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Sammanfattning
I den politiska debatten sägs arbete vara den främsta vägen in i det svenska

samhället, samtidigt som tidigare tonvikt på stöd och socialt ansvar har ersatts av

aktivering och individuellt ansvar i etableringsprogrammen för nyanlända. Detta

tankesätt centrerar social inkludering kring lönearbete och utelämnar den avsevärda

del av samhällslivet som sker på fritiden. Denna studie ifrågasätter lönearbetets

primat och undersöker därför integration i förhållande till fritidsvärlden, utifrån

upplevelser av hem- och tillhörighet. Detta görs genom halvstrukturerade intervjuer

med informanter som flyttade till Sverige i vuxen ålder. Mot bakgrund av Floya

Anthias texter om migration och integration lyfts de relationella och flytande

aspekterna – de translokala kontexterna – av hem- och tillhörighet. Den lokala

kontexten utforskas vidare med Gary A. Fines interaktionistiska perspektiv på

grupper, och fritidsaktiviteternas betydelse belyses med hjälp av Tony Blackshaws

teori om fritid i moderniteten. Tolkande fenomenologisk analys av materialet visar hur

fritidsaktiviteter kan understödja behovet av självförverkligande och gemenskap,

samt hur upplevelsen av social inkludering till stor del handlar om de interaktioner

som går utöver acceptans eller tolerans. Positiva och integrerande upplevelser bland

informanterna relaterade till huruvida den lokala gemenskapen välkomnade och bjöd

in, samt interaktioner som kännetecknades av uppskattning, gränsöverskridande,

omsorg, och hänsyn. Vad detta föreslår är att stat och civilsamhälle borde vidga sin

förhärskande förståelse av integration och gemenskap.

Nyckelord

integrationspolitik, fritid, självförverkligande, gemenskap
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1. Inledning

Under nästan tjugo års tid (1998-2007) hade Sverige en myndighet som var tänkt att

ha huvudansvaret för genomdrivandet av integrationspolitiska mål och synsätt, och

för att samhällets integrationsprocesser aktivt skulle stimuleras

(Näringsdepartementet 1997; Finansdepartementet 2007). I propositionen till denna

myndighet, som kom att kallas Integrationsverket, uppmärksammades att

assimilation sedan länge är “en otänkbar politisk strategi i Sverige” och att människor

inte kan “påtvingas svenskhet” (Näringsdepartementet 1997). Regeringen betonade

att det var “genom den generella politiken och dess styrka” som möjligheter gavs att

påverka immigranters livsvillkor och levnadsförhållanden, i linje med det äldre

politiska ställningstagandet som menade att jämlikhet i huvudsak förverkligas genom

generell välfärdspolitik (Näringsdepartementet 1997). Säråtgärder riktade till

kategorin immigranter skulle därav vara begränsade, men då nittiotalets Sverige var

ett land med “betydligt större” mångfald än tidigare, föll det ändå inom

integrationspolitikens mål och inriktning att möta det växande behovet av

“gränsöverskridande verksamhet och gemensamma mötesplatser” eftersom

mångfalden behövde fler arenor än skolan, arbetsplatsen och bostadsområdet

(Näringsdepartementet 1997).

25 år senare är det svårt att tänka sig att en sådan agenda skulle finna fotfäste i

riksdagen. En snabb blick på de tre största partiernas (Valmyndigheten 2018)

webbsidor avslöjar att integration i första hand är en fråga om immigranters kapacitet

att bidra till och vara en del av “samhällsgemenskapen” (se bilaga 8.4.). “Ett Sverige

där alla jobbar och bidrar”, står det skrivet under rubriken “Integration” på

Socialdemokraternas webbsida. De meddelar att de ska ställa högre krav på språk

och utbildning “så att alla i vårt starka samhälle har möjlighet att försörja sig själva”

(2022). Moderaterna framhåller i sin tur att integrationen är ”vår tids ödesfråga” och

att de vill se ett paradigmskifte “med målet att invandringen ska vara bra för vårt

land” (2022). Sverigedemokraterna förkunnar att Sverige i dag är ett kluvet land

“mellan migranter och svenskar” (2018) och att de vill driva en politik som främjar

assimilation, “det vill säga den naturliga process där invandrare anpassar sig efter,
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tar till sig och blir en del av det svenska samhället” (2020). Men hur befogade och

tillämpbara är egentligen dessa idéer om integration?

1.1. Integrationens innebörd

Integration är ett sedan länge ifrågasatt begrepp i akademiska såväl som politiska

debatter (Garcés-Mascareñas & Penninx 2016, ss. 11-13). Dess användning inom

svensk invandringspolitik reflekterar vilken ideologisk inriktning som för tillfället

premieras av staten, samt vilka grundantaganden staten har om sina medborgare

och icke-medborgare – i så måtto är dess användning även ofrånkomligt uppbunden

med konstruktionen av etnicitet (de los Reyes & Kamali 2005; Darvishpour & Westin

2015; Mc Glinn 2018). Men även utan en rasifierande aspekt handlar diskurser om

integration om kategoriseringar, gränsdragningar, och konstruktioner av Den Andre

(de los Reyes & Kamali 2005; Anthias 2013;  Mc Glinn 2018).

Ofta kritiseras användning av integrationsbegreppet för att det antar (som konceptet

assimilering) att immigranten måste anpassa sig till majoritetsbefolkningens

dominanta värden och normer för att bli accepterad. Detta upphöjer en särskild

kulturell modell som uttrycker en normativ standard mot vilken immigranter förväntas

sträva och som deras “förtjänande” av medlemskap ska mätas mot (Anthias 2014,

ss. 20-21; Kostakopoulou 2014, s. 49; Garcés-Mascareñas & Penninx 2016, ss.

12-13). Förutom detta underförstådda krav, presenteras integration gärna som en

linjär process, där förändring förväntas av minoritetsgrupper, och oföränderlighet

förväntas av majoritetskulturen. Vissa kritiker har noterat att själva idén med “ett

samhälle” är problematiskt i detta sammanhang, eftersom det implicerar en mer eller

mindre homogen och sammanhållen social miljö i vilken endast vissa slags

människor (immigranter) måste integreras (Garcés-Mascareñas & Penninx 2016, ss.

12-13; Anthias 2020). I Blanca Garcés-Mascareñas och Rinus Penninx (2016) eget

analytiska ramverk för konceptet integration är grundantagandet istället att aktörer är

delvis engagerade i flera autonoma och ömsesidigt beroende fält och system. En

sådan ansats vänder sig bort från holistiska synsätt där integration sker inom en

förgivettagen referenspopulation – en “kärnkultur” eller en nation – mot ett uppdelat

eller upplöst synsätt som tar hänsyn till flera referenspopulationer och distinkta

4



processer som händer på olika områden (Garcés-Mascareñas & Penninx 2016, ss.

12-13).

Garcés-Mascareñas och Penninx definition av integration som analytiskt verktyg

strävar mot att vara öppen och icke-normativ. I korthet lyder den: “the process of

becoming an accepted part of society” (2016, s. 14). Denna formulering betonar

integrationens processuella karaktär (istället för att hävda att den har ett slutmål) och

den specificerar inte på förhand graden av eller kriterierna för mottagarsamhällets

acceptans. Att mäta graden av acceptans tillåter forskare att fånga processens

variation eller stadier – detta kräver dock en specifikation inom den grundläggande

definitionen, av vad det är som bör mätas. D.v.s., vilka är indikatorerna på integration

och var kan en hitta dem? (2016, ss. 11-14).

