriseras av att producera och konsumera. Enligt 

intervjupersonernas utsagor visar det sig att det är problematiskt att vara ekonomiskt aktiv, 

både att arbeta och på så vis producera samt att konsumera. I och med att intervjupersonerna 

har svårt att etablera sig på marknaden i rollen som ekonomiska agenter leder det till att de 

olika institutionerna hamnar i en obalans. Om man som individ inte producerar på marknaden 

så kan det i sin tur tänkas påverka medborgarrollen. I kontakten med staten är det 

likhetsprincipen som är av stor vikt, då likabehandling av alla människor är i fokus. I och med 

att intervjupersonerna inte kommer in på arbetsmarknaden leder det till att de inte kommer i 

kontakt med institutionen staten i någon stor utsträckning. Den kontakten som sker kan tänkas 

vara i negativa sammanhang och skapar därmed en negativ bild av staten. Detta leder till att 

intervjupersonerna hamnar i ett utanförskap där det är tydligt att de inte har samma rättigheter 

som övriga medborgare i det svenska samhället. Då intervjupersonerna hamnar i ett 

utanförskap det första de gör när de kommer till Sverige leder det till att det blir problematiskt 

att komma in i det svenska samhället. Ser man på intervjupersonernas arbetssituation med 
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utgångspunkt att integration är en process så visar resultatet av studien att det är problematiskt 

att överhuvudtaget påbörja denna process. Det visar sig vara svårt för intervjupersonerna att 

lyckas ta sig in i processen som kräver att de lär sig språket för att finna ett arbete, hitta ett 

arbete för att lyckas få en bostad osv. Det är tydligt att de olika delarna bygger på varandra. 

Intervjuperson D beskriver att han tror att han blir särbehandlad på grund av att han kommer 

från Balkan och tror att hans situation skulle kunna se annorlunda ut om han tillhörde en 

annan nationalitet. Det visar sig vara problematiskt för intervjupersonerna att samverka och 

komma i kontakt med andra grupper, som exempelvis svenskfödda.   

Boende  

Utifrån Bauböcks (1996) teori om idealsamhället är det av stor vikt att de olika institutionerna 

staten, marknaden och familjen har en balans sinsemellan. Det leder till att med Bauböcks 

perspektiv ser man individen som den ”teoretiska individen” vilket inte behöver stämma 

överens med hur en individs liv ser ut i praktiken. I och med att intervjupersonerna inte har ett 

eget hem där de ges möjlighet att vara i sin privata sfär leder det till en obalans. 

Intervjupersonerna lever på ett väldigt temporärt vis utan trygghet och stabilitet, vilket i 

praktiken påverkar intervjupersonernas psykiska mående och livssituation i stor utsträckning. 

I och med att ingen har bott under liknande omständigheter innan de kom till Sverige så visar 

resultatet på att den rådande situation som de befinner sig i är påfrestande och omtumlande.  

Intervjupersonerna beskriver att deras arbetssituation, boendesituation och sociala nätverk 

hänger samman och utan dessa är det svårt att integreras. Bauböck (1996) menar att 

möjligheten för en immigrant att integreras i ny miljö beror på det nya samhällets struktur. 

Vad en person har för position på institutionen marknaden speglar exempelvis av sig på hur 

en individs boendesituation ser ut. Ett av de perspektiv som Diaz (1996) diskuterar rörande 

integration är deltagandet och tillgång till sociala relationer i samband med exempelvis arbete 

och bostad. I och med att samtliga intervjupersoner lever under temporära boendeformer finns 

ingen möjlighet att bygga sociala relationer i ett långsiktigt perspektiv vilket missgynnar 

möjligheten till att integreras.  

 

Ser man på intervjupersonernas boendesituation med hjälp av Diaz (1996) tre olika 

dimensioner kan man på mikro-nivå tydligt se att ingen av intervjupersonerna har uppnått en 

jämlikhet i förhållande till majoriteten av övriga befolkningen i det svenska samhället. Detta 

har ett starkt samband med makro-dimensionen som är en samhällelig och institutionaliserad 

nivå som har en central roll i möjligheten att integreras (Diaz, 1996). Intervjupersonerna 



	   44	  

beskriver att de inte får hjälp eller stöd från något håll med att finna en bostad, förutom det 

tillfälliga boende på härbärge som EU-medborgare erbjuds. I och med det kan man se att EU-

medborgare som inte arbetar och betalar skatt står utan möjlighet att få stöd med boende 

vilket påverkar deras mående och möjlighet att få en stabil grund att stå på. Det leder till ett 

utanförskap som försvårar möjligheten att integreras i det svenska samhället. Ser man på 

intervjupersonerna från meso-dimensionen kan man se att intervjupersonerna har en liknande 

livssituation som kan tänkas stämma överens med flera i gruppen EU-medborgare som 

besöker verksamheten Crossroads.  

