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Sammanfattning 

Invandrarnas integration har alltid varit ett viktigt ämne i det svenska samhället. 

För att lyckas med integration finns det olika vägar och åsikter. Syftet med denna 

uppsats är att belysa etablerade invandrares perspektiv om vilka faktorer som 

bidrar till, respektive försvårar integrationen i det svenska samhället. Studien är 

kvalitativ, där sju semistrukturerade intervjuer genomfördes som 

datainsamlingsmetod och analyserades senare genom en tematisk analysmetod. 

Den teoretiska referensramen består av Diaz integrationsmodell samt tidigare 

forskning. Resultatet visar på att språk är huvudnyckeln till integration i samhället, 

samtidigt som det kan vara det största hindret för integration. Det kan trots allt 

övervinnas med vilja och motivation. Den andra största faktorn för invandrarnas 

integration är arbete. Arbete leder till god ekonomi och delaktighet i samhället. 

Arbete kan även ge upphov till ett större socialt nätverk, vilket vidare är en 

plattform för individen att lära sig samhällets normer och värderingar. 

 

 

 

Nyckelord: integration, etablerade invandrare, invandrare, delaktighet, 

assimilering, multikulturalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

Immigrants’ integration has always been an important subject in Swedish society. 

There are different ways and opinions for a successful integration. The purpose of 

this study is to illustrate integrated immigrants’ perspective on the factors that 

contribute to and facilitate, or complicates integration in the Swedish society. The 

study is qualitative and seven semi structured interviews have been carried out 

with thematic analysis method. The theoretical frame consists of Diaz integration 

model and previous research on the subject. The result shows that language is the 

master key to integration in society. Furthermore, language can also be the biggest 

obstacle to integration, which can overcome with determination and motivation. 

The next important factor for immigrants’ integration is work. Work leads to stable 

economy and participation in society. Work generates social network, which is 

also platform for learning the norms and values of society. 
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1. Inledning 

Migration har alltid existerat parallellt med att mänskligheten utvecklats. Migration och 

förflyttning sker från ett ställe till ett annat av olika skäl. Nyfikenhet, fruktan, lust, äventyr 

eller överlevnad är några av dem främsta skälen till att människor migrerar eller förflyttar sig 

(Legrain, 2013). Författaren förklarar att Sverige har varit ett utvandringsland från slutet av 

1800-talet till runt 1920-talet. Under denna period lämnade ca 1,3 miljoner svenskar landet på 

grund av fattigdom, svält, religiösa förföljelser eller nöd. Svenskarna blev invandrare och 

flyktingar i ett annat land, men under den tiden kallades man för immigranter och nybyggare. 

Begrepp som idag mer eller mindre har en annorlunda benämning det vill säga flyktingar eller 

invandrare. Idag, hundra år senare är Sverige ett av de länder dit emigranter och nybyggare 

söker sig till. Det de gör idag, gjorde svenskar även för ca hundra år sedan (Legrain, 2013). 

I det samhället vi bor i idag pratas det sällan om de positiva aspekterna med 

mottagandet av invandrare. Oftast nämns de negativa aspekterna och stora förlusterna med 

invandring. Sällan talas det om de invandrare som lyckas ta sig in i samhället och är 

etablerade individer. Vi anser att integration innebär att invandrare har möjlighet att arbeta 

inom sitt utbildningsområde samt skapa socialt nätverk. Integration innebär också att varje 

individ är delaktig i samhället och får samma rättigheter och skyldigheter som infödda 

svenskar. Vidare anser vi att integration är att kunna navigera sig i samhället utan behov av 

hjälp och stöd. 

Exkludering av invandrare innebär sociala problem och lidande för många människor 

och integrationen av invandrare är därför en stor utmaning för socialt arbete som vetenskap 

och som profession. 

 

1.1 Vår personliga förförståelse 

Denna del innehåller en beskrivning av vad vi vet om invandrare och integration. Vi är 

medvetna om att våra egna upplevelser och erfarenheter som invandrare och 

socionomstudenter kan medföra en personlig bias eller förförståelse. Detta försökte vi 

motverka genom att medvetandegöra vår personliga förförståelse och genom en teoristyrd 

metod med tematisk analysmetod. I alla typer av samhälle forskningen finns det en 

förförståelse och lite bias hos forskarna. Detta eftersom forskarna är en del av det samhället 

de utforskar, försöker förstå och förklara.         

 Vi anser att invandring till ett annat land bör betraktas som något positivt för båda 
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parter. Skydd, trygghet, hjälp, välfärd, arbete, utbildning och säkerhet kan nämnas som 

positiva följder för invandrare i det mottagande landet. Det positiva för det mottagande landet 

är att invandrare bidrar till ett multikulturellt samhälle. Invandrares arbetskraft, utbildning och 

yrkeserfarenhet kan hjälpa det mottagande landet konkurrera i den globala arbetsmarknaden. 

För att båda parterna ska lyckas uppnå det positiva med invandringen är det viktigt att landet 

har en bra integrationspolitik och att invandrare visar en stark vilja till att växa i det nya 

samhället. 

Integrationen i det nya samhälle är en tvåsidig process, där ansvaret ligger hos både 

invandrare och samhället som tar emot dem. För att lyckas med denna process och få 

produktiva och delaktiga medborgare, som hjälper och stödjer landets utveckling och tillväxt 

krävs det stöd från samhället och viljan från invandraren. 

 

1.2 Den svenska integrationspolitiken 

I rapporten skriven av SCB (2005) beskrivs integration som en ömsesidig process. Syftet med 

denna process är att alla individer i samhället ska vara delaktiga och medansvariga oavsett 

etnisk eller kulturell bakgrund. Rapporten beskriver vidare att integration handlar om att 

samhällsmedlemmarna kompletterar varandra. Integration i samhället berör alla 

samhällsorgan såsom utbildning, inkomster, hushåll, demografi, levnadsförhållanden, makt 

och arbetsmarknad. År 1997 deklarerade Regeringen olika mål och inriktningar för 

integrationspolitiken, dessa mål och inriktningar gäller även i dag och beskrivs som nedan: 

 

Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. En 

samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund samt en samhällsutveckling som 

kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets 

grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och 

medansvariga för (SCB, 2005, s.2).  

 

Integrationspolitik i Sverige har utvecklats till definierade integrationsmål såsom lika 

rättigheter och skyldigheter oavsett etnicitet samt en samhällsgemenskap och delaktighet som 

bidrar till samhällsutveckling. Regeringen satsade ca 2,1 miljarder kronor år 2016 på olika 

områden bland annat kommunersättningar vid flyktingmottagande, nyanländas etablering, 

diskriminering och jämställdhet för att uppnå dessa integrationsmål såsom lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter för alla (Regeringen, 2015). År 2010 genomfördes 

etableringsreformen vilket innebar att Arbetsförmedlingen tog över etableringsansvaret från 
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kommunerna (Nationalencyklopedin, 2020a). Etableringsreformen är en plan som upprättas 

av Arbetsförmedlingen tillsammans med den nyanlända i samarbete med andra berörda 

aktörer. Etableringsreformen syftar till att påskynda och underlätta nyanländas etablering i det 

svenska arbets- och samhällslivet. Arbetsförmedlingens roll i etableringsreformen är att 

stödja, driva på samt anordna språkundervisning och praktikplatser (Nationalencyklopedin, 

2020a). 

Med hjälp av etableringsreformen kartläggs de utrikesföddas skolgång, hälsa, 

familjesituation, erfarenheter, kompetenser och boende. Arbetsförmedlingen skall i 

samverkan med andra organ som migrationsverket, kommuner och länsstyrelsen hitta en 

kommunplacering för individen. Kommunerna har sedan ansvaret för mottagning, svenska för 

invandrare (SFI), bostadsförsörjning, samhällsundervisning, vuxenutbildning och skola 

(Arbetsförmedlingen, 2015). 
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2. Syfte och frågeställningar  

2.1 Syfte 

Målsättningen med denna studie är att undersöka utlandsfödda etablerade invandrares 

upplevelser och erfarenheter om vilka faktorer som underlättar, respektive försvårar 

integrationen i det svenska samhället. 

 

2.2 Frågeställningar 

● Hur definierar etablerade invandrare integration (i.e. vad innebär integration för dem)? 

● Vilka faktorer menar de etablerade invandrare bidrar till integration? 

● Vilka utmaningar och svårigheter har upplevts av etablerade invandrare?  

 

I det följande avsnitt kommer vi att utveckla vad vi menar med begreppen invandrare, 

etablerade invandrare, integration och assimilation mer detaljerad. 

 

2.3 Avgränsning 

Studiens inklusionskriterium för den population som vi gör vårt urval ur är utlandsfödda 

etablerade invandrare som innehar antingen permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap 

i Sverige. Intervjupersonerna har varit bosatta i Sverige i minst 10 år och maximalt 40 år. 

Informanterna jobbar, studerar på högskolor i Sverige och eller har en tidigare 

högskoleutbildning från hemlandet. Intervjupersonerna utgörs av både män och kvinnor.  

Detta för att vi vill studera eventuella likheter och skillnader ur ett genusperspektiv. 

Informanternas åldersspann ligger mellan 25 till 65. Vi har valt att intervjua 7 personer. Vi 

anser att det finns invandrare med olika nationaliteter i Sverige. Vi specificerar oss inte på 

invandrares nationalitet utan deras upplevelser och kunskaper samt svårigheter om hur de har 

lyckats integrera sig i sitt nya samhälle.   

 

2.4 Disposition  

Första kapitlet i studien innehåller inledning, vår personliga förförståelse samt beskrivning av 

den svenska integrationspolitiken. Kapitel två omfattar studiens syfte, frågeställningar och 

avgränsning. Tredje kapitlet innehåller definition av begrepp som är viktiga och centrala i 

denna studie. Fjärde kapitlet belyser tidigare forskning inom området. Kapitel fem redogör 

den teoretiska utgångspunkten vilken är viktig och formar grunden för denna studie. I kapitel 
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sex diskuterar vi val av metod som används i studien samt studiens tillförlitlighet och etiska 

principer. I det sjunde kapitlet presenterar vi resultatet av vårt insamlade material. Kapitel åtta 

innefattar analys och diskussion av det empiriska materialet och den teoretiska 

utgångspunkten. Avslutningsvis innehåller studien en referenslista och bilagor.  
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3. Bakgrund  

3.1 Huvudbegrepp 

I detta avsnitt definieras begrepp som invandrare, integration och assimilation för att du som 

läsare ska få en tydligare information om begreppens innebörd i studien.  

 

3.1.1 Invandrare    

Invandrare har inte en tydlig och specifik definition enligt Kulturdepartementet (2000). Det 

finns två kriterier som man utgår från – de objektiva och subjektiva kriterierna. 

Medborgarskap, vistelsetid i Sverige, födelseland, modersmål och familjebildning utgör de 

objektiva kriterierna. De subjektiva kriterierna är bland annat personens brytning i språket och 

utseende som avviker från majoritetsbefolkningen i samhället (Kulturdepartementet, 2000). 

Nationalencyklopedin definierar ’’invandrare, immigrant, person som flyttar från ett 

land till ett annat för att bosätta sig där en längre tid, enligt folkbokföringen i Sverige minst ett 

år (Nationalencyklopedin, 2020d). 

Med begreppet invandrare i denna studie menar vi vuxna utlandsfödda invandrare som 

har bott i Sverige mellan 10 till 40 år.  Vi har valt att använda begreppet invandrare i enlighet 

med Diaz begrepp för kontinuitet med Jose Alberto Diaz begreppsterminologi.  