1.2. Integration & hem-/tillhörighet

Ett liknande dynamiskt och relationellt förhållningssätt som Garcés-Mascareñas och

Penninx (2016) är Floya Anthias företrädare för i forskningen om migration och

integration. Anthias argumenterar för ett intersektionellt perspektiv med en

”translocational lens” (Anthias 2014, 2020). Hon problematiserar sambandet mellan

olika sociala ojämlikheter och identiteter och betonar att olikhet och tillhörighet inte är

fixerade eller essentiella egenskaper; de är istället att betrakta som sammanlänkade

och av-varandra-beroende platser i det landskap som skapar ojämlikhet (Anthias

2020, s. 32). Anthias menar att med hjälp av konceptet “translocational positionality”

kan vi, exempelvis i analyser av integrations- och identitetsfrågor, dekonstruera de

kategorier som vanligen skisserar konturerna av social splittring: klass, genus,

etnicitet, ras, liksom de mer specifika kategorierna, immigranter och flyktingar

(Anthias 2002, 2020). På så vis vill hon att vi, “[shift] attention away from fixities of

social position (usually underpinned by assumptions about the primacy of the

nation-state boundary)” (2014, s. 26)  och tar hänsyn till både lokala och

transnationella kontexter. “The idea of ‘translocation’ thereby treats lives as being

located across multiple but also fractured and interrelated social spaces of different

types” (ibid.).

Således är Integration uppbunden med villkoren för vår “belonging” (Anthias 2002,

2013, 2014, 2020). Vad detta synsätt gör gällande är att hem- och tillhörighet, precis
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som identitet, är mångsidiga och flytande fenomen. I debatten om integration och

mångfald ses de dock gärna som mekaniskt knutna till kultur. I de sammanhangen

behandlas olikhet och hem-/tillhörighet ofta som ömsesidigt uteslutande, vilket

Anthias poängterar inte är fallet: “You may identify but not feel that you ‘belong’ in the

sense of being accepted or a full member. Alternatively you may feel that you are

accepted and ‘belong’ but not fully identify, or your allegiances may be split” (2013,

ss. 325-326). Hem- och tillhörighet har upplevelsemässiga, praktiska, och affektiva

dimensioner. De relaterar till känslorna vi har om vår plats i den sociala världen, som

i sin tur relaterar till både formella och informella upplevelser av hem- och tillhörighet.

Vi artikulerar våra hem- och tillhörigheter genom våra praktiker – och praktikerna

framkallar känslorna (Anthias 2013).

Anthias föreslår att vi använder detta intersektionella perspektiv med en

”translocational lens” i våra diskussioner om mångfald och integration, och att detta

åtföljs av en omarbetad föreställning om solidaritet och en försiktig användning av

föreställningen interkulturalitet (2014, s. 23). “Solidarity is forged agonistically and in

relation to a common enemy. This builds on the notion of identities of action rather

than identities of common origin or culture, unlike the focus of integration and

diversity discourses” (Anthias 2014, s. 28). En sådan ansats fokuserar inte på

kulturell olikhet utan på intersektionellt producerade ojämlikheter och

underordningar, och hur vi förbättrar hanteringen av diskriminering och

missgynnande i allmänhet (Anthias 2014, s. 32). Utöver fokusen på allmänna

politiska åtgärder måste vi även försöka omvandla referensramen för själva politiken

och samhället, och röra oss mot en utvidgad idé om gemenskaper som inte

definieras av nationella eller etniska särdrag, utan av inkluderande former av

medborgarskap och tillhörighet (Anthias 2020, s. 186).

Med min studie vill jag bidra till denna omvandling av vår referensram för integration

och gemenskap. Anthias skriver att ju fler röster som hörs och representeras från

olika “translocational positionalities” i ett samhälle, desto bättre är skyddet mot

kränkningar och exkludering (2020, s. 186). Jag vill undersöka erfarenheter av

integration, hem- och tillhörighet bland personer som växt upp i andra länder och nu

bor i Sverige; inte bara för att söka en förenande kamp, utan även för att se de
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förenande drag som är positivt betingade. Därför vänder jag samtidigt blicken till

fritidens värld.

1.3. Syfte & frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att genom intervjuer undersöka immigranters

upplevelser av och syn på integration, hur det relaterar till fritid och arbete, och andra

eventuella erfarenheter som bidrar till känslan av att platsen en bor på är ens hem.

- Har informanternas fritidsaktiviteter påverkat deras integrationsprocesser?

- Hur relaterar informanternas fritidsaktiviteter till upplevelser av hem- eller

tillhörighet?

1.4. Disposition

I detta inledande kapitel har det mångtydiga konceptet integration jämförts i sina

politiska och akademiska innebörder, och en syftesformulering som relaterar

konceptet till fritid har presenterats. Följande kapitel lyfter ett urval av den tidigare

forskning som berör europeisk integrationspolitik, migrations- och fritidsstudier.

Kapitel tre återvänder till Anthias ”translocational lens” (2014, 2020) för att lägga

fram studiens teoretiska ramverk. Det inkluderar också Gary A. Fines (2012) teori

om idiokulturer som säger att företeelser på makronivå är del av en kedja av

upplevda situationer på meso- och mikronivå. Även Tony Blackshaws (2010, 2018)

teori om fritid i moderniteten presenteras. Kapitel fyra ger en översikt över den

kvalitativa metodansatsen (livsvärldsforskning), beskriver tillvägagångssätten för

datainsamling och analys, samt reflekterar över studiens etiska aspekter. Därefter

redovisas studiens analys i två avsnitt, det första med fokus på integration som

koncept och upplevelse, det andra med fokus på integration i förhållande till

fritidsaktiviteter. Avslutningsvis, i kapitel sex, diskuteras studiens resultat och vad

den har för implikationer för praktik och vidare forskning.
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2. Tidigare forskning

2.1. Integration, nyliberalism & ”civic integration”

I fältet migrationsstudier har det på senare tid pågått en debatt om den så kallade

“civic turn” inom integrationspolitiken, i synnerhet när det gäller västeuropeiska stater

(Mouritsen m.fl. 2019). Fler och fler länder har följt Nederländernas exempel och

reformerat sina integrationsprogram för att bli mer marknadsorienterade och

medborgarskapsdefinierande. En av konsekvenserna som detta medför är att

integration och migrationskontroll, som tidigare utgjorde två skilda domäner, nu är

instrumentellt sammankopplade (Joppke 2007, 2017; Mouritsen m.fl. 2019). Denna

vändning, vars början har spårats till nittiotalets slut, kännetecknas av liberaliserande

reformer av medborgarskap (exempelvis tillämpningar av territorialprincipen, dubbelt

medborgarskap, samt mindre administrativt godtycke) och har ofta ackompanjerats

av att boende och medborgarskap villkoras på ett sätt som sållar ut icke önskvärda

immigranter, så att endast de som bevisat sin “värdefullhet” godtas (Anthias 2013;

Joppke 2017). Allt oftare betyder lagligt inträde i ett land, permanent

uppehållstillstånd och medborgarskap, att en immigrant måste uppfylla särskilda

krav gällande språk, kunskap om liberala principer och mottagarland, och/eller

ekonomisk självförsörjning (Kostakopoulou 2014; Mouritsen m.fl. 2019). I stora drag

kan debatten om “civic integration” delas in i två läger, de som har talat om en

konvergens kontra de som har talat om nationella modeller. Vissa har argumenterat

för att Västeuropeiska stater  rör sig mot en gemensam modell för medborgerlig

integrationspolitik, vilket gör analyser som utgår från nationella modeller mindre

relevanta, medan andra har pekat på nationalismens fortlevnad och staters distinkta

utvecklingsbanor - men som Per Mouritsen m.fl. (2019) skriver i sin översikt av

ämnet, är många numera överens om att dessa fenomen och koncept samexisterar

och överlappar med varandra. Mouritsen m.fl. (2019) hävdar vidare att den allmänna

och den statliga diskursen om “civic integration” bör betraktas som en ideologi, och

som sådan kan den inte reduceras till ett antal integrationsåtgärder.