 Socialt nätverk  

Ur integrationssynpunkt är det civila samhället intressant då det bygger på att individen deltar 

av fri vilja. I det civila samhället kan det även skapas konflikter vilket enligt Bauböck är 

nödvändigt för att utveckla och skapa lärdom över tid (Bauböck, 1996). Då 

intervjupersonerna deltar i olika verksamheter och organisationer kan man se det som ett 

viktigt deltagande då dessa personer samtalar om sina situationer med andra och på så vis 

sprider information om hur EU-migranters situation kan se ut i Sverige. Om fler EU-

migranter pratar om sin situation kan det leda till att allt flera uppmärksammar och får inblick 

i hur den rådande situationen ser ut. Det kan i förlängningen leda till att en strukturell 

förändring kan ske. Det är i det civila samhället som individer har möjlighet att delta i olika 

föreningar och organisationer (Bauböck 1996). Med utgångspunkt från Bauböcks teori kan 

man se det som att samtliga intervjupersoner saknar balans mellan dessa grundinstitutioner 

men flera av intervjupersonerna har haft eller har kontakt med olika organisationer och 

verksamheter.  

 

Då flera av intervjupersonerna är troende visar det sig att det har lett till att deras kontaktnät 

har vuxit i och med kontakten med olika kristna verksamheter. Den mesta kontakten har skett 

med personer som har samma nationalitet som intervjupersonerna själva. 

Frivilligorganisationer eller verksamheter med religiös koppling är de enda ställena som 

intervjupersonerna har möjlighet att vända sig till. Det innebär att dessa verksamheter har en 

betydande funktion för intervjupersonerna, utan dem vore deras situationer ännu mer 

svårhanterlig. I ett idealsamhälle skall alla medborgare få uttrycka sig fritt som de vill enligt 

Bauböck (1996). Det är tydligt att det är problematiskt att några av intervjupersonerna inte 

kan kommunicera och utrycka sina åsikter och tankar till andra, förutom än till de som pratar 
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deras språk. Det leder till ett utanförskap där det blir komplicerat att delta i de olika 

institutionerna som Bauböck diskuterar.  

 

På mikro-nivå visar det sig att intervjupersonerna har ett litet socialt nätverk och umgås 

mestadels med personer som har samma nationalitet som de själva. Intervjupersonerna 

beskriver att Crossroads har en funktion i deras liv och verksamheten är en plats för dem att 

möta andra personer i liknande situation, vilket har en betydelse för deras sociala nätverk på 

mikro-nivån. Crossroads kan ses ha en funktion för EU-migranter på både mikro- samt 

mesonivå. Det stöd som EU-migranterna erbjuds på Crossroads är enligt intervjupersonerna 

av mer tillfällig karaktär, som hjälper dem i den akuta situationen dem befinner sig i. Detta 

går att likna med andra verksamheter som till exempel Stockholms Stadsmission bedriver för 

hemlösa som är svenska medborgare, då största fokuset är att finna tillfälliga lösningar för 

individer. Vilket är att tillgodose individers grundläggande behov av mat, ha tillgång kläder 

och duschmöjligheter osv. För att få större inverkan och utveckling på EU-migranters 

livssituationer krävs ändringar på makronivå. Ingen av intervjupersonerna har uppnått någon 

form av jämlikhet i förhållande till övriga medborgare i sociala kontakter inom exempelvis 

politiska sammanhang eller sociala kontakter kopplat till boende. Detta leder till att de flesta 

av intervjupersonerna saknar kontakt med svenska medborgare. Det svenska samhället 

erbjuder inte EU-migranters rätten till att få någon form av socialt stöd på meso-dimensionen 

och det finns inget stöd för denna grupp att få där de exempelvis kan nätverka med svenska 

medborgare 

 

