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Sammanfattning 

Syfte 

Syftet med denna studie är att med hjälp av kvalitativ metod få en förståelse till vilka 

strategier invandrare väljer att använda sig utav för att etablera sitt liv i ett nytt land. 

Frågeställningarna i denna studie är: Hur upplevs förändringsprocessen från flyktingskap till 

etablering i ett nytt samhälle? Vilka utmaningar upplever människor i dessa processer? 

Metod 

Metoden som tillämpades i denna studie är semistrukturerade intervjuer som används för att 

fånga en djupare förståelse kring informanternas perspektiv och erfarenheter i processen från 

flyktingskap till etablering. 

Resultat 

Studiens resultat visar att nyckeln till etablering i ett nytt land är yrke, utbildning och 

språkkunskap, liksom olika livsförändringar såsom namnbyte. Dessa använder informanterna 

eftersom att samhället fortfarande brottas med att öppna upp sig för nyanlända. Hinder som 

kan uppstå enligt informanterna i mötet med nya samhället är oftast etnisk diskriminering, 

bland annat på grund av deras utländska namn eller negativa uppfattningar om invandrare som 

att ”alla är kriminella”. 
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Inledning 

Att studera sociologi innebär att forska om samhället och individer. Det handlar om relationer 

i förhållande till olika sociala fenomen. Sociologer försöker förstå och förklara olika fenomen 

i samhället. Det handlar om sociala relationer i samhället mellan individer liksom inom 

grupper, organisationer etc. (Bauman & May 2004) 

Ett exempel är att studera invandrarnas bemötande av samhället och ett sociologiskt problem 

kan exempelvis vara svårigheterna för invandrare på arbetsmarknaden. I denna studie försöker 

jag få förståelse för  hur relationer och samspel mellan invandrare och det nya 

samhället/landet går till. 

Att anpassa sig till livet i ett nytt land är en process som kan variera mellan individer. Vissa 

anser en ”lyckad anpassning” är att bli godkänd medborgare (pappersarbetet). Andra anser det 

sociala umgänget i landet som lyckad anpassning. Pappersarbetet är viktigt del av processen 

för nyanlända, det hjälper dem att starta ett nytt liv. Detta genom exempelvis det vardagliga 

livet såsom jobb, boende och utbildning. För nyanlända kan den sociala anpassningen vara 

svår, detta kan beror på att dem kommer ifrån ett land med andra värderingar som skiljer sig 

från det nya landets värderingar. Det kan förekomma att invånarna i det nya landet har en 

egen uppfattning och bedömning av invandrare utan att ha lärt känna dem än. I denna studie 

riktas fokus på processen från att vara en flykting till att kunna etablera sig i ett nytt land. 

Studien är uppdelad i två delar där ena delen fokuserar på processen från flyktinglivet till 

etablering och den andra delen handlar om utmaningarna invandrarna upplever i denna 

process. Detta kommer att fördjupas i arbetet för att få en bättre förståelse till denna process. 

Krig, otrygghet, orättvisa, maktlöshet är några utav många anledningar till varför människor 

väljer att lämna sina hemländer. Det kan vara svårt att starta om sitt liv genom att fly från 

hemlandet för överlevnad och hitta en tryggare framtid. Problem och otrygghet uppstår än 

idag, år 2016. Människor flyr från sitt hemland och ändrar sitt liv på grund av hotelser och 

onda handlingar (Andersson 2012). 

När ett land har stora problem kan det skapa en otrygg miljö för invånarna. När samhällets 

struktur förstörs bildas det olika typer av samhällsproblem och dessa problem påverkar 
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landets invånare. När samhällsproblemen blir allt större söker invånarna trygghet i andra 

länder för att säkra sin familjs framtid. Detta problem finns idag i Syrien vilket leder till att 

invånarna söker skydd i bland annat Europa. Många som har flytt från hemlandet och lyckats 

ta sig till Europa har bland annat tagit sig enda fram till Sverige (Andersson 2012). 

Inriktningen i denna studie är att undersöka vilka strategier invandrarna väljer att använda och 

att förstå hur invandrarna klarar sig genom olika hinder för att kunna etablera sitt nya liv 

(King 2012 s.12). 

  

Detta är ett ämne kring invandrare och deras problem i etableringsprocessen, för att avgränsa 

studien har jag valt att fokuseras enbart på invandrare från Mellanöstern. Informanterna är 

från Syrien och detta valdes på grund av att landet är ett av de mest krigsdrabbade samhällena. 

Utöver detta så valdes detta på grund av att individer från Mellanöstern har oftast svårast att 

komma in på den svenska arbetsmarknaden (Garner 2014). 

Syfte 

Syftet med studien är att få förståelse till varför invandrarna väljer att fly från hemlandet och 

vad de har gått igenom för att nå deras mål, vilket är etablering och säkerhet.  

Frågeställningar 

 Hur upplevs förändringsprocessen från flyktingskap till etablering i ett nytt samhälle?  

 Vilka utmaningar upplever människor i dessa processer? 

 

Teori 

Teorier används i studier för att hjälpa forskare att se sitt empiriska material eller analys från 

olika perspektiv och kunna motivera problemformuleringen tydligt. Teorier hjälper även 

forskare att se samhället på olika sätt. Tre sociologiska teorier används i denna studie för att 

förstå förändringsprocessen från flyktingskap till etablering i ett nytt samhälle. 
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Vi och Dem 

Denna teori används för att förstå invandrarnas syn kring grupperingar och utanförskap i 

samhället. Det är vanligt att känna en sorts tillhörighet med vissa grupper och andra inte. 

Detta fenomen skapar grupperingar i samhället som kallas ”vi och dem”. ”Vi-gruppen” är den 

gruppen som man känner att man tillhör. Det är exempel som gemensamma intressen, klass, 

etnicitet, åsikter och livsstil. Den andra gruppen är den gruppen man känner att man inte vill 

tillhöra. Detta fenomen definieras som in- och-utgrupper som endast är definitionsbara med 

båda grupperna, med andra ord att ena gruppen behövs för att kunna definiera den motsattas 

grupp. Det stora problemet med ”vi och dem-grupper” är att man medvetet eller omedvetet 

blockerar bort motsatta gruppen (Bauman och May 1990). 

 

Grupperna handlar om olikheter och likheter hos individer som används som utgångspunkt till 

vilken grupp individen väljer att tillhöra till. Denna samhörighet innebär att individerna står i 

förhållande till den grupp denne själv identifierar sig med. Detta leder till att individen väljer 

att ignorera skillnader inom sin egen grupp (Bauman och May 1990 s.16). 

Etniska grupperingarna är en av de vanligaste grupperingarna i samhället, speciellt i orter där 

det finns en stor blandning av olika folkgrupper. Detta kan försvåra samhällets utveckling, då 

man alla väljer att håller sig till det man känner bäst till och inte är intresserad av att lära sig 

något nytt. Man väljer att tillhöra den gruppen man känner tillhörighet till vilket kan leda till 

att man stämplar de resterande grupperna i samhället (Bauman och May 1990). 

Stämplingsteorin 

Denna teori handlar om individers beteende som inte passar in i samhället, det vill säga 

individer som har ett avvikande beteende. Teorin kan förklaras genom att dessa individers 

handlingar inträder som grupp eller individuellt men detta uppstår endast i interaktioner 

mellan avvikare och icke avvikare. Det vanligaste exemplet är kriminalitet. Denna teori är 

ursprungligen Howard S. Beckers teori kring utanförskap men har utvecklats av bland annat 

Jerzy Sarnecki. 