 

3.1.2 Etablerade utlandsfödda eller invandrare 

Med etablerade utlandsfödda invandrare menar vi i denna studie de som har varit bosatta i 

Sverige i minst 10 år. De har antingen permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap. De 

försörjer sig själva och sina familjer utan samhälleliga insatser. De jobbar och är 

arbetstillfredställda, studerar på högskolan i Sverige och eller har högskoleutbildning från 

hemlandet. De kan navigera sig i samhället utan stöd och hjälp av välfärd. De är aktiva och 

delaktiga i samhället. 

 

3.1.3 Integration  

Nationalencyklopedin beskriver integration som “de sociala processer genom vilka 

minoriteter, t.ex. invandrade etniska grupper, slussas in i och blir delaktiga av det nya 

samhälle de flyttat till. Det kan gälla deras arbets- och bostadsmarknad eller deras sociala, 

kulturella och politiska liv” (Nationalencyklopedin, 2020b). Detta kan tolkas som att 
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invandrare kan integreras med sin särart kulturellt, socialt, politisk och strukturellt utan att 

förändra sin egenart. 

Med begreppet integration i denna studie menar vi att invandrares delaktighet, samspel 

och interaktion mellan alla grupper i det svenska samhället sker på jämlika villkor. Begreppet 

kommer att utvecklas i detalj nedan i teoriavsnittet.  

 

3.1.4 Assimilation  

Nationalencyklopedin beskriver att: “assimilation kallas det när en person i en 

minoritetsgrupp överger sin kultur för att anpassa sig till en majoritet. Att assimilera betyder 

att göra lika. En grupp som assimileras med en annan grupp blir helt och hållet som den 

gruppen: man byter språk och kultur, kanske också religion. Hos inflyttarnas barn eller 

barnbarn lever ursprunget kvar bara som familjehistorier och liknande” 

(Nationalencyklopedin, 2020c). 

Assimilation innebär att en invandrare strävar efter eller tvingas av samhället att bli likt 

majoritetsgruppen genom att överge sin ursprungliga kultur, språk, religion och identitet.  

Vi kommer att använda oss av Jose Alberto Diaz definitioner som vi kommer att gå 

igenom mer i detalj i teoriavsnittet. 

 



 

 15 

4. Tidigare forskning   

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som knyts an och belyser vår studie väl. 

Inklusionskriterierna var att alla artiklar skulle vara vetenskapliga, ’’peer – reviewed’’ och av 

relevans till vår studie det vill säga att de handlar om integrationsprocesser. Ytterligare ett 

inklusionskriterium var att artiklarna endast skulle vara på engelska samt skrivna mellan 2005 

– 2019. 

 

4.1 Upplevelser om integrationsprocesser av invandrare i små 

städer i Spanien 

Morén och Alegret (2008) belyser i sin studie Lessons from immigrant integration processes 

in small towns and rural areas in Spain om invandrares uppfattning om integrationsprocesser 

i små och stora städer i Spanien. Författaren utforskar de möjliga kopplingarna mellan dessa 

erfarenheter med integrationsprocesser med hjälp av tre olika typer av integrationsfaktorer. 

Integrationsfaktorerna är i likhet med med Diaz integrations teman och vår studie. Social 

integration, boendeintegration och systemintegration alltså arbetsmarknadsintegration.  

Morén och Alegrets (2008) nämner de sociala och kulturella dynamikerna och påstår att 

dessa faktorer är starkt relaterade till social integration. Boendeintegration eller 

habitatintegration handlar om invandrares bostadsmiljö, livsmiljö, bostadsområde som är 

central för bättre integration i samhället. Systematisk integration innehåller ekonomi, tillgång 

till arbete, tillgång till offentliga och privata tjänster samt politiska dynamiker. Studiens 

resultat tyder på att social integration är lättare att uppnå i småstäder.   

 Faktorer som dessa personer uppger är utmärkta grannar, socialt inkludering, 

majoritetsbefolkningens attityder, personlig motivation, ansträngning och individens 

bakgrund. En del invandrare betonar att boendeintegration i små städer hjälper invandrare 

med bättre integration. En relativt enkel tillgång till bostäder, transportförbindelser, skolor, 

Hälso- och sjukvård och arbete i små orter är andra viktiga faktorer relaterad till 

boendeintegrationen.  

 

4.2 Lyckad kulturell förändring, livshantering och integration för 

immigranter 

Hajro, Stahl, Clegg och Lazarova (2019) beskriver i studien Acculturation, coping, and 

integration success of international skilled migrants om huruvida högutbildade eller 
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yrkeserfarna invandrare integreras i det nya samhälle samt vilka faktorer som påverkar deras 

integration. Studiens resultat kommer visar tre integrationsnivåer. Nivå ett består av 

invandrarens personliga eller individuella motivation, intelligens, arbetsförhållande och 

arbetstillfredsställelse. Andra nivån i studien fokuserar på organisationer och arbetsplatser 

som invandrare arbetar inom. Organisationer spelar en central roll när det gäller invandrares 

integration. Genom att erbjuda invandrare olika slags hjälp och stödinsatser. Dessa stöd och 

insatser hjälper invandrare att utveckla sin karriär vilket senare leder till invandrares social 

integration, lojalitet till organisationen, och arbetstillfredsställelse. 

I den tredje integrationsnivån nämner Hajro et al. (2019) två olika samhällsformer som 

påverkar integrationen. Ett samhälle kan vara strikt och strängt eller öppet och flexibelt när 

det gäller normer och värderingar. Ett strikt samhälle kräver att invandrare smälter in och 

assimileras. Det leder till invandrarens diskriminering och marginalisering. Medan ett öppet 

och flexibelt samhälle arbetar för invandrarnas aktivt deltagande, samhörighet och 

multikulturalit. Detta underlättar integration för invandrare (Hajro et al., 2019). Studiens 

resultat visar även att det finns en aspekt som påverkar anpassningen och integrering av 

invandrare i samhället. Det är ackreditering och erkännande av utländska kvalifikationer och 

arbetslivserfarenheter i det mottagandet landet. De mottagande länderna undervärderar 

invandrares utbildningskvalifikationer och tidigare arbetslivserfarenheter från 

utvecklingsländer.  

 

4.3 Utvärdering av invandrares assimilering 

I studien Assessing immigrant assimilation beskriver Waters och Jimenez (2005) fyra faktorer 

som leder till assimilering av invandrare i USA. Dessa faktorer är socioekonomi, 

boendesituation, språkkunnighet och äktenskap.     

 Socioekonomi omfattar utbildning, arbete eller yrke och inkomstnivå. Studiens resultat 

visar att det tar cirka 20 år för första generationens invandrare att komma upp till samma 

inkomstnivå som en infödd amerikan. Andra faktorn i studien handlar om boendesituation i 

landet. Invandrare väljer att förflytta sig och bosätta sig i mindre städer, förorter eller nya 

stater för att hitta bättre arbete med högre inkomst och lättare att hitta bostad. Detta skapar 

boende assimilering i mindre städer.        

 Kommunikation beskrivs ytterligare som en faktor som anses assimilera invandrare. 

Redan första generationens invandrare assimileras genom att de lär sig språket. Andra 

generationens invandrare lär sig till stor del båda språken medan 80 % av tredje generationen 
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lär sig bara engelska och förlorar modersmålet. Studien visar att sociala kontakter i form av 

äktenskap med den infödda befolkningen sker beroende på invandrarens ursprung. Första och 

andra generationens invandrare gifter sig med infödda amerikaner. 

 

4.4 Invandring, integration och välkomnande kommuner  

I fallstudien Immigration, integration and welcoming communities undersöker S. Guo och Y. 

Guo (2016) om det kommunala och lokala samhällets roll i invandrares integration i staden 

Calgary i Kanada. Calgary har det fjärde högsta antalet invandrare i hela landet och räknas 

som ett multikulturellt samhälle. Denna studie lyfter fram vikten av strukturella insatser som 

utgår från multifaktoriell helhetssyn på integrationen av invandrare och vikten av samarbete 

mellan formella och informella organisationer inom samhället.     

 S. Gau och Y. Gau (2016) påstår att invandrare behöver stödinsatser från de mottagande 

kommunerna för en bättre integration. Längden på de stödinsatserna som erbjuds kan vara 

upp till 10 år. Exempel på stödinsatser kan vara att lära sig språket, utvärdering av 

invandrarnas tidigare utbildning, att hjälpa dem hitta passande jobb, navigering i det nya 

samhället och inlärning av nya traditioner. Kommunerna fokuserar mer på 

arbetsmarknadsintegration och politisk delaktighet. De fokuserar mindre på social och 

kulturell integration som är lika viktiga för invandrens integration (S. Gau & Y. Gau, 2016). 

Kommunen har lyckats med integration genom att de erbjuder invandrare möjlighet att delta i 

idrottsaktiviteter från deras egna kulturer och därmed få dem mer delaktiga inom samhället.

 Invandrare får möjlighet och rätten att genomföra sina religiösa ritualer, såsom bedjande 

eller fira högtider är ett viktigt steg mot integrering i det nya samhället. Vidare är sociala 

aktiviteter som olika kurser vilka erbjuds i centret något som utvecklar samhörighet inom de 

olika minoritetsgrupperna och det lokala samhället.  

 

4.5 Ursprungskultur och arbetsmarknadsassimilering av 

invandrarkvinnor i Sverige 

Studien Source country culture and labor market assimilation of immigrant women in      

Sweden fokuserar på hur före detta traditionella samhällen med ojämlika genusvillkor och låg 

tillträde för kvinnorna i arbetsmarknaden påverkar invandrarkvinnornas 

arbetsmarknadsdeltagande. Invandrarkvinnor assimileras eller tillträder den svenska 

arbetsmarknaden efter ca 10 årsperiod skriver Neuman (2018). Neuman (2018) tar upp att 
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Sveriges strukturella insatser såsom förskolor och föräldraledighet ökar invandrarkvinnors 

möjligheter att delta i arbetsmarknaden mer än länder som USA, där saknas de strukturella 

insatser som underlättar kvinnornas deltagande i arbetsmarknaden. En annan förklaring 

innebär att invandrarkvinnor assimileras i den svenska kulturen och ersätter deras tidigare 

normer och värderingar. Det kan kopplas till vår studie när vi analyserar och jämför dem 

kvinnliga och manliga invandrares tillträde till arbetsmarknaden. Särskilt med tanke på att 

våra tre kvinnliga informanter härstammar från traditionella samhällen, dock två av dem 

uppgav att de jobbade i sina hemländer. 

 

4.6 Sammanfattning av huvudinnehållet i artiklarna 

För analys av vår egen studie nedan tar vi med oss följande huvudinnehåll från 

forskningsgenomgången ovan. I artikeln som är skriven av Morén och Alegret (2008) 

fokuserar vi på de tre olika integrationsfaktorer som har likheter till vår studie. Det som är 

relevant för vår studie är faktorer såsom social integration, boendeintegration och 

systemintegration alltså arbetsmarknadsintegration.        

 Vi anser att artikeln skriven av Hajro et al. (2019) är relevant till vår studie då de lyfter 

fram högutbildade eller yrkeserfarna invandrares integrations olika nivåer. Dessa nivåer som 

kan relateras till vår studie består av invandrarens personliga eller individuella motivation, 

intelligens, arbetsförhållande och arbetstillfredsställelse. Organisationer och arbetsplatser. 