Denna analys som skett med hjälp av dessa teorier har visat på att intervjupersonerna lever i 

en utsatthet med små förutsättningar att lyckas integreras. De rådande strukturella 

förhållanden har stor inverkan på hur intervjupersonernas livssituation ser ut. Det påverkar 

hur dessa individers liv ser ut kopplat till deras arbetssituation, boendesituation samt sociala 

kontaktnät. Det stöd som är möjligt att få för intervjupersonerna på mikro-nivå är av akut 

karaktär, vilket har en viktig funktion i det rådande läget. Dock verkar inte dessa insatser har 

någon större inverkan på intervjupersonernas livssituation ur ett längre perspektiv.    
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Resultat kopplat till tidigare forskning  

Arbete  
Resultaten av denna studie visar på att intervjupersonerna har svårigheter att etablera sig på 

arbetsmarknaden och de upplever att det inte finns någon hjälp för dem att finna ett arbete. 

Alicis (2007) studie samt rapporten från Integrationsverket (2003) belyser vikten av att 

nyanlända kommer i kontakt med arbetsmarknaden så snabbt som möjligt. Om individer inte 

gör det finns en risk att individen tappar sin motivation vilket kan påverka förutsättningarna 

för att integreras (ibid). Husseini-Kaladjahis (1997) visar att det finns ett samband mellan tid 

iranierna har varit i Sverige, kompetens i svenska språket en individ har ju högre är dess 

ekonomiska inkomst. Då det i denna studie enbart är en av intervjupersonerna som har ett 

arbete så är det svårt att dra säkra slutsatser rörande det. Den av intervjupersonerna som har 

befunnit sig längst i Sverige beskriver att han har jobbkontakter inom den bransch han vill 

arbeta inom och att han kommer att få arbete när säsongen börjar igen till våren.  

 

Ekberg & Rooths (2005) studie visar på att det initialt är vanligt att det sker en försämring i 

yrkesstatusen för nyanlända. Den intervjuperson som har ett arbete beskriver att han försöker 

vara realist och ta det arbete han får och att det går bra för honom att städa tills han har lärt sig 

språket. Vistelsetiden i landet är något som kan tänkas påverka integration menar Husseini-

Kaladjahis (1997) samt rapporten från Integrationsverket (2003). Resultaten av denna studie 

visar att vistelsetiden inte verkar ha någon större inverkan, dock är de flesta i studien relativt 

nyanlända så några större slutsatser är inte realistiskt att dra. Husseini- Kaladjahis (1997) 

studie belyser även att ju mer avlägsen kultur man kommer ifrån i förhållande till den svenska 

är avgörande för grad av diskriminering, vilket påverkar integrationsprocessen. Av 

intervjupersonerna är det intervjuperson D som beskriver att han tror att han blir sämre bemött 

än andra på grund av sitt ursprung från Rumänien. Han beskriver att han känner sig 

diskriminerad. Det skulle kunna ha ett samband med den tidigare forskningen i och med att 

den rumänska kulturen skiljer sig mycket från den svenska. Rapporten från Integrationsverket 

(2003) belyser även att chanserna ökar på arbetsmarknaden om individen har goda kunskaper 

i det svenska språket. Resultaten från denna studie har inget som visar på motsatsen, dock är 

det enbart en av intervjupersonerna som behärskar det svenska språket. Kuuselas (1993) 

forskningsrapport belyser att en individs tidigare klassbakgrund kan påverka 

integrationssträvan för att snabbt få tillbaka sin status och klassposition. Den här studien har 

visat på att den intervjuperson som har ett arbete försöker vara realistisk och tar det arbete 
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som finns, och då det enbart är en av intervjupersonerna som har fått arbete så är det svårt att 

analysera visare kring intervjupersonernas arbetssituation. I och med att de flesta av 

intervjupersonerna har liknande klasstillhörighet och liknande erfarenheter av arbete och 

utbildning är det inget i resultatet som sticker ut och visar på att exempelvis utbildning 

underlättar för att få arbete. 

Boende  
Resultatet av denna studie klargör att ingen av respondenterna har ett fast boende. Forskning 

rörande invandrares boendesituation (Erikssons, 2002) visar att individers boendesituation har 

med ekonomiska faktorer att göra, vilket stämmer överens med den här studiens resultat. 

Samtliga av intervjupersonernas boende är nödlösningar på grund av att de inte har ekonomi 

för att förändra sin boendesituation och står utanför det sociala skyddsnät som svenska 

medborgare omfattas av. Intervjupersonernas boendesituation är tragiskt då ingen av 

intervjupersonerna tidigare har levt under liknande omständigheter i deras hemländer och 

deras situation stämmer allt annat än överens med förväntningarna de hade på ett nytt liv i 

Sverige.  