Stämplingsteori innebär att samhället har en annan syn på en individ. Ett klassiskt exempel är 

när en individ under tonårslivet har begått ett eller flera brott och fortfarande stämplas som 

brottsling fastän denna individ är i vuxen ålder och har stadgat sitt liv. Det kan förklaras som 
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ett ”rykte” med hjälp av bland annat media som beskriver dennes handling som avvikande 

(Sarnecki 2009 s.200-201). 

Det finns även en annan teoretiker som förklarar begreppet stämpling exempelvis Ted 

Goldberg (1993). Goldberg beskriver teorin där en individ har en negativ självbild av 

omgivningen för att denne inte överenskommer med hur en individ ska bete sig eller med 

andra ord passar inte in i mallen på hur en individ bör vara enligt samhället (Goldberg 1993). 

En individ som stämplas beror på att alla negativa reaktioner går runt denne konstant som en 

ond cirkel, detta leder i sin tur att personen målar om sin självbild så som omgivningen har 

definierat denne som. Med andra ord att individen med negativ självbild (gjord av samhället) 

lever i slutändan upp till denna bild omgivningen har målat upp. Individen omdefinieras till 

mer negativt än vad denne var (Sarnecki 2009 s.201). 

  

Teorierna används längre fram i studien för att lyfta fram hur stor påverkan 

stämplingseffekten kan ha på individen. Vidare har teorierna modifierats en aning för att 

kunna få in ytterligare definitionspunkter i stämplingsprocessen (Sarnecki 2009 s.200). 

 

I slutändan så handlar detta om omgivningens reaktion på individerna. Om reaktionen har en 

stark påverkan kan individerna acceptera denna syn på sig själva och fortsätta detta beteende 

på sådan sätt som förväntas av samhället (Sarnecki 2009 s.202).  

Push and pull-teori 

Denna teori används oftast i studier om migration, den så kallad Push and Pull teorin. 

Modellen är utvecklad av professor Everett Lee. Hans teorier handlar om orsakerna bakom 

migration och publicerades i en artikel som heter A Theory of Migration (Lee 1966). 

Teorin är uppdelad i två delar där orsak till att människor flyr är antingen av negativa orsaker 

det vill säga Push-faktorer, åt andra sidan är att människor val att flytta eller fly på grund av 

positiva anledningar som kallas för Pull-faktorer.  

 

Denna teori fungerar nästan som en våg, där människors anledning till att flytta måste väga 

mer positivt än där man redan är. Det vill säga ju fler positiva anledningar som man hittar i 
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ena sidan av vågen desto mer chans finns det att handlingen (flytt) verkligen sker. Med andra 

ord är det vilken sida av vågen som väger mest avgör om individen vill flytta eller inte. 

 

Anledningarna till att människor flytta är individuellt beroende vad individen själv strävar 

efter, det vill säga Push and Pull faktorerna kan se olika ut för olika människor. Ett exempel är 

om man har familj är det vanligast att man strävar efter bättre barnomsorg, men för de som 

inte har barn så är det inget de strävar efter. Det kan finnas hinder för vissa individer för att 

fly och den vanligaste orsaken är kostnaderna, avstånden mellan flytten, men även en annan 

typ av hinder som är det psykiska där avståndet mellan nära och kära såsom familj och 

vänner. De vanligaste anledningarna till att individer väljer att migrera är att det antingen är ett 

bättre land i helhet som exempelvis bättre jobb, lön och bättre rättigheter (King 2012 s.5). 

 

Sammanfattningsvis används Push and Pull teorin kring frågor om migrationsforskning. 

Forskning som handlar bland annat om förhållandet mellan sitt hemland (utflyttningsområdet) 

och landet individerna väljer att flytta till(inflyttningsområdet). Det negativa i 

utflyttningsområdet(push-faktorer) är exempelvis dåliga löner, arbeten(arbetslöshet), politiskt 

ojämlikhet, naturkatastrofer, svält och krig. Det positiva(Pull-faktorer) förhållandena är i 

princip det motsatta. (King 2012 s.12). 

 

Tidigare forskning 

Diskriminering på arbetsplats ”utrikesfödda på arbetsmarknad av Mats Garner. 

Resultatet i undersökningen hjälper oss att få en bild av hur den svenska arbetsmarknaden ser 

ut. I Garners studie jämförs det mellan svenskfödda invånare och utländskfödda invånare på 

den svenska arbetsmarknaden. Forskaren använder sig utav olika faktorer för att upptäcka 

skillnaderna i exempelvis arbetslöshet och mäta utbildningsnivå med yrket, men främst 

fokuseras det på diskriminering och inkomstskillnader.  

 

Poängen med denna undersökning av Garner är att belyser etnisk diskriminering som många 

invånare i Sverige utsätts för, även nästa generationer. Detta innebär att andra generationen 



 

 6 

invandrare påverkas också av diskrimineringen även de som kan har en akademisk bakgrund. 

Det leder till att många väljer att byta efternamn från deras utländska namn till ett svenskt 

namn för att få en chans till en arbetsintervju. Detta görs för att diskrimineringen hindrar dem 

att få en möjlighet in i den svenska arbetsmarknaden (Garner 2014 s.8). 

 

Forskningsresultat visar att utländska individer i Sverige arbetar oftast med andra 

utlandsfödda individer än svenskfödda. Dessa invandrare har oftast kollegor från samma 

födelseland. Ytterligare resultat kan ses i lönerna, där många låginkomsttagare oftast bor i 

invandrartäta områden än med de som har högre lön (Garner 2014 s.15). 

 

Felbehandling kan påverka individer olika, det kan bero på vart individen ursprungligen är 

ifrån. I Sverige finns det bakomliggande faktorer till varför vissa invandrare blir ”mer” rättvist 

behandlade än andra invandrare, enligt Garner. Ett exempel som visas i studien är att 

utvecklingen i den svenska arbetsmarknaden varierar för olika invandrare och man kan även 

se skillnader i inkomsterna. Det är de svenskfödda individerna med svenskfödda föräldrar 

som blir bäst behandlade på arbetsmarknaden. De som har sämst chans på svenska 

arbetsmarknaden är individer med rötterna i Afrika och Mellanöstern exempelvis somalier, 

irakier, turkar och så vidare. Olika typer av invandrare behandlas annorlunda exempelvis 

överst på listan finns personer från nordiska länder och resterande västeuropeiska länder och 

därefter östeuropéer och Sydamerika (Garner 2014 s.8). 

 

Det finns även andra faktorer som kan minska chansen att komma in på arbetsmarknaden. 

Åldern är en faktor som kan påverka chansen är att komma in på den svenska 

arbetsmarknaden. Det är enklare för de yngre invandrarna att få ett jobb, än äldre invandrare. I 

denna studie visar resultatet att åldrarna mellan 25-29 år har det lättare att kliva in på 

arbetsmarknaden än de som är antingen yngre eller äldre än den åldern som studien visar. I 

resultatet kan man även se att invandrare över 40 år har det svårare att komma in på 

marknaden (Garner 2014 s.21). 

 

Utbildning är oftast den mest sannolika orsaken för en individ skall kunna få ett arbete. Har 

man dessa krav får denne vanligen förtur på arbetsmarknaden. Däremot ger längre 

utbildningar inte lika stor garanti som de flesta individerna tror. Det bildar en sorts förtur för 

de svenskfödda invånarna på arbetsmarknaden, det vill säga att oavsett vilka meriter en 

utländskfödd har så är chansen detsamma. Detta leder till att invandrare som har ett yrke som 
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inte tillhör den utbildning som de har utbildat sig till. Att deras yrke och utbildning inte 

matchar (Garner 2014 s.23). 

 

Det som visas i resultatet är att många invandrare arbetar med yrken som inte motsvarar deras 

utbildning. Med detta menas att invandrarna (i en viss grupp) är oftast överkvalificerade för 

sina yrken (Garner 2014 s.26). 