Samhällsformer är tredje nivån av integration. En annan relevant aspekt är att de mottagande 

länderna undervärderar invandrares utbildningskvalifikationer och tidigare 

arbetslivserfarenheter från utvecklingsländer. Waters och Jimenez (2005) lyfter fram fyra 

faktorer som leder till assimilering av invandrare i USA.      

 Dessa faktorer är socioekonomi, boendesituation, språkkunnighet och äktenskap. Vi 

lyfter fram skillnaderna mellan assimilation i USA och integration i Sverige. Det som vi anser 

är relevant till vår studie i artikeln skriven av S. Guo och Y. Guo (2016) är det kommunala 

och lokala samhällets roll i invandrares integration. Vi nämner stödinsatser från de 

mottagande kommunerna i Kanada som har lett till en bättre integration. Det som är relevant 

för oss i artikeln skriven av Neuman (2018) är påverkan av de tidigare traditionella 

samhällena på invandrarkvinnors arbetsmarknadsassimilering och inträde i den svenska 

arbetsmarknaden. 
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5. Teoretiska utgångspunkter  

Detta kapitel innehåller beskrivning av Jose Alberto Diaz (1993) integrationsmodell som vi 

kommer att utgå ifrån i denna studie. Diaz (1993) integrationsmodell består av sju olika teman 

som beskriver och skapar förståelse för invandrares integrationsprocess. Teorin grundar sig i 

och fokuserar på tre olika invandrargrupper: chilenare, finländare och jugoslaver (Diaz, 

1993). Diaz gör en uppdelning mellan olika integrationsfaktorer. Dessa sju faktorer är: social 

integration som består av boendeintegration, familjeintegration & kommunikativ integration. 

Strukturell integration är uppdelat i arbetsintegration & ekonomisk integration. De andra 

integrationstemana är politisk integration samt individuell eller personlig integration. 

 

5.1 Integration enligt Diaz      

Diaz (1993) beskriver integration som en social process och belyser att integration innebär 

samspel och interaktion mellan invandrare och infödda svenskar. Vidare beskriver Diaz att 

integration innebär ökad och jämlikt deltagande samt ökad interaktion och samspel i 

samhället mellan alla grupper (Diaz, 1993).        

  Författaren förklarar att till skillnad från assimilation, innebär integration att 

invandrarbefolkning behåller sin kulturella identitet, religion och traditioner i samhället utan 

att behöva passa in och bli lik majoritetsbefolkningen. Men för att lyckas med integrationen är 

det viktigt att man blir en arbetande del av samhället (Diaz, 1993). Med det menar författaren 

att invandrare behöver följa samhällets normer, attityder, mönster samt delta i samhället utan 

att behöva förlora sin egen identitet (Diaz, 1993). Diaz (1993) beskriver det sociala livet som 

en viktig faktor när det gäller integrationsprocessen för invandrare. Diaz menar att det är 

viktigt att det mottagande landet har en plan för att kunna hjälpa invandrare med att skapa nya 

kontakter och sysselsättning i samhället.  

 

5.2 Assimilation enligt Diaz   

Diaz definition av assimilering eller assimilation utgår från att invandrargruppen smälter in i 

det nya samhället genom utlämning av sin egen identitet, kultur, tradition och normer. De 

assimileras i det nya samhällets värderingar och normer (Diaz, 1993). Assimilation sker när 

invandrarna deltar eller tar upp den svenska kulturen och de svenska normerna och 

värderingarna för att passa in och bli lik majoritetsbefolkningen. Diaz menar att den tidigare 

definitionen av assimilationen inom sociologin blivit kritiserat för dess krav på total 
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anpassning av invandrare eller immigranter till det nya samhället, där deras tidigare kultur och 

etnicitet smälter in i det nya samhället sociala och kulturella sfär (Diaz, 1993). Vidare sikar 

invandrare på att under assimileringen bli lika de infödda, detta sker genom socialisation, 

språk, norm och värderingsinlärning (Diaz, 1993.  

 

5.3 Jämförelse mellan integration och assimilation    

Diaz (1993) påstår att skillnaden mellan integration och assimilation ligger på invandrarens 

grad av anpassning till det nya samhället. Diaz menar att integration sker när invandraren 

arbetar och är en del av det nya samhället med sin egen identitet, beteende och attityd samt 

blir aktivt frivilligt deltagande i det sociala livet. Samtidigt behåller individen hela eller delar 

av sin äldre eller tidigare kultur och identitet.        

 Däremot kräver assimilation ännu mer anpassning av invandraren och deras barn i 

samhället. Det innebär att individens äldre kultur och identitet försvinner eller smälter bort 

helt i det nya samhället. Assimilationen innebär att invandrare redan från den första 

invandraregenerationen anta det nya landets identitet, kultur och värderingar samt de blir lika 

majoritetsbefolkningen. Denna anpassning ska öka med varje generation, tills den tredje 

generationen når den totala anpassningen och blir likt majoritetsbefolkningen (Diaz, 1993). 

 

5.4 Jose Alberto Diaz integrationsmodell     

I sin integrationsmodell nämner Diaz (1993) två huvudområden där integration inträffar. De 

två huvudområden är social integration och strukturell integration. Dessa integrationsområden 

består av olika faktorer som påverkar invandrares integrationsprocess. Den sociala 

integrationen handlar om sociala relationers påverkan på integrationsprocessen. 

Den strukturella integrationen inriktar sig på invandrares tillgång till arbete och 

ekonomiska resurser i samhället (Diaz, 1993). Interaktion och samspel mellan etniska 

svenskar och invandrare är väsentligt och har en avgörande roll för integrationsprocessen i 

samhället (Diaz, 1993). Utöver de två ovannämnda huvudområden beskriver Diaz andra 

faktorer som påverkar invandrares integrationsprocess i samhället. 

Social integration innebär att invandraren har tillgång till ett socialt nätverk, alltså 

kontakter med infödda svenskar. I den sociala integrationen är det invandrarens sociala 

tillgångar som bidrar till invandrares integration i samhället. Den sociala integrationen 

innefattar boendeintegration, familjeintegration och kommunikativ integration (Diaz, 1993).  
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Boendeintegration beskriver Diaz (1993) som en viktig faktor för invandrares 

integration i samhället. Han menar att det handlar om individens tillgång till bostad samt 

möjlighet att kunna välja sin boendeform utifrån sina egna prioriteringar. Diaz beskriver 

vidare att ett etniskt hetero- eller homogent bostadsområde påverkar invandrares integrering 

med infödda svenskar i samhället. Han menar att boende i ett blandat bostadsområde ökar 

invandrarens tillgång till ett multikulturellt socialt nätverk (Diaz, 1993).  

Familjeintegration enligt Diaz (1993) kan leda till invandrares integration och utökning 

av samhörighet och sociala nätverk inom släkten genom bildandet av förhållanden, 

exempelvis att personen gifter sig med infödd i det nya landet.  

Kommunikativ integration, kommunikation och språkkunskaper är en viktig del inom 

den sociala integrationen (Diaz, 1993). Genom att invandraren lär sig, förstår och uttrycker 

sig på det språk som används av majoriteten i landet, ökar individens kommunikativa 

förmåga, vilket i sin tur ger individen en ökad delaktighet, möjligheter till interaktion och 

samspel med infödda samt andra grupper i samhället. Kommunikativa kunskaper underlättar 

för individen att ta del av media och andra kommunikationsmöjligheter (Diaz, 1993). 

I den strukturella integrationen är det invandrarens ekonomiska situation som utgör 

integrationens grund, därför kallas den strukturella integrationen för den socioekonomiska 

integrationen. Detta område består av följande två underområden: Tillgång och inträde till 

arbete och ekonomisk situation.  

Arbetsintegration & ekonomisk integration, Diaz menar att invandrarens 

arbetsförhållande samt ekonomiska resurser är två av de väsentligaste faktorerna som 

påverkar invandrarens integration i samhället. Diaz beskriver dessa två områden som en 

plattform där det finns möjlighet till samspel och interaktion mellan invandrare och etniska 

svenskar (1993). 

Diaz (1993) beskriver ytterligare två områden som han påstår är viktiga faktorer vid 

integrationsprocessen, den individuella integrationen och den politiska integrationen.  

Individuell integration handlar om påverkan av individens förväntningar, egna mål, 

självförtroende, resurser, inställning vid problemhantering, ambitioner och motivation på 

integrationsprocessen. Dessa faktorer är avgörande inom den individuella integrationen i 

samhället (Diaz, 1993).        

Politisk integration enligt Diaz innebär ” … tillgång till fullständiga politiska rättigheter 

och utövande av sociala och politiska medborgarroller … förmåga att överklaga politiska beslut.”  

(Diaz, 1993, s. 165).  Det handlar om delaktighet i landets politik och politiska rättigheters 

tillgänglighet. Diaz nämner viktiga faktorer såsom politiskt intresse, medlemskap i 
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fackföreningar, valdeltagande och möjlighet att påverka politiska frågor. En annan viktig 

markör av politisk integration är maktförhållanden mellan invandrare och infödda svenskars 

deltagande i politisk sfär (Diaz, 1993).   

Vi kommer att använda oss av Diaz ovannämnda sju integrationsformer. Studien 

kommer även att utgå ifrån utgångspunkter från tidigare forskning för de teoristyrda teman vi 

kommer att använda i vår datainsamling i denna studie. Avsnittet innehåller presentation om 

studiens urval, etiska principer samt studiens tillförlitlighet. 
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6. Metod 

Detta kapitel innehåller en presentation av den metod som användes vid genomförandet av 

studien. Här beskrivs hur all data samlades in och vilken struktur som användes. Kapitlet 

avslutas med en diskussion kring etiska principer och studiens tillförlitlighet och trovärdighet.  

I denna studie valde vi en kvalitativ forskningsdesign med syfte att studera 

informanternas upplevelser och beskrivningar på djupet. Vi valde en deduktiv eller teoristyrd 

form av kvalitativ metod. Enligt Dahlberg och McCaig (2010) kan man i en studie använda en 

deduktiv metod (teoristyrd). Det innebär att vi använde oss av teorier och metoder som 

utgångspunkt i studien vilket sedan skapade en bild av empirin. En teoristyrd kvalitativ 

forskningsdesign hjälper forskaren att tolka och förstå informanternas påstående och 

beskrivningar på ett bättre sätt (Bryman, 2011).  

 

6.1 Datainsamlingsmetod 

Vi valde att genomföra tematiserade intervjuer med semistrukturerade frågor med syftet att ge 

informanterna frihet och möjlighet att utveckla sina svar för att få rikare beskrivningar eller 

djupare reflektioner (Bryman, 2011). Intervjuguiden (se bilaga 2) utformade vi utifrån Diaz 

integrationsmodell. I vår studie hade vi öppna intervjufrågor. Intervjuerna genomfördes på 

neutrala platser där informanterna kände sig bekväma. Vi inledde intervjun med en 

presentation av oss och en genomgång av informationsbrevet. Intervjuguiden inleddes därefter 

av enkla frågor om ålder, kön och hur länge informanterna har bott i Sverige. Detta för att 

mjuka upp informanterna inför intervjun. Intervjuguiden innehöll ett lättbegripligt språk för 

att passa informanternas språkkunskaper. Vi undvek att ställa ledande frågor och 

värdeladdade uttryck vid formulering av intervjuguiden. 

 

6.1.1 Procedur 

Under intervjun lyssnade vi och var uppmärksamma när informanterna svarade på frågorna. 