Socialt närverk 
Intervjupersonerna beskriver att det är logiskt att de personer som de pratar med är personer 

som pratar deras modersmål. Det är enbart en av intervjupersonerna som beskriver att han har 

relationer till personer som är svenskfödda i och med att han kan lite svenska och befunnit sig 

i Sverige i många år. Resultatet stämmer överens med tidigare forskning (Eriksson, 2002) 

som belyser att det är vanligt att nyanlända inte har något val avseende vilken umgängeskrets. 

Kuuselas (1993) forskning visar på att invandrarens bakgrund, klass, etnicitet samt 

majoritetssamhällets strukturella villkor är faktorer som påverkar dessa strategier för 

anpassning i det svenska samhället. Resultatet från denna studie stärker att 

majoritetssamhällets strukturella villkor är faktorer som påverkar möjligheterna för 

intervjupersonerna. En av intervjupersonerna belyser att han tror det skulle vara lättare för 

honom att få arbete om han hade ett personnummer vilket skulle leda till att han skulle ha rätt 

till stöd från arbetsförmedlingen. Detta visar på att strukturella villkor påverkar 

intervjupersonernas förutsättningar. Samtliga av intervjupersonerna har i sina hemländer varit 

arbetare och de flesta av dem har en yrkesutbildning från hemlandet, vilket inte visar sig ha 

någon större inverkan på möjligheterna för individerna att komma in i det svenska samhället.  

Kuuselas (1993) belyser att familjesammanhållning kan ses som en bromsande funktion mot 

att bli försvenskad. I flera invandrargrupper har familjen en stark ställning. Resultatet i denna 
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studie visar på att samtliga av intervjupersonerna i den här studien har kommit till Sverige 

ensamma. Det är enbart en som beskriver att han har en partner i sitt hemland, annars är det 

ingen som beskriver att de har familj. Dock beskriver några av intervjupersonerna att deras 

mål var att arbeta i Sverige för att kunna skicka hem pengar till sina syskons familjer i 

hemlandet. Tidigare forskning visar även på att det kulturella avståndet mellan personen med 

invandrarbakgrund och den svenska kulturen ökar eller minskar vilket även avspeglas i hur 

integrationen ser ut (Husseini- Kaladjahis, 1997). Resultaten av denna studie visar på att det 

kulturella avståndet skulle kunna tänkas vara en faktor som leder till det utanförskap som 

intervjupersonerna beskriver, framförallt visar sig de språkliga skillnaderna ha en stor 

inverkan.  

Sociala verksamheter   
Forskning som gjorts rörande en social verksamhet (Emami m.fl. 2000) visar bland annat på 

att deltagandet för individerna ledde till att det underlättade i kommunikationen med andra i 

både svenska samt modersmål. Detta stämmer till viss del överens med denna studies resultat 

som visar på att Crossroads är en mötesplats för att träffa andra individer som pratar samma 

språk. Resultatet visar dock att intervjupersonerna mest pratar sitt modersmål i verksamheten 

och endast några beskriver att de försöker prata svenska och endast en går på den svenskkurs 

som verksamheten erbjuder. Resultatet av denna studie visar att verksamheterna ger möjlighet 

för deltagarna att öka känslan av gemenskap. Även Emamis (m.fl. 2000) studie visar på att 

individerna som besöker verksamheten får en ökad känsla av social tillhörighet, kulturell 

förståelse och ökad målmedvetenhet. Detta är något som denna studie inte har kunnat påvisa. 

Snarare visar resultaten på att några av intervjupersonerna är uppgivna och inte har någon 

målmedvetenhet. Dock visar det sig att samtliga av intervjupersonerna beskriver att 

Crossroads har någon form av positiv inverkan på deras omedelbara akuta livssituation vilket 

även stämmer överens med Emamis (m.fl. 2000) studie. Socialstyrelsens (2008) studie belyser 

vikten av sociala mötesplatser som den frivilliga sektorn kan skapa. Denna studie visar på att 

Crossroads har en viktig funktion i intervjupersonernas liv. De beskriver att de använder sig 

av möjligheten att träffa andra, och det utbud som verksamheten erbjuder i form av gratis mat, 

duschmöjligheter, använda datorerna osv. Socialstyrelsens (2008) studie visar även på att 

sociala relationer är ett vapen mot utanförskap och relationer mellan svenskfödda och 

invandrare skapar möjligheter för att bygga relationer som kan öka individers sociala nätverk. 