 

Magnus Carlsson och Dan-Olof Rooth har utfört en studie vars namn är ”Etnisk 

diskriminering på svenskarbetsmarknad – resultat från ett fältexperiment.  

 

Många studier visar att etnisk diskriminering utövas av arbetsgivarna på svenska 

arbetsmarknaden. Anders Lange(2000) är en av många forskare som har studerat detta ämne. I 

en av hans studier under 1990-talet har han valt att intervjua invandrare som i grunden handlar 

om diskriminering mot invandrare. De som blev mest påverkande av diskrimineringen på 

arbetsmarknaden var invandrare från Mellanöstern och Afrika. Etnisk diskriminering kan leda 

till stor arbetslöshet, ju större diskriminering desto färre arbetare som leder till arbetslöshet på 

arbetsmarknaden. Studien handlar sammanfattningsvis om invandrarnas arbetslöshet i 

jämförelse mot svenskfödda invånare (Carlsson & Rooth 2007 s.55). 

Studien har två syften och ena syftet är att forskaren väljer analysera i vilken grad av hinder 

etnisk diskriminering bildar. Ett exempel som författarna använder sig av är två individer på 

den svenska arbetsmarknaden, där ena har ett arabiskt namn och den andre har ett svenskt 

namn. Andra syftet i studien handlar om att undersöka hur arbetsgivaren behandlar svenska 

namn och arabiska namn olika. Informationen i studien tas in genom exempelvis antalet 

anställda på arbetsplatsen, genom utrikes födda av de anställda på arbetsplatsen (Carlsson & 

Rooth 2007 s 56). 

I artikeln finns det olika typer av anledningar till denna diskriminering som studerar 

exempelvis namn. Individer med ett utländskt namn och med svenska namn kallas till en 

intervju. De vanligaste rutinerna som arbetsgivare har är att sortera alla sökande utifrån vilka 

namn de har och väljer sedan vem som ska kallas in till en intervju. Eftersom de som har 

samma kvalifikationer blir det bara namnet som skiljer deras ansökan åt (Carlsson & Rooth 

2007 s 56).  
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Resultatet var annorlunda beroende på vilket yrke man fokuserade på, eftersom inom vissa 

yrken dominerar invandrare. Därför blir resultatet olika exempelvis bland fordonsförare och 

restaurangbranschen. Svenskfödda kan få ”förtur” när de söker till ett yrke som är 

invandringsdominerande. Allmänt kan man säga att resultatet i studien visar att arbetsgivaren 

skulle kunna tänka sig anställa en individ från exempelvis Mellanöstern, om denne individ 

hade alla meriter och kvalifikationer som krävdes för yrket. Endast en av arbetsgivarna 

svarade i studien att de inte skulle kunna tänka sig att anställa någon med utländskt bakgrund 

(Carlsson & Rooth 2007 s 62). 

Diskriminering  är ett ämne många forskare studerar. Ytterligare en studie är “Does Racial 

and Ethnic Discrimination Vary Across Minority Groups?  Evidence from a Field 

Experiment”  gjord av Alison Booth, Andrew Leigh och Elena Varganova (2010).   

 

Deras studie inriktar sig i etnisk diskriminering av flyktningar i Australien. Mer detaljerat 

studeras diskriminering på arbetsmarknaden mellan olika minoritetsgrupper i Australien. 

Syftet med forskningen är att få reda på vilken effekt av den etniska diskrimineringen 

flyktingarna utsätts för. Forskarna användes sig av olika CV med etnisk bakgrund. Sedan 

jämför forskarna  hur många av de sökande blir kallade till intervjuer. ( Booth, Leigh & 

Varganova 2010 s. 566) 

 

I de flesta studier väljer forskarna att fokusera på en specifik minoritet att jämföra med, men i 

denna studie väljer forskarna att jämföra flera etniska grupper. Etniciteter som anglosaxiska, 

indigenous italienska, kinesiska och mellanöstern, deras namn används för att beteckna 

etnicitet. De etniska grupperna rangordnades där italienarna ansågs vara en mer etablerad 

migrerad grupp och anses vara mindre påverkade av diskriminering än Kineser och flyktingar 

från mellanöstern som oftast anlänt senare i tid.  (Booth, Leigh & Varganova 2010 s.547) 

 

Slutligen visade studien signifikanta skillnader kring etnisk diskriminering och svaret var att 

etnisk miniotiteter kandidater skulle behöva ansöka om flera jobb för att få samma antal 

intervjuer. Dessa skillnader varierar systematiskt över etniska grupper. 

Resultatet i undersökningen visade att ansökande med kinesisk bakgrund eller mellanöst 

bakgrund behövde ansöka 50% mer för att få lika många intervjuer som Anglosaxiska. Även 

Indigenous blev påverkade av diskriminering men inte lika mycket som ansökande med 
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mellanösterns eller  kinesiska bakgrunder . Ingen stor diskriminering uppstod mot italienska 

ansökare. (Booth, Leigh & Varganova 2010 s.566) 

 

 

Metod 

Forskningsfrågorna i denna studie söker fånga människors erfarenhet och en förståelse för hur 

informanterna tänker kring undersökningstemat. Studien handlar om deltagarnas livsval och 

vad de har gjort för att uppnå sitt mål det vill säga ett etablerat liv. Därför används en 

kvalitativ metod. Kvalitativ metod handlar om hur man beskriver ett fenomen. I kvalitativa 

metoder studerar man en eller några få miljöer. När man utför en kvalitativ studie studerar 

forskaren nära och direkt förhållande till det ämnet som studeras. Man söker förståelse hos 

aktörernas eller deltagarnas personliga/egna verklighetsuppfattningar, motiv och tankesätt 

(Bryman 2011 s.150).  

 

Intervjuerna innebär att forskaren ställer frågor till en individ om ett ämne som dennes 

upplevelse och erfarenhet som kan besvara ämnets problemformulering. Det innebär att denna 

metod används för att få en djupare förståelse av ämnet som studeras. 

Oavsett vilket metod en forskare använder i sin studie, finns det alltid fördelar och nackdelar 

med metodvalet. I denna studie tillämpas semistrukturerade intervjuer. Det positiva med 

semistrukturerad intervjuer är att metoden skapar en relation mellan forskare och deltagarna 

som oftast leder till tillit. Det finns även mindre risk att missförstå frågorna, vilket innebär att 

frågorna kan förklaras tydligt på plats. Detta innebär att forskaren kan klargöra formuleringar 

under intervjun då studien genomförs. Ytterligare fördelar med denna metod är när ett 

intressant svar dyker upp kan forskaren ställa följdfrågor för att få en djupare bild. (Bryman 

2011 s.206) 

Det problematiska med denna metod är att informanterna inte är ”helt” anonym, eftersom 

forskaren och deltagaren sitter oftast i samma rum när intervjuerna sker. Detta kan skapa 
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osäkerhet hos deltagarna (Bryman 2011 s.50). Det finns även en risk att huvudämnet förloras, 

då diskussionen leder ifrån ämnet. Forskaren måste även vara neutral för att undvika känslor 

som får forskaren eller deltagarna att ändra sina frågor eller svar. 

Intervjuguide 

Intervjuerna genomfördes i form av en ”öppen mall”. I mallen finns det cirka tjugo 

grundfrågor där informanterna har möjligheten att diskutera kring, svara och ställa egna 

frågor. Här kan forskaren själv ställa följdfrågor genom att se vilken inriktning deltagarna går 

för att besvara frågorna. Följdfrågorna uppstod då något under intervjun var otydligt eller 

intressant, då valde jag att ställs extra spontana frågor på plats för att få ett mer utvecklat svar 

från deltagarna.  