Vi valde att vara sakliga och neutrala under intervjun. Efter varje intervju skrev vi ner våra 

intryck, sedan renskrev vi intervjun och fick fram vårt råmaterial som vi sedan analyserade, 

kategoriserade i 9 antal teman. När alla intervjuer var genomförda, valde vi de mest 

återkommande teman som beskrivs detaljerade i resultat kapitlet. För att möjliggöra analyser 

av intervjuerna spelade vi in dem med hjälp av en diktafon som inte går att ansluta till 

internet. Vi lyssnade på alla intervjuer tillsammans och transkriberade de ordagrant, för att 

undvika felskrivningar och subjektivitet. Det insamlade materialet förvarades i våra 
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lösenordskyddade datorer och var endast tillgänglig för oss samt vår handledare. Materialet 

raderades så snart examensarbetet blev godkänt och publicerades. 

 

6.2 Dataanalysmetod  

I denna studie använde vi oss av tematisk analysmetod som tillvägagångssätt för analys av 

den insamlade datan. Tematisk analysmetod innebär sökandet efter olika subtema och teman, 

vilket är en av de vanligaste analysmetoderna för att analysera kvalitativa data enligt 

(Bryman, 2011). Vi utgick från en matris i denna studie där vi strukturerade upp upphittade 

teman och underteman i de transkriberade intervjuerna.  

Braun och Clarke (2006) beskriver stegvis sex olika faser vid analysering av data inom 

tematisk analysmetod som vi använde oss i vår studie. Det första steget handlade om att vi 

lärde oss och gjorde oss bekanta med det insamlade data. Det andra steget innebar att vi 

framställde primära och relevanta koder på ett systematiskt sätt. Steg tre innebar att vi 

samlade in koder för att sammanställa i relevanta och potentiella teman. Steg fyra består av 

två nivåer. I den första nivån granskade, kontrollerade och begränsade vi teman i förhållande 

till koder och insamlade data.           

  Andra nivån innebar samma process, dock gick vi igenom hela intervjun för att 

försäkra oss och dubbelkollade att teman fanns i intervjun. Detta för att uppnå en högre 

tillförlitlighet och trovärdighet i vår studie. Femte steget gick ut på att vi definierade och 

identifierade kärnan och aspekten i varje tema. Steg sex omfattade framställningar av teman 

samt anknytning till intervjuer, studiens syfte och frågeställningar. Framställningen måste 

innehålla evidens att dessa teman fanns med i de insamlade data. Detta gjorde vi med hjälp av 

direkt citat från intervjun (Braun & Clarke, 2006). I resultatdelen redogör vi för hur kodning 

går till i praktiken av det insamlade datamaterialet. 

 

6.3 Population och urval 

I vårt urval av informanter använde vi oss av målstyrt och snöbollsurval. Målstyrt urval 

innebär att utifrån studiens mål och syfte sökte vi en matchning mellan studiens syfte, 

frågeställningar och informanter (Bryman, 2011).  

Vi använde oss även av ett snöbollsurval för att lättare få tag på informanter som 

matchade studiens mål och syfte. Ett snöbollsurval innebär att författaren med hjälp av sociala 

kontakter får tag i intervjupersoner. (Bryman, 2011). Vi sökte upp en person i populationen 

etablerade invandrare och sedan letade vi oss fram till våra informanter. Vi använde oss av ett 
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målstyrt urval snöbollsurval i enlighet med följande avgränsning. Den population som vi 

gjorde vårt urval ur är utlandsfödda etablerade invandrare som innehar antingen permanent 

uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige. Intervjupersonerna har varit bosatta i 

Sverige i minst 10 år och maximalt 40 år. Informanterna jobbar, studerar på högskolan och 

eller har högskoleutbildning från hemlandet. Intervjupersonerna är både män och kvinnor.

 Detta för att vi ville studera eventuella likheter och skillnader ur ett genusperspektiv. 

Informanternas åldersspann ligger mellan 25–65. Antal intervjupersoner som ansågs vara 

lämpligt för denna studie är 7 personer, där var tre kvinnor och fyra män. De namn som 

informanterna nämns vid i presentationen samt i studiens resultat, analys och diskussion är 

fiktiva namn.  

 

6.4 Tillförlitlighet    

Tillförlitlighet består av fyra delkriterier inom kvalitativ forskning; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). 

I detta kapitel diskuterar vi tillförlitlighet för vår studie.  

 

6.4.1 Trovärdighet  

Trovärdighet innebär att forskaren säkerställer att studien utförs i enlighet med de regler som 

finns. Den andra viktiga delen för att öka trovärdigheten i studien är att rapportera resultatet 

till berörda parter i studien. På så sätt kan deltagaren få möjlighet att gå igenom, korrigera 

eller godkänna resultatet som författaren fått fram. Detta kallas för respondentvalidering 

(Bryman, 2011).  

I denna studie följde vi de riktlinjer och regler som vi fick från högskolan Dalarna samt 

litteratur som belyser hur en studie ska utföras. Vi använde oss av så kallad Member-check 

vilket innebär att intervjupersonerna fick se det transkriberade materialet, gick igenom det och 

godkände innehåller (Candela, 2019). Vi använde citat från intervjupersonerna i studien. Vi 

försökte öka mättnaden i materialet genom genomgång av det transkriberade materialet flera 

gånger i studien tills vi såg återkommande mönster och relationer mellan olika kategorier 

(Bryman, 2011) Därför anser vi att vår studie hade en stark trovärdighet när det gäller den 

första punkten utav delkriterierna.  
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6.4.2 Överförbarhet      

Lincoln och Guba (1985) beskriver överförbarhet på följande sätt: ’’[huruvida resultaten] 

håller streck även i någon annan kontext eller situation, eller i samma kontext vid en senare 

tidpunkt, är en empirisk fråga’’. Författarna menar att överförbarhet handlar om hur 

användbart resultatet i studien kommer att vara i andra studier och situationer (Lincoln & 

Guba, 1985). 

Vi anser att vår studie har begränsad överförbarhet eftersom denna studie undersöker 

informanternas upplevelser och faktorer som hjälpte just dem att integreras i samhället. 

Studien består av upplevelser från såväl kvinnor som män i olika åldrar, detta gav oss rikare 

oh olika beskrivningar. 

 

6.4.3 Pålitlighet 

Bryman (2011) skriver att pålitlighet i en studie innebär att forskaren är noggrann och skapar 

en fullständig och tillgänglig beskrivning av alla faser i forskningsprocessen såsom 

problemformulering, urvalskriterier, fältanteckningar, intervjuutskrifter, val av data 

analysmetod och så vidare.  

Vi anser att vi redogjorde och beskrev alla moment i vår studie noggrant. Vi kunde 

också styrka slutsatsen med hjälp av tidigare forskningar. 

 

6.4.4 Möjligheten att styrka och konfirmera 

Bryman (2011) påstår att möjligheten att styrka och konfirmera innebär att forskaren har 

agerat i god tro och inte låtit sig bli påverkad av egna värderingar samt teoretiska inriktningar 

vid utförandet av studien.  Detta diskuterade vi under rubriken vår personliga förförståelse i 

kapitel 1. 

 

6.5 Etiska principer  

Vi gick igenom och diskuterade (Blanketten för etisk egengranskning av studieprojekt som 

innehåller människor). Efter noggrann övervägning och handledning från vår handledare kom 

vi fram till att svaret var NEJ på samtliga frågor. Enligt Vetenskapsrådet (2002) så finns det 

fyra huvudkrav vid genomförande av en forskning. Dessa fyra krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Vetenskapsrådet (2002) förklarar att informationskravet innebär att deltagaren i en 

forskning informeras om studien och sin medverkan. Med hjälp av informationsbrevet 
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informerade vi deltagarna om studiens ansvariga personer, syfte och villkor. Samtyckeskravet 

innebär att deltagaren själv har rätten att bestämma om hen vill medverka i studien. Vi 

beskrev samtyckeskravets innebörd för våra informanter att de fick även en upplysning om att 

det var frivilligt att delta i studien och att de hade rätten att avbryta sin medverkan utan att 

detta medförde negativa följder för dem. Konfidentialitetskravet innebär att den insamlade 

informationen behandlas på ett säkert sätt.         

 Vi spelade in intervjuerna i en diktafon som inte går att koppla till internet. 

Transkriberade materialet förvarades i datorer med lösenord. Nyttjandetkravet handlar om att 

den insamlade informationen användes endast till studiens syfte och inte missbrukas. Vi 

använde informationen endast i denna studie. Materialet kommer att tas bort då studien 

examineras. Vi anser däremot att vi följde de fyra etiska principerna i denna studie. 
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7 Resultat 

I detta kapitel presenterar vi kort våra informanter. Intervjupersonernas namn är fiktiva. 

Därefter presenterar vi resultatet baserat på studiens sju intervjuer. Resultatet beskrivs utifrån 

sex teman: 1. Integrations definition, 2. Individuell integration, 3. Social integration som 

består av tre subteman såsom kommunikativ integration, sociala nätverk- och 

boendeintegration. 4. Den strukturella integrationen omfattar två subteman såsom arbets- samt 

ekonomisk integration. Sedan beskriver vi 5:e politiska integration och slutligen 6:e 

svårigheter och hinder som upplevts av informanterna under integrationsprocessen.  

 

7.1 Presentation av informanter 

Laila, är en kvinna runt 45 års åldern. Hon har bott i Sverige i 19 år. Hon bor i egen lägenhet. 

Hon har barn och jobbar som lärare idag. Hon är utbildad barnskötare.  

Samir, är en man runt 35 års åldern. Han har bott i Sverige i 18 år. Han bor i en 

hyresrättslägenhet med sin maka och tre barn. Han jobbar inom socialt arbete som 

familjebehandlare, boendestödjare och egenföretagare idag. 

Dalia, är en kvinna runt 65 års åldern. Hon har bott i Sverige i 33 år. Hon bor i en 

hyresrättslägenhet ensam. Hon är utbildad undersköterska och jobbar inom äldreomsorgen. 

Hon har två vuxna barn. 

Farhad, är en man runt 30 års åldern. Han har bott i Sverige i 11 år. Han bor själv i en 

hyresrättslägenhet. Han jobbar inom olika verksamheter som boendestödjare, vårdbiträde 

inom omvårdnad och lagerpersonal. Han utbildar sig inom byggteknik - ingenjörsprogrammet 

på ett av Sveriges universitet.  

Daniel, är en man runt 60 års åldern. Han har bott i Sverige i 20 år. Han bor själv i ett 

boende genom den organisation han jobbar inom. Personen jobbar som präst i Sverige. Han är 

utbildad präst samt har en masterexamen som socialarbetare. Han har examen i filosofi, 

teologi samt ekonomi från hemlandet.  

Rose, är en kvinna runt 45 års åldern. Hon har bott i Sverige i 18 år. Hon bor med sin 

make och barnen i eget hus. Hon har masterexamen som civilingenjör från sitt hemland. Hon 

jobbar och studerar samtidigt till sin doktorsgrad inom sin utbildning. 

Rahim, är en man runt 45 års åldern. Han har bott i Sverige i 17 år. Han bor med sin 

maka och sina barn i eget hus. Han jobbar som ingenjör och har masterexamen från sitt 

hemland. 
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7.2 Vad innebär integration? 

Detta tema innehåller informanternas definitioner av begreppet integration.           