Om en individ har ett utbrett socialt kontaktnät så ökar chanserna att komma i kontakt med 

exempelvis bostads- och arbetsmarknaden. Samtliga intervjupersoner lever dock i ett slags 
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utanförskap utan någon större kontakt med svenskfödda vilket kan tänka minskar chanserna 

för dem att komma i kontakt med exempelvis bostads- och arbetsmarknaden.  

Diskussion  

Uppsatsens viktigaste resultat  

Studiens syfte är att undersöka hur EU-migranter som besöker verksamheten Crossroads 

upplever sin livssituation i det svenska samhället. Med hjälp av frågeställningarna, hur 

beskriver intervjupersonerna sin livssituation med avseende på arbetssituation, 

boendesituation samt socialt kontaktnät? Samt hur beskriver och uppfattar intervjupersonerna 

verksamheten Crossroads? Resultaten visar att intervjupersonernas livssituation är 

problematisk och komplex. De har svårigheter att finna arbete vilket leder till frustration och 

stress. Ingen av intervjupersonerna har ett eget boende, vilket skiljer sig åt från 

boendesituationen i deras hemländer. Intervjupersonerna har ett litet kontaktnät som består av 

personer som pratar samma språk som de själva. Verksamheten Crossroads har en funktion 

för samtliga av intervjupersonerna där de flesta av dem belyser den praktiska hjälpen som 

verksamheten erbjuder. Det stöd och den hjälp som intervjupersonerna får från Crossroads 

värderar flera av dem av stor vikt i deras livssituation. Sammanfattningsvis visar resultatet på 

att de olika faktorer såsom arbete, boende och socialt kontaktnät är sammanlänkande och 

påverkar intervjupersonernas livssituation i stor utsträckning.  

 

Som tidigare nämns visar resultatet av denna studie att intervjupersonernas boendesituation är 

komplex, problematisk och att de försöker lösa den genom tillfälliga nödlösningar. Ingen av 

intervjupersonerna har levt under liknande förhållanden i sina hemländer som dem gör i 

Sverige, vilket leder till att de lever med stora kontraster. De flesta av intervjupersonerna 

verkar uppleva situationen som ovärdig och de verkar lägga skuld och skam på sig själva. 

Samtliga intervjupersoner beskriver att de har haft eller har en bostad i hemlandet. Då ingen 

av intervjupersonerna har ett stabilt boende i Sverige påverkar detta deras psykiska hälsa i stor 

utsträckning, vilket bland annat visar sig i form av stress och frustration. 

 

När det gäller intervjupersonernas arbetssituation så lever de flesta av dem under en konstant 

stress och söker efter arbete. Den av intervjupersonerna som har ett arbete menar att han 

strävar efter att i framtiden ha ett yrke som han är mer kvalificerad för. Resultatet visar att de 

förväntningar som intervjupersonerna hade om att finna ett arbete inte stämmer överens med 

deras nuvarande situation, då det enbart är en av intervjupersonerna som har ett arbete. Den 
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huvudsakliga faktorn som verkar påverka intervjupersonernas arbetssituation negativt är att de 

inte behärskar det svenska språket. Det leder till att de är begränsade till en liten krets som 

pratar deras modersmål vilket leder till att de är isolerade och lär sig på så vis inte att 

kommunicera på svenska. Detta verkar påverka intervjupersonernas självförtroende och den 

rådande arbetssituationen som intervjupersonerna befinner sig i leder till hopplöshet hos några 

av intervjupersonerna. Huvudskälet till att intervjupersonerna har valt att komma till Sverige 

är för att finna ett arbete. Intervjupersonerna har mycket tidigare arbetserfarenheter från sina 

hemländer och de flesta av dem har en yrkesutbildning 

 

Av resultatet framgår även som tidigare nämnts att intervjupersonernas kontaktnät består av 

en liten grupp av individer som pratar samma modersmål som dem själva. Ingen av 

intervjupersonerna har i någon större utsträckning någon social relation med någon 

svenskfödd medborgare. Det leder till att intervjupersonerna är isolerade och har svårigheter 

att ta sig ur denna lilla krets och få kontakt med andra. Resultatet visar även att de flesta av 

dem har haft kontakt med någon form av kristen verksamhet som de har kommit i kontakt 

med genom andra landsmän. Det framgår även från några av intervjupersonerna att de 

upplever frustration över att det är svårt att kommunicera med svenskar och att hjälp från 

andra organisationer har uteblivit. Det verkar förstärka intervjupersonernas känsla av 

utanförskap och stärker känslan av att de för klara sig själva. Det tycks leda till en stark känsla 

av ett ”vi och dem” tänk, exempelvis polackerna mot svenskarna.  

