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Abstract  

The aim of this study is to research and gain an understanding of second generation 

immigrants' experience of integration into Swedish society and what has been critical or 

insufficient for this to happen. The issues that this paper shall address are: "How do 

second-generation immigrants, experience their integration?" and "What mechanisms 

and processes have been critical or inadequate to enable this integration?" 

This study is based on qualitative method and consists of both interviews and a 

literature review. The knowledge that has been obtained and analyzed in this study 

comes mainly from the interviews which have been conducted with eight second-

generation immigrants whose parents have non-European backgrounds and theoretical 

data essential for the purpose of the survey. Some of these theories are; Giddens's theory 

of socialization, Goffman's social interaction and stigma theory, Asplund´s escapegoat 

theory, and Touraine's theory of essential factors of integration. 

Some of the results this study reached in terms of how the respondents experience their 

integration is that it´s possible but extremely difficult to achieve. They feel that they are 

discriminated against, poorly treated and do not have the same opportunities as an 

ethnic Swedish, because of their foreign ethnicity. They feel confused by having a 

foreign background but at the same time are expected to adapt and integrate into the 

Swedish way of being. But they´re convinced that the fact that they were born and 

raised within the Swedish society has decreased the gap. 

There are some variables that could be looked upon as crucial for enabling integration. 

These are: that the individual is brought up in Sweden, incur the opportunity of learning 

the language and also obtaining an education. What has been inadequate are: that they 

never fully seem to be accepted as Swedish, are subjected to prejudice and 

discrimination, housing segregation and not given the same opportunities as an ethnic 

Swedish person. 

Nyckelord 

Andra generationen invandrare, integration, integrationspolitik, identitet, etnicitet, social 

identitet, social interaktion, stigma, syndabocksteori
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1.  Inledning 

Vi lever idag i ett mångkulturellt Sverige där människor med olika bakgrund lever 

tillsammans i vårt samhälle. Fram till 1970-var den vanligaste typen av invandring 

arbetskraftsrelaterad. Men efter denna period har de invandrare som fått uppehållstillstånd 

främst fått det genom anhöriga eller av politiska skäl. Approximativt bestod Sveriges 

befolkning 2003 till 16 procent av personer med utländsk bakgrund med vilket man menar 

individer som antingen är födda i utlandet eller födda i landet men vars båda föräldrar är 

födda utomlands (Nilsson, 2004:10). Enligt Stockholms stads utrednings- och statistikkontor 

uppgick denna siffra till 37,4 procent år 2008 (USK, 2008). Av dessa kan man urskilja 

kategorin andra generationen invandrare, vilka enligt statistiska centralbyrån utgjorde 4 % av 

Sveriges befolkning (SCB, 2008). 

Fil.dr Nekby som är forskare vid Stockholms universitet hävdar i en artikel att det råder stor 

okunskap och fördomar inom integrationsområdet. Det har länge diskuterats hur man skulle 

kunna brygga de stora klyftor som uppstår mellan invandrare och svenskar och försvårar 

integrationsprocessen på bland annat arbetsmarknaden. De som anses genomgå de största 

svårigheterna är de som är födda utanför Europa och slutat studera efter gymnasiet. Det 

faktum att varken deras utbildning eller yrkesfärdigheter accepteras i det nya landet påverkar 

även det integrationen på ett negativt sätt (Leijonhielm, 2006).   

Detta leder oss till en annan intressant fråga nämligen hur det kommer sig att även de 

svenskfödda invandrarna stöter på likartade problem såsom diskriminering och segregering, 

likt deras föräldrar före dem? Detta trots det faktum att de både är födda och uppvuxna i 

Sverige. Integrationsfrågan berör således många fler faktorer och områden än bara vilket land 

man är född eller uppvuxen i. Enligt Nekby spelar även kunskaps- och bostadssegregation en 

stor roll för känslan att vara avvikande. Det finns vissa föreställningar om vad som anses vara 

svenskt och då de med annan kulturell bakgrund inte passar in i denna norm, anses de vara 

något främmande och definitivt avvikande (Ålund, 2002: 293-294).  

Jag har valt att undersöka hur andra generationens invandrare upplever integration. Detta 

ämne finner jag högst intressant då jag själv har utländsk härkomst men samtidigt är 

uppvuxen i Sverige. Detta ämne är även intressant att undersöka ur sociologisk synpunkt då 

sociologi handlar om (”… vetenskapen om människans sociala beteenden och relationen 
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mellan människan och samhället” SU, 2011:1). De grundläggande frågeställningar som kan 

tas upp handlar främst om olika processer vid individers och gruppers samspel och deras 

påverkan på individers beteende samt de skillnader som finns mellan olika samhällsgrupper 

vad gäller makt och livsmöjligheter (SU, 2011:1). Integration kan ses som en av dessa 

sociologiska samhällsprocesser där två olika grupper; den svenska och etniska, lever i samspel 

med varandra med olika livschanser och möjligheter.  

Jag har till denna undersökning valt att begränsa mig till endast andra generationens 

invandrare dels för att ämnet annars blir för brett . Men även för att det genast blir mer 

intressant när även de svenskfödda invandrarna som talar språket och som utåt sett kan anses 

vara integrerade i det svenska samhället, inte nödvändigtvis slipper de integrationsproblem 

som drabbat den första generationens invandrare. Denna undersökning är alltså ämnad att 

forska kring frågan hur de själva upplever integration.  

1.1 Syfte och frågeställning  

Mitt syfte med denna undersökning är att forska kring och få förståelse av andra generationen 

invandrares upplevelse av integration i det svenska samhället och vad som varit avgörande 

eller bristfälligt för att detta skulle kunna ske. De frågeställningar som denna uppsats skall 

behandla är följande: 

 Hur upplever andra generationens invandrare sin integration? 

 Vilka mekanismer och processer har varit avgörande eller bristfälliga för att 

möjliggöra denna integration?  

1.2 Avgränsning 

 Undersökningen av fenomenet hur andra generationens invandrare uppfattar integration är i 

denna uppsats avgränsad till individnivå där jag vill få en förståelse för respondenternas egna 

upplevda verklighet vad gäller integrationsfrågan, snarare än hur samhället i stort lyfter upp 

problematiken, även om denna aspekt får en mindre presentation. Jag skulle nämligen vilja 

hävda att de som ”ska integreras” i samhället är en mer betydelsefull aspekt som borde ges 

mer utrymme i integrationsdebatten. 
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I syfte att kunna nå en djupare, snarare än en bredare förståelse för ämnet har jag valt att 

begränsa antalet respondenter till åtta svenskfödda personer som är över 18 år och vars båda 

föräldrar är födda utanför Europa. Jag anser att det är viktigt att använda sig av myndiga 

respondenter då frågor om integration och tillhörighet kan uppfattas som känsliga särskilt för 

minderåriga. Dessutom är det oftast efter denna ålder man ”kommer ut” i samhället genom 

högre utbildning eller anställning. Jag har valt att endast intervjua ”svenskfödda”, alltså andra 

generationens invandrare därför att det blir mer intressant att forska kring hur även denna 

grupp som på papper är svenskar, upplever integration. Det finns en möjlighet att upplevelsen 

av integration kan skilja sig åt om man kommit till Sverige i ung ålder och känner till ”en 

annan verklighet” eller då man är född i Sverige. För att undvika denna gråzon och öka 

uppsatsens trovärdighet valde jag att göra denna avgränsning. Dessutom är detta ett något mer 

outforskat område. 

Anledningen till att jag valt att göra avgränsningen utomeuropeiskt födda föräldrar är att 

denna grupp kan anses på ett bättre sätt, belysa de frågor som denna undersökning ämnar 

forska kring. Detta beror på att de i större utsträckning drabbas av svårigheter inom 

integrationsprocessen (Leijonhielm, 2006). Eftersom det kan finnas olika tolkningar av olika 

termer som kommer att förekomma i denna uppsats, finns det i kapitel tre en 

begreppsutredning där viktiga begrepp redogörs för. 

1.3 Disposition 

Under denna del vill jag redogöra för undersökningens upplägg, i syfte att underlätta för 

läsaren. Direkt efter denna disposition finner vi ett kapitel som kallas för ”teoretiska begrepp”, 

då det är viktigt att tidigt presentera en begreppsutredning. Därefter kommer ett kapitel som 

behandlar tidigare forskning inom det område som denna uppsats tar upp. Efter detta 

presenteras de teorier som jag funnit relevanta för undersökningens syfte. Den nästkommande 

delen är metodkapitlet där metoden redogörs för och avslutas med en metoddiskussion . 

Därefter introduceras resultatet av det empiriska materialet. 

 I de två nästkommande kapitlen genomförs en analys i diskussionskapitlet i vilken de 

viktigaste delarna från intervjuerna tas upp och kopplas till de teorier som varit av vikt för 

min undersökning, i strävan att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna. I slutet av 

studien finns ett slutsatskapitel som avslutas med rekommendationer för vidare forskning. 
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2. Definition av begrepp 

2.1 Andra generationen invandrare 

Enligt Stockholm stads utrednings- och statistiskkontor är definitionen av första generationen 

invandrare personer som är ”Födda utomlands” medan man med begreppet andra 

generationen invandrare syftar på personer som är födda i Sverige men vars föräldrar är födda 

utomlands. År 2004 ändrades dessutom denna definition till att bara omfatta svenskfödda vars 

båda föräldrar är födda utomlands (Definition enligt USK, 2000-2008). 

 

Begreppet blir än mer intressant då det sätts i relation till huruvida respondenterna identifierar 

sig själva utifrån den ”stämpel” de fått eller inte, vilket kommer att tas upp i denna 

undersökning. 

2.2 Identitet 

Den engelske sociologen Giddens (1999) säger att det finns en process vars grundfunktion är 

att barn och andra nytillkomna medlemmar av ett samhälle, lär sig den livsstil som hör till just 

det samhället. Detta kallar han för socialisation och det är under denna process som 

människan förkovrar en identitet samt kapacitet till autonoma tankar och handlingar (Giddens, 

1999: 42-43). 

 Giddens (1999) menar att identitet handlar om de uppfattningar människan har angående vem 

hon är och vad som i hennes ögon anses vara meningsfullt och av vikt för henne själv. Han 

säger vidare att det finns två typer av identitet och dessa är social- och personlig identitet. 

Social identitet står för de särskiljande egenskaper som andra människor förknippar med en 

särskild individ och fungerar som ett kännetecken för att ange vad den personen är men också 

sätter individen i relation till andra med likadana egenskaper. Personlig identitet handlar 

således om ett slags utvecklingsförlopp där människan verbaliserar en kännedom om sig själv 

som en unik individ med speciell relation till sin omvärld. Individens upplevelse av sig själv 

påverkas synnerligen av dennes ständiga samspel med samhället i övrigt. Men Giddens anför 
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dock att det vid skapandet av den personliga identiteten är individens egen förmåga att handla, 

frihet och valmöjligheter som är av störst vikt, även om den kulturella och sociala 

omgivningen också spelar en viss roll (Giddens, 1999: 43- 44).  

Förenklat kan vi säga att om sociala identiteter poängterar individers likheter så visar den 

personliga identiteten det som skiljer individer från varandra (Giddens, 1999: 44). Några av 

de huvudsakliga grundkällorna för identitet är: kön, sexuell läggning, samhällsklass, 

nationalitet och etnicitet (Giddens, 1999:43). 

2.3 Etnicitet 

Enligt författaren Fredrik Barth kan etnicitet ses som ett instrument för antingen 

gränsskapande eller – bevarande mellan olika grupper av människor. Han menar att etnicitet 

förstärks i interaktion med andra och att det är i kontakten med andra som det avgörs vad som 

är karaktäristiskt för en specifik etnicitet och att det är på detta sätt som världen blivit 

uppdelad (Barth, 1996: 75). 

Begreppet har i denna studie operationaliseras enligt denna definition samtidigt som 

respondenternas syn på det hela lyfts fram och sätts i relation till den mer fackliga betydelsen. 

Enligt Eriksen (1993) så skapar de olikheter som finns mellan ovan nämnda grupper något 

som han refererar till ett slags ”vi- och dem" förhållande. Detta beskriver hur den etniska 

gruppen alstrar sina kulturella referensramar genom att uppmärksamma karaktäristiska 

faktorer som är typiska för den egna gruppen men också genom att urskilja drag hos andra 

som skiljer sig från den egna gruppen (Eriksen, 1993:37). Men Eriksen hävdar även att den 

etniska tillhörigheten inte alltid är självvald utan även kan vara något som betvingats 

människor av andra etniska grupper i syfte att apostrofera den egna etniciteten (Eriksen, 

1993:46). Språk och seder är några av de ting som kan sammanbinda, alternativt skilja en 

grupp från en annan. Men jag hade uppskattat mer forskning som uttalat tar upp frågan vilken 

påverkan hudfärg eller överlag ”etniskt särskiljande drag" som skiljer sig från det typiska med 

fokus på Sverige, har på hur folk tilldelas sin etniska identitet. 

2.4 Integration 

Borevi & Strömblad (2004), har genomfört en utredning som berör mångfald och integration 

som för övrigt innefattar flera olika författare. En av dessa är Anna Jarstad och hon hänvisar i 
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denna utredning bl.a. till den svenska ordbokens definition av begreppet integration för att 

belysa dess betydelse. Om man skulle följa denna tolkning betyder begreppet: ”... 

sammansmältning av olika delar till en helhet ofta med tonvikt på utjämning av skillnader”. 

Författaren menar att detta erinrar om begreppet assimilation som är en beskrivning på hur en 

grupp uppgår i en annan (Borevi & Strömblad, 2004: 188). Hon säger vidare att de två 

begreppen integration och assimilation ideligen ställs mot varandra, i den integrationspolitiska 

debatten där integration står för ett ömsesidigt närmande mellan parter medan assimilation 

betyder att invandrarna överger den egna kulturen för att helt befatta sig med majoritetens 

kulturella identitet (Borevi & Strömblad, 2004: 188).   

Enligt det statliga väsen (2008) som ansvarar för olika utredningar i Sverige kan integration 

syfta på ett mål, en process eller en kombination av båda. Man säger vidare att 

integrationsprocessen även innehar sociala, kulturella samt ekonomiska synvinklar och är 

viktiga beståndsdelar för ett hållbart samhälle. Dessutom kan man se på integrationsprocessen 

utifrån två olika nivåer, nämligen individ och samhällsnivå. När man talar om den 

individuella nivån rekommenderas det att integration betraktas som en livsplan där den 

berörda personen själv skall kunna avgöra dess substans samt målsättning. Men man hävdar 

samtidigt att staten kan ha en uppsättning av mål rörande olika samhällsområden vars direktiv 

skall följas i syfte att bistå individen vid uppfyllandet av dennes mål i livet (Hammarström & 

Johnsson 2008: 33).  