I Nederländerna är “civic integration” ett tydligt uttryck för nyliberal ideologi i det att

immigranter själva görs ansvariga för sin integration i samhället, och vidare att det

ansvaret förväntas uppfyllas genom marknaden (Joppke 2007; Suvarierol & Kirk
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2015). Det nederländska medborgarskapet har utformats med en ekonomisk retorik

som betonar ett “kvasi-avtalsförhållande” mellan staten och dess

“medborgar-arbetare” eller “medborgar-konsumenter”. Inom denna

medborgarskapsdefinierande process framstår integrationskurser i medborgarskap

som övergångsriter som måste genomföras oavsett om de är ändamålsenliga eller

ej. I en nyliberal stat anses sådana kurser vara framgångsrika baserat på de

prestationer som rapporteras in, något som egentligen inte säger i vilken grad en

sådan policy skapar självförsörjande, “integrerade” medborgare (Suvarierol & Kirk

2015).

Ökat intresse för liberalisering och skolning i liberalt medborgarskap återfinns även i

svensk politik och styrning, utan att det har lett till samma sorts restriktioner och krav

på formella medborgarskapsprov som i bl.a. Nederländerna och Danmark

(Fernández & Jensen 2017; Fernández 2019). Det går dock att konstatera att

arbetslinjen för immigranters “etablering” alltjämt blivit mer betydelsefull i

socialpolitiken såväl som i handlingsplaner för flyktingmottagande (Slavnić 2008; Mc

Glinn 2018; Wikström & Ahnlund 2018). Målet för integrationspolitiken, som det

formulerades på nittiotalet, har förblivit detsamma: ”lika rättigheter, möjligheter och

skyldigheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund” (Näringsdepartementet

1997). Detta ska i första hand uppnås genom generella åtgärder för hela samhället,

där riktade åtgärder vid behov ska fungera som komplement – exempelvis de riktade

åtgärderna för  ”nyanlända invandrares etablering” (Finansdepartementet 2021). Den

övergripande och främsta politiska prioriteringen för den socialdemokratiska

regeringen på integrationsområdet är ”full sysselsättning”: arbete sägs i anslutning till

detta vara ”den främsta vägen in i det svenska samhället”. Staten anser nämligen att

”arbete betyder gemenskap och tillhörighet; makt att forma sitt liv och sin framtid”

(Finansdepartementet 2014). Samtidigt har etableringsprogrammens tonvikt på stöd

och socialt ansvar ersatts av aktivering och individuellt ansvar, tankesätt som precis

som i andra västeuropeiska länder, öppnar för ökad prekäritet och signalerar att

social inkludering är en individuell uppgift som står och faller med ens

anställningsbarhet (Kurki m.fl. 2018; Wikström & Ahnlund 2018). Individualiserat

ansvar innebär inte bara en större press och utsatthet bland immigranter, det innebär

också att strukturella hinder förblir ogranskade och obestridda (Kurki m.fl. 2018; Mc

Glinn 2018; Masoud m.fl. 2021).
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2.2. Migration & fritidsstudier

När det kommer till fritid finns otaliga aktiviteter och vinklar att utforska: inom

migrationsstudier har det skrivits mycket om migration och integration i relation till

idrott (Smith m.fl. 2019) särskilt då idrottsföreningar anses vara viktiga miljöer för att

främja social inkludering och immigranters integration (Smith m.fl. 2019; Dowling

2020) – en uppfattning som återfinns i nationella och internationella policydokument

(Spracklen m.fl. 2015; Flensner m.fl. 2021). Cecilia Stenling och Josef Fahlén (2016)

skriver att det ökade intresset för denna fråga har sporrats av att många regeringar

förhåller sig till idrott som ett universalmedel mot det som betraktas som sociala

problem. Regeringar har försökt att styra, kontrollera, och hålla organiserad idrott

ansvarig för levererandet av sådana aktiviteter som ska lösa dessa “problem”, vilket i

Sverige har visat sig som en ökad instrumentalisering av den ideella idrottsrörelsen

(Stenling & Fahlén 2016). Fiona Dowling (2020) lyfter åtskilliga studier som gjorts

runt om i världen för att visa problemen med att ge idrotten denna roll. Som

integrationsåtgärd är den ofta svår att förverkliga och kan mycket väl leda till

upplevelser av alteritet och utanförskap bland dem som den påstås vilja hjälpa. I

hennes egen undersökning av hur policy översätts på lokal nivå inom norska ideella

idrottsföreningar, fann Dowling (2020) att deras integrationsarbete till stor del byggde

på idéer om assimilering och att dess ideologiska verkan upprätthöll rasifierade

hierarkier inom idrotten. Granskningar av detta slag visar att den sociala inkludering

och sammanhållning som idrott förväntas åstadkomma inom svensk och

internationell politik, i stor utsträckning präglas av krav på assimilering (Spracklen

m.fl. 2015; Ekholm & Dahlstedt 2017; Smith m.fl. 2019; Dowling 2020; Flensner m.fl.

2021). Idrotten kan således sägas ha en överbelastad och orealistisk roll inom

integrationspolitiken, som inte tar nog med hänsyn till eller rentav osynliggör de

svårigheter som omgärdar den: ekonomisk ojämlikhet, segregation, hegemonisk

vithet och maskulinitet, köns- och funktionsdiskriminering, för att nämna några

(Spracklen m.fl. 2015; Ekholm & Dahlstedt 2017; Flensner m.fl. 2021).

Fysiska fritidsaktiviteters positiva innebörder i immigranters liv – i relation till bl.a.

tillhörighet, rörlighet, och temporalitet – är likaså varierade och inte sällan en form av

motståndshandling. Nicola De Martini Ugolotti (2015) redogör för hur capoeira och

parkour har använts av barn till immigranter för att förhandla om och agera ut
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narrativ om självvärde, tillhörighet, och erkännande – detta genom att ta i bruk de

stadsmiljöer där de dagligen objektifierades och marginaliserades. Sepandarmaz

Mashreghi m.fl. (2021) beskriver hur idrott och fysisk aktivitet var ett utrymme där

immigranter med den stereotypiserade statusen “ensamkommande barn”, kreativt

kunde omtolka materialitet, identiteter, tillhörigheter och gemenskaper, samt motstå

de prekära följderna av denna status. Liknande framför Chris Webster och Khaled

Abunaama (2021) i en undersökning av (det icke-statliga) initiativet “Football For All”

i Storbritannien, att organiserad idrott gav ett utrymme för motstånd åt immigranter

som utstod asylsystemets nekropolitiska våld. I asylprocessens obestämda,

bestraffande väntan var den veckovisa fotbollen en plattform där deltagarna kunde

uttrycka sin agens. och omstrukturera betydelsen av sin tid från "död tid" till "delad

tid" (Webster & Abunaama 2021). Precis som Karin K. Flensner m.fl. (2021) sluter

sig till, visar dessa studier att idrott – om än långt ifrån problemfri – kan utgöra en

meningsfull, bekräftande kontext för immigranter, och bidra till en känsla av stolthet.