 

Vidare visar resultatet att verksamheten Crossroads har någon form av funktion för 

intervjupersonerna. Främst lyfts det praktiska stödet som verksamheten erbjuder som 

exempelvis möjligheten att få mat, att kunna duscha och använda datorer. Men det visar sig 

även vara av stor vikt att kunna komma till Crossroads för att träffa andra som pratar samma 

språk som en själv. De framkommer att flera av intervjupersonerna anser att det viktigaste för 

dem är att få stöd med att hitta ett arbete. Men ingen av dem anser att de har fått den typen av 

personligt stöd från personalen i verksamheten. Crossroads är en verksamhet där flera aktörer 

som Stockholms stad, Arbetsförmedlingen, Frälsningsarmén, Stockholms stadsmission samt 

ESF gemensamt har uppmärksammat EU-migranter i det svenska samhället. Därav startade 

detta projekt, som ett försök på att stötta EU-migranter till ett värdigt liv. Resultatet visar 

dock, att insatser från en strukturell nivå är eftersträvansvärd för att åstadkomma en 

förändring för EU-migranter.  
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Reflektion över forskningsprocessen 

Genom att ha genomfört intervjuer med EU-medborgare som besöker verksamheten 

Crossroads har jag undersökt deras upplevelse av sin livssituation i det svenska samhället.  

Under studiens gång har studiens syfte och frågeställningar omformulerats vilket inte är något 

ovanligt i forskningssammanhang enligt Larsson et al(2005). Vid intervjutillfällena blev det 

uppenbart att jag exempelvis inte kunde fråga intervjupersonerna om deras fritid som jag hade 

tänkt göra till en början. Jag fick omformulera frågorna och istället fråga om deras kontaktnät. 

Detta då ingen av intervjupersonerna har någon tid i livet som kan kallas fritid. Även då 

studiens syfte och frågeställningar har ändrats har jag varit noga med att ständigt sträva efter 

att vara tydlig i min kommunikation med de individer som jag har kommit i kontakt med. 

Detta genom att förklara studiens syfte osv. för att på så vis skapa trygghet och struktur. Jag 

anser vara av stor vikt i all kontakt med människor, särskilt med personer som befinner sig i 

utsatta situationer och lever under otrygga omständigheter. Att ha ett fenomenoligiskt 

perspektiv har visat sig vara problematiskt då min egen förförståelse är mycket svår att 

frångå, vilket är något som givetvis ger avtryck på studien och dess resultat. Detta är något 

som jag vill uppmärksamma läsaren på och det är omöjligt att frångå från detta faktum. I 

intervjusituationerna var aldrig min avsikt att försöka kartlägga hur verkligheten såg ut ur ett 

större perspektiv, utan fokuset med studien har ständigt varit att undersöka 

intervjupersonernas upplevelser. Resultatet av studien kan tänkas ha blivit påverkat av vilka 

intervjupersoner som har deltagit, särskilt då en person har valt att inte delta på grund av att 

denne ansåg att det var för tungt att diskutera ämnena som denna studie berör. 

 

En annan faktor som kan tänkas påverka resultatet är urvalet ur ett genusperspektiv, då 

majoriteten av intervjupersonerna är män. Det skulle kunna tänka sig se annorlunda ut om det 

var en annan könsfördelning. Detta är svårt att fastställa men är dock intressant att belysa. Då 

intervjupersonernas vistelsetid i Sverige är olika kan det tänkas påverka deras upplevelse 

vilket i sin tur påverkar resultatet. Under intervjugenomförandet insåg jag att det kunde vara 

mer problematiskt än vad jag i första stund hade tänkt mig att det skulle vara för 

intervjupersonerna att delge mig sin livssituation. Det skapade vissa svårigheter och det var av 

stor vikt för mig att ständigt göra etiska överväganden kring när jag skulle fortsätta ställa 

frågor om vissa ämnen som intervjupersonerna visade att de tyckte var tunga att prata om. Det 