Jarstad (2004) hävdar att social interaktion på individnivå, kan mätas genom att se till hur ofta 

sociala möten mellan olika grupper förekommer. Vidare säger hon att ett kriterium för att ett 

samhälle skall kunna kallas integrerat, är att individer med olika bakgrund samspelar med 

varandra. En teori som tas upp är hur dessa sociala möten kan medverka till att stereotypa 

fördomar tillintetgörs och att förståelsen mellan olikartade grupper ökar. Men man tar även 

upp teorier som hävdar det direkt motsatta; alltså att dessa möten istället kan leda till ett 

bekräftade av tidigare perceptioner i ett väl integrerat samhälle, då skillnaderna dem emellan 

blir än mer påtaglig (Borevi & Strömblad, 2004: 188-189). 

De fyra målen för integration är:  

    ”Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 

bakgrund". 

    ”En samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund" 

    ”En samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de 
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gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar, och som alla, 

oavsett bakgrund är delaktiga i och medansvariga för" 

    ”Ett samhälle fritt från diskriminering" (Hammarström & Johnsson 2008: 33). 

Enligt Hammarström & Johnsson (2008) kan man urskilja fem olika kategorier av begreppet 

integration. Dessa är: Arbetsmarknadsintegration, boendeintegration, medborgerlig 

integration, social integration samt subjektiv integration. De är på många sätt kopplade till 

varandra då det i största mån är uppfyllandet av samtliga som en person fullt kan anses vara 

integrerad. Exempelvis kan en person som har ett arbete i större utsträckning fritt välja 

bostadsområde. Detta kan jämföras med och anses höra ihop med tillgången till sociala 

nätverk och avsaknad av etnisk segregering som i sin tur kan vara en viktig faktor i 

möjligheten till att medverka i samhället och dess civila inrättningar. Den sista kategorin; 

subjektiv integration belyser hur individen uppfattar sin funktion och identitet i det svenska 

samhället och har en stor roll i huruvida integration uppnås eller inte, inom alla de övriga 

dimensionerna. Vidare accentuerar man vikten av att ta till sig den svenska kulturen om man 

vill förvärva en känsla av tillhörighet (Hammarström & Johnsson 2008:34–35). 

3. Tidigare forskning 

Det finns en hel del forskning både på nationell och internationell nivå, vad gäller integration 

som är ett voluminöst område och därför kan studeras utifrån flera olika aspekter. Docent 

Nihad Bunar arbetar som sociolog vid Stockholms universitet och har i samverkan med 

Vetenskapsrådet utarbetat en forskningsöversikt som kallas för ”Nyanlända och lärande" och 

handlar om nyanlända elever och deras integration i den svenska skolan där han även gör en 

internationell jämförelse i denna integrationsfråga och hur andra länder handskats med ämnet 

(Nihad, 2010). Även om Nihad diskuterar ämnet integration ur de nyanländas synpunkt tar 

han ändå upp viktiga aspekter av ämnet integration och eftersom även svenskfödda invandrare 

stöter på integrationssvårigheter i samhället bedömer jag hans forskning som relevant och 

angränsande till denna studie.  

 

Nihad hävdar att uttrycket ”internationell forskning” kan anses vara något missledande då det 

oftast varit länder såsom USA, Australien, Storbritannien och Kanada som dominerat 

forskningsområdet, vilket bl.a. beror på dessa regioners mångåriga erfarenhet av att ta emot 
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omfattande antal invandrare, vilket i sin tur gjort dem till intresseväckande studieobjekt.  Han 

säger vidare att det visserligen finns likheter men även stora skillnader i hur man hanterar 

integrationsfrågan i Sverige jämfört med andra länder (Nihad, 2010:88). En stor likhet som är 

värd att nämnas är enligt sociologen Nihad, det faktum att man både i Sverige och 

internationellt sett oftast, istället för att se potential och styrkor, förhåller sig till invandraren 

som ett problem och ägnar fokus på faktiska eller antagna stötestenar med t. ex språk, kultur, 

tradition och föräldrar som ”behövs men inte vill”. Enligt Nihad är detta något som skapat 

otalig kritik från flera andra författare såsom Permisán och Fernandez samt Taylor (Nihad, 

2010:88).  

Författaren säger också att den internationella forskningen inom ämnet sträcker sig till en 

mängd olika vetenskapliga discipliner såsom sociologi, antropologi, statsvetenskap, 

pedagogik och lingvistik och metoden som givits absolut central fokus är kvalitativ metod i 

form av intervjuer, policyanalys och deltagande observation. Han menar att den forskning 

som bedrivits inom ämnet många gånger har genererat i att forskaren har kunnat bistå med 

konkreta anvisningar till både skolan och politikerna angående vad som bör göras för att 

möjliggöra en positiv utveckling för invandrarbarnens skolgång. Men samtidigt påvisar han 

även att både den svenska och internationella forskningen bör kritiseras för det faktum att det 

ofta saknas en regelrätt förkovrad teoretisk analys i denna typ av forskning som på grund av 

endast kompilerad empiriskt material kan förefalla trivial (Nihad, 2010:89). 

Nihad nämner även vikten av att ägna uppmärksamhet åt elevens ursprung och modersmål 

och att lärarna måste utbildas i att hantera samt samverka med flerspråkighet, 

andraspråksutveckling och kulturella processer, för att åstadkomma bättre förutsättningar för 

elevens skolgång. Nihad säger vidare att man mellan 2001 och 2005 genomförde en 

storstadssatsning i sju svenska storstadskommuner där 24 av de mest utsatta och 

kulturelltdiverse områden såsom bl.a. Rinkeby, Tensta, Ronna, Hovsjö, Husby, Fittja, Vårby 

Gård, Rosengård och Hjällbo fick ta del av åtgärder som skulle gagna deras utveckling 

(Nihad, 2010:76). De områden man ville förbättra var främst; arbetet mot arbetslöshet, 

skolbetyg, språkutveckling, brottsförebyggande samt verksamheter inom hälsa och demokrati. 

Eftersom flertalet nya invandrarfamiljer bosätter sig i just dessa bostadsområden och deras 

barn därför placeras i de regionala skolor som finns där, konstaterar Nihad att skolsatsningen 

är den mest tänkvärda i sammanhanget (Nihad, 2010:76) .  
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Jag skulle vilja påstå att han följer ett logiskt resonemang i denna studie men jag känner ändå 

att en viktig synpunkt saknas. Denna är det faktum att ingen vidare reflektering anförs vad 

gäller invandrares ”val" av bostadsområde då det i grunden faktiskt handlar om att 

de inledningsvis blir placerade i dessa så kallade ”mångkulturella" områden som ett resultat 

av politiska beslut samt hyresvärdarnas medvetna urval och inte alltid väljer det själva. Detta 

finner vi tydliga gehör för i den utredning som Kamali (2006a) utförde på begäran av staten 

och som kallas: ”Integrationens svarta bok". Naturligtvis finns det fall där invandrare väljer 

att bo med ”likasinnade" men det ligger även andra faktorer bakom denna problematik. 

Verkligheten är nämligen mer komplicerad än så då även rädsla för att bli trakasserade i det 

svenska området, hyresvärdarnas makt över vem som får bo var och politiska beslut alla har 

spelat en roll i skapandet av den diskriminerande och segregerade bostadsmarknad vi har i 

Sverige idag (Kamali:2006a:99-100).   

Kamali (2006b) är en av de som med gedigenhet forskat kring ämnet integration. I en av hans 

utredningar: ”Rapport av utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering”, 

får vi ta del av hans forskning och synpunkter på området och enligt honom har integration 

som ett samhällstillsånd varit ett debattämne under en längre tid. Han säger vidare att denna 

debatt föddes ur industrialismen som en direkt verkan av folkförflyttningar, nya sociala rang, 

politisk motsättning samt transferering av ett flertal grupper (Kamali 2006b:7).  

 

Kamali refererar till den franska sociologen Emelie Durkheim då han tar upp en mer 

konservativ teori kring det faktum att förekomsten av ett samhälle är bundet av en 

kollaboration grupper emellan och hur detta i sin tur gestaltar social kamratanda som basen 

för integration (2006: 342-343). Men han hävdar även att integration sedan år 1975 

uteslutande gjorts gällande för invandrarna och hur de skulle kunna integreras i det svenska 

samhället. Detta speglar förekomsten av en splittring två grupper emellan där den ena är den 

svenska gruppen som redan är integrerad och den andra är invandrargruppen som kräver ett 

antal åtgärder för att kunna bli integrerad. Kamali menar att eftersom dessa åtgärder styrs av 

svenskar, skapar man på detta vis ett ideal kring ”svenskhet” som därmed blir ändamålet med 

integration. Samordningen av den officiella integrationsverksamheten växte fram genom 

integrationstänkandet och politiken. 

 Kamali påpekar vidare att integrationspolitiken som utvecklats till något som uteslutande är 

en ”politik för invandrarna” och leds av den svenska gruppen,  medverkat till segregation och 
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disintegration och alltså blivit en paradox i sig själv (Kamali, 2006b:3). Han hävdar att den 

svenska integrationspolitik vi har idag, är väldigt bristfällig och därför bör bytas ut till förmån 

för en politik där ”lika rättigheter, lika möjligheter och lika utfall för alla oavsett hudfärg, 

etnicitet, religion, kön etc.”, är den absolut viktigaste målsättningen (Kamali, 2006b:3-4). 

Utan denna förändring är integration eller social sammanhållning en omöjlighet. 

 Det finns en del faktorer som kan stå i vägen för integration och författaren nämner 

uppkomsten av socioekonomiska klyftor som ett av dem. Eftersom omfördelningspolitiken 

fått mindre betydelse har detta breddat vägen för att klyftor skall uppstå i samhället. Därför är 

det särskilt viktigt med en politik som arbetar mot såväl dessa gap som mot strukturell eller 

institutionell diskriminering (Kamali, 2006b:4). En annan aspekt som han diskuterar vad 

gäller hinder för integration är utifrån en så kallad” etnisk hierarki”, där han refererar till 

Hazekamp och Franzén.  

Med etnisk hierarki menas att olika grupper besitter olika rang i relation till varandra, vilket 

bl.a. styrs av den makt de har alternativt saknar, över materiella tillgångar i samhället. 

Dessutom betyder detta att ju närmare gruppen, ideologiskt och kulturellt sett, befinner sig i 

relation till majoritetbefolkningen i samhället, desto fler auktoritära möjligheter får de. Men 

Kamali framhåller att så kallad ”kulturell likhet” som avgörande för en framgångsrik 

integration förbiser grundläggande faktorer som ligger bakom det hela såsom 

andrafieringsgrad, hudfärg, födelseland, den globala världsordningen samt den historiska och 

globala rasismen som med assistans av den socioekonomiska och politiska ledningen skapat 

ett ”vi och dem"- samhälle där standarden för integration sätts efter ”svenskhet" och lyfter på 

så sätt fram en underlägsen disintegrerad invandrare. 

 Kamali menar att ett av de stora problemen med både svensk och europeisk 

integrationspolitik är diskriminering i alla de nivåer det förekommer såsom, arbetsmarknad, 

arbetsliv, rättsväsen, utbildningsväsen, politiska systemet samt i media. Allt detta har lett till 

att invandrare inte får lika möjligheter i samhället vad gäller samhället eller ens sig själva som 

individer då de ständigt nekas inflytande att använda de rättigheter som de enligt lag har. 

Kamali anför att detta är ett faktum trots en integrationspolitik som hävdar sträva efter det 

motsatta, men diskuterar även dagens integrationspolitik som en orsak till det hela (Kamali, 

2006b:9) 
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I en kvalitativ undersökning som är genomförd av Ghoghai, El-Helo och Petersson och kallas 

för ”Delaktighet och integration i Sverige? Ännu inte fullt ut!”, forskar författarna kring 

ämnet integration med syftet att undersöka invandrarungdomars upplevelse av delaktighet och 

integration till det svenska samhället. De vill även öka förståelsen för språkets betydelse för 

integration och delaktighet. De intervjuar åtta invandrarungdomar på ett gymnasium i 

Göteborg och resultatet visar tydligt att de flesta av dessa mestadels umgås med andra 

personer som har utländsk härkomst, ser ursprungslandet som hemland men samtidigt ändå 

känner att de är delaktiga i samhället. Man kom även fram till att det faktum att kunna tala 

svenska har stor betydelse för integration då det är detta som möjliggör kommunikationen 

med andra människor, utbildning samt att få ett arbete. 

Det är också viktigt att nämna att författarna hävdar att arbetslösheten bland de med utländsk 

härkomst är större än bland svenskar och man menar att det grundar sig i bristande kulturell 

kompetens eller språksvårigheter hos invandraren snarare än brist på utbildning. Detta skiljer 

sig grundligt från det som Kamali säger då han menar att det är den svenska 

integrationspolitiken som borde nyanseras för att undvika de orättvisor som förekommer i 

samhället. 

Men Ghoghai, El-Helo, Petersson och Kamali är överens om en punkt och denna är att det 

uppkommit en polarisering av det svenska samhället som i sin tur resulterar i ett 

socioekonomiskt utanförskap för de med utländsk bakgrund. Författarna säger även, med 

referering till Ålund att tidigare forskning visar att den underordnade ställning som första 

generationen har i det svenska samhället även transkriberats till den andra generationen 

(Ghoghai et al. 2010:11). 

I en annan avhandling som benämns ”Att leva med dubbel identitet”, skriven av Hanna 

Styrbjörn (2008) får vi ta del av en kvalitativ studie som forskar kring ämnena identitet och 

social tillhörighet hos tre andra generationen invandrare från Östergötland. Tyngdpunkten i 

uppsatsen låg på att ta reda på hur respondenterna såg på sig själva vad gäller tillhörighet och 

identitet men även också hur det faktum att föräldrarna hade en utländsk bakgrund påverkat 

dem (Styrbjörn, 2008).  Det som man kommit fram till är att respondenterna verkar ha en så 

kallad flytande identitet med vilket författaren menar att de varken ser sig själva som helt 

invandrare eller svenskar och att det är svårt att avgöra om föräldrarnas ursprung påverkat 

dem på något sätt då ett slags generationsbyte gjort dem mer liberala och styrt dem mot en 
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individualism där de väljer att skapa sin egen identitet oberoende av deras kulturella bakgrund 

(Styrbjörn, 2008:25)  

Jag anser att man använt sig av ett alldeles för lågt antal respondenter för att kunna påstå att 

denna studie står på en stabil grund. Jag skulle vilja påstå att detta resulterat i förlusten av en 

del viktiga aspekter vad gäller tillhörighet, identitetsskapande och vad som kan påverka detta, 

även om en del intressanta slutsatser kunde dras från den. Det råder stora skillnader om man 

till exempel ser till Kamali och Rojas studier av verkligheten där de dokumenterat ett 

utanförskap som finns hos invandrare som Styrbjörn inte alls berör fastän statistiken samt 

tidigare studier påvisat det.  