Fokus på fritidens meningsfullhet för individen, inför den förgänglighet och de

motgångar som migration ofta innebär, återkommer även i studier som rör andra

aktiviteter än idrottsutövning. Matias I. Golob och Audrey R. Giles (2015), Anna

Horolets (2014), Zana Vathi (2014), Hannah Lewis (2015), Niek van Rooij och Lusine

Margaryan (2019) tar upp detta i relation till turism, konsumism, och/eller

kulturevenemang. Dylikt har aktiviteter som communityteater (Abdulla 2021) och

fotbollsfandom (Knijnik 2014) beskrivits som medel genom vilka immigranter kunnat

ta en verksam del i sina personliga narrativ samt överskrida särskilda gränser som

präglar mottagarlandets dominanta kultur och deras status som immigranter eller

flyktingar. Alla dessa ovan nämnda författare, och många därutöver, berör med sin

forskning frågor om hur fritidsaktiviteter kan möjliggöra gemenskap eller solidaritet;

antingen immigranter sinsemellan, mellan immigranter och infödda, eller både och.

Min undersökning följer i denna tradition genom att inrikta sig på fritidsaktiviteters

sociala och individuella betydelser för immigranter. Även fritidens och migrationens

strukturella och politiska dimensioner som denna tidigare forskning gör gällande

kommer att diskuteras. Till skillnad från majoriteten av de studier som jag har tittat på

inom detta ämne, redogör min analys för olika sorters fritidsaktiviteter, bland

immigranter som kom till Sverige av olika anledningar.
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3. Teoretiskt ramverk

3.1. Social inkludering & gränsdragningar

Denna studie har sin teoretiska bakgrund i Floya Anthias (2002, 2013, 2014, 2020)

texter om integration, mångfald, identitet, och tillhörighet. I dagens samhälle fungerar

olikhetskategorier på många sätt som byggstenar i former av ojämlikhet och

tillhörighet/icke-tillhörighet. På den vägen stöttar olikhetskategorier moderna

kapitalistiska samhällen och deras styrelsesätt, vidhåller Anthias. Föreställningar om

vem som kan inkluderas och inte, baserar sig alltid på frågor om de resurser som tas

i anspråk, fördelas, bestrids och konkurreras om. Anthias vill med sin

begreppsapparat, som formuleringarna “translocational belonging” och

“translocational positionality”, komma bort från de typer av kategori- och

gruppskapande praktiker som främjar ojämlikhet, underordning, och exploatering.

Därtill påminner dessa begrepp att inkludering och exkludering inte är varandras

motsatser eller varandra uteslutande, i.o.m. förekomsten av underordnad inkludering

(2020).

I begreppet “translocational positionality” refererar positionalitet till en placering i en

uppsättning relationer och praktiker. Den omfattar identifikation och

performativitet/handling, tar i beaktning sociala konstruktioner samtidigt som den

betonar agens: “Positionality relates to the space at the intersection of structure (as

social position/social effects) and agency (as social positioning/meaning and

practice)” (Anthias 2002, s. 502). “Translocational” hänvisar till den komplexitet som

vissa upplever i sin positionalitet, när de befinner sig i samspelet mellan en rad

platser/“dislocations”, och konstruktioner av genus, etnicitet, nationalitet, klass och

rasifiering. Föränderligheten och variationen hos vissa processer leder till mer

flerdelade, motsägelsefulla och ibland dialogiska positionaliteter än andra. Fokus på

plats lyfter fram vikten av kontext, att påståenden och tillskrivningar har lokal

karaktär, och att de produceras i komplexa, skiftande miljöer (2002, 2014).

Dessutom formulerar “translocational positionality/belonging” hem-(tillhörighet som

en mekanism för gränsdragning, eftersom gränsdragningar är ett sätt att bestämma

var tillhörighet markeras. I jämförelse med begreppet identitet, möjliggör det bredare
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frågor om social inkludering, såväl som de former av våld och underordning som

ingår i gränsdragningsprocesser (2020, ss. 25-26). “It is the ways in which difference

is fixed and marked which constitute the problem of modern society, rather than

heterogeneity as such” (2014, s. 13).

3.2. Kulturen i små grupper

I Tiny Publics: A Theory of Group Action and Culture (2012) lägger Gary A. Fine

också tonvikt på den lokala kontexten och samspelet mellan det lokala och större

strukturer, men utifrån ett interaktionistiskt perspektiv centrerat kring “the small

group”. “A sociology that emphasizes localism asserts that interaction is the basis of

culture but also that local culture is the basis of interaction” (2012, s. 161). Fine har

undersökt hur små grupper formar och formas av lokala kulturer, hur kulturen i den

lilla gruppen påverkar livserfarenheter och lokal organisering, samt hur detta

relaterar till andra sociala former (monaden, situationen, associationen, nätverket,

massan). Den lilla gruppen är en interaktionsarena genom vilken samarbete uppstår,

en process som grundar sig i hur relationer etablerats, och som beror på förståelser

av lokal kultur. Fine kallar lokal kultur, som den i den lilla gruppen, för idiokultur och

säger att den utvecklas från och med gruppens första ögonblick som grupp, samt att

den är beroende av ett gemensamt erkännande av solidifierad mening och

perspektiv (lokal kontext) (2012, ss. 1-15)

Små grupper kännetecknas av mellanmänskligt samarbete, kollektivt fokus,

pågående/rutinmässig interaktion, samt ett delat förflutet – tagna tillsammans är

detta vad som särskiljer den lilla gruppen från andra sociala former. Deltagarna i den

lilla gruppen identifierar sig med den och behandlar den som en entitet med en

historia och soliditet (Fine 2012, ss. 23-26). Fines teori antar att samhället består av

ett nätverk av gruppkulturer och att det är grupper och nätverk sammantagna som

förklarar hur social ordning är möjlig även i frånvaron av starkt yttre tvång. Den lilla

gruppen har interna och externa mekanismer som förhindrar behovet av rutinmässigt

fysiskt, ekonomiskt och psykologiskt tvång: den är en medlande social form som

reglerar individuella intressen i mötet med gruppens mål och motstridiga begär

(2012, s. 21), likaså en arena där individer förhandlar sina positioner i

statushierarkier (2012, s. 30). “That local settings, by maintaining boundaries,
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become the site for exclusion or segregation suggests why members of social

categories have differential access to knowledge, resources, or relations” (2012, s.

161).