Laila, Samir, Dalia, Farhad, Daniel och Rose beskriver att integration innebär att man 

anpassar sig i det svenska samhället, att man lär sig en helt annan kultur och helt annat 

samhälle. Kontakt med folk, arbete och språk nämns som viktiga faktorer för integration 

enligt alla våra informanter. Samir, Daniel och Rahim lyfter även upp att alla i det svenska 

samhället oavsett etnicitet har gemensamma mål. Varje enskildes beteende ska anpassas 

utifrån samhället. De menar att Sverige är ett multikulturellt land och alla som bor i Sverige 

tillhör det svenska samhället. De menar att för en lyckad integration krävs det att invandrare 

visar vilja och öppenhet att ta del av det nya samhällets normer och värderingar. Samir 

beskriver integration som: 

 

Kontakt med folk, arbete och språket är integration för mig. Kan man språket och har ett jobb då kan 

man lättare få kontakt med folk och vara en del av landet ... Svenska samhället liknar ett fotbollslag. I 

det här fotbollslaget finns det folk från olika länder men alla de har ett och samma mål. man ska räkna 

det på det sättet. Jag kommer från ett annat land men jag bor i Sverige, jag är en del av det svenska 

samhället. 
 

Rose påstår att integration kan brista från samhällets sida, då hon kan uppleva hinder 

vid firande av sina högtider i det nya samhället. Hon menar att invandrare kan enklare anpassa 

sig till det svenska samhället och bli kallade för integrerade, men hon upplever att det svenska 

samhället begränsar invandrare på ett indirekt sätt genom invandrares möjligheter och 

rättigheter att fira sina högtider. Medan Rahim beskriver integration som en ömsesidig 

process där han menar att både individen och samhället behöver acceptera varandra för att 

uppnå integration. Lagar och värderingar i ett samhälle kan inte bildas och anpassas utifrån 

individuella normer enligt informanten. Rahim menar att det är majoriteten som utformar 

dessa lagar och regler, inte minoriteten.    

 

Att jag accepterar samhället och samhället accepterar mig, det är kortfattat integration … det går inte att 

behålla mina egna värderingar och normer, det går absolut inte. Det är samhället man måste anpassa sig 

efter ... det går inte att anpassa samhället till mig, därför måste jag anpassa mig. 
 

Alla informanter beskriver att integration innebär att man anpassar sig i samhället. De 

är eniga om att man behöver lära sig det nya samhällets normer och värderingar för att bli en 

del av samhället. Informanterna menar att om invandrare inte visar intresse och vilja att lära 

sig och följa det nya landets regler och riktlinjer kan invandrare hamna i utanförskap.  
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7.3 Social integration 

Detta tema fokuserar på̊ sociala integrationsområden som kommunikation, socialt nätverk och 

boendeintegration. Här beskrivs informanternas upplevelse av möjligheten att lära sig språket, 

skapande sociala nätverk och bostadsområde. Vi delar upp social integration till tre subteman. 

Den kommunikativa integrationen innebär inlärning av det nya språket. Den andra delen av 

social integration omfattar socialt nätverk som består av familj och skapandet av nya 

relationer i form av vänner, släkt, arbetskollegor samt grannar. Den tredje delen av social 

integration består av boendeintegration. 

 

7.3.1 Kommunikation (Språk låser upp låsta dörrar i samhället) 

Språket anser alla våra informanter vara grunden eller nyckeln till integration i samhället. De 

är eniga om att språket öppnar många dörrar och är den viktigaste faktorn för att kunna 

komma in i samhället. Farhad beskriver att: ’’Man kommer väl inte in i samhället om man 

inte talar språket. Man brukar säga att nyckeln till samhället är språket ... kan man inte språket 

så kan man inte kommunicera med folk’’. 

Resultaten visar att Laila, Samir, Farhad, Daniel, Rose och Rahim anser att språk är 

grunden att kunna skapa gemenskap och delaktighet med både majoritetsbefolkningen och 

minoriteter i samhället. De nämner även att språkbrist leder till isolering.  

Resultatet visar även att Samir, Dalia och Daniel menar att språk är som en pågående 

inlärningsprocess för invandrare under hela livet i det nya samhället. För att kunna lära sig 

språket behöver man hjälp och stöd från andra i samhället. Det är också viktigt att man är 

öppen, vågar tala och frågar andra om hjälp. Rahim beskriver språkets och arbetets relation 

med varandra så här: 

 

Det första steget att integreras, för att få jobb, så måste du kunna svenska språket, första nyckel till 

jobbet är svenska språket, om du får ett jobb, då har du börjat första steget på integration, därför det är 

kopplat till varandra, jobb och språket, det är första steg språket andra är jobb. Om du inte har bra språk, 

du har inte möjlighet att få jobb. 

 

Alla informanter anser att språk är nyckeln till arbete. De menar att med hjälp av 

språket, via arbete lyckas man integreras i ett nytt samhälle. 
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7.3.2 Social nätverk 

I denna del presenterar vi informanternas upplevelser om det sociala nätverkets roll i deras 

integration.        I    

 Informanternas sociala nätverk består av deras familj, vänner, arbetskollegor och 

grannar. Informanterna beskriver sina sociala nätverk som en stor etniskt blandat krets. 

Kontakt med olika grupper i samhället hjälpte enligt informanterna att socialisera sig i 

samhället snabbare. Sociala relationer har enligt Samir, Dalia och Farhad nämnts som en 

viktig faktor för de att lära sig normer, värderingar och beteenden i det nya samhället. Detta 

förklarar Farhad som följande:  

 

Just i början när jag kommit. Då ville jag liksom lära mig om Sverige, om samhället, hur samhället 

funkar och att bo här. Sedan försökte jag skaffa mig några vänner som hade bott här ett tag eller som 

var födda här. Just kontakten med de personerna har hjälpt mig väldigt mycket jag har lärt mig väldigt 

mycket utav de.  
 

Detta lyfter även Samir fram och utvecklar vidare: 

 
Jag har bott hela tiden där från början och jag känner mig hemma där. Jag har så många grannar som jag 

känner till … Jag har haft jättemånga kompisar som är både svenskar och invandrare. Vi besöker dem, 

de kommer till oss. Då blir man nära varandra, räknas som familj ... jag har skaffat mig arbetskollegor 

och de har hjälpt mig att komma in i samhället och förstå folk, beteende och normer. 
 

Utveckling av socialt nätverk i det nya landet motverkar isolering och utanförskap. Det 

leder till delaktighet, samhörighet och tillhörighet i samhället genom hjälp och stöd de fick av 

sina vänner, arbetskamrater och familjen enligt Samir, Dalia, Farhad, Daniel och Rose. 

Medan Rose beskriver att släkten och arbetskollegorna har varit till stor hjälp under 

resan i det nya samhället och lägger till att: 

 

Jag har släktingar, som bodde i Sverige tidigare som de har hjälpt till mycket i början ... på livsresa man 

skaffar sig kompisar som hjälper inom själva resan, så det är säkert de har hjälpt jättemycket … Jag 
umgås med mina kompisar från hemlandet plus andra kollegor eller som har varit kollegor ... Det är 

blandat etniciteter. 
 

Laila, Samir, Farhad och Daniel nämner att sociala relationer var ett hjälpmedel för dem 

att lära sig språket. De menar att med hjälp av kontakter med olika grupper i samhället har de 

fått ökade språkkunskaper.  

 

7.3.3 Boende integration 

I denna del presenterar vi informanternas upplevelser om deras boende, bostadsområde samt 

grannar som har bidragit till deras integration.  
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Alla våra informanter anger att de bor centralt i en liten kommun. Fördelen med att bo 

centralt i liten kommun enligt informanterna är närhet till skola, arbete, bra trafikförbindelser, 

butiker, restauranger och myndigheter. Alla informanter beskriver att de trivs och känner sig 

hemma och trygga där de bor. Dalia beskriver det som följande: 

 

Jag bodde i en storstad först men sedan flyttade jag till en liten kommun på grund av arbete ... Jag trivs 

här, nära över allt ... Det är väldigt tryggt, vänliga folk, alla känner varandra. Små ställen är så ... När 

jag som nyanländ gick ut i stan och så fort jag gick förbi andra svenskar hälsade dem och sade Hej. Jag 

tyckte att det var jättebra att någon bjuder på sig själv och säger hej med ett leende. Jag tycker att alla 

ska göra så och le mot varandra. Sedan får man tillbaka det och dagen börjar trevligt. 

 
  

Laila, Dalia, Farhad och Daniel har valt att bo i ett etniskt blandat bostadsområde, dvs 

ett område där båda invandrare och svenskar bor. De anser att sådana områden ökar 

integrationsmöjligheter. Rose och Rahim har tidigare bott i ett etniskt blandat område men nu 

bor de i ett svenskt bostadsområde. Samir har valt att bo i ett område med majoriteten 

invandrare. Laila, Rose och Rahim bor i egen fastighet och Samir, Dalia och Farhad bor i 

hyresrättslägenheter och Daniel bor i en bostad ordnat av arbetsorganisation. Farhad uttrycker 

att: 

Jag har alltid försökt skaffa mig boende där det inte bara bor invandrare. Det påverkar ju väldigt mycket 

tänker jag i alla fall. Även om svenskar som jag sa tidigare inte är jättesociala. Men så är det väl, bättre 
att ha svenska grannar, än att bo i ett område där bor bara invandrare. Om man bor i ett område med 

bara invandrare kan man bli isolerat från resten av samhälle. 
 

Tidigare nämnde informanter att de trivs att bo i mindre kommuner eller mindre 

städer. En utav anledningarna är att de känner sig trygga samt att det är enklare att utveckla 

sociala kontakter med befolkningen och grannarna. De påstår att kontakten med grannarna är 

beroende på grannarnas egenskaper. Att ha bra kontakt med grannar gör att invandrare känner 

tillhörighet och delaktighet i området. Alla våra informanter har trevliga och vänliga 

relationer med en del av sina grannar och mindre bra relation med några andra grannar. Laila, 

Samir, Dalia, Farhad och Rose beskriver sina relationer som socialt nära relationer. Det 

innebär att de umgås, besöker varandra och finns där till varandras hjälp vid behov. Rose 

uttrycker det på följande sätt. 

 

Det är olika och folk är olika ... jag känner att allt funkar väldigt bra och våra grannar hjälper till när vi 

reser, vattna blommor, goda relationer med grannar, vi har inget problem med någon Det finns vissa 

grannar till exempel om det händer något problem med barnen i skola, fråga de.  
 

En skillnad som resultatet visar är att alla våra kvinnliga informanter, Laila, Dalia och 

Rose har en bättre relation med grannarna. Även Samir nämner att hans fru har en väldigt bra 
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relation till deras grannar. De uppger att grannarna har varit till stor hjälp för integration, när 

det gäller hjälp som barnpassning, eller stöd och skjuts till sjukhuset vid sjukdom. 

 

7.4 Strukturell integration 

Detta tema fokuserar på̊ arbete och ekonomiska integrationsområden. Här beskrivs 

informanternas upplevelse av möjligheten att ta sig in i samhället med hjälp av arbete samt 

ekonomi.  

 

7.4.1 Arbetsintegration 

Alla våra informanter var i arbetsför ålder när de kom till Sverige. Detta gjorde att de flesta av 

våra informanter kom snabbt in i arbetsmarknaden, lärde sig språket och fick kontakt med 

svenskar. Arbetet för informanterna utgör den andra viktigaste grunden för integration efter 

språket. Alla Informanter lyfter fram arbete som sitt främsta mål för att kunna integrera sig 

och bli inkluderade i samhället. Arbetet ger möjlighet att utveckla sociala nätverk, inlärning 

av de nya normer och beteende i samhället med hjälp av arbetskollegor. Farhad ställer det 

fram på följande sätt: 

 

Jag har jobbat inom alla möjliga sektorn det hjälper ju väl väldigt mycket just i början praktiserade jag 

väldigt mycket överallt, inom vården, cafeteria, biblioteket bara för att lära mig språket och det har väl 

hjälpt mig med båda språk och att lära sig hur det svenska samhället funkar. Svenskarna beter sig vad 

de gör i olika situationer, hur de förväntar sig att man ska bete sig typ så. 
 