 Ghoghai et al. nämner även i sin studie Mauricio Rojas som utfört undersökningen ”Sveriges 

oälskade barn- att vara svensk men ändå inte”, som handlar om invandrarungdomars 

upplevelse av främlingskap och hur det är att växa upp i Sverige. Rojas beskriver hur det 

svenska samhället endast betraktar invandraren som ett problem och dessutom skyller alla 

existerande samhällsproblem på invandraren, vilket fråntar samhället sitt ansvar i det sätt de 

mottagit invandraren eller vilka faktorer som från samhällets sida varit bristfälliga och i sig 

hindrat integrationsprocessen. Ungdomarna i denna studie menar att de tvingas leva med en 

känsla av utanförskap och att de p.g.a. förutfattade fördomar blir utpekade som en enhetlig 

grupp som har blivit stigmatiserade och ständigt kopplade till den negativa bild som samhället 

skapat av invandrare (Ghoghai et al. 2010:11). 

4. Teori 

4.1 Stigma och syndabocksteori 

Goffman (2001) skriver i sin bok ”Stigma” att termen skapades av grekerna i syfte att 

symbolisera fysiska kännetecken för att påpeka ovanliga eller förringande attribut i en 

individs moraliska status. Symbolerna skar eller brände man in i individens kropp och 

påvisade att dess bärare var en slav, brottsling eller helt enkelt en utstött som till varje pris 

måste undvikas (Goffman, 2001: 11).  

Han säger vidare att vid vissa av de tillfällen som en främling befinner sig i vår närhet kan vi 

upptäcka vissa icke åtråvärda egenskaper hos denne som skiljer honom från den grupp man 
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placerar honom i. Därför ser vi honom inte som någon vanlig och komplett person, utan 

förminskas till att endast vara en utstött och märkt individ. Att ”brännmärkas” på detta sätt 

innebär ett stigma speciellt då den vanhedrande påverkan är ansenlig. Goffman skiljer på en 

individs virtuella sociala identitet som står för den karaktär vi tilldelar människor genom våra 

intryck och den faktiska sociala identiteten. Författaren menar att vi redan vid första anblicken 

av en främling kategoriserar denne och tilldelar honom den sociala identitet som vi anser att 

en person med hans egenskaper ska ha (Goffman, 2001: 11-12).  

Det finns enligt Goffman tre olika typer av stigma och dessa är; fysiska missbildningar, brister 

i ens personliga karaktär samt tribala såsom ras, nation och religion-betingade. Den 

sistnämnda typen kan gå i arv i generationer men inom alla tre typer av stigman påträffas ett 

överensstämmande sociologiskt inslag. Detta är; en individ som skulle kunna ha accepterats i 

samhället men råkar ha ett tydligt särdrag som resulterar i att denne av de som möter honom 

blir bemött med ett avståndstagande som inte alls tar hänsyn till hans övriga egenskaper som 

möjligen skulle kunna ha gett upphov till en gemenskap. Han innehar ett stigma och 

divergerar på ett icke acceptabelt sätt från uppställda förväntningar (Goffman, 2001: 14). 

Författaren benämner alla som inte avviker från förväntningar på ett negativt sätt för de 

normala. Eftersom de normala är övertygade om att den person som bär ett stigma inte är helt 

mänsklig försämrar de dennes livsmöjligheter genom diskriminerande åtgärder. Detta sker 

dock ofta på ett omedvetet plan. De normala framställer en stigmateori i syfte att deklarera 

den stigmatiserade som underlägsen och även intala sig själva samt andra att denne utgör en 

fara. Dessutom använder man sig av särskilda ”stigmatermer” såsom krympling och idiot eller 

tillskriver individen ännu fler defekter på grund av en enda eller andra önskvärda dock 

fördömda egenskaper som exempelvis synskhet (Goffman, 2001: 14-15). 

Asplund (1989) talar (med referering till den franske samhällsforskaren René Girard) i sin bok 

"Rivaler och syndabockar" om makt som finns i många olika nivåer och bemärkelser. Han 

säger vidare att det finns två huvudmekanismer i begreppet makt och dessa är det mimetiska 

begäret- och syndabocksmekanismen. Det mimetiska begäret beskriver han som en slags 

maktkamp som representerar ett scenario där en person eftertraktar ett visst objekt av den 

enda anledningen att någon annan vill ha det. Syndabocksmekanismen kan således beskrivas 

som en slags förlängning av den förstnämnda då en slutgiltig maktutövning genomförs där 

kollektivet utsett en av dess medlemmar som syndabock som får ta skulden för allt ont och 
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därmed därför skall avlivas. På så sätt blir syndabocksmekanismen en process som gör slut på 

det förstnämnda mimetiska begäret eller mimetiska kris som uppstått (Asplund, 1989:25).  

Asplund beskriver händelseförloppet som ett slags krig där inledningsvis ”alla slåss mot alla”, 

vilket alltså leder till det mimetiska begäret eller krisen men som sedan övergår till ett krig där 

”alla slåss mot en” och därmed har en syndabock skapats (Asplund, 1989:32) Han poängterar 

också att det mimetiska begärets mekanism leder till syndabocksmekanismen som i sin tur 

leder till kulturen och religionens uppkomst. Kulturen i detta fall grundar sig alltså på en 

maktkamp och dess blodiga slut (Asplund, 1989:25). 

 Enligt Asplund finns det några förutsättningar som måste finnas för att 

syndabocksmekanismen skall kunna verka. Dessa är bl.a. att syndabocken måste vara 

godtyckligt utvald, alltså kunna vara vemsomhelst samtidigt som det är fördelaktigt om denne 

person redan delvis står utanför kollektivet. En annan förutsättning är att alla medlemmar av 

kollektivet måste vara delaktiga i dödandet av syndabocken.  Dessutom måste alla i 

kollektivet vara övertygade om att den mimetiska krisen var förorsakad av just syndabocken 

även om denne i realiteten är oskyldig. Slutligen måste syndabocken vara ensam och isolerad 

så att ingen kan utkräva hämnd på kollektivet. Därför är valet av syndabock viktigt om man 

skall uppnå fred, lag och ordning och slippa hämndaktioner som aldrig tar slut. Därför söks 

syndabockar bland de ”svagare” i samhället såsom slavar, krigsfångar, lemma och främlingar 

som ingen vill ha att göra med (Asplund, 1989:32–33). 

4.2 Social Interaktion  

Enligt Goffman har individer en reciprok inverkan på varandras aktioner och beteende då de 

befinner sig i varandras närvaro och detta kallar han för interaktion eller möte. Och i dessa 

interaktioner tilldelas individer en social roll som står för förverkligandet av rättigheter och 

skyldigheter som är bundna till en viss status (Goffman, 2009: 23). 

Goffman (2009) poängterar att samhället är konstruerat på så sätt att alla personer som 

innehar särskilda sociala attribut även har rätt att av andra människor förvänta sig en 

tilldelning av ett visst värde och behandling som är kopplad till detta värde. Han säger vidare 

att det tillkommer en annan viktig detalj i denna samhällsordning, nämligen att den individ 

som säger sig inneha vissa sociala egenskaper även måste vara den han påstår att han är. Detta 

innebär alltså att individiden själv genom en såkallad moralisk press, tvingar andra 
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runtomkring att acceptera den definition av situationen som denne erbjuder när denne 

antingen uttryckligen eller mer underförstått låter påvisa vilken sorts individ han är och 

därmed även hur han bör värderas och behandlas. Eftersom detta i sin tur leder till att denne 

ger avkall på allt annat han inte anser sig vara, kan han inte heller förvänta sig att behandlas så 

som individer av den andra sorten skulle ha behandlats (Goffman, 2009: 21).  

Goffman hävdar att det ibland förekommer definitionsstörningar med vilket han menar 

händelser eller beteenden som motsäger det redan etablerade definitionsförslaget. I de fall där 

individen tar till korrektiva åtgärder för att reparera den egna situationsdefinitionen refererar 

man till försvarsåtgärder medan det kallas för beskyddande åtgärder eller taktkänsla då 

ingripandet är grundat på att avhjälpa någon annans framställda definition som riskerar att 

sönderfalla. Goffman påstår även att få intryck skulle kunna bestå om inte dessa 

försvarsåtgärder utfördes eller taktkänsla visades av andra vid mottagandet av dessa intryck 

(Goffman, 2009: 21).  

4.3 Vitala faktorer för integration 

Touraine (2003) lyfter fram vikten av att kritisera idén av ett samhälle som tvunget omfattas 

av kulturell enformighet vad gäller både tankesätt, religion eller etnicitet, i sin bok, ”Kan vi 

leva tillsammans?”.  Han hävdar även att det är desto viktigare att ta avstånd från den klyfta 

som fortgående blir större mellan en enformig marknad och uppdelningen i olika grupper. 

Den politiska demokratin måste förenas med en kulturell mångfald som grundar sig på 

subjektets frihet. Touraine säger vidare att ett mångkulturellt samhälle bara är möjligt om man 

utgår ifrån en: ”universalistisk princip som ”tillåter kommunikation mellan socialt och 

kulturellt olikartade grupper (Touraine, 2003: 234). 

Touraine påstår att det finns ett villkor för att det mångkulturella samhället skall vara möjligt 

och det är att den universalistiska principen inte får styras av idén att en särskild typ av social 

organisation eller typ av personligt liv, betraktas som det normala eller högre stående än 

andra. Denna princip kräver respekt för alla människors frihet samtidigt som man inte 

accepterar någon form av utstötning. Dessutom låter man all form av kulturell identitet stöda 

sig på allas frihet och jämlikhet istället för social ordning, tradition eller den allmänna 

ordningens behov (Touraine, 2003: 234). 



 

16 

 

Författaren menar även att det finns två konträra solutioner på integrationsfrågan vilka är att 

antingen assimilera den invandrare befolkningen eller att organisera dem i homogena samfund 

med eget självstyre. Dessvärre kan man med dessa två lösningar inte förverkliga konceptet av 

ett mångkulturellt samhälle då de per definition går emot dess existens (Touraine, 2003: 264). 

 Assimilation har bara varit den mest framträdande lösningen i nationer med en hög grad 

invandring från länder som kulturellt sett varit väldigt likt mottagarlandet. Så var fallet med 

Argentina som alltsedan första världskriget lyckats att ta emot och assimilera de italienare och 

spanjorer som kommit till landet. Touraine hävdar dock att Argentina bör ses som ett 

undantag då det i Europa och Nordamerika idag skulle vara väldigt svårt att replikera då dessa 

områden varken har öppna gränser eller någon större ekonomisk tillväxt. Han ger även 

exempel på afro-amerikanerna i USA och nordafrikanerna i Frankrike där försök till total 

assimilering visserligen genomförts men även visat att detta inte hindrar omfattande negativa 

reaktioner och fördomar (Touraine, 2003: 265). 

Den andra lösningen som Touraine nämner är alltså att den invandrade befolkningen 

samordnas i gemenskaper och ges självstyre vilket är vad som skett i det så kallade 

”Chinatown” i Frankrike och USA och med turkarna i Tyskland (Touraine, 2003: 265). 

Eftersom den första lösningen går ut på att tillintetgöra de olika kulturerna i syfte att skapa en 

enda nationell kultur och den andra visserligen accepterar mångfald men inte etablerar någon 

slags kontakt mellan olika grupper kan de inte betraktas som förenliga med ett mångkulturellt 

samhälle. Den sistnämnda lösningen kan för övrigt inte heller motverka ojämlikhet eller 

segregation som drabbar minoriteter i samhället (Touraine, 2003: 266). 

Touraine konstaterar att det vad gäller integrationsproblematiken är viktigt att försöka föra 

samman olika kulturer i människornas personliga erfarenheter och liv om man vill uppnå ett 

integrerat och mångkulturellt samhälle. Man skall alltså undvika att betrakta det 

mångkulturella samhället som ett symposium mellan olika kulturer eller grupper då detta kan 

leda till menlig disharmoni angående invandring. Han förklarar vidare att om man exempelvis 

skulle se invandringen till Frankrike som bestod av nordafrikaner, afrikaner eller turkar, som 

ett möte mellan de två starkt åtskilda religionerna islam och kristendom finns det stor risk att 

kristendom som står för en majoritet av samhället inser att den som en gemenskap innehar 

svagheter och därför befinner sig i en hotfull position gentemot den ”nya” möjligen även 

starkare gemenskapskulturen som är på väg in i samhället. Den naturliga reaktionen blir 

därför att mottagarkulturen eller landet gör allt i sin makt för att tygla detta hot genom att 
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assurera den nya gruppens isolering och även om den kan vara delaktig av det ekonomiska 

livet ändå inte integreras med samhället i övrigt (Touraine, 2003: 266). 

Han drar således slutsatsen att ett mångkulturellt samhälle inte kan finnas så länge en 

majoritet ger det egna sättet att leva ett ”universellt värde” (Touraine, 2003: 271). Integration 

är orealiserbar om de metoder den ställer sig bakom innebär mer rigorösa regler och 

konformitetskrav. Detta leder oss till konklusionen att integration endast kan bli lyckad om 

dess huvudmål skiftas från samhället till individen och dess värde genom att visa 

konsideration inför dennes identitet på såväl etnisk och religiös som på familjemässig- plan 

(Touraine, 2003: 365- 366). 

5. Metod 

Denna undersökning bygger på kvalitativ metod och består av både intervjuer och en 

litteraturstudie. Den kunskap som har erhållits och analyserats i samband med studien 

kommer i huvudsak från de intervjuer som genomförts med åtta andra generationen 

invandrare vars föräldrar har utomeuropeisk bakgrund samt teoretisk data som varit adekvat 

för undersökningens syfte.  

5.1 Datainsamling och tillvägagångssätt 

Jag använder mig av kvalitativa intervjuer vid insamlande av den empiriska informationen.   En 

person som lämnar ifrån sig information kallas för uppgiftslämnare eller respondent ( Lekvall  

&  Wahlbin,   2001 ) .  Enligt  Ejvegård (1996) kan intervjuer på ett smidigare sätt ge uttryck 

för respondenters intryck,   känslor och vad som möjligen kan sägas mellan raderna eller det 

som annars kanske inte hade ansetts vara av viktig karaktär. Med tanke på min vilja att utföra 

mer ”fria” intervjuer i syfte att få fram just den typ av ”oplanerad” information som 

författaren nämner, valde jag att skapa semistrukturerade intervjuer som är mer informella, 

flexibla och bidrar till att göra respondenten mer mottaglig för att bidra med information.  

 

Som redan nämnts utfördes datainsamlingen till denna studie genom åtta semistrukturerade 

intervjuer samt en litteraturstudie innefattande mitt huvudämne som är integration och dess 

beståndsdelar. Jag valde denna metod eftersom den är bäst lämpad för att kunna uppfylla 
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syftet med undersökningen som söker efter mer kvalitativ och djup kunskap inom ämnet 

integration. Intervjuerna hjälpte mig att förstå det jag försöker undersöka samtidigt som 

litteraturstudien hjälpte mig att få en grundläggande kunskap i ämnet. 

Litteraturstudien var till en början ganska omfattade eftersom ämnet integration är brett i sig. 