Fina anser att den lilla gruppen är bron mellan makro och mikro, struktur och agens,

i sociologisk analys (2012, s. 25); det ömsesidiga förhållandet mellan små grupper

och större enheter, mellan idiokultur och nationell kultur, o.s.v., gör den lilla gruppen

till en “tiny public”, civilsamhällets mikro-fundament (2012, ss. 33, 155). Den lilla

gruppen är orsak, sammanhang, och konsekvens av samhälleligt/medborgerligt

engagemang, säger Fine, och spridningen av små grupper utan formella

tillhörigheter representerar enligt honom en sund utveckling i demokratiska

samhällen, eftersom det etablerar “intersecting webs of allegiance” (2012, s. 127).

3.3. Fritid som hem

Ett teoretiskt perspektiv på samtida fritid ger Tony Blackshaw i Leisure (2010) och

Re-Imagining Leisure Studies (2018). Blackshaw skriver i dialog med

existentialfilosofin (bl.a. Friedrich Nietzsche, Ágnes Heller, Peter Sloterdijk) och

mycket av hans teori bygger på Zygmunt Baumans idé om den flytande

moderniteten. Flytande modernitet (och därmed samtidens fritid) kännetecknas av

osäkerhet, risk och fragmentering (Blackshaw 2018, s. 20). I en sådan

underdefinierad, underbestämd värld där sedvänja inte längre garanterar vilka vi är,

måste självförverkligande ske genom personliga och sociala möten; det är ett

nödvändigt villkor i den flytande moderniteten, och ett tillstånd som uppmuntrar frihet

och autonomi från förväntningar förankrade i våra sociala kroppar (2018, s. 104).

Genom att undersöka vad människor väljer att göra när de kan göra “vad som helst”,

menar Blackshaw att vi bättre kan förstå den moderna individens försök att förena

kraven på individualitet och gemenskap (m.a.o. frihet och säkerhet) (2018, s. 126).

I.o.m. övergången till flytande modernitet framstår fritiden för många människor som

en källa till förtrollning och ett slags andlig praktik, säger Blackshaw (2018, s. 91).

Moderna individer är “artists of life” och denna konst handlar om att leva sitt liv på ett

visst, egenvalt sätt. Denna konst är praktik mer än handlingsplan, och den gör det

möjligt för individen att göra sitt liv meningsfullt, eller bara njuta av det genom att

“[put] it on display” (2018, s. 159).
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Blackshaw utvecklar också begreppet “devotional leisure” som svar på hur fritid ofta

kategoriseras inom sociologin. Han motsätter sig de konventionella motsatspar

(“casual/serious”, “consumerist/authentic”...) som fritidsaktiviteter gärna delas in i

(2010, s. 46). I dekonstruktionen av “performative/devotional leisure” visar

Blackshaw på att båda kan vara “devotional leisure” när aktiviteten är så pass

meningsfull att den blir till ett slags hem. Dessa hem tar formen av antingen

värdesfärer – en varaktig gemenskap som har en hermeneutisk tradition – eller

heterotopier – en tillfällig gemenskap för dem som är mer intresserade av stilen med

vilken de lever sina liv (2018, ss. 129-156). “Community is not a concept that has

any precision, but … it is the most important concept for understanding

twenty-first-century leisure life-worlds” (2018, s. 12). Poängen som Blackshaw driver

är att “devotional leisure” är “the art of living”, vare sig aktiviteten är inriktad på

hängivenhet åt en praktik inom en viss tolkningstradition (t.ex. surfning,

mikrobryggeri…) eller hängivenhet åt performativiteten i en praktik (t.ex. slacklining,

cruising…). Det ena är en strategi som fokuserar på bevarande och återupplivande,

att anpassa nya konstformer från äldre. Den andra fokuserar på sevärdhet,

uppenbarelse, och det oväntade. En fritidsvärld kan framhäva den ena framför den

andra, men alla “devotional leisure life-worlds” brukar dessa två strategier och båda

strategier kan leda till självförverkligande och gemenskap (2018, ss. 113, 147,

160-161).
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4. Metod

4.1. Livsvärldsforskning

Den här studien syftar till att utforska immigranters erfarenheter, förväntningar, och

meningsskapande kring området integration, och vidare hur dessa relaterar till fritid.

Därav brukas en fenomenologisk ansats med intervjuer som datainsamlingsmetod.

Som Karin Dahlberg m.fl. rekommenderar i Reflective Lifeworld Research (2008)

försöker jag anamma en “sensitive openness” där jag medvetet åsidosätter

förväntningar och antaganden så betydelsen av integration (och relaterade fenomen)

i de specifika sammanhangen ska framkomma. Med detta förhållningssätt

intresserar jag mig för att troget klarlägga informanternas livsvärldar (2008, s. 96).

Dessutom fordras reflexivitet, särskilt i hur mitt eget deltagande i intervjuerna

påverkar svaren jag får. Livsvärldsforskning har sin grund både i fenomenologi och

hermeneutik och dessa filosofier talar för en vetenskaplig känslighet inför världens

(och livsvärldens) komplexitet, interna dialektik, mångsidighet, och motsägelser. Ett

grundantagande inom dessa inriktningar är att forskaren inte är skild från det hen

studerar. Hen är i “the flesh of the world” (2008, s. 39) d.v.s. hen deltar i relationen

mellan sig själv och den värld som hen erfar och försöker beskriva. Därmed är

forskaren medskapare till världens mening, och själva forskningsrelationen till

världen är av särskild vikt (2008, ss. 95-96, 119-120). Detta formar också synen på

objektivitet och validitet: eftersom verkligheten som undersöks är föränderlig och

kontextberoende och det inte finns en position “utanför” varifrån den kan observeras,

följer objektivitet och validitet av att forskarens öppenhet, reflexivitet och intellektuella

uppriktighet tillåter det som uppenbarar sig att vara vad det verkligen är, samt att

resultatet som presenteras är sammanhängande för andra (2008, ss. 335-338).

Detta innebär också en villighet att låta det obestämbara vara obestämt  (2008, s.

121).

Med detta i åtanke måste forskaren kunna pendla mellan närhet och avstånd till det

hen undersöker. Den egna tolkningen befinner sig i utveckling ända fram till att

arbetet skrivits klart vilket kräver att en “tyglar” sin förståelse av det som visar sig och

inte drar snabba, slarviga slutsatser, inte heller tvingar fram förståelse eller mening
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när en rör sig i ovisshet. Forskarens öppenhet tar formen av tillgänglighet, i

förmågan att kunna upptäcka och bli överraskad, men åtföljs och modereras av en

självmedvetenhet och skepticism (Dahlberg m.fl. 2008, ss. 107-110, 121, 129-134).

Själva innebörden av öppenhet är därmed tvetydig: “It entails both assuming a

stance of vulnerable engagement with a phenomenon while maintaining a

disinterested attentiveness”  (2008, s. 99). Men livsvärldsforskning förutsätter en

bekvämlighet med paradoxer, liksom förmågan att se att särart och partikularitet inte

står i motsats till generalitet. För att förstå forskningsobjektet riktas fokus mot

individen och hens livsvärld – verkligheten sätts inom parentes för att lämna

utrymme åt individens upplevelser och tolkningar – både de mönster och de

enskildheter som framkommer tillhör essenser av fenomenets mening  (2008, ss.

118-120). Livsvärldsforskning prioriterar alltså individens särart, eller vad som är

situationens särart, och generaliserar sedan via beskrivningen av hur mening

struktureras. Med detta menar Dahlberg m.fl. att analyser av partikulariteter, särdrag,

nyanser, variationer, o.s.v., är nödvändiga för att kunna beskriva och förstå helheter.