Vidare uppger informanterna att genom arbete kan man betala skatt, vilket är viktigt för 

alla våra informanter att bidra till välfärdssystemet i landet. Detta ökar informanternas 

samhörighet - delaktighet känsla.  

En skillnad som vi lägger märke till i informanternas svar, är genusperspektivet och 

synsättet på arbete. Män anser arbetet som grundläggande för utveckling av socialt nätverk. 

Medan kvinnor fokuserar på att lära sig språket samt utveckla sina sociala nätverk innan de 

börjar jobba. Kvinnor ser arbetet som ett sätt att klara sig själv utan att vara beroende av andra 

som i tidigare samhälle. Laila uttrycker sitt mål som: ’’Mitt främsta mål i Sverige har varit att 

lära mig svenska språket för att kunna klara mig på egen hand genom arbete’’. 

Diskriminering och ojämlikhet på arbetsmarknad lyfts upp av Rose. Hon anger att hon 

har blivit diskriminerad i sitt första jobb, vilket har lett till att hon fick byta jobb. Rose 

beskriver det som: 
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Jag tycker att de som har samma ålder som mig och samma utbildning som jag har, svenskar, de flesta 

är chefer nu, men jag är inte chef ... Att komma till samhället senare, du har inte samma rättigheter eller 

samma nivå. Man känner att man ligger bakåt hela tiden …. Invandrare kvinnor hamnar väldigt lågt. 

Jag fick byta jobb flera gånger, tills jag fick det inkomst som är motsvarande dem andra. 
 

En annan skillnad som resultatet visar är att för våra manliga informanter går det 

snabbare att skaffa sig sitt första jobb i Sverige jämfört våra kvinnliga informanter. Tre av de 

fyra männen (Samir, Farhad och Daniel) uppger att de har fått sitt första jobb efter 6 

månadsvistelse i landet, för den fjärde (Rahim) tog det 4–5 år för att få sitt första jobb, dock 

kan detta bero på att han hade en hög utbildning från sitt hemland. Till skillnad från våra 

manliga informanter tar det längre tid alltså runt 2–5 år för våra kvinnliga informanter att 

skaffa sig sitt första jobb.  

 

7.4.2 Ekonomisk integration 

Alla våra informanter är eniga om att en stabil och trygg ekonomi är en bidragande faktor för 

inkludering i samhället. En god ekonomi är resultatet av arbete i samhället. Ekonomi bidrar 

till individuell självständighet, förbättrade möjligheter i familjen samt en trygghet för barnens 

uppväxt. De informanter som har barn betonar att en stabil ekonomi är viktigt för att de ska 

kunna ge sina barn jämlika möjligheter som infödda svenskars barn. Rose uppger att: 

 

Ekonomi är viktig för att känna att barnen till exempel ska ha samma situation som sina kompisar i 
skolan. Det är väldigt viktigt att faktiskt få liksom integration, eller att baka sig i samhället, och det är 

viktigt för att känna sig trygg.  

 

Alla informanter förutom Daniel berättar att genom arbete och ekonomin bidrar de till 

välfärd och samhällsutveckling och minskar deras behov av stöd av sociala system. Farhad 

lyfter fram det som följande: 

 
Har man inte råd och har man inte bra ekonomi så är man beroende av samhället och social systemet. 

Det tror jag inte någon vill vara det. På något sätt kanske man känner sig mer skyldig man kanske inte 

känner sig delaktiga vilket har med integrationen att göra. Man känner sig att man är skyldig man kan 

inte bidra till något.  
 

Alla våra informanter är eniga om att ekonomi är verkan av arbete. Det leder till 

trygghet och ökad delaktighet i samhället. God ekonomi medför självständighet och 

välfärdssystem i samhället. Alla informanter är eniga om att vara beroende på sociala system 

eller staten begränsar individernas frihet och delaktighet i samhället. 
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7.5 Individuell integration  

Detta tema fokuserar på våra informanters inre motivation, egenskaper och mål de har haft 

som har hjälpt dem med integrationen. 

 

Alla våra informanter nämner olika personliga mål som de ville uppnå då de kom till 

Sverige. Samir, Dalia och Farhad beskriver att de lyckades uppnå sina mål i det nya samhället 

tack vare en stark egen vilja. Informanterna nämner flera olika mål som bland annat att lära 

sig språket, utbildning, att arbeta och klara sig på egen hand, lära sig samhället samt skapande 

av nya sociala relationer som sina främsta mål. Laila framställer det så här: 

 

Mitt första mål var att man vill lära sig språket, lära mig allt nytt om samhället för att det är liksom 

jättestor skillnad om jag skulle jämföra det med mitt land ... Första målet var liksom att kunna anpassa 
mig i samhället. 

              
Daniels mål har varit att genom sitt arbete som präst hjälpa folket andligt, genom 

samarbete med olika sociala organisationer och socialt arbete. språket nämns av personen som 

grundläggande mål, eftersom han förklarar att språket är den gemenskap som hjälper alla att 

vara ihop.  

Rose och Rahim uppger att deras mål var att jobba inom den utbildning och 

professionen som de hade från sina hemländer. Informanterna är eniga om att engelska 

språket var ett hjälpmedel för att lära sig svenska. Vidare lyfter de upp utbildningen och 

professionen som de individuella egenskaper som har hjälpt individerna med integration. 

Rahim beskriver att:  

 

[...] sedan jag fick också hjälp från många, på den här tiden, de gav mig framåt push för att börja med 

mitt jobb som ingenjör …. Att jobba som ingenjör var mitt mål .... Engelska språket som jag kan på 

grund av min utbildning var till hjälp i början att lära mig svenska språket 

 

Utbildning är en omedveten resurs hos alla av våra informanter. Informanterna kan 

delas till de som hade högutbildning från hemlandet och dem som utbildade sig eller utbildar 

sig i Sverige för ett bättre liv och möjligheter i samhället. 

 

7.6 Politisk integration 

Detta tema fokuserar på politisk integration. I denna del beskriver vi informanternas 

upplevelse om landets politik har påverkat informanternas integration i samhället.  

Alla våra informanter har aktivt och högt valdeltagande. Alla våra informanter uppger 

att de är medlemmar i arbetsfackföreningar. Alla intervjupersoner förutom Daniel har svenskt 

medborgarskap. Informanterna Laila, Samir, Daniel, Rose & Rahim påstår att svenskt 
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medborgarskap och att rösträtt inte har påverkat deras integration. Rose uppger att ’’Jag är 

svensk medborgare, jag röstar och det påverkade inte min integration… Jag känner att jag har 

en röst av väldigt flera, så det är liksom jag ser det inte som väldigt viktigt faktiskt’’.  

 

Informanterna Dalia och Farhad påstår att rösträtt och svenskt medborgarskap har en 

pågående påverkan på integrationsprocessen. Dessa informanter anser att rösträtten har 

påverkat deras integration och ökat deras delaktighet i samhället. De menar att man väljer och 

påverkar landets regler, lagar och styrelse genom sitt deltagande. Dalia beskriver det som: 

 

Jag röstar. Jag tycker det är viktigt för mig. Jag har rösträtt och jag vill använda och det är jättebra att 

jag får den här rätten. Jag tycker det är viktigt att vara delaktig och rösta för landet. Det göra mig känna 

mig tillhörig i samhället. Jag anser att svenskt pass är viktigt och man får mycket möjligheter vid 

utlandsresor. Man behöver inte ta visum. 
 

Avslutningsvis kan det nämnas att politisk integration inte anses vara en viktig faktor 

för informanternas integration i samhället. Ingen av våra informanter är politisk aktiv. Landets 

politik, medborgarskap och rösträtt är faktorer som placeras längst ner i integrationsprocess. 

De menar att integration var klart när de fick medborgarskap och rösträtt.   

 

7.7 Utmaningar och Svårigheter 

I detta tema lyfter informanterna fram utmaningar och svårigheter de har överkommit för att 

uppnå integration.  

Ett gemensamt tema som lyfts fram av alla informanter är svårigheten att lära sig 

språket. Språkbrist och utmaningen att komma in i den svenska arbetsmarknaden kan hindra 

invandrare att ta sig in i samhället. Ett hinder för kvinnorna kan vara att de upplever större 

förändringar mellan de traditionella samhällen som de kommer ifrån och det svenska 

samhället. Kvinnorna är vana att inte sticka ut i samhället och har haft begränsade rättigheter i 

det tidigare samhället. Detta gör att dessa kvinnor har det svårare att komma ut i samhället, 

anpassa sig och utvecklas. Ojämlikhet, ojämställdhet och maktlöshet i tidigare samhällen gör 

det svårare för kvinnor att bli delaktiga i det nuvarande samhället. Det kan ta längre tid att 

komma in på arbetsmarknaden. Laila påstår att: 

 

Språkbrist och sedan att komma in i arbetsmarknad i början kan hindra jättemycket ... Utländska kvinnor 

är väldigt blyga och rädda för förändring. De vill inte prova och testa nya saker. De säger att dem inte kan 

för de har den här kulturen med sig. De är rädda.  
 

En annan utmaning som nämns av Dalia, Farhad och Rahim är svårigheten att skapa 

sociala kontakter och relationer med svenskar. Farhad beskriver det som följande: 
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Språket som var första och största hindret … Sedan kan man säga att svenskarna i allmänt är inte 

jättesociala kanske. De tar inte första steget för att bli vän med någon så att säga och det var ju lite svårt. 

Det var alltid jag som var tvungen att ta första steget. 
 

Daniel, Rose och Rahim nämner att ålder och klimatet försvårar integrationen. De 

menar att de har kommit till Sverige i vuxen ålder vilket har försvårat deras möjlighet att lära 

sig svenska språket och utveckla nya sociala nätverk. Daniel lyfter fram att: ’’Jag kom till 

Sverige är jag var 40 år gammal. Det var inte så lätt att lära mig svenska. Språksvårigheter 

och klimat var en utmaning. Det var mycket förändrat klimat här i Sverige. Kallt och mörkt’’. 

Rahim nämner att hans största utmaning i det nya samhället var att få det svenska 

folket att acceptera honom. Rahim menar att: 

 

Svårighet att få det svenska folket att acceptera mig, det är inte så lätt i början, jag har fortfarande 

samma svårighet. Det är inte så lätt att acceptera något nytt, de känner inget om mig, min kultur eller 

min bakgrund, därför var det svårt att komma in i samhälle. Men vi har kämpat och kämpat. 
 

Språket nämns som största hinder för båda våra manliga och kvinnliga informanter. 

Kvinnorna nämner däremot svårigheten att träda in i arbetsmarknaden. Skillnader mellan 

traditionella samhällen och nya samhällen skapar utmaningar för kvinnor jämfört med våra 

manliga informanter.  

 

7.8 Praktisk kodning av insamlat datamaterial 

Vi sammanställde alla transkriberade intervjuer i sju olika Word dokument och valde sedan ut 

en färg för varje informant. Till den första informanten valde vi rosa, vi letade sedan i 

transkriberade intervjun efter de relevanta svaren på frågorna och markerade dem med rosa 

färg. I anslutning till varje intervju skrev vi kommentarer för att komma ihåg tankar och idéer. 