När jag påbörjade mitt sökande efter litteratur fann jag därför en hel del material. Jag insåg 

snabbt att även om mycket av det jag funnit var användbart gick det inte att ta med allt och 

samtidigt genomföra en undersökning med ett klart syfte. Jag gjorde därför klart för mig själv 

att även om jag visserligen gick igenom och läste allt material, bara skulle ta med sådant som 

hade en direkt anknytning till undersökningens syfte samt hade en klar koppling till mitt 

ämne. Därför sorterade jag upp materialet i två olika delar, en för det som skulle användas och 

en för sådant som inte var tillräckligt relevant för att tas med i min litteraturstudie. Sedan 

studerade jag all litteratur som skulle användas och markerade samt antecknade de avsnitt 

som skulle kunna komma till användning och hade direkt koppling till mitt syfte. 

De åtta intervjuerna som jag genomförde resulterade sammanlagt i 24 sidor text och enligt 

respondenterna själva tog det dem ca 40 minuter vardera att besvara frågorna. Jag använde 

mig av en intervjuguide för att kunna strukturera upp intervjuerna. Dessa består av en del 

slutna men mestadels öppna frågor som även åtföljs av följdfrågor i syfte att i enlighet med 

Trost (2005:23), låta respondenterna ta upp sådant som de anser vara viktigt samtidigt som de 

håller sig till ämnet. De inledande frågorna var konstruerade för att få grundläggande 

bakgrundsinformation om respondenterna. Därefter följde lite mer ingående frågor angående 

ursprung, identitet, tillhörighet, etnicitet, integration och hur de själva kände inför och vad för 

slags erfarenheter de hade i samband med de här begreppen. Många av frågorna följdes som 

sagt av följdfrågor för att ge respondenterna en möjlighet att gå in djupare och ge en tydligare 

bild av hur de själva upplevde de olika företeelserna (Se bilaga 1, frågeguide).  

Eftersom respondenterna bodde olika städer och vissa på grund av tidsbrist uttryckte en vilja 

att besvara frågorna via e-mail tog jag ett medvetet val att låta samtliga respondenter göra det, 

i syfte att intervjuerna skulle genomföras under likadana förutsättningar. Jag talade även om 

för samtliga att de skulle kontakta mig om de undrade något vad gällde undersökningen eller 

själva intervjuguiden samtidigt som jag bad dem att besvara frågorna så tydligt och utförligt 

som möjligt, vilket de gjorde. Dessutom kontaktade jag dem igen om något i deras svar 

krävdes ytterligare förklaring från deras sida, vilket dock bara behövdes vid ett fåtal av 

intervjuerna. 
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5.2 Urval 

Urvalet i denna uppsats bestod av fyra män och fyra kvinnor från 18 och kring 30 års-åldern. 

Samtliga är födda i Sverige och har föräldrar med utomeuropeisk härkomst. Jag valde att 

intervjua både kvinnor och män eftersom denna undersökning inte ämnar ta upp något 

genusperspektiv åt endera hållet utan snarare vill forska kring integrationsproblematiken i 

helhet.  

Informanterna i urvalsgruppen valdes alltså ut genom ett så kallat ”Snow-ball" urval 

(Creswell, 2007:127). Detta innebär att jag kontaktade bekanta till mig som i sin tur 

rekommenderade personer ur deras egen bekantskapskrets till mina intervjuer. En av 

informanterna hittade jag via en bekant som tillhör en grupp som regelbundet erbjuder unga 

med invandrarbakgrund, läxhjälp. Jag följde med för att prata med de som personen i fråga 

hade rekommenderat och en av dem valde att ställa upp som respondent. En del kontaktade 

jag per telefon och andra via e-mail för att kunna berätta mer utförligt vad studien gick ut på.  

Det var viktigt för mig att jag själv inte hade någon personlig relation till informanterna. 

Dessutom var samtliga medverkande tvungna att uppfylla uppsatta kriterier vilka var att de 

hade fyllt minst 18 år, var svenskfödda och dessutom hade föräldrar med utomeuropeisk 

bakgrund. Dessa kriterier är väldigt viktiga för att kunna uppfylla undersökningen syfte och 

därför har jag varit mycket noggrann med att informanterna verkligen uppfyllt dem innan 

intervjuerna påbörjades. Detta för att kunna urskilja möjliga mönster av intresse för 

undersökningens syfte.  

Integration och identitet i relation till varandra är ett av huvudämnena i denna undersökning 

och enligt Trost och Levin (1996:12) sker identitetsskapande i interaktion med samhället. Då 

de flesta i högre grad kommer i kontakt med samhället i samband med högre utbildning och 

arbetsmarknad från 18 års ålder och även p.g.a. studiens känsliga karaktär, valdes detta som 

ett ålderskriterium. 

 

5.3 Validitet och reliabilitet 

Holme och Solvang hävdar att varje undersökning har en målsättning och denna är att utvinna 

så pålitlig information som möjligt ( 1997 ) .  När man verkställer en studie är det väsentligt att 

 den behandlar just det som formulerats i syftet. Detta innebär att  den bör ha en hög validitet.  
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 Det är även essentiellt  att man undersöker på ett tillförlitligt sätt,   med vilket menas att 

reliabiliteten måste vara god.  Det faktum att  validitet och reliabilitet står i relation till 

varandra gör det omöjligt att exkludera den ena och uppmärksamma den andra ( Patel  & 

 Davidson, 1994 ) .   Giltighet och relevans är två grundläggande beståndsdelar inom validitet 

som handlar om förhållandet mellan det som skall undersökas och konkret data. Detta leder 

oss till en tänkvärd fråga vilken handlar om huruvida de data som genereras representerar det 

aktuella fenomenet eller inte ( Johannessen  &  Tufte   2007 ) .   

 

Reliabilitet inbegriper studiens data samt hur den revideras och tillämpas.  Man kan testa 

informationens  reliabilitet genom att verkställa samma undersökning vid upprepade tillfällen 

eller  med olika forskare. Om man får likartade resultat samtliga gånger är reliabiliteten god 

( Johannessen  &  Tufte   2007 ) . Holme och Solvang menar att man kan öka reliabiliteten genom 

att utöva stor noggrannhet och uppmärksamhet under hela forskningsprocessen.  Alternativt 

kan man skapa en slags manual med bestämmelser  och rutiner för de olika stadierna i 

undersökningen och även se till att inga felaktiga inmatningar görs ( Holme  &  Solvang,   1997 ) .  

 

 

Då denna undersökning handlar om upplevelse av integration hos andra generationen 

invandrare och mina respondenter hör till just denna grupp och därmed blir en del av 

forskningsobjektet,  förutsätter jag  att den empiri som erhålls med hjälp av intervjuerna är en 

korrekt bild av verkligheten.  I syfte att ge respondenterna en möjlighet att komplettera om de 

ansåg att något fattades har jag beslutat att låta respondenterna ta del av det empiriska 

materialet, vilket har höjt reliabiliteten i studien. Dessutom har jag under studiens gång varit 

mycket noggrann och uppmärksam vad gäller både det empiriska och teoretiska materialet 

genom att bl.a. gå igenom materialet vid upprepade tillfällen. Detta leder till att jag utövar 

ansenlig precision i min undersökning. 

  

 

 Eftersom respondenterna företrädesvis svarat enhetligt och det därmed går att dra 

allmängiltiga slutsatser av hur ett visst fenomen fungerar, är  reliabiliteten hög. Jag har även 

under studiens gång på ett konsekutivt sätt kontrollerat att det material som samlats in 
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uppfyllde kravet att vara relevant för det som skulle undersökas och därför  är också 

validiteten hög. Då mina teoretiska källor består av giltig information som berör just mitt 

forskningsområde, anser jag dem vara pålitliga. Man skulle kunna hävda att något av 

materialet borde vara publicerat mer nyligen men då de ämnen som tas upp fortfarande är 

aktuella och applicerbara på dagens samhälle, är min bedömning att de stämmer överens med 

verkligheten  (Zekarias, 2003). 

5.4 Metoddiskussion 

Under detta avsnitt skulle jag vilja ta upp och diskutera det material som använts till denna 

undersökning och nämna de faktorer som kan ha bidragit till en del svagheter i studien. 

Respondenterna består ju som bekant av åtta andra generationens invandrare och det kan 

diskuteras om antalet är passande för att kunna appliceras på samhället i stort. Det finns en 

möjlighet att man skulle kunna hävda att syftet skulle kunna kräva ett större eller mindre 

antal. Det bör därför belysas att det inte finns några specifikt uttalade direktiv att utgå ifrån 

angående vilket antal som kan anses vara tillräckligt, för få eller för många inom den 

kvalitativa metoden. Därför vill jag som författare och utövare av denna metod poängtera att 

det antal jag valt i sig kan ha brister och även ha påverkat resultatet. Hur vet man vilket antal 

som bäst kan leda till information som ger mervärde till undersökningen?  

Detta är svårt att veta men med tanke på att respondenterna allmänt sett faktiskt har olika 

bakgrunder och inte har någon direkt koppling till varandra och den kvalitativa metoden hellre 

ser till djupare kunskap av ett fåtal personer än allmän kunskap hos en större grupp, anser jag 

ändå att antalet kan vara rimligt för en magisteruppsats.  

En annan punkt jag skulle vilja belysa är huruvida och vilken typ av djupare insikt som den 

kvalitativa metoden givit denna uppsats. Det är viktigt att nämna att de frågeställningar denna 

uppsats ämnar besvara handlar om ”hur” och ”varför” saker är som de är. Därför passar den 

kvalitativa metoden bättre för att få djupare kunskap av denna karaktär än den kvantitativa 

som är mer lämpad att besvara frågor som ”hur mycket” och ”hur många”. Men först bör 

nämnas att man för att fullständigt kunna besvara frågan vilken metod som passar bäst till en 

viss studie skulle man egentligen behöva göra en jämförande studie av samma ämne men med 

olika metoder. Detta leder oss till en fundering kring huruvida mina kvalitativa intervjuer lett 

till en djupare insikt kring integration. Vi bör lägga på minnet att som med mycket annat inom 

denna typ av forskning lämnas ju en del åt att tolkas av författaren. Men jag vill ändå påstå att 
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den typ av frågor som användes till intervjuerna lämnade utrymme för respondenterna att ge 

mer uttömmande svar eftersom följfrågor fanns av typen ”Hur kommer det sig, på vilket sätt, 

hur hade du velat ha det, vilka känslor/associationer väcks hos dig”? Frågor som exempelvis 

handlade om deras syn på ursprung, umgänge, känsla av delaktighet jämfört med en 

svenskfödd och betydelsen av identitet, etnicitet och dess roll i integrationsfrågan för just dem 

och hur de upplevde att detta påverkas av hur andra identifierar dem, gav också det 

respondenterna chans att reflektera mer kring sina egna känslor, associationer, upplevelser 

och åsikter. Men också kring hur deras liv integrationsmässigt sett ut från det att de föddes 

framtill idag och dela med sig av detta till denna studie. Eftersom frågorna öppnat upp och 

gett respondenterna möjlighet att svara på ett mer beskrivande sätt skulle jag vilja säga att 

dessa intervjuer faktiskt lett till stoff av kvalitativ art som gett oss mer insikt i deras egen 

upplevelse och erfarenhet av integration. 

Jag har som författare en begränsad tidsperiod att ägna åt undersökningen. Dessutom uttryckte 

många av respondenterna som för övrigt bor i olika städer, en önskan att besvara mina frågor 

via e-mail. I syfte att behandla samtliga respondenters svar under likadana omständigheter 

beslöt jag att låta samtliga besvara frågorna via email och även detta kan ha påverkat studiens 

karaktär. Resultatet och slutsatserna kan ha påverkats på så sätt att de tolkningar som skulle 

kunna ha gjort av respondenternas exempelvis kroppsspråk, tonläge och även ärligheten i 

själva svaren som skulle ha getts vid personliga intervjuer, möjligen inte fullständigt kunnat 

fångas.  

Men för att väga upp för detta är intervjuguiden utformad på sådant sätt att respondenten ges 

tillfälle att ge välformulerade, uttömmande och genomtänkta svar då även följdfrågor skapats. 

Dessutom öppnade jag vägen till fri kommunikation mellan oss genom att förklara för 

respondenten att de när som helst kunde kontakta mig om någon fråga krävde ytterligare 

förtydligande, samt bad dem om tillåtelse att återkomma till dem i de fall jag själv undrade 

över deras svar. Dessutom tror jag att de kunnat vara något mer ärliga i sina svar då en email 

intervju inte genomförs i närvaro av en annan part. Detta kan möjligen bida till att 

respondenten inte känner att denne kan bli dömd i den stund han svarar på frågorna och därför 

inte behöver omformulera sanningen i syfte att undvika detta.  

 

Vissa frågor kan anses vara personliga och även om anonymitet utlovats finns alltid risken att 

respondenterna inte vågar svara helt sanningsenligt vilket är en risk med metoden som är svår 
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att undkomma. De svagheter som kan finnas med de teorier som använts till denna 

undersökning skulle kunna vara det faktum att det finns olika tolkningar av exempelvis de 

begrepp såsom, integration, identitet samt tillhörighet som är centrala för denna studie. Sätter 

man detta i relation till respondenterna egna tolkningar av dessa finns risken att dessa inte 

överensstämmer helt och hållet och att det därmed uppstår ett gap. Men jag skulle vilja att det 

är just dessa tolkningar av den egna realiteten som ger mervärde till studien då man får inblick 

i hur saker och ting fungerar i både teorin samt i individens egna upplevda verklighet samt de 

motsättningar och likheter som finns däremellan. 

5.5 Etiskt förhållningssätt 

Eftersom en hel del känslig och personlig information ofta uppkommer under intervjuer som 

behandlar ämnet personlig upplevelse av integration har jag bestämt att följa vissa etiska 

principer. En av dessa är visserligen att respondenterna skulle ha fyllt 18 år men det finns 

även en hel del annat man som forskare bör tänka på ur etisk synvinkel.  

 

Redan innan genomförandet av intervjuerna var jag till exempel noga med att tala om vem jag 

är, vad syftet med undersökningen är samt att redogöra för mitt tillvägagångssätt. Då det är 

viktigt att respondenten ger sitt samtycke till medverkan, informerade jag dem även om att det 

hela var helt frivilligt och att de närsomhelst kunde välja att avbryta sin medverkan, utan att 

behöva förklara sig (Larsson, 2005-119). Dessutom informerade jag dem om att deras svar 

och identitet inte skulle redovisas på något sätt som kunde avslöja deras identitet utan de 

skulle få förbli anonyma och informationen endast användas i forskningsyfte. Därför kommer 

deras namn att vara fingerade men däremot kommer bostadsort och ursprungsland inte att 

ändras då det dels kan vara betydelsefullt för undersökningens syfte men även inte direkt 

avslöjar deras identitet. Det finns för övrigt en risk att respondenten p.g.a. vetskapen om 

anonymitet råkar avslöja mer än vad denne tänkt, därför kommer sådan information som inte 

direkt bidrar till studien ej att tas med ibid. 