Studien startades med en pilotstudie det vill säga en ”testintervju”. Pilotstudien användes för 

att få en grundbild av ämnets frågeställning, samt för att strukturera intervjuerna och vara väl 

förbered när jag utförde de kommande intervjuerna. Teststudiens informant var en bekant 

person till mig som fick svara på vissa frågor. Detta hjälpte mig att genomföra de följande 

intervjuerna mer professionellt som studien baseras på (Bryman 2011 s.258).  

Vidare genomfördes huvudpersonernas semistrukturerade intervjuer detta ledde i sin tur till att 

får en helhet hur dessa personer lever och kunna förstå deras livsprocess (Bryman 2011 

s.368). 

Urval 

Detta urval bestod av fem individer som är 33 år, 48 år, 37 år, 35 år och 50 år gamla. Dessa 

fem intervjuer omfattade två äldre män (48 år och 50 år) som inte har bott i Sverig mer än 5 

år. Dessa valdes av avsikt just för att förstå hur det fungerar för äldre män att lära sig nya 

ansvar i ett nytt land. De två yngre männen (35 år och 37 år) har bott i landet i ca 8 år och har 

haft mer tid att anpassa sig och är mer kunniga om landet. Sista deltagaren är en kvinna vid 33 

årsålder som har bott i Sverige i cirka 9 år.  

Deltagarna är ursprungligen från Syrien och arbetar frivilligt i en religiös organisation i 

Stockholms län. Informanterna i studien arbetar i nätverket för att hjälpa andra nyanlända att 

stå på benen i Sverige. Urvalet i denna studie är specifika individer som arbetar i denna 
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organisationen. Deras arbetsmål i organisationen är inriktat i att hjälpa nyanlända att etablera 

sig. Detta innebär att urvalet inte är slumpmässiga utan de har en specifik arbetsinriktning  i 

organisationen.  

Genom min första kontaktperson som deltog i pilotstudien fick jag ett telefonnummer för att 

kunna nå en av de ansvariga för den frivilliga organisationen. Denna ansvarige hjälpte mig 

vidare till dessa informanter och intervjuerna utfördes i ett kontor i föreningens lokal.  

Urvalsmetoden i denna studie är snöbollsurval. (Aspers 2011, s.95-96). Snöbollsurval innebär 

att forskaren använder sig utav en person som kan guidar mig vidare för att hitta fler 

informanter genom dennes kontakter. Första steget var genom en släkting till mig som hjälpte 

mig med pilotstudien som sedan förde mig vidare till att hitta två utav informanterna. Dessa 

informanter hjälpte mig vidare till resterande informanterna och detta bildar snöbollsurval. 

Datainsamling  

En semistrukturerad intervju brukar vara uppdelad i olika teman och med hjälp av en 

intervjuguide där frågorna ställs i en viss ordning. När ett visst svar är intressant eller otydligt 

är det normalt att det uppstår följdfrågor mellan intervjuguiden. Anledningen till att kvalitativ 

metod används i denna studie är på grund av att intervjuerna ska hjälpa mig besvara 

frågeställningarna. Eftersom frågorna kräver olika sorters diskussioner med deltagarna. Därför 

utfördes det semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju innebär att forskaren 

har frågor som är strukturerade för att få tillräckligt bra svar till sina frågeställningar (Aspers 

2011).  

 

Att använda sig utav intervjuer var bättre val än andra metoder i denna studie på grund av att 

det kan finnas större chans till att informationerna upplever mer tillit än exempelvis enkäter 

utöver att dessa frågor kräver långa diskussioner. Även om något är oklart för deltagarna och 

forskaren kan följdfrågor ställas för att få klarare bild av studien. Det vill säga genom 

intervjuer kan det bli mindre risk för misstolkning att ske mellan forskaren och informanten.  
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Metodproblem och datainsamling 

Vid vissa tillfällen kan informanterna bestämma sig för att inte vara öppna eller ärliga om 

någon fråga är exempelvis frågorna är personlig enligt dem. Jag var tydlig med att förklara de 

etiska principerna som underlättade för informanterna och bildade en sorts trygghet. Jag 

hittade balansen så gott som möjligt för att formulera frågorna på ett mer allmänt sätt, det vill 

säga inte allt för personligt sätt samtidigt inte allt för allmänt för att inte förlora poängen och 

inriktningen i studien. Denna balans bildas i denna typ av studie då forskaren har gemensam 

eller bra förståelse till intervjupersonernas kulturella bakgrund, vilket kan leda till mindre 

spänd intervju utan mer bekvämlighet. Men detta kan även vara ett problem om informanten 

ser mig som forskare i denna studie som en vanlig vän till dem, utan studien måste utföras på 

ett yrkesmässigt sätt. Balansen måste ske just för att informanterna inte skall känna att 

intervjuerna är alltför personligt inriktade mot just dem. Ett problem som är vanligt i 

undersökningar är bortfall av deltagare som troligtvis skulle kunna förekomma i denna studie. 

Ett exempel är om en av informanterna skulle ställa in intervjun vilket i sin tur leder till att 

studien blir mindre trovärdig. 

Innan genomförandet av intervjuerna fick jag informanternas godkännande att spela in då 

intervjuerna utfördes. Inspelningarna görs för att hjälpa mig minnas intervjuerna och att utföra 

transkriberingen korrekt. 

Platsen där intervjuerna genomfördes var i en kyrka där informanterna frivilligt hjälper till 

med vissa arbeten. Jag hade med mig klara frågor, men jag var även öppen med att det 

garanterat kan uppstå följdfrågor vilket det gjorde. Dessa fem intervjuer tog cirka 40-45 

minuter var att genomföra. 

Analysmetod  

En metod som analyserar resultatet kallas för analysmetod. Analysmetoden är en del av 

resultatet. Analysmetoden som används i denna studie är tematisk analys. Tematisk 

analysmetod innebär att man väljer att dela det empiriska arbetet i koder eller teman. Det 

innebär med andra ord att materialet struktureras i olika kategorier (Bryman 2011 s.529-230).  

De olika kategorierna hittar man i empirin exempelvis intervjuer eller fältanteckningar. Det 

som definierar teman kan vara olika ord eller fraser som lyfter upp resultatet i kategorier. Det 
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vanligaste är att se teman där vissa begrepp repeteras i det empiriska materialet (Bryman 2011 

s.551). Det bildar nyckelbegrepp som upprepas och används som teman i analysen. (Bryman 

2011 s.289). 

 

Beroende på vilken ordning en studie genomförs kallas för antingen induktiv eller deduktiv. I 

denna studie inhämtades empirin innan teorierna blev valda. Denna tillvägagång kallas 

induktion. Men analysen är utifrån teorierna som innebär en deduktiv tillvägagång. Detta 

innebär att studien är det en blandning av induktion och deduktion vilket kallas för abduktion 

(Bryman 2011 s.26). 

Etik 

Om forskaren inte är ärlig i någon form och inte följer de etiska riktlinjerna, leder det till att 

forskningsresultatets trovärdighet minskar. Även tilliten mellan forskaren och de som 

medverkar i studien kan påverkas negativt. Det finns risker att andra individer kan påverkas 

negativt som inte medverkar i studien om resultatet inte är sant (Vetenskapsrådet 2011). Så 

länge forskaren är medveten om alla regler och är väl förbered innan studien påbörjar så 

minskar chansen att etiska regler kan brytas. Dessa etiska perspektiv och riktningar utfördes 

tydligt med hjälp av pilotstudien som gjorde att jag som ”forskare” var förbered innan de 

riktiga intervjuerna utfördes. 

Viktigt om etiken i denna studie är bland annat anonymitet, konfidentialitet och informations 

samtycke. 

Konfidentialitet innebär att anonymiteten är för allmänheten och för de individer som inte har 

något med studien att göra, men inte för forskaren. Det vill säga att det är endast forskaren 

som vet vilka informanterna är och vad de säger (Vetenskapsrådet 2011). 