Samma process gjordes på samtliga informanter. Vi skrev citat och nyckelord som kom fram 

under bearbetningen av intervjuerna på post it lappar med liknande färger för varje informant 

för att hitta gemensamma mönster och återkommande tema i intervjuerna. Vi analyserade vårt 

råmaterial i 9 teman som beskrevs detaljerade. Vi kategoriserade olika subteman och teman 

som framkom i intervjuerna som i figur 1 nedan: 
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Figur 1: Vår kodning av materialet om integrations definitioner. 
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8. Analys och Diskussion 

I detta kapitel analyserar vi och diskuterar resultatet utifrån teori och tidigare forskning. 

Analysen och diskussionen är strukturerade utifrån våra frågeställningar. Vårt syfte var att 

undersöka och besvara följande forskningsfrågor: Hur definierar etablerade invandrare 

integration (i.e. vad menar integration för dem)? Vilka faktorer menar etablerade invandrare 

bidrar till integration i samhället? Vilka utmaningar och svårigheter har upplevts av etablerade 

invandrare?  

8.1 Hur definierar etablerade invandrare integration (Vad innebär 

integration för dem)?  

Vår tolkning av informanternas svar är att de verkar jämställa integration med att anpassa sig 

till de normer som finns i det svenska samhället. Det finns en diskrepans mellan betydelsen av 

integration enligt Diaz och vad våra informanter menar att begreppet betyder. Enligt 

informanterna innebär begreppet integration att individen anpassar sig i det svenska 

samhället, inlärning av nya normer och värderingar och kontakt med folk. Språk och arbete 

nämns som viktiga faktorer för integration. Varje enskildes beteende ska anpassas utifrån 

samhället. För en lyckad integration krävs det att invandrare visar vilja och öppenhet och tar 

del av det nya samhällets normer och värderingar. Resultatet kan relateras till Diaz (1993) 

beskrivning av integration. Han menar att integration är en social process som handlar om 

samspel och interaktion mellan invandrare och infödda svenskar. Där invandrare har jämlikt 

deltagande i samhället (Diaz, 1993).          

 Integration beskrivs som en ömsesidig process där både invandraren och samhället 

behöver acceptera varandra för att uppnå integration. Normer och värderingar i ett samhälle 

anses bildas och anpassas av samhället, inte utifrån individens normer och värderingar. 

Invandrare kan enklare anpassa sig till det svenska samhället men det kan uppstå 

begränsningar och hinder när samhället inte kan acceptera dessa individers kulturella identitet. 

Detta liknar och kan relateras till Diaz (1993) definition av assimilering eller assimilation där 

han menar att invandrargruppen smälter in i det nya samhället genom ett förminskande av sin 

egen identitet, kultur, tradition och normer. Assimilation sker när invandrarna deltar eller tar 

upp den svenska kulturen och de svenska normerna och värderingar för att passa in och bli lik 

majoritetsbefolkningen Diaz (1993). 
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I en del intervjuer nämner informanterna att de kan känna hinder och begränsningar när 

det gäller firande och praktiserandet av kulturella och religiösa högtider från samhällets sida 

på ett indirekt sätt. Detta kan tolkas och upplevas som assimilation av invandrare i samhället. 

Det kan upplevas av invandrare att de indirekt uppmanas assimilera sig. Men det svenska 

samhällets integrationspolitik ställer inga krav på invandrare att bli likt infödda svenskar. I vår 

undersökning visas hur begränsningar kan upplevas av invandrare när det gäller att deras 

privata liv inte får påverka deras offentliga.        

 Vissa informanter upplever att Sverige är ett demokratiskt land där alla respekterar 

varandra och invandrare behåller sin kulturella identitet. Vilket Hajro et al. (2019) tar upp hur 

olika samhällsformer påverkar invandrares delaktighet och samhörighet. De menar att öppna 

och flexibla samhälle utökar integrationen.   

8.2 Vilka faktorer menar integrerade invandrare bidrar till integration 

i samhället? 

I vår undersökning nämns följande faktorer och teman som viktiga för informanternas 

integrationsprocess.  

8.2.1 Social integration 

Vi delar upp social integration till tre subteman. Den kommunikativa integrationen innebär 

inlärning av det nya språket. Den andra delen av social integration kallar vi för socialt 

nätverk. Till skillnad från Diaz familjeintegration, omfattar denna del inte bara invandrares 

integration genom familj relationer som äktenskap utan också skapandet av nya relationer i 

form av vänner, släkt, arbetskollegor samt grannar. Den tredje delen av den sociala 

integrationen består av boendeintegration. 

Kommunikation: Språk låser upp låsta dörrar i samhället 

I vår undersökning nämns språk som en nödvändig faktor som utgör huvudnyckel som öppnar 

många dörrar för invandrare att kunna komma in i samhället. Med hjälp av det kan invandrare 

skaffa sig arbete, skapa gemenskap och vara delaktiga i det nya landet. Brist på 

språkkunskaper leder till isolering och utanförskap. Vidare visar resultatet att språk är som en 

pågående inlärningsprocess för invandrare.  

Det finns likheter som relateras till Diaz kommunikativ integration. Diaz ser 

kommunikation och språkkunskaper som en viktig del av integration. Det hjälper invandrare 

att lära sig, förstå och uttrycka sig på det språk som används av majoriteten i landet. Språk 
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ökar individens kommunikativa förmåga samt bidrar till ökad delaktighet, möjlighet till 

interaktion och samspel (Diaz, 1993). Även S. Gau och Y. Gau (2016) tar upp att mottagande 

kommuner skall erbjuda invandrare insatser i form av språkundervisning för att underlätta 

deras integration i samhället.  

 

Socialt nätverk 

Familjeintegration enligt Diaz (1993) kan leda till invandrares integration och utökning av 

samhörighet och sociala nätverk. Till skillnad från Diaz familj integration har vi kallat detta 

subtema för socialt nätverk. En skillnad från Diaz visar vårt resultat att informanterna som har 

sin familj i Sverige inte nämner att deras familj bidragit till deras integration. Men av 

intervjuerna har det kommit fram att familjerna har haft en indirekt roll i informanternas 

integration i samhället. Diaz menar (1993) att äktenskap med svenskar kan leda till en högre 

kvalitet och varaktig relation. Av våra deltagare har bara en informant en etniskt blandad 

familj och hon påstår att detta inte har varit en faktor för hennes integration. Vårt resultat 

skiljer sig från Diaz och visar att ha en etnisk blandad familj beskrivs inte ha någon viktig roll 

i informanternas integration. 

Kontakt med olika grupper i samhället hjälpte informanterna att socialisera sig i 

samhället snabbare och motverkar isolering. Sociala relationer som exempelvis vänskap, 

arbetskollegor och grannar nämns som viktiga faktor för invandrare att lära sig normer, 

värderingar och beteenden i det nya samhället vilket även liknar Diaz (1993). Morén och 

Alegrets (2008) nämner social integration som en nyckelfaktor för invandrares integration. En 

likhet med vår studie är att i småstäder finns det en ömsesidig hjälp mellan människorna som 

förbättrar integrationen.           

 Medan S. Gau och Y. Gau (2016) menar att kommunernas integrationspolitik brukar 

fokusera på arbetsmarknaden och bortser eller missar social integration, vilket utgör en viktig 

faktor för att invandrare ska kunna uppnå en lyckad integration. Författarna menar att 

utveckling av sociala aktiviteter och kontakter, utökar invandrares delaktighet i samhället. 

 

Boendeintegration 

En påverkande faktor som framkommer i resultatet när det gäller boendeintegration är 

storleken på kommunen. Det nämns att fördelarna med att bo i mindre städer och centralt är 

närheten till skola, arbete, bra trafikförbindelser, butiker, restauranger och myndigheter. Att 

bo i ett etniskt blandat område anses öka samhörighet, delaktighet och integrationsmöjligheter 

för invandrare. Trygghet och möjlighet till utveckling av sociala kontakter med befolkningen 
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nämns som en ytterligare fördel med att bo i en liten kommun. Trevlig och nära kontakt med 

grannarna är en faktor som avgör att informanterna föredrar att bo i småstäder. Vår studie 

visar att våra kvinnliga informanter påstår att de har en nära relation med grannarna, vilket 

ökar deras känsla av tillhörighet och delaktighet i området.     

 Resultatet kan kopplas till Diaz (1993) boendeintegration som handlar om invandrares 

tillgång till bostad samt möjlighet att kunna välja sin boendeform utifrån sina egna 

prioriteringar. Diaz menar att boende i ett blandat bostadsområde ökar invandrares tillgång till 

multikulturellt socialt nätverk (Diaz, 1993). Vårt resultat kan relateras till Morén och Alegrets 

(2008) som kallar boendeintegration för ’habitat integration’ och menar att invandrares 

bostadsområde är central för bättre integration i samhället.    

Även Waters och Jimenez (2005) nämner boendesituation som en viktig faktor i sin 

studie och menar att invandrare väljer att förflytta sig och bosätta sig i mindre städer, förorter 

eller nya stater för att hitta bättre arbete med högre inkomst och lättare att hitta bostad. 

Resultaten tyder på att faktorer som arbete, bra bostadsmiljöer, enkel tillgång till bostäder 

samt färre köer eller problem med att få tillgång till hälsovårdstjänster och offentliga skolor är 

faktorer som bidrar till integration i små kommuner.     

 

8.2.2 Strukturell integration 

Den strukturella integrationen handlar om invandrares arbete och ekonomisk integration. 

 

Arbetsintegration 

I denna undersökning nämns arbete som den andra viktigaste faktorn och främsta mål för 

integration efter språket. För att få ett tryggt och bra arbete behövs språkkunskaper. Arbete 

ses som en plattform som hjälper invandrares interaktion och samspel med andra i samhället. 

Arbete ger möjlighet att utveckla socialt nätverk, inlärning av de nya normerna och beteenden 

i samhället med hjälp av arbetskollegor. Även Diaz (1993) ser arbetsintegration som en 

utgångspunkt för invandrares samspel och integration med svenskar. Han menar att arbete 

hjälper invandrare att utveckla sina sociala relationer, vilket liknar vårt resultat. En annan 

aspekt som informanterna lyfter fram är att de vill göra rätt för sig, få en bättre ekonomi, liv 

och framtid för sig själva och sina barn samt ge tillbaka till det mottagande landet och känna 

sig som en del av samhället. 

En skillnad som vi lägger märke till i informanternas svar, är genusperspektivet och 

synsättet på arbete. Män anser arbete som grundläggande för utveckling av socialt nätverk. 
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Medan kvinnor fokuserar på att lära sig språket samt utveckla sina sociala nätverk innan de 

börjar jobba. Våra kvinnliga informanter ser arbete som ett sätt att klara sig själv utan att vara 

beroende av andra. 

En annan skillnad som resultatet visar är att för våra manliga informanter går det 

snabbare att skaffa sig sitt första jobb i Sverige, ett jobb som inte kräver språkkunskaper. Till 

skillnad från män tar det längre tid alltså runt 2–5 år för kvinnorna att skaffa sig sitt första 

jobb. En av anledningar kan vara att vissa invandrarkvinnor kommer från traditionella 

samhällen där det oftast är männen som är ansvariga för försörjning och kvinnorna tar hand 

om barnen.      

 En annan anledning kan vara kvinnornas begränsade rättigheter och skyldigheter i 

tidigare samhällen, vilket medför längre anpassningstid i det nya samhället. Vårt resultat 

överensstämmer med Neuman (2018) studie där hon lyfter fram att tidigare samhällen 

påverkar invandrarkvinnornas assimilering på den svenska arbetsmarknaden. 