Jag som forskare har inte bara ett ansvar gentemot mina respondenter utan även mot andra 

forskare, ämnet i sig samt vetenskapen i stort. Därför var det viktigt för mig att forska kring 

ett ämne som inte bara jag själv fann intressant utan som även kan bidra med något 

samhällsnyttigt och användbart för att påverka eller i bästa fall förändra en viss situation 

(Kvale, 1997:105). 



 

24 

 

5.6 Analysprocessen 

Den metod som användes för analysdelen av denna undersökning var utifrån en induktiv 

tematisk analysmodell (Langemar, 2008). Detta innebär att undersökningens 

grundkonstruktion inte bygger på några på förhand bestämda teorier eller frågeställningar. 

Den kunskapstoft som studien grundar sig på har istället kommit ifrån intervjuerna. Då 

intervjuerna redan var besvarade i skriftlig form behövde de inte transkriberas från tal till 

skrift, men däremot studerades varje intervju flera gånger med stor noggrannhet och viktiga 

meningar samt ord, markerades kontinuerligt. Dessa kunde därefter kategoriseras under några 

preliminära huvudteman som erhölls. Dessa så kallade teman visade sig röra sig inom ett 

tämligen stort område och därför beslöt jag att endast använda de teman som kunde knytas an 

till studiens syfte samt besvara dess frågeställningar. Därefter gick jag igenom materialet och 

de olika temana på nytt för att försäkra mig om att inget hade missats, satts in under rätt rubrik 

samt för att ge dessa teman en slutgiltig benämning (Langemar, 2008).  

Materialet inom de olika teman förkortades slutligen ytterligare och endast de citat som bäst 

beskrev studiens ämne togs med, i syfte att förtydliga det som var av vikt. Dessa moment 

resulterade i fem olika teman, vilka är; identitet, etnicitet, integration 

och avgörande/bristfälliga faktorer för integration (se analyskapitlet). 

Kort sagt skulle denna del av studien kunna beskrivas som så att man först samlar in det 

empiriska materialet och sedan bearbetar, strukturerar och analyserar detta för att slutligen 

koppla det hela till de teorier som jag diskuterat och presenterat i teoriavsnittet och tidigare 

forskning. 

6. Empiriskt material 

I detta avsnitt tas de mest framträdande aspekterna av de genomförda intervjuerna upp. Dessa 

berörs under fem olika rubriker och de tre första handlar om respondenternas upplevelse av 

identitet, etnicitet och integration. De två nästkommande och sista rubrikerna behandlar 

respondenternas syn på vad som varit avgörande respektive bristfälligt för deras integration. 

Men jag inkluderar dock även en kort presentation av respondenterna nedan. 
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Arash är 22 år gammal, lärarstuderande på gymnasienivå och uppvuxen i Helsingborg och 

hans föräldrar kommer ursprungligen från Iran. 

Rana är 22 år gammal, lärarstuderande på förskolenivå, från Göteborg och hennes föräldrar 

kommer ursprungligen från Pakistan.Lee är 19 år gammal, studerar kemi på högskola och bor 

i Göteborg. Hennes föräldrar kommer ursprungligen från Thailand. 

Sara är 22 år gammal, går receptarieprogrammet på högskolenivå, uppvuxen i Göteborg och 

hennes föräldrar kommer ursprungligen från Afghanistan. 

Nahid är 20 år gammal, läser språkkurs på högskola, boende i Göteborg och hennes föräldrar 

kommer ursprungligen från Turkiet. 

Mike är 24 år gammal, studerar byggteknik och design på högskola, uppvuxen i Stockholm 

och hans föräldrar kommer ursprungligen från Eritrea. 

Diego är 18 år gammal, studerar hotell och turism på gymnasiet, uppvuxen i Stockholm och 

hans föräldrar kommer ursprungligen från Chile. 

Chris är 33 år gammal, utbildad fritidsledare, uppvuxen i Stockholm och hans föräldrar har 

rötter i Sydafrika. 

6.1 Respondenternas upplevelse av identitet 

De allra flesta av respondenterna upplevde begreppet identitet som något som förklarar ”vem 

eller vad man är”, ens personlighet, värderingar och den kultur man tillhör. En intressant 

aspekt av det hela är hur flertalet lät samhällets tolkning av vilken identitet de har, påverka 

hur de identifierade sig själva. De verkade inte ha svårt att svara på hur de upplevde begreppet 

i sig men det visade sig vara något svårtolkat och mångfacetterat. Men ett vanligt svar var 

alltså att identitet stod för vilka de var. Det var bara en av respondenterna som ansåg att hans 

identitet låg mycket i hans utseende. 

Det handlar om vem jag är i grunden. Värderingar, kultur, historia, vart jag 

kommer ifrån och vart jag ska (Mike, 24 år). 

Min fysiska genetik. Mina fysiska karaktärsdrag (Arash, 22 år). 
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Nahid (20 år) är en av de som starkt poängterade att alla borde ha rätt att forma sin egen 

identitet utan inblandning från någon annan. Men samtidigt ansåg sex respondenter att ens 

identitet i stor utsträckning påverkas av var man kommer ifrån.  

När jag hör ordet identitet så tänker jag på vad man är och ens personlighet. Alla 

bör ha rätten att forma sin egen identitet (Nahid, 20 år). 

Nahid som har rötter i Turkiet identifierar sig själv som svensk muslim medan samhället i 

övrigt enligt henne själv snarare identifierar henne som invandrare. Fyra av respondenterna 

hävdade att de såg sig själva som svenskar med utländska rötter, medan resterande fyra sa sig 

identifiera sig som invandrare och dessa är även de som ansåg att hur samhället identifierade 

dem kunde spela viss roll i hur de identifierade sig själva.   

Jag tror nog att utomstående människor skulle identifiera mig som en invandrare 

från ett fjärran land (Nahid, 20 år). 

De som står mig nära har samma uppfattning som jag har på mig själv. Men en 

utomstående skulle nog tänka att jag är en invandrare som försöker vara svensk 

(Sara, 22 år). 

En stor del av respondenterna identifierar alltså två identiteter hos sig själva, den svenska och 

den utländska. Det faktum att de är födda och uppvuxna i Sverige menar de har resulterat i 

den svenska delen av dem själva medan deras föräldrars ursprung och kulturella tillhörighet 

har bidragit till den utländska. En sak de alla har gemensamt är att de tycker att identitet är hur 

man ser på sig själv och vem man är. Men de ansåg även det viktigt att nämna att det svenska 

samhället och dess syn och bedömning av dem som individer har betydelse under 

identitetsskapandet. Vad händer då i de fall där den identitet som samhället tilldelar en inte 

stämmer överens med den man själv anser sig inneha? En av respondenterna framhöll vidare 

att detta hade inverkan på hennes självförtroende. 

 Hur det svenska samhället ser på mig ger mig förvirrade uppfattningar om mig 

själv och visst, det kan påverka självförtroendet (Arash, 22 år). 

Sara förklarade det hela som att hon kände det som att hon i svenskars ögon inte riktigt hade 

rätt att se sig som svensk. Det kan vara därför som hon är extremt noggrann med att följa de 

svenska normerna i umgänget med svenskar. Även om hon själv säger sig känna en 
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tillhörighet hos båda etniciteter och som hennes skyldighet att försvara både sin svenska och 

afghanska sida, känner hon sig ändå mer bekväm med andra afghaner än svenskar. Chris hade 

en lite mer lättsam syn på det hela även om han också ser sig som en person med två 

identiteter. 

Jag kan förstå deras tankesätt. Att jag är extrem vid att identifiera mig som en 

svensk. Jag kan själv komma på mig att när jag är hos svenskfödda svenskar vars 

föräldrar är svenska, är jag noga med hur jag uttrycker mig och hur jag beter mig. 

Men hos tjejer som är som mig kan jag andas ut och slappna av. Jag låter ingen 

kränka någon av mina två sidor, varken den svenska eller den afghanska. Hur 

svensk jag än blir, kan jag aldrig fly från mitt afghanska blod. Jag tillämpar den 

afghanska kulturen bland afghanska sammankonster och inom familjen, men när jag 

är i skolan eller på jobbet följer jag den svenska kulturen, gränsen drar jag vad 

islam säger (Sara, 22 år). 

Jag är svensk med lite extra krydda (Chris, 33 år). 

6.2 Respondenternas upplevelse av 

etnicitet 

Vad gäller begreppet etnicitet ansåg samtliga respondenter att det är en beskrivning av en 

grupp människor med gemensamt ursprung och egenskaper. Lee gick vidare och sa att detta 

gör att människor som har samma etniska bakgrund även känner en större social relation till 

varandra. Detta anser hon kan vara på både gott och ont då det alltid är bra att ibland ta sig ur 

denna sociala trygga bubbla och vara öppen för andra kulturer. Hon menar också att det 

faktum att hennes föräldrar har en etnisk bakgrund, som bl.a. utformar sig i form av ett annat 

språk och kultur, i viss mån skapat ett visst avstånd till att känna sig svensk. Men både Lee 

och Chris framhäver även positiva attribut som de tilldelar faktumet att ha föräldrar med 

utländsk härkomst. 

Man känner sig trygg och bekväm i sin cirkel med liknande människor men man ska 

inte blunda för vad som finns utanför. Tycker att folk ska lära sig att umgås mer med 

andra som inte har samma kultur och bakgrund (Lee, 19 år). 
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Det faktum att jag har en afrikansk bakgrund har bidragit till att jag har mer 

tolerans mot andra etniciteter (Chris, 33 år.) 

Det var bara ett fåtal av respondenterna som ansåg sig tillhöra både den svenska och utländska 

etniciteten. Det faktum att de är födda i Sverige har visserligen stor inverkan hos samtliga 

men få ansåg sig ändå helt uteslutet höra till den svenska etniciteten. Samtliga uppgav även att 

deras synsätt, värderingar och grad av öppenhet gentemot andra kulturer, påverkats av 

föräldrarnas etniska tillhörighet.  

Etnicitet är det man kommer ifrån och samtidigt var man är uppvuxen någonstans. I 

mitt fall är jag svenskafghan. Jag har skapat en etnicitet där man kan anpassa sig 

beroende på  vilken situation man är i  (Sara, 22 år). 

Det kan hända att turkiska normer och värderingar har påverkat mig och min syn 

på olika saker (Nahid, 20 år). 

Det har givit mig många olika syner på saker och ting men i stort har det gett mig en 

identitet att veta var mina föräldrar kommer ifrån och vad de har för 

etniskbakgrund (Rana, 22 år).  

Det märks på beteendet eftersom man är uppfostrad på ett visst sätt där föräldrarna 

är starkt influerade av den kulturen de växte upp med. Detta gör i sin tur att det 

även blir en del av min identitet, då jag växer upp och anammar vissa värderingar 

och synsätt (Mike, 24 år). 

Även om de flesta av respondenterna ansåg att deras etnicitet medverkat till mycket positivt i 

deras liv, bär många av dem ändå på en känsla av utanförskap i mötet med det svenska 

samhället, där det faktum att de har en annan etnisk bakgrund känns smärtsamt uppenbar. De 

har anammat sidor från både den svenska och utländska etniciteten men framhäver vikten av 

att känna till sin utländska etnicitet. 

Jag har lärt mig att vara den utstötte, den udda individen. Samtidigt har jag också 

lärt mig att uppskatta andra kulturer (Arash, 22 år). 

Jag ser positivt på min etnicitet och alla borde veta vad de har för etnisk tillhörighet 

(Rana, 22 år). 
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6.3 Respondenternas upplevelse av 

integration 

Det råder blandade åsikter vad gäller respondenternas upplevelse av integration. Flertalet 

upplever begreppet som en process där man för samman två grupper av människor där de 

fortfarande får behålla sina egenskaper men där huvudsyftet är att den ena gruppen tar till sig 

den andres seder och bruk.  

Integration är att man för samman personer som har olika kön, klass, religion, 

bakgrunder och etnisktillhörighet så att de kan leva i ett samhälle tillsammans. Jag 

känner mig integrerad för att jag kan språket och kan utrycka mig så att folk förstår 

mig och förstår mig på deras kultur. Men även att jag har kvar min egen kultur och 

förståelse för mitt språk osv (Rana, 22 år). 

Att man lär sig att anpassa till det samhället som man är bosatt i och bidrar till 

samhället, såsom utbildning och arbete (Sara, 22 år). 

De flesta respondenter verkar vara överens om att det faktum att de är uppvuxna i Sverige och 

fått ta del av den svenska kulturen lett till att de i viss mån kan känna sig integrerade i 

samhället. De anser också att en integrerad person bidrar till samhället och har kontakt med 

och behandlar alla lika oavsett bakgrund. Ett viktigt och återkommande tema är att många 

verkar anse att integration anses vara uppnådd när man har rätt att göra ”samma saker” som 

en svensk.  

Eftersom jag föddes och växte upp här och har gått i liknande dagis ,skola med 

samma villkor som en svensk så anser jag mig vara integrerad (Lee, 19 år). 

Någon som har kontakt med både svenskar och "icke-svenskar" och som inte har 

något emot någon från de båda sidorna. Personen behandlar och bemöter både en 

svensk och en invandrare lika och särbehandlar inte någon utav dem. En person 

som är öppen, mottaglig, fördomsfri och vidsynt (Nahid, 20 år). 

Nån som funkar bra i Sverige med sin kulturella härkomst kan anses vara integrerad 

(Chris, 33 år). 
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 Arash, Mike och Diego verkar ha en mindre positiv upplevelse av begreppet än övriga fem 

deltagare då alla tre mer eller mindre drar paralleller till en slags assimilation där de förväntas 

att eliminera sin invandrarbakgrund för att kunna bli accepterade eller integrerade i samhället. 

Diego menar mer specifikt att en invandrare inte har samma möjligheter som en svensk. Detta 

är intressant eftersom hela syftet med integration är just att alla skall ha samma rättigheter 

som skyldigheter och möjligheter i samhället. 

Integration känns ibland som ett kodord för assimilering. För mig är integration att 

man lär sig språket, sederna, arbetar/studerar. Assimilering innebär för mig att man 

kastar sin kulturella bakgrund och fullt ut tar till sig värdlandets, byta namn, fira 

samma högtider etc. (Mike, 33 år).  

Jag vet att det kommer dyka upp problem senare i livet på grund av att jag är 

invandrare. En invandrare har inte samma möjligheter som en svensk har. Och då 

snackar jag inte om städjobb. Självklart borde det vara annorlunda, alla människor 

har lika värde. Men tyvärr så funkar inte världen såhär (Diego, 18 år). 

Att man säljer sin själ och identitet för att bli accepterad av en nation 

med högre materiell standard. Intellektuellt känner jag mig integrerad. Jag förstår 

mig på det svenska samhället och jag vet hur jag ska gå till väga för att överleva. 

Jag känner dock inte att min karaktär och personlighet är tillräckligt integrerad för 

att fullständigt ta del av det svenska samhället (Arash, 22 år). 