Informerat samtycke innebär att forskaren och informanten måste ha någon sorts 

överenskommelse emellan för att en studie överhuvudtaget måste godkännas. Forskarens 

måste tydliggöra syftet med forskningen. Förklara tydligt hur studien kommer att genomföras 

till informanterna innan intervjuerna genomförs för att undvika konflikter. Den ansvarige för 

studien ska även ge all information om hur informanten kommer att användas i forskningen 

(Vetenskapsrådet 2011). 
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Om forskaren har liknande bakgrund kan det leda till mer tillit som tidigare nämnts. Detta 

gjorde att informanterna kände sig bekväma och hade det enklare att skapa tillit till mig. Detta 

kan leda till att kommunikationen emellan var mindre stel eller komplicerad. Det kan finnas 

problem med denna fördel nämligen att informanterna kan känna för mycket bekvämlighet 

och det gör denna studie mindre seriös eller professionellt. I organisationen deltagarna arbetar 

i är det svårt att vara helt anonym, speciellt kollegor emellan. Detta på grund av att deltagarna 

arbetar tillsammans i smågrupper, beroende på vilken inriktning dem har i arbetet. Detta kan 

bli problematiskt i studien vilket innebär att deltagarna inte är 100% anonyma emellan. Detta 

uppstår eftersom det är en mindre målgrupp per arbetsgrupp. Denna ”problematik” var 

deltagarna medvetna om när studien genomfördes och dem valde att ändå delta intervjuerna.   

Jämfört med kvantitativa studier är risken högre att informanten inte är fullt öppna, eftersom i 

exempelvis enkät är informanterna 100 % anonyma, samt att de utför svaren själva. 

I en kvalitativ studie är informanterna inte helt anonyma då oftast forskaren deltar i intervjuer 

som i detta fall. I intervjuerna är forskaren med och ställer frågorna som i vissa fall kan pressa 

informanterna till att tala ärligt. Men det kan självklart finnas risker även här, om exempelvis 

att informanterna känner att dennes information är värdefull och väljer att inte tala sanning i 

någon form.  

 

Analys  

När studien genomfördes identifierades begrepp som upprepades genom informanternas 

diskussioner. Begreppen gav en förståelse till hur studiedeltagarnas process från flyktingskap 

till etablering gått till. De begrepp eller strategier som framfördes tydligt i empirin väckte 

olika grundtema som i sin tur lede till kategoriseringen i resultatdelen. Svaren på studiens 

frågeställningar baseras på deltagarnas personliga erfarenheter. Detta innebär att svaren i 

denna studie inte är generellt till all flyktingspopulation. Med detta menas att deras 

erfarenheter kan inte dra slutsatsen för alla nyanlända individers process till etablering. Det 

finns inget  svar som anses vara rätt eller fel till frågeställningarna. Utan deras svar baseras på 

deltagarnas egna uppfattningar och erfarenheter till etableringen. Tydligare förklaring till 
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detta menar jag att informanternas svar  kan inte speglas till resterande migranternas process 

till etablering.  

 

Resultatet analyseras genom en tematisk analys där centralbegreppen används som teman. 

Strategierna som tas upp nedan angavs av studiedeltagarna som avgör för att klara sig i det 

sociala livet och arbetslivet. Sedan framkom det vissa faktorer som kan hindra individerna att 

etablera sig.  Informanterna använder dessa begrepp som kan sammanfatta processen hur de 

ska etablera sig och vad många väljer att göra för att undvika problem. Dessa strategier är 

grunden till ett etablerat liv i ett främmande land, enligt informanterna.  

 

 

 

  

 

Handlingsstrategier (individuell nivå) 

 

Sociala hinder (sociala interaktioner och relationer) 

 

Språk 

Jobb 

Utbildning 

 

 

 

Negativa attityder  

 

Etnisk diskriminering 

 

 

Dessa begrepp är nyckelbegreppen i studien och används för att besvara frågeställningarna i 

denna studie nämligen: hur upplevs förändringsprocessen från flyktingskap till etablering i ett 

nytt samhälle? Vilka utmaningar upplever människor i dessa processer? 

 

Informanterna är anonyma och namnen har ersatts med Abraham, Ibrahim, Rimon, Gabriella 

och Yosef.  

 

 

Den främsta orsaken till att informanterna valde att fly var inte ekonomiska orsaker utan att 

uppnå en säkrare och tryggare framtid för sig själva och deras familjemedlemmar. I denna 

process fick de använda sig av olika strategier för att kunna få säker framtid enligt 

informanterna. 
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SOCIALA HINDER 

Under intervjuerna som tidigare nämnts uppkom det liknande svar kring etableringsprocessen 

och stävan efter att inte bli sedd som en negativ börda för samhället.  Eftersom informanterna 

själva har kommit från en svår situation, strävar de efter ett etablerat liv men känner ibland att 

de inte får en chans på grund av en del hinder som skapas av samhället.  

 

En upplevelse som lyftes fram av Rimon var att han först kände en negativ respons av 

omgivningen innan det blev positivt, att han kände sig felbehandlad av allmänheten. Han 

försökte förklara att omgivningen främst hade en negativ syn på honom även om de aldrig 

hade talats vid. Det försökte han lyfta fram genom att säga: 

 

”Jag vet egentligen inte hur omgivningen ser på mig men jag antar att många innerst inne 

tycker att invandring är fel på något sätt och att vi är något hot. Jag menar att de ser oss 

automatiskt som oftast kriminella. Men de kan säkert se oss som flera grejer.” 

 

Med mer utvecklat svar: 

 

” Hmm aa typ som att vi snor deras jobb eller är här för att förstöra landet på annat sätt 

än kriminella handlingar. Eller att vi bara är här för att allmänt förstöra allt. Men helt 

ärligt så orkar vi inte bry oss om deras tankar efter ha flytt från vårt egna land och sen att 

slösa vår tid på att förstöra för alla, utan vi fokuserar oss på att förbättra och fixa vårt liv 

och passa in här.” 

 

Med denna beskrivning från informanten Rimon, menade han att det är stereotypi att 

majoritetsgruppen placerar in invandrarna i en negativ kategori. Enligt honom är det vanligt 

att bli sedd som avvikande av samhället. Han försökte själv ändra den negativa synen genom 

att bevisa motsatsen. Han ville visa dem att han är bra människa som är villig att anpassa sig 

för att känna sig respekterad och underlätta etableringen.  

 

I samband med fel behandling i samhället som bildar hinder svarade Yosef tydligt på frågan 

om vilken folkgrupp som blir mest diskriminerade (Garner 2014 s.21).  
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”Vi från mellanöstern på min arbetsplats blir behandlade lite mer annorlunda tillskillnad 

mot dom som är från Europa, Australien eller USA. Jag har kollegor från Australien som 

är jätte trevliga mot alla men man märker att chefen ser annorlunda på honom mot 

exempelvis min andra kollega som är somalier eller jag själv från Syrien” 

 

Det finns olika orsaker till sämre förutsättningar till ett arbete, orsaker såsom språksvårigheter 

och otillräcklig utbildning. (Garner 2014 s.8). Exempelvis är en situation som Ibrahim har 

hamnat i enligt honom själv. Ibrahim är utbildad och arbetar extra som privatlärare inom 

matematik. Han har haft svårigheter att få jobb på grund av sitt utländska namn och brister i 

språkkunskaper enligt honom själv, därför väljer han att arbeta som privatlärare. 