Invandrarkvinnor assimileras, eller tillträder den svenska arbetsmarknaden efter ca en 10 

årsperiod. 

Begreppen diskriminering och ojämlikhet kan förekomma på den svenska 

arbetsmarknaden. En av de kvinnliga informanterna nämnde att hon blev diskriminerad på sitt 

första jobb, fick betydligt lägre lön till skillnad från svenskfödda och mindre chans att kunna 

utveckla sin karriär på arbetsplatsen. Det kunde motverkas genom arbetsbyte och 

vidareutbildning för att kunna nå samma nivå i lön och karriär som infödda svenskar. Waters 

och Jimenez (2005) påstår att det tar cirka 20 år för första generationens invandrare att 

komma upp till samma inkomstnivå som en infödd amerikan. Detta kan även relateras till 

Hajro et al. (2019) teori om strikt samhällsform. Om ett samhälle är strikt och fokuserar på att 

assimilera (smälta in) sina invandrare kan det leda till marginalisering och diskriminering av 

dessa individer i samhället. Detta i sin tur kan motverka integration, skapa identitetsproblem 

eller viljan att återvända till sina före detta samhällen. 

 

Ekonomisk integration 

I undersökningen lyfts det fram att ekonomi är verkan av arbete. Båda dessa är bidragande 

faktorer till invandrarnas delaktighet, samhällets välfärd och utveckling. Det leder till minskat 

stöd av sociala system och minskar invandrares isolering. Vilket påminner om Diaz 

beskrivning av ekonomisk integration som en plattform som ger invandrare möjlighet att 

komma ut i samhället och skapa kontakt med andra (1993).      

 I vår studie nämns att en stabil, trygg och god ekonomi är resultatet av arbetsintegration 
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och är en bidragande faktor för inkludering i samhället. Det anses bidra till individuell 

självständighet, trygghet och möjligheter för familjen och barnens uppväxt samt jämlika 

möjligheter som infödda svenska barn. Detta kan relateras till Water och Jimenez (2005) där 

de menar att invandrarnas ekonomi och inkomst kan vara beroende av utbildningsnivå och 

arbetslivserfarenhet. Invandrare med låg utbildning riskerar hamna i fattigdom med tanke på 

förändringarna i den amerikanska ekonomin som är präglat av ett stigande krav på högre 

utbildning samt lönförminskning. 

Utbildning däremot nämns som en viktig resurs som har påverkat informanternas 

arbetsmöjligheter och inkomstnivå. Ju högre utbildning man har desto högre lön blir man 

erbjuden. Man kan därför säga att utbildning är en viktig resurs och har en stark relation med 

arbetsmarknaden och ekonomin oavsett var i världen man befinner sig. Detta kan relateras till 

Hajro et al. (2019) påstående om att bedömningen eller utvärderingen av tidigare utbildning 

och arbetslivserfarenhet kan underlätta invandrarnas tillträdde på arbetsmarknaden och social 

integration. 

     

8.2.3 Individuell integration  

Enligt Diaz handlar individuell integration om individens förväntningar, egna mål, 

självförtroende, resurser, inställning vid problemhantering, ambitioner och motivation på 

integrationsprocessen. Dessa faktorer är avgörande inom den individuella integrationen i 

samhället (1993). På liknande sätt framkommer det i vår studie att viljan att lära sig språket, 

arbeta och utveckla sociala nätverk ligger högst upp bland våra informanter. De nämner att en 

inre drivkraft och vilja hjälpte dem att uppnå integration och komma in i samhället. Till och 

med Morén och Alegret (2008) lyfter fram att integration främst beror på de personliga 

motivationer, ansträngningen och individens bakgrund. Engelska språkkunskaper och 

högskoleutbildning från hemlandet nämns som viktiga resurser.      

 Medan andra nämner egenskaper som öppenhet, social och våga ta första steget för att 

skapa sociala kontakter med svenskar som viktiga resurser. Resultatet kan relateras till Hajro 

et al. (2019) som tar upp att första nivån av integration består av invandrares personliga eller 

individuella motivation, drift, intelligens, familj förhållande, arbetsförhållande och 

arbetstillfredsställelse (Job satisfaction). Dessa utgör viktiga faktorer för en lyckad 

integration. Även S. Gau och Y. Gau (2016) nämner insatser som språkkurser, utvärdering av 

tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet i det nya samhället samt stöd för att invandrare 
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ska kunna navigera sig och hävdar att kommuner och andra myndigheter behöver samarbeta i 

frågor rörande invandrares integration i samhället. 

 

8.2.4 Politisk integration 

Politisk integration enligt Diaz innebär tillgång till politiska rättigheter, utövning av sociala och 

politiska medborgarroller och förmågan att överklaga politiska beslut (1993). Politisk integration 

omfattar politiskt intresse, medlemskap i fackföreningar, valdeltagande och möjlighet att 

påverka politiska frågor (Diaz, 1993).   

Diaz menar att politisk integration ökar invandrares integration i form av ökade civila 

och politiska rättigheter. Aktivt valdeltagande och deltagande i fackföreningar är också 

faktorer som leder till politisk integration för invandrare. Alla våra informanter påstår att de 

röstar och är medlemmar i fackföreningar. Flera av våra informanter uppger att landets 

politik, rösträtt, medlemskap i fackföreningar och svenskt medborgarskapet inte påverkar 

deras integration i samhället men det utökade deras rättigheter och delaktighet när det gäller 

arbetsmarknaden och utlandsresor. Ingen av våra deltagare är politisk aktiv.  

En förklaring kan vara att våra informanter har varit bosatta i Sverige under en längre 

period och tidigare nämnda faktorer räknas inte som påverkande markörer för deras 

integration. En annan förklaring är att skillnader mellan att ha medborgarskap eller permanent 

uppehållstillstånd är små, och bidrar till ingen större förändring i delaktighet eller 

samhörighet. 

 

8.3 Vilka utmaningar och svårigheter har upplevts av integrerade 

invandrare?  

Här beskriver vi svar på vår tredje frågeställning i vår studie. Tidigare nämndes språk av våra 

informanter som huvudnyckel till samhället. Att lära sig språk även tas upp under temat 

individuell integration som informanternas största eller främsta mål i Sverige. Därmed 

nämner informanterna språkbrist som en utmaning för dem att ta sig in i det svenska samhället 

och arbetsmarknaden. De flesta av våra informanter flyttade till Sverige i vuxen ålder därför 

anser de att åldern hindrade dem och försvårade deras möjlighet att lära sig svenska språket 

och svårigheten att skapa sociala kontakter och relationer med svenskar.  

En annan svårighet och utmaning för våra kvinnliga informanter är skillnader mellan 

traditionella samhällen och det svenska samhället. Begränsade rättigheter i tidigare samhällen 

orsakar längre anpassningsperiod i det nya samhället. Detta gör att dessa kvinnor hade det 
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svårare att komma ut och utvecklas lika mycket som männen. Tidigare samhällen påverkar 

kvinnornas deltagande negativt på arbetsmarknaden i Sverige. Till skillnad från invandrarmän 

tar det längre tid ca 10 år för invandrarkvinnor att tillträda på arbetsmarknaden enligt Neuman 

(2018). Vårt resultat visar att en utmaning som våra manliga informanter nämner, är att bli 

accepterade i det nya samhället av det svenska folket. Det kommer fram att de kan känna en 

begränsning att kunna vara sig själva eller vara samma person som de var innan de kom till 

Sverige.   

Vi kom fram till att en övergångsperiod kan vara nödvändig vid inträde i nytt samhälle, 

där skillnaden mellan det tidigare samhälle och det nya påverkar hur lång tid det tar för att 

kunna anpassa sig i samhället. Att flytta från ett land till ett annat land innebär att man 

bosätter i ett nytt samhälle, träffar nytt folk, klimatskillnader, nytt språk, en hel annorlunda 

norm, traditioner och värderingar i det nya samhället. Detta i sin tur kan påverka integrationen 

och hur snabbt eller långsamt individer integrerar sig i det svenska samhället.  

 Ytterligare ett hinder och begränsning som resultatet visar är möjligheten att praktisera 

kulturella och religiösa högtider som även diskuterades tidigare. Detta är ett hinder från 

samhällets sida på ett indirekt sätt. Detta kan likna Diaz (1993) beskrivning av assimilation. 

Invandrare kan känna tryck och tvång att anpassa sitt offentliga liv till samhällets krav. De 

kan praktisera sin kultur och religion fritt, om inte detta går emot eller kolliderar med det 

svenska samhället.  

Avslutningsvis framkommer det i vår studie (Se figur 2 nedan) att alla invandrare i ett 

nytt samhälle råkar för hinder och utmaningar. Med hjälp av vilja och motivation kan man 

överkomma dessa hinder. Språk är basen och största svårigheten för integration, att kunna 

språket underlättar att hitta jobb, och det i sin tur leder till självständighet och egen 

försörjning. Medan socialt nätverk hjälper invandrare med inlärning av det nya samhällets 

normer, riktlinjer och beteenden. Dock politisk integration anses inte vara en viktig faktor för 

integration, då detta inte påverkar civila rättigheter.  
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Figur 2: Beskrivning av faktorer som leder till integration.
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

När är du född?                                         Vilket kön identifierar du dig med? 

Integration 

●  Vad innebär integration för dig ?  
●  Hur upplever du att dina värdering och normer påverkats av samhället.  
●  Kan du fira dina egna kulturella och religiösa högtider? 

 
Individuella integration 

●  Kan du beskriva dina egna egenskaper som har hjälpt dig med integrationen? (mål, 
utbildning, ambitioner, motivation, självförtroende eller förväntningar).  

●  Vilka mål hade du när du kom till Sverige? 
●  Vilka svårigheter har du haft med integration i samhället? 

Familj Integration 

●  Hur ser din familj, släkt och vänner ut i Sverige? 
●  Finns det flera etniciteter i familjen? 
●  Hur ser din sociala kontakter (vänner, arbetskamrater eller bekanta) ut? 

Boendeintegration 

●  Hur länge har du bott i Sverige? 
●  Hur bor du idag? 
●  varför har du valt att bo i detta område? 
●  Hur ser ditt bostadsområde ut ; etnisk blandad, oblandad 
●  Vilken typ av relation eller kontakt har du med dina grannar? 

Kommunikativa integration 
 

●  Kan du beskriva det svenska språkets roll på din integration?  
●  Beskriv mediers roll i din integration 
●  behöver du språkligt stöd och hjälp i form av tolk eller hur brukar du klara dig i arbete och 

vardag när det gäller kommunikation?  

Arbetsintegration 
 

●  Vad arbetar du med idag? Ifall du studerar vad studerar du till? 
●  Arbetar du i samma området som du är utbildade till ? 
●  Är du nöjd med din arbete/utbildning? varför/ varför inte ? 
●  Hur lång tid tog det dig att skaffa dig ditt första jobb? 

 
Ekonomisk integration 
 

●  Kan du beskriva din tillgång till inkomst?  
●  Hur ser din ekonomisk situation ut? 
●  Känner du att du har råd med att delta i aktiviteter som finns i samhället? 

 
Politiska integrationen 
 

●  Är du svensk medborgare? Eller har du uppehållstillstånd? 
●  Röster du? 
●  Hur har medborgarskap och rösträtt påverkat din integration? 

 
Övrigt: Finns det något som du tycker är viktigt 
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