En annan poäng som lyftes fram främst av Rana är de förutfattade meningar och fördomar 

som svenskar har om invandrare och dess konsekvenser. Detta är troligen händelser som 

befästs i den dagliga interaktionen dessa grupper emellan och det är därför svårt att undvika 

att se sambandet och hur detta kan bidra till problem med integration. Om integration 

förutsätter lika möjligheter för alla kan inget utrymme ges för fördomar och om en individ 

skall kunna fullt känna sig som en del av ett samhälle kan detta inte uppnås om denne 

samtidigt urskiljs som något annorlunda. 

Folk talar med en som om man inte förstod dem, överartikulerar orden. Vilket får en 

att tro att alla svenskar har fått uppfattningen att alla med invandrarbakgrund talar 

dålig svenska (Rana, 22 år). 
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6.4 Respondenternas upplevelse av 

avgörande faktorer för deras integration 

Det finns en del element som respondenterna i denna studie ansåg vara vitala för deras 

integration. Flertalet nämnde exempelvis vikten av att bo i ett område där dess invånare 

bestod mestadels eller åtminstånde till hälften av svenskar. Nahid betonade särskilt att hennes 

föräldrar till och med tog ett medvetet val att flytta från det område de bott i, i 15 år eftersom 

de ansåg att barnen skulle ges bättre möjligheter i samhället genom att gå i en skola i ett 

”svenskt” område. Nahid menar vidare att hennes integration underlättats av det faktum att 

hennes mor bott så pass länge i Sverige att hon kunnat hjälpa henne in i det svenska systemet. 

Det som har underlättat för mig med integrationen i samhället är att jag bor på ett 

område där majoriteten är svenskar. Mina föräldrar beslöt att flytta ifrån det 

invandrartäta område vi bodde i för vår framtids skull, språkets skull osv. Hur länge 

ens föräldrar varit i Sverige påverkar ju också barnens känsla för integration. Min 

mamma gick grundskolan här och har vidareutbildats sig och det har ju påverkat 

mig och mina studier i skolan genom att hon hjälpt mig med mina läxor när jag 

behövt hjälp och lärt mig om det svenska systemet osv. (Nahid, 20 år). 

Många av respondenterna menar att det sedan länge råder en bostadssegregation som gör det 

svårt för en integration att ta plats. Alla förutom en ansåg att bostadsområde och dess 

invandrartäthet kunde ha påverkan på upplevelsen av integration och delaktighet. En del säger 

vidare att de känner sig utstötta av det svenska samhället då de blivit placerade i invandrartäta 

områden och eftersom deras ekonomiska situation inte tillåter dem att flytta ”fastnar” de i det 

bostadsområde som deras föräldrar blivit tilldelade. De drar paralleller mellan svårighet att 

integreras samt bo i ett invandrartätområde. För att bli delaktig i det svenska samhället 

behöver man delta i just detta men så blir inte fallet om ens omgivning nästan uteslutande 

består av personer med utländsk bakgrund. Respondenterna menar dessutom att detta i sin tur 

leder till ett slags stigma där personer med utländsk bakgrund identifieras med sitt 

bostadsområde vars kännetecken är ”ghetto” och att detta i det långa loppet resulterar i sämre 

möjligheter för alla etniciteter som råkar bo just där. 

En ofrivillig anledning till att jag inte har kunnat lära känna så många svenskar är 

pga. bostadsmarknaden. Våra ekonomiska förutsättningar, samt den dåliga 
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planeringen av Miljonprogrammet har resulterat till att vi har blivit utstötta från 

"svenska" områden och placerade i oproportionellt invandrartäta orter (Arash, 22 

år). 

Gettoområden såsom Bergsjön och Rosengård i Malmö omnämns alltid negativt i 

media Detta påverkar ju ungdomars känsla av delaktighet eftersom de på något sätt 

blir stämplade som gettobor som har dåligt rykte och får sämre eller begränsade 

valmöjligheter när det gäller skola och framtida arbeten (Nahid, 20 år). 

En annan sak som respondenterna ansåg vara viktig för integration är att man som en person 

med en annan etnicitet ser till att lära sig det svenska språket men också tar till sig de seder 

och bruk som är norm i det land man befinner sig. Det är alltså en självklarhet att man gör 

dessa saker för att kunna passa in i och integreras i det svenska samhället. Familj verkar även 

spela viss roll då det hos dem verkar finnas en övergripande förståelse för att man faktiskt 

befinner sig i ett annat land än det egna och att saker och ting fungerar annorlunda i det nya 

landet, vilket man måst anpassa sig efter. Detta är något som verkar transkriberas även till 

barnen även om de är födda i Sverige. Det är även lika viktigt att man på något sätt bidrar till 

samhället antingen genom att arbeta och betala skatt eller gå i skolan. 

För mig är integration att man lär sig språket, sederna, arbetar/studerar. 

Utbildning underlättar för integration (Mike, 24 år). 

Att man lär sig att anpassa till det samhället som man är bosatt i och bidrar till 

samhället, såsom utbildning och arbete (Sara, 22 år). 

Min familj, min bror. Dom har alltid varit noga med att vi bor i Sverige och inte i 

Chile och det är annorlunda (Diego, 18 år). 

Det finns alltså flera olika saker som enligt deltagarna anses vara av vikt vid integration. Men 

det som i huvudsak ansetts vara bidragande till denna integration är den möjlighet de fått till 

att utbilda sig. Respondenterna tycks anse att utbildningen är den ultimata vägen till att vara 

integrerad och därmed få samma rättigheter som en svensk. De knyter alltså samman 

tillhörighet med att ha tillgång till utbildning och vara akademiskt bildad. Men det är ändå 

viktigt att nämna att flertalet ändå hävdar att detta inte är tillräckligt för att säga att de är helt 

och hållet integrerade. De anser nämligen att deras bostadsområde, ekonomiska situation, 
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utseende, karaktär och svårigheter på arbetsmarknaden alla bidrar till att de inte upplever sig 

som fullt integrerade i det svenska samhället. Men detta tar jag upp i nästa del. 

Utbildning är en avgörande faktor. Intellektuellt känner jag mig integrerad. Jag 

förstår mig på det svenska samhället och jag vet hur jag ska gå till väga för att 

överleva. Jag känner dock inte att min karaktär och personlighet är tillräckligt 

integrerad för att fullständigt ta del av det svenska samhället (Arash, 22 år). 

  

6.5 Respondenternas upplevelse av 

hinder för deras integration 

Det finns en hel del som respondenterna i denna studie lyfter fram som hinder för deras 

upplevelse av integration. Rana hävdar att det finns en klyfta svenskar och invandrare emellan 

och att integrationsfrågan degraderats till något som man bara pratar om men i realiteten inte 

gör något åt. Hon menar vidare att den utveckling vi går mot idag snarare leder till större 

separation och gränsdragning än integration. Man anser alltså att inte tillräckligt mycket görs 

för att integrera människor med annan etnisk bakgrund, i det svenska samhället.  

Idag är det mer separation mellan svenskar och invandrare. De pratar väldig 

mycket om integration men jag tycker jag ser mer åtskildhet än integration (Rana, 

22 år). 

Ett ämne som samtliga respondenter tog upp som ett hinder för deras integration är det faktum 

att de alla har karaktäristiska särdrag eller fysiska egenskaper som skiljer sig från det som 

anses vara typiskt svenskt. De har alltså ett annorlunda utseende som de anser kan hindra dem 

i deras integration. Många av respondenterna upplever nämligen att de blir annorlunda 

bemötta på grund av deras utseende eller att de t.ex. bär slöja. Många av respondenterna vill 

kunna känna sig integrerade då de växt upp i Sverige och delvis känner sig som svenskar. 

Men de känner samtidigt att de inte kan bli fullt accepterade som en del av det svenska 

samhället då deras fysiska egenskaper skiljer sig från normen och de på grund av dessa blir 

behandlade därefter. Integration måste ju bygga på att individen som vill bli integrerad även 

accepteras av samhället denne vill integreras in i. Men om inte denna acceptans finns eller är 

bristfällig kan en komplett eller ens lyckad integration givetvis inte uppnås. 
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Många blir rädda eller kanske tveksamma när de ser mig med slöja. Det har lett till 

att jag inte blir bemött på ett sätt som "Lisa Svensson" skulle bli i samma situation. 

Många går på utseendet och inte intellektet (Sara, 22 år). 

Karaktär. Fysiska egenskaper (Arash, 22 år). 

En gång hade jag dreadlocks det gjorde det svårt att få jobb. De sa till och med att 

afrikaner såg annorlunda på att komma i tid än svenskar! (Chris, 33 år). 

Som de flesta av oss vet har ju Sverige Demokraterna vid det senaste valet fått tillräckligt 

många röster för att få sig en plats i riksdagen. Deras politik har kallats för främlingsfientlig. 

Den debatt de anför angående att Sverige borde stänga sina gränser och inte ta emot fler 

invandrare har väckt många diskussioner och en hel del av dessa leder oss bort från 

integrationstänkandet och istället  se kritiskt på att ha invandrare i Sverige. Detta sätter 

givetvis käppar i hjulet för de som vill åstadkomma integration i samhället. Diego menar att 

Sverige som land och hur man har behandlat sina invandrare i sig är ett hinder för 

integrationen. Han menar att en invandrare inte alls ges samma möjligheter och att det är ett 

orättvisst samhälle vi lever i men att man inte kan göra annat än att acceptera det hela. 

SD som har gjort integrationsdebatten mer aktuellt än någonsin. Man får både höra 

för- och nackdelar vilket ställer till många tankar och funderingar (Lee, 19 år). 

Hela svenska samhället och hur dom behandlat invandrare. Det är helt och hållet 

Sveriges fel (Diego, 18 år). 

En del av respondenterna påstår att det är lättare för invandrare i till exempel USA att bli 

accepterade i samhället samt integreras. Detta kan visserligen bero på att de har längre 

erfarenhet av invandring men faktum kvarstår att respondenterna inte känner sig fullständigt 

accepterade eller inbjudna till det svenska samhället.  

De menar vidare att det faktum att folk alltid kallat och sett dem som invandrare bara 

förstärker denna känsla. Det fungerar alltså som en påminnelse att de inte riktigt hör hemma i 

det svenska samhället eftersom man ger dem benämningen invandrare. Den svenska 

arbetsmarknaden och de svårigheter som invandrare upplever där anses också det vara ett 

viktigt hinder för integration. 
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Folk i Sverige ser helt enkelt inte en mörkhyad person som en svensk generellt sätt 

utifrån mina erfarenheter. Detta kan nog bero på att svensk är en etnicitet och 

Sverige är ett svenskt land. I USA kan vem som helst vara amerikan eftersom det är 

en nationalitet och inte en etnicitet. Från och med att jag var liten tills nu blir jag 

kallad för invandrare och jag känner att det skickar ut en signal om att jag bara är 

en gäst och inte en permanent boende här. Svårigheter att få jobb kan vara ett 

hinder för integration (Mike, 24 år.) 

Fördomar som finns i det svenska samhället är ett hinder för integration (Chris, 33 

år). 

7. Diskussion 

I denna del av undersökningen skall jag genom en analys och diskussion av det empiriska och 

teoretiska materialet försöka att fullfölja syftet och besvara de frågeställningar som ställts. 

Diskussionen är uppdelad i tre huvudsakliga delar. Den första behandlar frågan om när en 

individ kan räknas som integrerad och den andra diskuterar respondenternas egna integration. 

Den sista delen tar upp några grundläggande hinder samt möjligheter för integration.  

Syftet med denna undersökning är som jag beskrivit tidigare att forska kring och få förståelse 

av andra generationen invandrares upplevelse av integration i det svenska samhället samt vad 

som varit avgörande eller bristfälligt för att detta skulle kunna ske. De frågeställningar som 

denna uppsats behandlar är följande: 

Hur upplever andra generationens invandrare sin integration? 

Vilka mekanismer och processer har varit avgörande eller bristfälliga för att möjliggöra denna 

integration? 

 

7.1 När är en individ integrerad?  

Det finns ett fåtal frågor som är så pass svåra att mäta såsom graden av integration eller rättare 

sagt hur integrerad en person är. Enligt författaren Jarstad (2004) innebär integration ”... 
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sammansmältning av olika delar till en helhet ofta med tonvikt på utjämning av skillnader” 

(Borevi & Strömblad, 2004: 188). Men när är en person egentligen integrerad och vad är det 

som krävs för att man skall kunna anses vara integrerad i det svenska samhället? 

Rana och Sarah menar att en person som kan språket, klarar av att uttrycka sig på ett 

lättförståeligt sätt och får samma möjligheter som andra svenskar samt förstår och tagit till sig 

den svenska kulturen och anpassat sig till den, kan anses vara integrerad. Flertalet 

poängterade även att en person är integrerad när denne bidrar till det svenska samhället 

genom att exempelvis arbeta eller utbilda sig. En sådan person skall också ha kontakt med 

både svenskar och icke svenskar samt vara öppen och fördomsfri. 

Sociologen Goffman (2009) hävdar att människor i en interaktion ges en viss social roll och 

denna är knuten till vissa skyldigheter och rättigheter som individen i fråga per automatik har. 

Han menar att vårt samhälle bygger på att alla individer med vissa egenskaper har rätt att 

kräva att behandlas på ett visst sätt (Goffman, 2009: 21.) Detta kan kopplas till den 

beskrivning som respondenterna gav av att det finns förhållningsregler som en invandrare 

måste följa för att kunna räknas till det svenska samhället. De måste helt enkelt anpassa sig till 

det svenska samhället och detta kan göras genom att de exempelvis börjar studera eller skaffar 

sig ett arbete.  

Både respondenterna och Goffman menar att så länge man innehar de på i förhand uppsatta 

egenskaperna har man rätt att kräva och förvänta sig en viss behandling av övriga i samhället. 

En andra generationens invandrare har alltså rätt att, i detta scenario ses och bemötas som 

vilken svensk som helst. En skillnad i dessa båda teorier som går att urskilja och som är av 

betydelse är hur stor makt man anser att individen själv har då det gäller att övertyga andra 

om att man har de egenskaper som den sociala rollen man säger sig ha, är knuten till. 