 

HANDLINGSTRATEGIER 

När det uppstår hinder för invandrare som informanterna nämnde, använder de olika 

strategier för att underlätta etableringen. Informanten Yosef själv var väldigt insatt i frågan 

om språkkunskaper. Alla informanter var enade om att språket var en viktig strategi för att 

klara av etableringen. Ju bättre språkkunskaper man har desto större chans är det att passa in 

och kunna etablera sig i samhället. Men inte bara för samhället även för sin egen framgång, 

enligt informanterna. Yosef uttryckte sig mer fullföljning såhär: 

 

” Språket är självklart en stor del av hela vår process för att kunna klara sig i ett land 

som inte talar samma språk men jag va väldigt mål inriktad och ville verkligen kämpa för 

att passa in inte bara i arbete utan även i andra sammanhang typ som kompisar utanför 

arbetet. Men jag tror att jag inte skulle vara lika villig att lära mig ett nytt språk när jag 

vet att jag kan klara mig med endast arabiska i vissa städer som exempelvis Södertälje 

eller Tensta.” 

 

Som Yosef nämnde ovan kan utvecklingsprocessen variera beroende på vart man bor och det 

kan vara orsaken till språkutvecklingens takt. Även detta kan hindra processen från 

flyktingskap till etablering, vilket är en av flera metoder studiedeltagarna använder för att 

förebygga etnisk diskriminering. Det finns flera orsaker till att språkutvecklingen varierar 

mellan individer. I det här exemplet var orsaken bostadsområdet, men det finns även andra 

orsaker som informanten Ibrahim nämnde, vilket var åldern; 
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” Mycket dåligt, inte lika enkelt på grund av min ålder, var 45år när jag kom. Jag tycker 

språk är svårt. Det är svårt för mig som 45 år att lära mig nytt språk. Men klarar mig 

ändå.” 

 

Här ser man att ålder och språkutvecklingen kan påverkar varandra. Ju äldre individen är som 

i Ibrahims fall, blir det svårare att läras sig ny kunskap. Det kan vara svårare för äldre att 

starta ett helt nytt liv i ett nytt samhälle som inte alls är lika som deras ursprungsland.  

Däremot ville informanten Ibrahim ha ett jobb som är kopplat till sin utbildning. Han sade att 

orsaken till att han inte ha ett yrke som motsvarar sin utbildning var språksvårigheter.  

 

” jobbar som en servitör på en festlokal, men jag ville ha jobb som mattelärare i 

gymnasier men har inte fått jobb för mitt språk tyvärr.” 

 

Alla deltagare i studien har någon sorts utbildning eller jobberfarenhet. Med denna kunskap 

borde det vara mindre svårigheter för informanterna att etablera sig och få en chans i 

arbetslivet. Idag är det nästan krav att ha någon sorts utbildning eller erfarenhet för att kunna 

få ett arbete. Enligt informanterna arbetar de vanligtvis med något annat än vad de är 

utbildade till med lägre position. Detta på grund av svårigheten att få en intervju för ett yrke 

som man har utbildning för så de tar det första och bästa yrket som erbjuds. Detta gör 

processen till etablering mer komplicerad eftersom utbildning är en viktig faktor i 

etableringsprocessen. Ett tydligt exempel är som informanten Abraham (som är yngre än 

Ibrahim) sade: 

 

”jag är utbildad som läkare och jag arbetar just nu i restaurangbranschen. Jag har sökt 

mycket jobb men det har inte varit lätt att få ett jobb. Men det är okej för mig att jobba i 

restaurangen och extra här i kyrkan. Jag har jobbat många år som läkare i Syrien så det 

är okej för mig i den här åldern.”  

 

Att ha ett jobb är ytterligare en strategi som hjälper deltagarnas process till etablering. 

Abraham trivdes i restaurangbranschen och en av orsakerna sade han var åldern. Abraham 

menar att om han skulle vara yngre runt 25-35 år skulle han bli besviken att inte få ett jobb 

efter cirka 5-6 års utbildning. Abraham tyckte att det var okej att byta yrke vid 44-45 års ålder 

efter att ha jobbat som läkare i ca 16 år. (Garner 2014 s.21) 
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Sammanfattningsvis av informanternas svar ansåg dem att samtliga invånare i samhället inte 

ser vad vissa invandrare offrar för att kunna få en chans i ett nytt land. Detta bevisar dem 

genom att använda sig utav nya språkkunskaperna, jobb och så vidare. 

 

Hittills har min analys påvisat hur informanterna upplevt hinder och vad för strategier de 

använder för att kunna etablera sig. För att få en djupare förståelse till anledningen varför just 

dessa strategier används enligt informanterna, förklarar dem utförligt hur de gått tillväga med 

dessa strategier. En stor del av processen till etablering är övergången av det sociala livet från 

skollivet till arbetslivet. Det sociala livet använder informanterna som djupare förståelse till 

övergången till etableringen. För att få en förståelse till denna övergång ger informanterna en 

förklaring kring hur relationen i denna övergång går till hur relationer ändras.  

Dessa förklaringar behövs för att förstå hur informanterna upplever förändringsprocessen från 

flyktingskap till etablering i ett nytt samhälle, samt förståelse till vilka utmaningar de 

upplever i processen. 

 

Användningen av strategierna 

 

Orsaken till att informanterna ansåg att dessa strategier är nyckeln till etablering förklaras på 

olika sätt av informanterna. 

 

Språket är en viktig strategi oavsett vilket land man väljer att flytta till. Deltagarna ansåg att 

språket är nyckeln till kommunikation i alla sammanhang. Både i det sociala och i viktigare 

sammanhang såsom försäkring- och bankärenden. 

 

”Det är viktigt att förstå exempelvis vad för brev man får hem. Det kan vara viktiga papper 

som måste fyllas in och om vi inte kan förstå det blir det problem. Typ som 

försäkringspapper och bank papper.”  

 

Saknas det språkkunskap blir det svårt att etablera sig i även viktiga sammanhang som 

Gabriella nämnde ovan. 
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Anledningen till att jobb är en viktig strategi, ansåg deltagarna att ha ett arbete är den främsta 

orsaken till etablering.  

 

”Om vi inte har något jobb kan vi inte försörja oss. Vi får även rutiner i vardagarna på grund 

av arbetet.” 

 

Förutom att arbetet leder till försörjning, skapar det även rutiner i vardagslivet. Att kunna 

sysselsätta sig under dagarna ansåg deltagarna vara en viktig faktor.  

 

Utbildningen ansåg deltagarna är en grund i både språk och arbete.  

 

”Utan utbildning blir det svårt för oss att lära sig språket och kunna få ett jobb” 

 

De anser att kopplingen mellan arbetet och utbildningen är att många yrken kräver vissa 

kvalifikationer såsom utbildning och språk. 

 

Relationsförändringen från skolan till arbetet 

 

Eftersom etablering är en förändringsprocess så förändras även de sociala relationerna i denna 

process. Det finns skillnader i relationer och beteende generellt mellan utbildningar och 

yrken. Miljöerna, kraven och ekonomin är en av de stora skillnaderna i förändringsprocessen. 

Detta innebär att sociala relationer är olika beroende på vilken miljö och individer det finns. 

Detta förklarar deltagarna som olika roller beroende vart de befinner sig.  

 

Deltagarna skilde mellan relationsskillnaderna på en arbetsplats och skolmiljö. I skolor anser 

deltagarna att sociala relationerna mellan dem själva och andra elever definieras som 

(klass)kamrater/kompisar. På arbetsplatsen är ”kamraterna” endast kollegor. Skillnaden 

mellan kollegor och kompisar är att i skolorna är det en vänskaplig relation (personlig) och på 

arbetsplatsen är det kollegor (opersonlig), enligt deltagarna.  

 

I utbildnings/skol miljöer är relationerna mellan elever en vänskapsrelation som Gabriella 

beskrev: 

”I skolan var jag och mina vänner mer avslappnade och mer skötsamma” 
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I arbetsmiljön definieras arbetarna mer som arbetskollegor än vänner: 

 ”På jobbet är vi mer som kollegor på ett mer professionellt sätt och inte lika avslappnade 

som i skolan” 

 

Sammanfattningsvis av det informanterna har diskuterat har de upplevt att vissa invandrare 

inte får en chans i arbetslivet, vilket är ett hinder som uppstår för etablering i det nya landet.  