ämne som överlag visade sig vara tungt och mest problemfyllt för de flesta av 

intervjupersonerna var att prata om deras boendesituation, vilket i sin tur kan ha påverkat 

resultatet av studien. Några av intervjupersonerna var tydliga med att de inte ville beskriva 
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och utveckla sina tankar och funderingar kring detta ämne. Denna typ av problem skulle 

eventuellt ha kunnat undvikas genom att använda en annan metod. Om studien hade 

genomförts med kvantitativ metod och med enkäter som metod för att införskaffa empirin 

skulle det inte vara genomförbart att gå så pass på djupet som med den kvalitativa metoden 

vilket skulle ha undvikit att ställa intervjupersonerna i den situationen. Vidare så hade studien 

kunnat få ett större omfång om studien hade byggt på kvantitativ metod genom att det ger 

möjlighet att nå flera informanter och på så vis skapa kvantifierade resultat.  

Förslag på framtida forskning  

Området kring EU-medborgare som har flyttat till ett EU-land är relativt outforskat. Efter 

omfattande sökningar har ingen specifik forskning rörande EU-medborgares situation i 

Sverige funnits. Det finns däremot en mängd forskning rörande invandring i ett större 

perspektiv. Det skulle därför vara mycket intressant att forska vidare kring skillnader som 

eventuellt skulle kunna uppstå mellan EU-medborgares livssituation och individer som 

kommer från ett land utanför EU. Jag skulle även finna det mycket intressant att undersöka 

hur socionomer som arbetar på socialjourerna runt om i Stockholm upplever det att arbeta 

utifrån den rådande lagstiftningen rörande EU-medborgare. I och med att lagstiftningen 

rörande den fria rörligheten är relativt ny har jag en upplevelse av att de beslut som fattas ser 

väldigt olika ut beroende på handläggare samt vilken socialjour som fattar beslutet. Det skulle 

även vara intressant att undersöka om det finns några skillnader ur ett genusperspektiv på hur 

individer upplever sin livssituation. Ur ett längre perspektiv vore det spännande att studera 

gruppen EU-medborgare i det svenska samhället för att på så vis försöka fastställa hur 

utvecklingen ser ut för gruppen. Då resultatet av denna studie visar på att intervjupersonerna 

inte är integrerade i det svenska samhället skulle det vara givande att belysa faktorer som 

leder till en ökning av integration alternativt faktorer som påverkar EU-medborgares situation 

negativt. Det vore även intressant att försöka kartlägga hur pass många EU-medborgare som 

befinner sig i Sverige och utefter det göra en mer omfattande forskning kring deras situation 

för att på så vis uppmärksamma omfattningen av gruppen samt belysa deras livssituation. 
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Bilaga 1  
Stockholm 13 november 2012 

Samtycke till intervju i studie kring EU-migranter som 
besöker verksamheten Crossroads upplevelse av sin 

livssituation i det svenska samhället 
 
Information och genomförande 
 
Denna studie syftar till att undersöka hur EU-migranter som besöker verksamheten 
Crossroads upplever sin livssituation i det svenska samhället. Studien kommer genomföras i 
form av intervjuer som kommer ske i Crossroads lokaler. Intervjun tar ca 1 timme. Det 
kommer vara två personer närvarande, Sanna Henrysson som intervjuar samt en tolk. Jag 
kommer be Dig Berätta om din upplevelse kring din livssituation i det svenska samhället. 
Intervjuerna kommer att spelas in. 
 
Frivillighet  
 
Deltagandet är frivilligt och Du kan avbryta din medverkan när som hels utan att ange skäl.  
 
Sekretess  
 
Det som framkommer under intervjun kommer behandlas konfidentiellt och inga obehöriga 
kommer kunna ta del av uppgifterna. Du kommer vara anonym och ditt namn kommer inte 
finnas med i rapporten. Sekretessen gällar givetvis för både intervjuaren Sanna Henrysson 
samt för tolken.  
 
Ändamål 
 
Resultaten kommer att redovisas i form av en C-uppsats (även kallat examensarbete) vid 
Socialhögskolan, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Den inspelade 
intervjun kommer endast att avlyssnas av intervjuaren det vill säga Sanna Henrysson. Allt 
material kommer självklart att raderas efter studiens genomförande. I studien kommer ett 
antal citat från intervjun presenteras, jag kommer inte ta med något citat eller information som 
gör att någon kan identifiera dig. Din medverkan i studien kommer inte ha någon påverka när 
du besöker Crossroads i fortsättningen.  
 