Goffman å sin sida hävdar att individen kan tvinga andra att acceptera den definition av 

situationen som denne erbjuder och kräva en viss behandling därefter, även om personen 

ifråga måste kunna bevisa sig vara den han utger sig för (Goffman, 2009: 23). Men 

respondenterna är av en något avvikande åsikt då de menar att det hela är mer komplicerat då 

man trots uppfyllda villkor för den sociala rollen inte alltid får en direkt ingång till och 

delaktighet i det svenska samhället eftersom de inte blir insläppta så som en ”vanlig” svensk 

skulle ha blivit. Deras sociala roll blir alltså inte accepterad av övriga medlemmar av 

samhället och det påtvingande scenariot som Goffman beskriver misslyckas alltså. 
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Arash, Mike och Diego påstår att en person är integrerad först när denne utplånat sitt 

utländska arv och att en invandrare inte har samma möjligheter som en svensk. Om detta 

skulle vara sant innebär detta att integration aldrig kommer att vara möjlig och varken första 

eller andra generationen invandrare kommer någonsin att bli integrerade. En av de punkterna 

som Goffman och några av respondenterna samstämmer i är alltså att i och med övertagandet 

av den tilldelade sociala rollen måste denne göra avkall på alla andra roller som denne inte 

anser sig tillhöra (Goffman, 2009: 21). Invandraren får alltså lov att överge sin etniska 

tillhörighet för att kunna försöka få en ny social roll, en etnisk svensk. Ett mönster man skulle 

kunna urskilja ur detta och ses som en anledning till att respondenterna tycks ha svårigheter 

att bli accepterade i det svenska samhället, skulle kunna vara att de i likhet med vad Goffman 

säger inte fullt ut, lyckats lämna den sociala roll de haft som är direkt kopplad till deras 

etniska tillhörighet. Därför trots i Goffmans anda, påtvingande försök, inte lyckas övertyga 

andra. Detta är anledningen till att de då inte heller kan förvänta sig att få den behandling som 

är förknippad med just den rollen.  

Det är också viktigt att nämna att samtliga respondenter känner sig antingen helt eller delvis 

integrerade men att det i flertalet fall handlar om en integration på ett mer intellektuellt plan 

och att de till sin karaktär eller personlighetsmässigt inte känner sig såpass integrerade att de 

helt kan ta del av det svenska samhället. Det verkar finnas en övergripande vilja och önskan 

hos samtliga respondenter att få känna tillhörighet även till det svenska samhälle de växt upp i 

och visst försöker de med alla medel upprätthålla den sociala roll som är deras väg in i det 

men med tanke på den kulturella bakgrund de har som ibland kan skilja sig från den svenska 

är detta inte alltid friktionsfritt. Detta kan sättas i relation till Goffmans (2009) såkallade 

definitionsstörning som beskriver händelser eller beteenden som går emot ett redan etablerat 

definitionsscenario. Detta kan exempelvis handla om uttryckssätt, seder och bruk samt 

umgängeskrets etc. 

 I de fall där en person ägnar sig åt korrektiva åtgärder i syfte att rätta till en miss som begåtts 

i den egna situationsdefinitionen kallas detta för försvarsåtgärd medan det kallas för 

beskyddande åtgärder då interventionen grundar sig i att andra försöker rädda en individs 

framställda definition som annars skulle falla ihop (Goffman, 2009: 21). Respondenterna 

försöker exempelvis upprätta sin roll genom att göra det som förväntas av dem exempelvis 

studera och arbeta, tala språket flytande och i den mån det går även leva som en svensk. Ett 

enklare exempel på en försvarsåtgärd är när en invandrare exempelvis uttrycker sig 
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grammatiskt fel och snabbt rättar sig själv och en beskyddande åtgärd om en annan person 

skulle antingen inte låtsats om felsägningen eller diskret rätta personen i fråga. Ett annat 

exempel är att en invandrare p.g.a. av att denne inte får de jobb som sökts riskerar att 

upprätthålla sin sociala roll som en person som bidrar till samhället. Då denne fortsätter söka 

tills han får det har han genomfört en försvarsåtgärd. Ett exempel på en beskyddande åtgärd är 

då man i den svenska integrationspolitiken och arbetsmarknaden infört etniskkvotering, om än 

på ett högre plan. 

Vi kan härmed konstatera att respondenterna anser att en individ är integrerad då denne 

genom antingen arbete eller utbildning bidrar till det svenska samhället samt talar språket 

flytande och därmed klarar av att upprätthålla sin sociala roll. Men man ska även i likhet med 

Goffmans teori, även klara av att lämna sin etniska bakgrund bakom sig för att helt lyckas 

upprätthålla den nya sociala rollen. 

7.2 Respondenternas egna integration 

Jag nämnde i föregående kapitel att integration innebär en sammansmältning av olika delar till 

en helhet, ofta med tonvikt på utjämning av skillnader (Borevi & Strömblad, 2004: 188). De 

flesta respondenter menar att integration inbegriper att man för samman två olikartade 

grupper av människor och den ena parten då får anpassa sig till den andra gruppens seder men 

får ändå behålla den egna kulturen. I stort sett samtliga respondenter ansåg sig vara ganska 

integrerade eftersom de antingen genom jobb eller genom skola bidrar till samhället. Detta var 

något som betonades särkilt av Rana och Sara. Samtliga är även överens om att det faktum att 

de växt upp i Sverige haft en stor inverkan på att de idag känner sig någorlunda integrerade i 

det svenska samhället.  

Detta kan vi jämföra med sociologen Giddens (1999) teori som kallas för socialisation och 

innebär att nytillkomna medlemmar av ett samhälle skolas in i det nya levnadssättet och under 

denna process får en identitet (Giddens, 1999: 42-43). Det är alltså detta som respondenterna 

syftar på när de talar om hur det blivit lättare för dem att komma in i och bli en del av det 

svenska samhället eftersom de växt upp i Sverige och fått tillfälle att inskolas i samhället. 

Giddens menar också i likhet med respondenterna att identitet handlar om vem individen själv 

anser sig vara och syftar då på den ena typen av identitet som han kallar för personlig 

identitet.  
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Den andra typen kallar han för social identitet och med det menas de speciella egenskaper 

som andra människor kopplar samman med en viss person samt även kopplar densamme med 

andra människor med liknande egenskaper. Både respondenterna och Giddens menar att vid 

skapandet av en individs identitet har omvärlden en påverkan på processen, särskilt eftersom 

denne lever i ständig interaktion med denna. Men i motsats till respondenterna föringar 

Giddens betydelsen av denna interaktion och menar att individens egen påverkan är av större 

betydelse (Giddens, 1999: 43- 44). Respondenterna menar dock att omgivningen har en 

oerhört omfattande inverkan på hur de ser på sin egen identitet. Med detta menas att även om 

de skulle se sig själva som svenskar medför inte detta per automatik att övriga medlemmar av 

samhället, gör det. I de fall man inte blir sedd och accepterad som en svensk kan detta alltså 

medföra att individen slutligen börjar se sig själv med samhällets ögon, en invandrare. 

Följaktligen försvårar detta integrationsprocessen och känslan av samhörighet som skulle 

kunna ha fungerat som ett viktigt begrepp och stöd för en lyckad integration, hotas.  

En annan viktig aspekt som bör nämnas men som Giddens inte heller diskuterar är det faktum 

att en individ kan anse sig ha flera olika identiteter särskilt om denna är medlem av två olika 

samhällen. I respondenternas fall rör det sig om å ena sidan det svenska, å andra sidan det 

samhälle som är förbundet till deras kulturella bakgrund. Detta gör identitetsbegreppet än mer 

komplicerat och resulterar alltså i två olika identiteter som på något sätt måste kunna fungera i 

respektive samhälle. Så många som 80 % av respondenterna uppgav att deras identitet till stor 

grad utgjordes av deras utländska härkomst. Men samtidigt säger samtliga att de också har en 

svensk sida, en svensk identitet eller snarare en svensk/utländsk identitet och att detta 

resulterar i en förvirring hos dem som gör det svårt att fullkomligt integreras i det svenska 

samhället. 

Chris beskriver det hela som att en integrerad person är någon som trots allt funkar bra i 

samhället med sin kulturella härkomst. Nahid nämner vikten av att ha kontakt med svenskar 

för att kunna bli integrerad och Lee säger att eftersom hon lever efter samma villkor som en 

svensk är hon integrerad.  

Detta är respondenternas upplevelse av integration, att den är möjlig men väldigt svår att 

uppnå. Rana menar att den blir ännu svårare att uppnå om man hela tiden urskiljs som något 

som skiljer sig från det svenska samhället. Vi kan från detta dra paralleller till Goffman 

(2001) som skrivit en bok om termen ”stigma”. Goffman påstår att detta begrepp användes av 

grekerna för att påvisa att vissa personer skall ses som utstötta ur samhället eftersom de skiljer 
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sig från samhället i övrigt och därför måste undvikas. Detta togs på så stort allvar att man gick 

så långt som att bränna in stigma-symbolen i deras kroppar (Goffman, 2001: 11). 

Respondenterna har i likhet med detta uppgett att de ibland känner sig utstötta eftersom de har 

en utländsk etnicitet. De är enligt sig själva varken till sättet eller fysiskt sett helt lik en typisk 

svensk och eftersom detta är uppenbart för alla faller de automatiskt offer för ett stigma. Även 

om man idag inte genomför en bokstavlig brännmärkning för att tydliggöra individers stigma 

kan människor ändå bli utstötta ur ett samhälle och falla offer för en stigmatisering. 

Författaren Goffman menar att människan är skapad på så sätt att så fort vi ser en främling 

omedelbart kategoriserar samt ger denne den sociala identitet som vi tycker att en person med 

hans egenskaper ska ha (Goffman, 2001: 11-12). Men om detta är sant skulle det innebära att 

respondenterna har rätt i att känna att de lätt faller offer för en typ av stigmatisering eftersom 

makten ligger hos alla andra att bedöma vilken identitet de skall ha. Eftersom de inte är lika 

övriga medlemmar av det svenska samhället är de alltså redan på förhand dömda att bli 

utstötta vilket är precis vad respondenterna beskriver. Detta poängterades särskilt av Arash, 

Mike, Diego och Chris men även tjejerna ansåg att detta var ett faktum svårt att förbise.  

Enligt Goffman finns det tre olika typer av stigma och dessa är; fysiska missbildningar, brister 

i ens personliga karaktär samt tribala såsom ras, nation och religion-betingade. Den typ av 

stigma som berörs i denna undersökning är tribala. Respondenterna anser nämligen att de blir 

utsatta för en stigmatisering på grund av att de tillhör en annan ras, religion eller nation än vad 

etniska svenskar gör. De menar att de skulle kunna ha accepterats i samhället men eftersom de 

råkar inneha dessa särskiljande drag blir de bemötta med ett avståndstagande utan någon 

hänsyn till deras andra egenskaper som istället skulle kunna ha gett grund för en gemenskap 

(Goffman, 2001: 14).  

Enligt Goffman kallas alla som inte på något sätt avviker från normen för de ”normala” och 

det är dessa som då de inte anser en stigma bärande person vara mänsklig, försöker att utföra 

diskriminerande åtgärder mot denne i syfte att försämra hans möjligheter i livet. Dessutom 

framställer de normala olika stigmateorier som innebär att den stigmatiserade är underlägsen 

samt utgör en fara för andra. 

 Ett annat sätt att misskreditera denne är även att beskriva personen i fråga med olika 

stigmatermer som exempelvis ”idiot” (Goffman, 2001: 14-15). Även respondenterna nämner 

hur de vid olika tillfällen blivit utsatta för diskriminering p.g.a. av det stigma som följer med 
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deras utländska bakgrund. I de fall de rent specifikt nämner har det handlat om vid ansökan av 

arbete och att invandrare blir placerade att bo i vissa områden. Mike, Arash och Chris är de 

som pratar mest om de diskrimineringar de blivit utsatta för och vid tillfällen har de till och 

med blivit nekade inträde i klubbar med motiveringen att de haft fel hudfärg.  

Alla dessa olika diskrimineringar kommer i sin tur som Goffman nämner, leda till försämrade 

livsmöjligheter för den stigmatiserade. Men det som är mest förekommande är enligt 

respondenterna de påtagliga och uttalade fördomar som finns mot invandrare där man ser dem 

som-  och behandlar dem som personer med mindre värde. Olika stigmatermer, i Goffmans 

anda, som respondenterna tar upp, är exempelvis ”invandrare” och ”svart” men även en hel 

del andra rasistiska termer och kommentarer som respondenterna inte ville gå in närmare på. 

Asplund (1989) säger att det i begreppet makt finns två huvudmekanismer vilka är det 

mimetiska begäret och syndabocksmekanismen. Han beskriver det mimetiska begäret som en 

slags maktkamp i vilken en person vill ha ett särskilt objekt för att någon annan vill ha det. 

Syndabocksmekanismen å sin tur beskriver en slutgiltig maktutövning där kollektivet valt ut 

en av dess medlemmar som syndabock och därmed får ta skulden för allt ont och därför måste 

avlivas (Asplund, 1989:25). Asplund menar också att kollektivet medvetet väljer ut någon 

som redan anses vara utstött ur samhället eftersom denne är lämplig att utses som syndabock 

och lätt att förebrå för allt som är ont i världen.   

Detta skulle vi kunna jämföra med hur respondenterna ser på sin egen maktlöshet i det 

svenska samhället där de säger sig vara utstötta och sedda som något av mindre värde och 

utan makt att göra något åt saken. De känner sig helt enkelt maktlösa inför sin egen situation 

och integration.  Eftersom samhället ser dem som mindre värda leder detta på ett naturligt sätt 

i Asplunds anda, till att de får skulden för allt som kan och kommer att gå fel i samhället. 

Detta kan visa sig vara ur exempelvis ekonomiska synvinklar där invandrare ofta blir 

beskyllda för att ta alla jobb från svenskar och därmed ligga bakom såväl hög arbetslöshet 

som ekonomiska kriser. Om man skall gå i linje med Asplunds teori finns det inget annat 

slutresultat än att invandrare i enlighet med syndabocksmekanismen är de individer i 

samhället som kommer att ges skuld för alla negativa händelser oavsett om de är oskyldiga 

eller inte. Genom att delge någon skuld lyckas man lugna ner oroligheter i samhället och även 

om en bokstavlig avlivning inte sker kan ändå en jämförelse ske med det som respondenterna 

erfarit. Med vetskap av detta är det svårt att se hur en integration skulle lyckas friktionsfritt.  
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Arash, Diego och Mike hävdar att en invandrare aldrig kommer att få samma möjligheter som 

en svensk och att de alltså därför inte kan bli helt integrerade. Dessutom anser de att de skulle 

bli tvungna att helt förneka sin kulturella bakgrund. De har redan blivit diskriminerade på 

grund av sin kulturella bakgrund och är övertygade om att detta kommer att upprepa sig i 

framtiden.  

7.3 Integration- dess möjligheter och hinder 

Denna undersökning har visat att det finns såväl möjligheter som hinder inom ämnet 

integration. Författaren Touraine (2003) säger att man måste se kritiskt på ett samhälle vars 

ideal vilar på kulturell enformighet vare sig det gäller etnicitet, religion eller tankesätt. Han 

säger vidare att den politiska demokratin bör vara förenlig med en kulturell mångfald som har 

subjektets frihet som grundpelare. Det krävs en del för att ett mångkulturellt samhälle ska 

kunna möjliggöras. Enligt Touraine är detta krav bestående av att man i alla lägen utgår från 

en universalistisk övertygelse där socialt och kulturellt olikartade grupper tillåts kommunicera 

med varandra (Touraine, 2003: 234). Detta kan jämföras med en av de saker som 

respondenterna i denna studie påstår vara ett hinder för deras integration. Detta är den rådande 

bostadssegregation som funnits sedan länge och sätter kugghjul för integration. De allra flesta 

respondenterna säger att det bostadsområde man bor i och dess invandrartäthet kan ha 

inverkan på en individs upplevelse av och faktiska integration samt delaktighet i samhället. 