För att förhindra etnisk diskriminering väljer studiedagarna att använda sig av olika strategier 

som tidigare nämnts såsom byte av namn, utbilda sig, samt att lära sig språket och hitta ett 

jobb. 

 

Begreppen som vidare bygger upp studiens analys och besvarar frågeställningarna är 

Kriminell, Språk, Jobb, livsförändringar, utbildning och etnisk diskriminering.  

 

Processen från flyktingskap till etablering börjar i hemlandet om man väljer att fly från sitt 

samhälle. Sedan bildas det en etableringsprocess där hinder kan uppstå såsom utanförskap, 

som i sin tur kan leda till fördomar. En lyckad process enligt deltagarna avslutas med en säker 

framtid. 

Orsak till flytt eller inte 

 

Informanterna är bosatta i Sverige och valde att fly från deras hemland. Deras motiv var att 

det fanns fler positiva orsaker att bo i Sverige än i deras hemland.  Detta innebär att orsakerna 

till att fly är starka nog för att handlingen ska ske. I detta fall är deras land ostabilt och flytten 

leder till en säkrare framtid i Sverige enligt informanterna. I detta resultat ser man tydligt att 

deltagarna har en positiv ”pull” faktor. 

 

Teorin bygger på balansen mellan anledningarna till att man antingen väljer att stanna i ett 

land eller flytta från ett land. Beslutet väljs genom vilket av ländernas positiva och negativa 

faktorer väger mest (King 2012 s.5). Informanterna har flytt från deras hemland innebär att de 

positiva och negativa faktorerna är olika i länderna. Detta innebär att den positiva vikten är 

tyngre i Sverige än i Syrien, vilket lede till att deltagarna valde att etablera sig i Sverige. 
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” Det är bättre har i Sverige än Syrien på många sätt, det är bättre kontroll på kriminalitet 

och våld i Sverige än Syrien:” 

När ett land saknar stabilitet är den vanligaste handlingen att fly, exempelvis hög 

kriminalitetsnivå i landet. Mycket kriminalitet kan leda till kaos och obalans i samhället. Detta 

kan influera push and pull faktorerna. Orsaken till flytt baseras på vilket land som är minst 

kaotiskt. Men orsakerna i denna studie enligt informanterna är att Sverige har bättre 

rättigheter och tryggare liv än i Syrien som deltagarna är ifrån. Det finns nackdelar i alla 

länder och deras val genomgicks noggrant genom att jämföra vilket land som har mest 

positiva faktorer enligt informanterna. Detta innebär att Sverige erbjuder bättre 

levnadschanser och säkerhet än Syrien som informanterna sträva efter. 

Fördomar 

En stor del av stämplingsteorin är kopplad till etnisk diskriminering och att olika folkgrupper 

döms negativ som informanterna själva upplevde. Det finns två syften stämplingen. Ena 

inriktningen är att den som blir stämplad väljer att följa samma mönster och lever upp till 

omgivningens förväntningar Den andra inriktningen innebär att individen väljer att gå i det 

motsatta hållet och bevisar att denne är bättre (Sarnecki 2009 s.201). 

 

Männen som är 50 år och 48 år ansträngde sig inte lika mycket som de yngre deltagarna när 

de kom till Sverige med att exempelvis förbättra svenska språket eller utveckla sig en aning 

extra. De valde att leva upp till de negativa åsikterna och accepteras att bli stämplade. Detta 

beteende var på grund av åldern enligt informanterna. 

 

”Jag har inte samma energi som dem yngre har och jag klarar mig med det jag kan nu”  

 

De yngre studiedeltagarna valde att anstränga sig mer och bryta stämplingssynen. Språket 

använder de för att undvika hinder och svårigheter att kunna etablera sig.   

 

En del väljer att undvika stämplingen genom ett namnbyte. För de som stämplar en person 

beroende på personens namn skapas det en bild i individens huvud, när man exempelvis hör 

namnet Erik och Abdul. I sådan situation dras slutsatsen är att Abdul har mindre 

språkkunskaper än Erik. Enligt informanterna används strategin ”namnbyte” för att undvika 

sådan stämplingen. Fördomar kan leda till utanförskap i samhället. 
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Utanförskap  

 

Att koppla teorin ”vi och dem” med analysen i denna studie beskriver informanterna att det 

bildas klyftor mellan invandrare och inrikesfödda individer på exempelvis arbetsmarknaden. 

Deltagarna ansåg att det är normalt till en viss del eftersom de var nya invånare i ett nytt land 

och de blir automatiskt kategoriserade i ”ut-gruppen”, samt blir sedda som främlingar. Genom 

denna indelning känner informanterna utanförskap. Utanförskap kan leda till att invandrarna 

får mer uppmärksamhet om de begår fel i samhället än inrikesfödda invånare, enligt 

informanterna. 

 

”Diskussionerna i fikarummen är oftast kring media och man märker att om det är en 

invandrare som begår ett brott blir det en större rubrik.” 

 

Främmande grupper tar tills sig mer uppmärksamhet vilket innebär att de blir mer iakttagna 

av majoritetssamhället. Detta vilket kan bilda mer press och högre krav på invandrarna än 

andra grupper (vi) för att kunna etablera sig. Det fokuseras mer på invandringens utveckling i 

samhället än inrikesfödda individernas utveckling, enligt informanterna. 

 

”Oftast blir det grupperingar när vi kollegor har diskussioner under fika pauserna eller 

under luncherna. Det brukar oftast bli när vi till exempel läser en artikel och alla har olika 

åsikter, speciellt när det handlar om något en invandrare har gjort. Då brukar det bli 

grupperingar mellan svenskarna och dem med invandrarbakgrund. Svenskarna håller oftast 

med det media har skrivit och anser att alla invandrare är likadana, men självklart är det inte 

alla svenskar som tycker så.” 

 

Informanterna kände utanförskap som kan i sin tur leder till att vissa invandrare avviker från 

majoritetssamhället och de som avviker anses oftast vara kriminella i någon form.  

Enligt informanterna är en vanlig syn mot invandrare att de inte bryr sig om att utveckla sig 

och är hellre arbetslösa, vilket informanterna inte håller med om. Att dem blir placerade i den 

”sämre gruppen” känns orättvis enligt informanterna.  

Om individerna inte talar samma språk blir det brister i kommunikationen och det bildas 

klyftor i samhället. I dessa klyftor är de som har gemensamt utländsk språk placerade i en 
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grupp och de som talar ”det nationella språket” anses vara i en annan grupp enligt 

informanterna.  

 

Andra orsaker som bildar klyftor i samhället sker på arbetsmarknaden. Ett exempel är om en 

chef skall anställa en ny lärare i en gymnasieskola. Två olika individer väljer att söka denna 

tjänst, ena individen är inrikesfödd som har lärarutbildning och andre individen är invandrare 

som har likadan utbildning. Det är större sannolikhet enligt informanterna är att chefen 

anställer den inrikesfödda individen. Även om den utländska individen kanske är bättre 

pedagog. Detta exempel är en vanlig situation på arbetsmarknaden. Etnisk diskriminering 

leder till klyftor i samhället. 

 

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att denna gruppering kan finnas i arbetsmarknaden 

som enligt informanterna kan hindra dem att kunna etablera sina liv.  