C-uppsatsen kommer skrivas på svenska och du får mer än gärna ta del av den när den är 
färdig, vilket den kommer vara i januari 2013.  
 
 
Med vänliga hälsningar // Sanna Henrysson, socionomstudent vid 
Stockholms universitet   
 
Om du har några frågor eller funderingar kontakta mig gärna via mail:  
sanna.henrysson@hotmail.com 
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Approval to interview in the study of EU-migrants visiting 
Crossroads experience of their life situation in the Swedish society 
 
 
Information and Implementation 
 
This study aims to examine EU- migrants visiting the activity Crossroads and experience of 
their life situation in the Swedish society. The study will be conducted in the form of 
interviews that will take place in Crossroads premises. The interview will take about one 
hour. There will be two people present, Sanna Henrysson interviewing and an interpreter. I 
will ask you to tell me about your experience about your life situation in the Swedish society. 
The interviews will be recorded. 
 
Voluntarism 
 
Participation is voluntary and you can discontinue your participation at any time without 
giving reasons. 
 
Privacy 
 
What emerges in the interview will be kept confidential and no unauthorized persons will 
have access to the data. You will remain anonymous and your name will not be included in 
the report. Secrecy obviously applies to both the interviewer and the interpreter.  
 
Purpose 
 
The results will be presented in the form of a C-essay (examination paper) at the School of 
Social Work, Department of Social Work, Stockholm University. The recorded interview will 
only be listened to by the interviewer, Sanna Henrysson. All materials will of course be 
deleted after the study. In the study, a number of quotes from the interviews will be presented, 
I will not take any quotes or information so  that someone can identify you. Your participation 
in this study will have no affect when you visit Crossroads in the future. 
 
The C-essay will be written in Swedish and you are more then welcome to take part of it 
when it is finished in January 2013. 
 
With best regards / / Sanna Henrysson, social work student at Stockholm 
University 
 
If you have any questions or concerns please contact me through:  
sanna.henrysson @ hotmail.com 
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Bilaga 2  
 

Intervjuguide 
 
 
Intro frågor  
 
1. Land? 
2. Språk?  
3. Ålder? 
 
Boende  
 
4. Kan du berätta om din boendesituation? ( Hur bor du idag? I Vilket område?) 
 
5. Hur länge har du bott i Sverige? 
 
6. Civilstånd? Bor tillsammans med någon?  
 
7. Kan du berätta om hur du bodde du i ditt hemland? (I stad eller på landet, i lägenhet eller 
eget hus?) 
 
Arbete  
 
8. Kan du berätta om din arbetssituation?  
 
9.  Har du arbetat innan du kom till Sverige?   
 
10. Har du någon utbildning i Sverige? 
 
11. Har du någon utbildning i ditt ursprungsland? 
 
Om personen har ett arbete: - Anser du att du har ett jobb som motsvarar din kvalifikation?   
  
Fritid 
 
12. Kan du berätta om din fritid ser ut?  
 
13. Om du umgås med någon på din fritid, vilka är de då? ( Landsmän, svenskar, andra 
invandrare?) 
 
14. Deltar du i några fritidsaktiviteter? I så fall vilka? 
 
15. Är du med i någon förening? I så fall vilken? 
 
 
Upplevelse om sin livssituation, allmänt  
 
16. Av vilken anledning kom du till just Sverige? 
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17. Kan du berätta om du hade någon förväntan om Sverige när du kom hit?  
 
18. Stämmer dina förväntningar överens med hur det ser ut i verkligheten? 
 
20. Upplever du att du är en del av det svenska samhället? På vilket sätt?  
- Upplever du att språket har en påverkan? Upplever du det viktigt att lära sig språket?  
 
21. Upplever du att du har inflytande på din egen livssituation? (upplever du att du kan 
påverka din livssituation)  
 
Crossroads  
 
22. Hur kommer det sig att du hittade verksamheten?  
 
23. Vad är det som gör att du besöker verksamheten?   
 
24. Hur upplever du att det är att besöka verksamheten?  
 
25. Kan du berätta om, om verksamheten fyller någon funktion i ditt liv?  
 
26. Kan du berätta om vad du brukar gör när du är på Crossroads?  
 
27. Ungefär hur länge har du besökt verksamheten?  
 
Övrigt 
 
Är det något som jag inte har frågat om som du vill berätta?  
Kan jag återkomma till dig om ytterligare frågor behövs ställas?  
Har du några funderingar eller frågor?  
 
Tacka för medverkan!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  