De menar att så länge invandrare fortsätter att bli placerade i, eller själva väljer att antingen av 

ekonomiska eller privata skäl, bo i invandrartäta områden kan en integration inte genomföras. 

En integration förutsätter nämligen att de två grupperna som ska integreras med varandra 

också ska ges möjlighet att möta varandra och leva tillsammans. 

Touraine menar också att det inom ett mångkulturellt samhälle inte får finnas utrymme för 

ideologier där någon speciell grupp ses som ”det normala” eller än värre högre stående än 

andra grupper. Ingen form av utstötning är acceptabel och kulturell identitet skall inte byggas 

på social ordning eller allmänna ordningens behov utan på allas frihet och jämlikhet 

(Touraine, 2003: 234). Det är därför intressant att jämföra denna önskvärda ideologi med hur 

respondenterna upplever sin verklighet. De hävdar nämligen att de ofta känner sig utstötta ur 

det svenska samhället och att de ses som något annorlunda och inte lika värdefulla som de 

etniskt svenska och därför inte får ta del av samma möjligheter som övriga medlemmar av 

samhället. De känner alltså att de inte får tillträde till samhället på samma sätt och blir 
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definitivt inte sedda som en del av den grupp som anses stå för det normala, som i detta fall de 

etniskt svenska per automatik ses som. Det är lätt att se hur även detta är ett hinder för 

integration, speciellt om man som i Touraines fall anser integration vara beroende av att alla 

medlemmar ur samhället ses som jämlika, vilket respondenterna inte anser sig fått uppleva. 

Touraine ser två lösningar på integration problematiken och dessa är att antingen assimilera 

invandrarna alternativt organisera dem i homogena samfund med eget självstyre. Problemet 

med dessa två lösningar är att de, om de skulle införlivas skulle krossa all möjlighet till ett 

mångkulturellt samhälle 2003: 264). Därför är det föga överraskande att assimilation endast 

tetts sig vara den logiska lösningen i länder som kulturellt sett haft omfattande likheter med 

värdlandet (Touraine, 2003: 265). Respondenterna i denna studie har dock samtliga rötter i 

länder som kulturellt sett ligger långt ifrån Sverige. Därför är det inte förundransvärt att 

respondenterna lyckas identifiera flera olika hinder för deras upplevelse av integration. De 

menar att det finns en klyfta mellan svenskar och invandrare och att den utveckling Sverige 

går mot idag snarare lutar mot separation och främjande av olikheter än integration. De 

upplever också att det ofta debatteras om integration men att ingenting görs åt brister i den, 

vilket i sig bör ses som ännu ett hinder. 

Ett annat hinder som samtliga respondenter tog upp är det faktum att de har ett utseende som 

skiljer ig från de etniskt svenska och att det kan hindra dem i deras integration. Enligt 

Touraine måste alla medlemmar i ett samhälle ses som likvärdiga för att integration ska kunna 

vara möjligt. Men eftersom respondenterna ständigt blir annorlunda bemötta på grund av 

deras utseende eller att de t.ex. bär slöja kan vi ju konstatera att så inte är fallet i verkligheten. 

I likhet med vad Touraine, menar respondenterna att en naturlig acceptans måste finnas av 

alla individer i samhället men om inte denna acceptans existerar fullt ut är det svårt om inte 

omöjligt att lyckas med integration och det får då förbli ett ouppnåeligt koncept.  

Några av respondenterna fortsätter med att säga att Sverige som land och hur man har 

behandlat sina invandrare i sig är ett hinder för integration. En invandrare får alltså inte 

samma möjligheter och det faktum att folk kallar dem för och ser dem som invandrare bidrar 

bara ytterligare till den känslan. Begreppet invandrare i sig och att man använder den 

benämningen för att beskriva andra människor förstärker bara den outtalade övertygelsen om 

att de inte är en del av det svenska samhället. Men man bör även nämna att de svårigheter som 

invandrare upplever på den svenska arbetsmarknaden även det är ett viktigt hinder för 

integration. 
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Touraine påstår att om man vill uppnå ett mångkulturellt samhälle, inte får se det hela som en 

sammanslagning av olika grupper då man på detta sätt kan skapa en negativ bild av 

invandring (Touraine, 2003: 266). Om man vill lyckas med integration måste fokus flyttas 

från samhället till individen och hänsyn visas för dennes familjemässiga, etniska samt 

religiösa identitet (Touraine, 2003: 365- 366). Mycket av det som Touraine säger kan knytas 

till respondenternas upplevelser av integration men till skillnad från Touraine som mestadels 

tar upp samhällets ansvar i integrationsfrågan, anser respondenterna i denna studie även att de 

själva har visst ansvar för att kunna integreras i det svenska samhället. De ser till exempel det 

enkla faktum att de fötts och växt upp i det svenska samhället och därmed fått ta del av den 

svenska kulturen och sättet att leva som en möjlighet med integration.  

Det finns även saker som de själva kan göra för att bidra till sin integration och därför 

betraktar de dessa som möjligheter för integration. De menar att de som har en annan etnicitet 

måste se till att lära sig det svenska språket men också ta till sig de seder och bruk som är 

knutna till det land man lever i. De ser det som en självklarhet för att kunna passa in i och 

integreras i det svenska samhället. Det är även lika viktigt att man på något sätt bidrar till 

samhället antingen genom att arbeta och betala skatt eller gå i skolan. Det faktum att man får 

samma möjligheter till högre utbildning som en etnisk svensk ser de allra flesta respondenter 

som en väldigt stor och uppskattad möjlighet med integration.  

Det är även intressant hur respondenterna ser sina etniska familjer som något som hjälper till i 

integrationsprocessen då det finns en förförståelse för det faktum att man lever i ett annat land 

än det egna och att man får anpassa sig då saker och ting fungerar annorlunda i det nya landet.  

8. Slutord 

Då har vi kommit till den del av undersökningen där jag skall försöka uppfylla syfet samt 

besvara mina ursprungliga frågeställningar som ligger till grund för denna undersökning: 

Hur upplever andra generationens invandrare sin integration? 

Vilka mekanismer och processer har varit avgörande eller bristfälliga för att möjliggöra denna 

integration? 
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Det jag har kommit fram till vad gäller hur respondenterna upplever sin integration är att det 

är möjligt men oerhört svår att uppnå. De upplever att de blir diskriminerade, särbehandlade 

och inte alltid har samma möjligheter som en etnisk svensk, på grund av sin utländska 

etnicitet. De känner sig förvirrade av att ha en utländsk bakgrund men samtidigt förväntas 

anpassa sig och integreras i det svenska sättet att vara. Men det faktum att de fötts samt växt 

upp i det svenska samhället anser de har minskat på detta gap. 

Det som kan anses ha varit avgörande för att möjliggöra integration är: det faktum att de växt 

upp i Sverige, fått lära sig språket samt fått utbilda sig. Dessutom har deras etniska bakgrund 

och familj hjälpt att möjliggöra integration eftersom det mellan dem finns en förståelse att de 

befinner sig i ett nytt land där anpassning är av ypperlig vikt. 

Det som varit bristfälligt är: att de aldrig fullt ut tycks bli accepterade som svenskar, 

referereras till som ”invandrare”, blir utsatta för fördomar och diskriminering, 

bostadssegregation samt inte får samma möjligheter som en etnisk svensk. Det faktum att de 

har vissa särskiljande karaktäristika drag och även utseendemässigt skiljer sig från det typiskt 

svenska, anser de vara ytterligare ett hinder. Ett annat hinder som bör nämnas är att inte 

tillräckliga åtgärder tagits för att främja deras integration vilket därför bör ses som ett hinder.  

Som jag tidigare nämnt är de fyra målen för integration:  

 ”Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 

bakgrund". 

”En samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund" 

”En samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom 

de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar, och 

som alla, oavsett bakgrund är delaktiga i och medansvariga för" 

 ”Ett samhälle fritt från diskriminering" (Hammarström & Johnsson 2008: 33). 

Enligt mina respondenter har dock inte dessa mål uppfyllts på alla plan och vi har lång väg att 

gå innan vi kan säga att vi lever i ett samhälle där integrationen av invandrare blivit lyckad. 
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8.1 Kritiska reflektioner och förslag till vidare 

forskning 

Under arbetet med min undersökning dök det upp en mängd olika reflektioner av kritisk art. 

En av dessa är huruvida det empiriska material som använts skulle kunna falla offer för att 

brista i giltighet då intervjuerna e utförts via email. Anledningen till detta är starka då mitt val 

av metod ledde till att respondenterna hade en spridning över hela Sverige som gjorde det 

omöjligt att utföra personliga möten med var och en. Det fanns helt enkelt ingen tid för detta 

och vid den tidpunkten ansåg jag att det skulle ha ringa betydelse då jag utformat 

intervjuguiden på så sätt att den skulle täcka upp alla möjliga scenarion med lämpliga 

följdfrågor till de viktigaste ämnena. 

En annan sak som jag inte heller anser borde ha haft en alltför stor betydelse men ändå bör 

nämnas är det faktum att jag likt respondenterna har en utländsk bakgrund. Detta behöver inte 

betyda att undersökningen påverkats i någon större mån men då en hel del lämnas till 

författaren för tolkning kan man inte bortse från att forskarens bakgrund kan ha en viss 

inverkan på slutresultatet. 

De reflektioner som riktas mot de teorier som använts till denna uppsats rör det faktum att 

b.l.a Goffman, Asplund och även Giddens teorier i många fall rör ”historiska eller utländska 

samhällen”. Det finns därför en risk att dessa teorier inte är fullt applicerbara på ett modernt 

svenskt samhälle. Men eftersom likheter, mönster samt logiska paralleller gick att dra anser 

jag ändå att de varit användbara för min studie. 

Nu när arbetet med denna undersökning är slutfört bör jag nämna att jag är medveten om att 

inga direkt nya rön har upptäckts. Mycket har redan påvisats med tidigare undersökningar 

och även om det hade varit intressant med nya upptäckter är det ändå viktigt att säga att 

uppsatsens slutsatser ändå är av värde eftersom den kan påvisat och öka trovärdigheten på 

andra utförda studier. Uppsatsen har både social och samhällsvetenskaplig relevans. Vi lever i 

ett mångkulturellt Sverige där en mängd olika kulturer förväntas leva tillsammans. Men för att 

lyckas med detta krävs en hel del arbete och från vad vi har sett hittills har den såkallade 

integrationen inte varit helt lyckad enligt de som ska integreras i det svenska samhället. På 

flera håll skapas fler och fler främlingsfientliga partier och det finns fog att spekulera kring 

om inte den misslyckade integrationen är en av bovarna i dramat. För att få ett fredligt 
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samhälle där alla människor oavsett bakgrund kan leva i samförstånd med varandra krävs 

nämligen en lyckad integration och förståelsen därav. Och för att förstå vad detta innebär 

krävs studier av denna art, därmed kan vi se behovet av samt dess relevans.  

Det har varit mycket lärorikt och intressant att arbeta med denna undersökning och min 

förhoppning är att den skall kunna användas för att frambringa någon slags vidareforskning 

inom ett närbesläktat ämne. Integration är ju ett brett område men det gör också att en mängd 

olika forskningsansatser möjliggörs. Jag skulle exempelvis kunna tänka mig att en liknande 

undersökning genomförs i framtiden, men med mina respondenters barn och barnbarn som 

alltså skulle tillhöra tredje och fjärde generationen invandrare. Hur upplevs integration för de 

vars föräldrar och farföräldrar genomlevt frågan och levt i Sverige under flera 

generationsbyten? Hur förändras upplevelsen av integration i följd med generationskedjan? 

Ett annat intressant område att undersöka skulle vara en jämförelse av upplevelsen av 

integration mellan de vars båda föräldrar är födda utomlands alltså andra generationen 

invandrare och de vars endast ena föräldern är född utomlands. Om det finns några skillnader 

i deras upplevelse av integration, vilka är de? En tredje aspekt av det hela skulle kunna vara 

att undersöka om upplevelsen av integration kan påverkas, beroende på till vilken grad 

individens fysiska egenskaper i form av exempelvis hudfärg, skiljer sig från de typiskt 

svenska attributen. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Ålder? 

Sysselsättning? 

Utbildning? 

I vilken stadsdel bor du? 

När kom dina föräldrar till Sverige? 

Vilket land kommer dina föräldrar ifrån? 

 

Umgänge/Delaktighet 

1.Umgås du mest med svenskar eller personer med invandrarbakgrund? Hur kommer det sig? 

2.Känner du dig delaktig i det svenska samhället? Hur kommer det sig? 

3.Upplever du dig lika delaktig som du tror att en person vars föräldrar är svenskfödda, skulle göra? 
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4.Anser du att det område du bor i och dess täthet/gleshet på invandrare påverkat din känsla av 

delaktighet i det svenska samhället? På vilket sätt? 

 

Relation till föräldrarnas hemland  

1.Hur ofta besöker du föräldrarnas hemland? 

2.Hur upplever du dessa besök? 

3.Vilket land ser du som ditt hemland? Hur kommer det sig? 

4.Om du skulle få frågan: ”Var kommer du ifrån?” Vad skulle du svara? 

 

Identitet och etnicitet 

1.Vad innebär ”begreppet identitet” för dig? Vad väcker det för känslor/associationer? 

2.Hur identifierar du dig själv? 

3. Vad ligger till grund för denna identifikation? 

4.Hur tror du att andra identifierar dig? 

5.Påverkar detta hur du identifierar dig själv? 

6.Vad innebär begreppet ”etnicitet” för dig? Vad väcker det för känslor/associationer? 

7.Vilken etnicitet anser du att du tillhör? 

8.Hur har det påverkat dig och din syn på din identitet att dina föräldrar har en etniskbakgrund? 

9.Hur ser du på din etniska tillhörighet? 

10.Har din etnicitet bidragit till din identitet? På vilket sätt? 

11.Vilken/vilka sidor hos dig anser du är typiska för den svenska/utländska kulturen? 

 

Integration 

1.Vad innebär begreppet ”integration” för dig? Vad väcker det för känslor/associationer? 

2.Hur skulle du beskriva en person som är integrerad? 

3.Känner du dig integrerad? Hur kommer det sig? Skulle du vilja att det var annorlunda? 

4.Ser du dig själv som svensk eller invandrare? Hur kommer det sig? 

5.Hur tror du att omgivningen ser dig i detta avseende?  

6.Har omgivningen påverkat din känsla av integration? På vilket sätt? 

7.Finns det något som underlättat din känsla av integration? 

8.Finns det något som försvårat din känsla för integration? 

9. Finns det något som varit bristfälligt/avgörande för din integration? 

10.Finns det några särskilda situationer där du inte känner dig svensk? 

11.Har du någon gång känt att du blivit annorlunda bemött på grund av din invandrarbakgrund? På 

vilket sätt och varför?  
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12.Känner du dig hemma i Sverige? Hur kommer det sig? 

 

 

 

 

 