Tillsammans utgör det generella och det partikulära en naturlig paradox inom

livsvärldar och inom själva varat: människor är unika och oreducerbara, samtidigt

som vi har likheter med de vars livsvärld överensstämmer med vår egen  (2008, ss.

95-96, 119-120).

4.2. Tolkande fenomenologisk analys & intervjuernas design

Förutom Floya Anthias (2014, 2020) perspektiv på integration och Blanca

Garcés-Mascareñas och Rinus Penninx (2016) teoretiska ramverk för integration

som analytiskt verktyg, har tre andra arbeten informerat min metodologiska ansats:

Roswitha Scholz (2009) värdeavspaltningstes har haft betydelse för det perspektiv

på integration som jag velat utforska och därmed temana i min intervjuplan,

Jonathan A. Smith m.fl. (1999) och Jonathan A. Smith m.fl. (2009) har väglett min

kodning och analys, och som nämnt ovan har Dahlberg m.fl.:s (2008) utläggning om

öppenhet som en vetenskaplig attityd präglat forskningsdesignen i stort, men i

synnerhet mitt sätt att förhålla mig till intervjupersonerna och intervjusituationen. En

känslig öppenhet kräver av forskaren att hen bedriver sin forskning å fenomenets

vägnar (Dahlberg m.fl. 2008, s. 98). Målet är att upptäcka och belysa ett fenomens

essentiella meningar, det som gör fenomenet till vad det är – eller också att återge
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en omfattande förståelse av fenomenet, där meningar som dessförinnan varit dolda

illustreras (Dahlberg m.fl. 2008, s. 96). Beroende på vad syftet med forskningen är

och hur forskaren arbetar med datan kommer alltså analysen att vara antingen

beskrivande eller tolkande (2008, s. 231). För denna studie gäller den sistnämnda

formen.

En sådan tolkande analysmetod är “interpretative phenomenological analysis” (IPA),

som Smith m.fl. (2009) skriver har utformats för kvalitativ forskning inom psykologi

med syftet att undersöka hur människor gör stora händelser i sina liv begripliga.

Smith m.fl. menar att sådana händelser tenderar att göra oss momentant medvetna

om flödet av vår upplevelse, något som vi i vanliga fall är fördjupade i, snarare än

uttryckligen medvetna om. Stora händelser gör att vi börjar reflektera över

betydelsen av det som händer och det är dessa reflektioner som IPA har för avsikt

att engagera sig i; hur någon begripliggör en flytt till ett annat land är ett exempel där

IPA kommer väl till pass (2009, ss. 1-3). Med IPA företar sig forskaren en noggrann

undersökning av enskilda fall, i strävan att veta i detalj hur upplevelsen var för just

den personen och vilken betydelse just den personen gjorde av vad som hände.

Detta innebär att IPA är en idiografisk metod, och studier som brukar den har

vanligtvis få deltagare för att kunna avslöja något om var och ens erfarenhet.

Vanligtvis sker också datainsamling i sådana studier genom halvstrukturerade

intervjuer, där intervjusituationen kännetecknas av flexibilitet. Transkriberingar av

intervjuerna analyseras sedan systematiskt och görs till en narrativ redogörelse i

vilken forskarens analytiska tolkning presenteras i detalj, och stöds av utdrag från

intervjuerna (2009, s. 4).

Dessa antaganden och tillvägagångssätt som kännetecknar IPA gäller även för min

studie. Användningen av ett halvstrukturerat intervjuformat som har tillåtits att

utvecklas under studiens gång, är också ett av sätten som jag har försökt hålla

metoden “öppen” och inte tvinga in den i en dogmatisk procedur som begär komplett

ordning och visshet (Dahlberg m.fl. 2008, ss. 111-113). Intervjuplanen bestod av tre

teman (arbete och fritid, hemhörighet, och integration), tolv huvudfrågor och fem

bakgrundsfrågor (se bilaga 8.1.). Huvudfrågorna strävade efter att ge informanterna

frihet att prata om det specifika för deras egna livsvärldar. I mitt första samtal hade

jag formulerat ytterligare frågor, och temana hade en annan ordningsföljd, men det
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formatet justerades inför de återstående intervjuerna då jag upptäckte en ordning

som var mer logisk för samtalets flöde. Färre förutbestämda frågor gav mig mer

spelrum att följa upp trådar i konversationerna som var av intresse, och på så vis

komma närmare studiens syfte. Vidare har jag varit självmedveten i mina ordval och

försiktig i att styra samtalet när jag har hört något i ett svar som resonerat med min

teoretiska förkunskap; då och då försökte jag att upprepa och sammanfatta

informanternas svar för att testa om jag uppfattade dem rätt. På detta vis

samskapades mening av informanterna och mig som intervjuare – en intervju är

därav inte blott en redogörelse eller ett uppgiftslämnande, den är mening som

uppstår i mötet med livsvärlden (2008, s. 64).

4.3. Informanterna

Om det finns en samhällelig eller blott en politisk förväntan att integration i första

hand måste ske genom lönearbete, är barn i allmänhet uteslutna från den

förväntningen (i Sverige får barn som fyllt 13 år arbeta, men skolplikten sträcker sig

vanligen till högre åldrar än så) – av den anledningen sökte jag endast informanter

som flyttat till Sverige som ungdom eller som vuxen. Mitt andra kriterium krävde att

informanten håller på eller har hållit på med en fritidsaktivitet eller hobby, men jag

specificerade inte vad detta kunde vara. Under några veckors tid kontaktade jag ett

par föreningar och personer som sysslar med kulturellt arbete och språkutbyte men

lyckades inte på den vägen locka någon att delta. Därav blev urvalet selektivt, gjort

efter bekvämlighet: informanterna i studien är alla personer jag är bekant med på ett

eller annat sätt. Med ett undantag är de dock personer som jag aldrig har haft långa

konversationer med tidigare. Undantaget gäller min första intervju, vilken gjordes

med en person som jag har samtalat med i kontexten av ett språkkafé (en

mötesplats som anordnas av olika organisationer, statliga och icke-statliga, för

språkutbyte och socialt stöd).

Sex personer deltog och inkluderades i resultatet av denna studie: Aiya, Bernard,

Diana, Gabriel, Heidi, och Matteus. Samtliga informanter har i denna uppsats, liksom

i materialet till denna uppsats, avidentifierats så långt som möjligt, så att endast de

själva ska kunna identifiera sig i denna slutliga text (eventuellt är det möjligt även för

de som känner informanten och känner till att hen deltog i denna studie att identifiera
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hen i texten). Alla informanter benämns med pseudonymer och detaljer ur deras liv

har behandlats med försiktighet. En av deltagarna i denna studie kom till Sverige

som skyddsbehövande, resterande hade immigrerat som anhörig till en svensk

medborgare, lönearbetare, eller student. De flesta har bott i Europa under

majoriteten av eller hela sina liv.