 

Mötet med nya samhället 

 

Informanterna använder sig av olika strategier för att kunna etablera sig, vilket gör att man får 

en bättre förståelse till hur processen från flyktingskap till etablering har gått till.  De olika 

strategierna som används baseras på vad grundproblemet är, med andra ord att processen 

varierar beroende på individens problem. Beroende på vilka problem informanterna hade i sitt 

hemland, väljer de att anstränga sig på olika nivåer för att kunna etablera sig.  

 

Informanterna har på grund av olika hinder känt utanförskap i det nya samhället, vilket har 

gjort det svårt för dem att etablerar sig yrkesmässigt och i sociala relationer. Denna sorts 

utfrysning har i sin tur lett till etnisk diskriminering vilket gör det problematiskt för 

informanterna att kunna etablera sig och känna sig hemma. Enligt informanterna är det oftast 

invandrare från mellanöstern och somalier som utsätts mest för etnisk diskriminering.   

 

Både flyktingskapet och etableringsprocessen är individuell men målet är nästan detsamma 

för studiedeltagarna, alla vill bli välbehandlade och respekterade oavsett från vilket land de 

kommer ifrån. Vissa strategier fokuserar deltagarna mer på för att uppnå etablering. 
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Teorierna i denna studie kopplas med resultatet som sedan bildar en analys av vad orsakerna 

till just att detta resultat uppstod i studien. Resultatet visar att det kan uppstå hinder för att 

kunna etablera sig i ett nytt land. Det leder till att individer använder sig av olika strategier för 

att förhindra dessa hinder och undvika ett ostabilt liv. 

 

Diskussion 

Studien är baserad på fem individers livserfarenhet, då de flyttade från sitt hemland för cirka 

fem till 10 år sedan. Invandrarna i studien definierades tidigare som ”flyktingar” vilket 

innebär med andra ord, byte av hemland. Studie handlar om invandrares process till 

etablering. Undersökningen genomfördes i form av intervjuer för att kunna få svar på 

frågeställningarna vilka är: hur upplevs förändringsprocessen från flyktingskap till etablering i 

ett nytt samhälle? Och Vilka utmaningar upplever människor i dessa processer? 

Det finns flera anledningar till varför människor väljer att emigrera till ett annat land eller att 

stanna kvar. Många anser att miljön de lever i sitt hemland inte är trygg nog och väljer att fly i 

strävan efter ett stabilt hem. De som väljer att stanna i sina hemländer är anledningen främst 

att det är deras hem, de har sina minnen och kulturer där. Ett nytt land kan kännas främmande 

och skrämmande. 

Flyttningsprocessen är olika för migranterna, vissa har ett specifikt mål gällande vilket land 

de ska till, medan andra väljer det första säkra landet de hamnar i. Däremot är det största 

problemet ekonomin som tidigare nämnts (King 2012 s.11). 

Syftet i studien är att förstå informanternas process från flyktingskap till etablering går till. 

För att få en tydligare förståelse till denna process används det teorier och tidigare forskning 

kring ämnet, men även vilka hinder som kan uppstå under denna process. Informanterna 

berättade under intervjuerna att de använder sig av olika strategier för att kunna etablera sig 

såsom ett jobb, utveckla sina språkkunskaper och så vidare. Ett hinder är att de blir 

felbehandlade av andra invånare i landet enligt informanterna och denna behandling uppstår 

oftast i arbetsmiljön.  
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Tidigare litteratur som används i studien handlar om etnisk diskriminering på 

arbetsmarknaden. Det är mycket vanligt att etnisk diskriminering uppstår på 

arbetsmarknaden.. Diskrimineringar kan förekomma på grund av orsaker såsom brist i 

språkkunskapen och det kan leda till kommunikationssvårigheter. Det kan även vara svårt för 

vissa invandrare att ta sig in på arbetsmarknaden på grund sitt utländska namn enligt 

informanterna. En sådan situation kan leda till namnbyte för att undvika etnisk diskriminering 

och att få en chans till att få komma in i arbetsmarknaden. Det är oftast invandrare från 

Mellanöstern och Afrika som har minst chans på arbetsmarknad i Sverige jämfört med andra 

invandrare från exempelvis Europa. 

 

En av informanterna påstod att i samma sammanhang då det uppstår många förändringar i 

livet, förlorar man även en del av sig själv. Speciellt förändringar såsom namnbyte för att få 

en chans i arbetsmarknaden. Det spelar ingen roll om det är förnamnet eller efternamnet som 

ändras, bara det sker en förändring i namnet.   

 

En nackdel i denna studie är att majoriteten studiedeltagare är män. För att vidare studera 

detta ämne kan man inrikta sig på kvinnors synsätt kring hur etableringsprocessen går till 

enligt dem. För att vidare studera detta problem kan man fokusera på exempelvis 

arbetsgivarnas eller myndigheternas syn mot detta problem. Man skulle kunna fokusera på hur 

de sociala relationerna blir påverkade av exempelvis etnisk diskriminering. Man skulle kunna 

fördjupa sig i ett specifikt ämne såsom att jämföra relationer på arbetsplatser med relationer 

utanför arbetet. Ytterligare exempel på vidare forskning är att se om det uppstår sociala 

skillnader mellan invandrarkvinnor och invandrarmän på arbetsplatser.  

 

Slutligen, studien visade för att kunna besvara hur förändringsprocessen går till och vilka 

utmaningar individerna möter, utifrån invandrarnas (informanterna) egna erfarenheter genom 

intervjuer. Studien visade, genom informanternas erfarenheter att man bör ha ett jobb, 

språkkunskap och utbildning för att kunna etablera sig i ett nytt land. Det kan även uppstå 

socialahinder i denna process som gör det svårare för informanterna att etablera sig såsom 

negativa attityder och etnisk diskriminering. Exempelvis att en hel folkgrupp kan bli 

stämplade som kriminella för något en enskild person kan ha gjort. På grund av sådana 

stämplingar kan det bli svårt för folk med språksvårigheter eller allmänt negativa syner att få 

ett jobb.  
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Detta kan leda till etnisk diskriminering och utfrysning enligt informanterna. För att få 

djupare förståelse till frågeställningarnas svar användes teorier (vi och dom, push and pull och 

stämplinsteorin) och tidigare forskningar (kring etnisk diskriminering på arbetsplatsen).  

Deras upplevelser och utmaningar beskrevs av informanterna som grunden till etablering. 

Oavsett vilket land människor väljer att fly till.  
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Bilagor 

Intervju mall: 

 

1. Vilket land kommer du ifrån? 

2. varför valde du/ni fly till just Sverige? 

3. Vilka kultur/traditioner har ni som inte finns i Sverige?  

4. Hur tycker du att din språkresa har varit? 

5. vart bor du (frivilligt)? 

6. Tror du Boendet har en betydelse för att passa in? 

7. Tror du boendet har en betydelse för att få jobb? 

8. Har du någon utbildning? 

9. Vad jobbar du med här? 

10. Vad jobbade du med i ditt hemland? 

11. Tycker du att samhället har accepterat dig? 

12. Tycker du att dom/svenska invånarna ser annorlunda på dig? På vilket sätt? 

13. Vad tror du är orsaken till deras syn på invandrare?(klädsel,attityder,olikelser,likelser) 

14. Känner du att du blir fel behandlad på något sätt och vart isåfall? 

15. Känner du dig diskriminerad på arbetsmarknaden eller på något annat ställe i samhället? 

16. Har du kamrater på jobbet som känner samma sak? 

17. Från vilket land/etnicitet kommer dom ifrån? 

18. Vilken folkgrupp/personer behandlar dig fel? 

19. Har du någonsin funderat att ändra något drastiskt med er själva för att exempelvis 

tillhöra(/få chans) i arbetsmarknaden? 

20. Eller vad har du gjort med dig själv och ditt liv för att kunna få chans på den svenska 

arbetsmarknaden? 

21. Har samhälle sätt er som ”fel”? På vilket sätt  

 