Mina urvalskriterier var relativt inkluderande, främst eftersom det var svårt att hitta

deltagare på kort varsel. Det innebär att informanterna i denna studie har ganska

olika bakgrund vad det gäller vistelsetid i Sverige, arbetslivserfarenhet,

familjesituation, och fritidsengagemang. Detta har givetvis medfört en svårighet i den

interna jämförbarheten, men intervjuernas utformning och informanternas

erfarenheter som “nykomlingar” i ett annat land har likväl resulterat i gemensamma

drag och intressanta kontraster värda att analysera. När det är ett fenomen som

vägleder datainsamlingen kan det dessutom vara viktigt att ha med informanter av

olika åldrar, bakgrund, o.s.v., eftersom datas variation kan bidra till att fånga

fenomenets komplexitet (Dahlberg m.fl. 2008, s. 175). Att informanterna är personer

med koppling till mitt liv kan också problematiseras – det kan å ena sidan ha

underlättat för skapandet av förtroende och trygghet i intervjusituationen, men

närheten mellan intervjuare och informant kan även orsaka den ena eller den andra

parten att hålla tillbaka, eftersom det i ett sådant sammanhang kan kännas särskilt

viktigt att upprätthålla en viss bild av sig själv. Detta dilemma går egentligen inte att

undvika – det är inte möjligt att bedöma någons “sanningshalt” i ett samtal, och det

är inte heller intressant ur fenomenologiskt synvinkel – men som intervjuare har jag

försökt att förmildra sådana omständigheter genom att balansera intresset för det

som sägs med en neutral hållning, d.v.s. försökt att kultivera en uppmärksamhet som

är både tillgänglig och skeptisk, och ett engagemang som kan skifta mellan

sårbarhet och saklighet (Dahlberg m.fl. 2008, ss. 99, 107-110).
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Tabell 1. Information om informanterna.

Pseudonym Födelseplats Ålder År i Sve. Sysselsättning Fritidsaktiviteter

Aiya Nordostasien 40+ 8-9 Arbetar deltid Hemrenovering,

inredning

Bernard Nordvästeuropa 60+ 1-2 Arbetar deltid/

söker arbete

Hemrenovering,

träning

Diana Sydeuropa 20+ 0-1 Studerar heltid Dans, volontärarbete

Gabriel Västra

Sydamerika

50+ 29-30 Arbetar heltid Fotboll, innebandy

Heidi Västeuropa 50+ 29-30 Arbetar heltid Hästskötsel, ridning

Matteus Sydvästasien 40+ 1-2 Arbetar heltid Läsning, utforska

platser

4.4. Intervjuerna

Intervjuerna tog mellan 50 och 75 minuter; den med Matteus respektive Aiya skedde

via videosamtal medan de andra var på plats. Endast ljudet spelades in för att sedan

transkriberas. Ett tredje, oskrivet kriterium för den här studien var att deltagarna

måste tala svenska eller engelska eftersom de språken är de enda jag talar. Två av

intervjuerna skedde på engelska, övriga på svenska. Detta innebar att endast en av

informanterna kunde kommunicera på sitt modersmål, och att jag som intervjuare

under två intervjutillfällen inte använde mitt modersmål – omständigheter som

påverkade hur nära och “omedelbar” min relation till informanterna kunde vara.

“Researchers who are able to infuse their interviews with a sense of immediacy are

more likely to prompt the openness that is necessary for gathering in-depth data”

(Dahlberg m.fl. 2008, s. 188).

Kommunikationen var utmanande överlag: då och då uppstod det oklarheter kring

begrepp som jag använde, hur jag formulerade mina frågor, liksom kring mina

informanters användningar av termer och tankesätt. Det var inte ovanligt att be den

jag intervjuade att förtydliga något, men att förse informanten med definitioner och
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förslag på uttryck riskerade att innehållet styrdes i överkant av mig  (Dahlberg m.fl.

2008, ss. 184-190). Just integration var ett ord som flera av intervjupersonerna

tvekade inför, varpå jag lutade mig mot Garcés-Mascareñas och Penninx (2016)

definition, som i mina ord handlar om att göra sig, eller få, en plats i samhället. När

en informants vokabulär är mindre på intervjuspråket än på modersmålet försvårar

det dessutom hens förmåga att ge utförliga beskrivningar, vilket väcker frågor om hur

väl hen och jag kan göra rättvisa åt hens livsvärld och hur väl vi förstår innebörden

av det som sägs. I mina intervjuer innebar det att jag var något mer kortfattad och

entydig i mina frågeformuleringar med vissa informanter, vilket i sin tur riskerade att

skapa avstånd till fenomenet under utredning. Det är inte bara språket som

förändras i relation till tanke och mening, det omvända är också sant (Dahlberg m.fl.

2008, ss. 116-117). Dahlberg m.fl. refererar till Friedrich Schleiermacher och säger

apropå språk, “Without words, thoughts will remain unfinished and indistinct” (2008,

s. 83). Men oavsett svårighetsgraden i kommunikationen måste en komma ihåg att

livsvärlden alltid är mer än vad som förmedlas, den går bortom allt vi kan

konceptualisera  (2008, s. 195). och kommunikationshinder gör inte datainsamlingen

mindre viktig  (2008, ss. 196-197). Forskarens roll i livsvärldsforskningen är att

underlätta för och stärka informantens röst, och vi kan inte exkludera de vars röster

är svåråtkomliga  (2008, ss. 184, 196). I detta avseende var min närhet som “bekant”

till mina informanter kanske av nytta, då det förhoppningsvis ingav förtroende att jag

inte skulle tolka dem ytligt eller illvilligt.

4.5. Kodning & analys

Kodningen av materialet inspirerades som sagt av Smith m.fl.:s arbetsgång som den

redogörs för i kapitlet “Doing Interpretative Phenomenological Analysis” i Qualitative

Health Psychology: Theories and Methods (1999, ss. 220-228) men även

introduktion till tolkande fenomenologisk analys från Interpretative Phenomenological

Analysis (2009, ss. 79-106). Processen började med materialet från den första

intervjun; I den vänstra marginalen av den transkriberade intervjutexten skrevs

potentiella koder ned – jag ville att dessa skulle spegla materialet så nära som

möjligt och därför handlade det ofta om nyckelord eller sammanfattningar – efter ett

par genomläsningar och omprövningar skrevs även potentiella teman ned i den

högra marginalen. Koderna grupperades under teman i ett separat dokument;
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intervjutexten omkodades, koder grupperades i nya konstellationer; teman och koder

bytte plats, specificerades, eller generaliserades. Denna procedur upprepades med

de övriga intervjutexterna, där jag i senare omkodningar försökte fördjupa min fokus

på det som berörde mitt syfte och skala bort det som inte var tillräckligt angeläget.

Artikuleringen av teman och koder är inte bara en organiserande process, den är

samtidigt analytisk (ibid.): allteftersom kodningen upprepades framstod vissa koder

och vissa teman som särskilt viktiga, övergripande, eller kärnfulla, vilket gjorde att

dessa valdes ut för diskussion.

4.6. Etiska överväganden

Innan intervjuerna tog mina informanter del av ett informationsbrev (se bilagor

8.2.-8.3.) som beskrev studiens syfte och hur den skulle användas, villkoren för

deltagandet och hur deltagarnas information skulle behandlas, samt intervjuernas

utformning. Informationsbrevet hade för avsikt att uppfylla Vetenskapsrådets (2002)

fyra forskningsetiska huvudkrav (informationskravet, samtyckeskravet,

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) och de lyftes även muntligt innan

intervjuerna inleddes, för att försäkra att informanterna gav informerat samtycke

(Johannessen m.fl. 2020, ss. 80-81).

Det är en forskares ansvar att visa hänsyn till informanter så att de inte kommer till

skada, till detta kan räknas upplevelser av obehag. Det gör det vanskligt att göra

forskning med subjekt som har en personlig koppling till forskaren själv, eftersom

sociala band kan fungera som en påtryckning (Dahlberg m.fl. 2008, ss. 100-103,

108-109; Johannessen m.fl. 2020, ss. 74-76). En av informanterna i min studie sa

inledningsvis att hen föredrog att inte spelas in. Jag intygade att inspelningen endast

skulle höras av mig och att den skulle raderas när arbetet var klart, vilket gjorde att

hen gick med på att spelas in trots eventuellt obehag. Detta är problematiskt dels då

informanten gick med på något hen kanske egentligen inte var bekväm med, dels då

det kan ha inverkat på svaren hen gav i intervjun. Min bedömning är dock att

frågorna jag ställde inte i första hand kan klassas som känsliga ämnen

(Johannessen m.fl. 2020, ss. 75, 79-80) vilket förhoppningsvis förmildrade

situationen. Integration är dock ett känsligt ämne i hur det kan kopplas till ens

självbild: att säga att “dessa personer” måste integreras, som min studie åtminstone
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implicit gör, är att peka ut de personerna som annorlunda, vilket eventuellt blir till ett

tyst ifrågasättande av deras närvaro. Detta implicita påstående har jag försökt att

undergräva både i mina samtal med informanterna och i diskussionen av materialet.

Andra etiska avvägningar har handlat om hur jag kan redogöra för mina informanters

unika situationer utan att röja deras identiteter (se ovan angående avidentifiering)

samt det ytterligare “lagret” av tolkning som tillkommer av att vi har olika modersmål,

i synnerhet de fall där informanten nyligen hade börjat lära sig svenska. Med hänsyn

till den senare svårigheten försökte jag att upprepa det som mina informanter

berättade för att minimera missförstånd under intervjuernas gång, att vara pluralistisk

i mina tolkningar av svaren, och att så långt som möjligt undvika tillrättalagda och

ensidiga återberättelser i presentationen av resultatet.
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5. Analys

Den här analysen har två delar: den första har för avsikt att visa viktiga likheter och

skillnader i mina informanters syn på konceptet integration, samt redogöra för olika

integrationsprocesser som informanterna upplevt, deras förhållningssätt i dessa

processer, och samhällets mottagande av dem som immigranter. Mot bakgrund av

detta lyfter analysens andra del informanternas syn på och erfarenheter kring

fritidsaktiviteter, hur dessa relaterar till deras uppfattningar av hem- och tillhörighet,

och vad detta säger om fritidens villkor, dilemman och potential i skapandet av

gemenskap.

5.1. Konceptualiseringen & upplevelsen av integration

5.1.1. Integration som personlig anpassning

Mycket sammanföll i informanternas uppfattningar om vad integration är och hur den

uppnås – huvudsakligen talades det om personlig anpassning och språkinlärning.

Det var som sagt inte alla informanter som hade en definition redo när jag frågade

vad ordet integration betydde för dem. Med dessa, Aiya och Heidi, förklarade jag kort

vad studiens definition av begreppet var: att som ny i Sverige göra sig eller få, en

plats i samhället. Bernard, Diana, och Gabriel som inte styrdes av min definition

hade alla ungefär samma kärnformulering: integration handlade för dem om att bli

del av samhället, eller kanske snarare, en lokal gemenskap. Själva anpassningen

som detta krävde av immigranten gick enligt mina informanter ut på att acceptera

och respektera det nya landets lagar och kultur, och att framgångsrikt kunna förhålla

sig till de många förändringar som ett stort miljöombyte innebär. Idéer om personlig

anpassning drevs i mångt och mycket av resonemanget att den enskilda individen,

som inte har kontroll över samhället, inte kan förvänta sig att samhället ska gå en

tillmötes eller förändras på kort tid – däremot har hen kontroll över sig själv och kan

göra sitt bästa för att finna en balans i mötet med omvärlden.

Det livet som vi ska leva är ju här. Vi ska inte flytta tillbaka, så man

kan inte tänka som om man bodde i sitt land och sedan vill bo kvar

här hur länge som helst, utan... Då måste man anpassas. Gabriel
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Huruvida en immigrant lyckas integrera attribuerades på den här vägen delvis till

hens personlighet. Aiya antydde att sin blyghet och internaliserade krav på

perfektion hämmat hennes anpassning – hon hade kämpat med att våga prata

svenska, med den mångkulturella miljö hon befann sig i, och med tankesätt från sin

uppväxt som inte kändes giltiga i Sverige. Detta till skillnad från Bernard vars

självbild var mindre kritisk: det som underlättade hans integration på de olika

platserna han bott, var hans karisma och sällskapliga personlighet. Integration är

givetvis en byråkratisk process, poängterade Diana, där den som immigrerat måste

bli erkänd av staten, samt “that [the country] accepts you as an individual with the

same rights [as] the other people there”. Men integration i avseendet att känna sig

som en del av något, det är personligt och kan inte garanteras, fortsatte hon. Dels

var det en fråga om att hitta platser och personer att knyta an till, men det var även

en fråga om hur kapabel eller villig en är att själv förändras och kompromissa i mötet

med olikhet. Detta var en åsikt som alla informanter gav uttryck för, fast i olika styrka

– anpassning, med dess många betydelser, var oundviklig. En viktig aspekt

specificerades dock av alla, den att lära sig svenska: en nödvändighet för några av

mina informanter, och själva nyckeln till integration för andra.

Integration i form av anpassning, bortom efterlevnad av lagar och regler, kan således

sägas drivas av behovet att förstå andra och själv bli förstådd. Den sker i strävan

efter att skapa goda sociala relationer, och vidare, som t.ex. Diana och Matteus

uttryckte det, relationer som går bortom det ytliga. Att på det här sättet relatera

anpassning till acceptans och/eller tillägnelse av det främmande och det

föränderliga, beskriver enligt mig, socialisering och den lokala kontextens påverkan

på individen, samt hur vi som individer navigerar för oss nya idiokulturer. Utan lokal

kontext d.v.s. historia eller delade referenser, som strukturerar en interaktion, är

sociala situationer blott “tomma kärl”, skriver Gary A. FIne (2012, s. 23). Det är de

etablerade relationerna och rollerna som personer känner varandra genom, som

tillåter en situation att bli till en lokal kontext, m.a.o. en återkommande gemenskap.

För att struktur ska framträda behövs ett delat förflutet som skapar vägledande

förväntningar i interaktionen (2012, ss. 23-24, 160). För att sociala situationer ska

vara mer än “tomma kärl”, för att bli del av en gemenskap vars meningar vi kan

reagera på och organisera våra liv kring, behövs alltså en förståelse av lokal kultur.

Medan lokal kontext är “a shared recognition of solidified meaning and perspective”
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(2012, s. 3) är lokal kultur, i hur vi agerar ut den, verktyget vi använder för att uppnå

personliga och kollektiva mål (s. 163). Språkinlärningens betydelse för integrationen

är ett exempel på detta: att tala svenska fungerar, liksom andra delade kulturella

markörer, som bevis på att deltagare i en grupp har en meningsfull förbindelse med

varandra som främjar tillit och signalerar lojalitet (2012, s. 34-36). Men att kunna

svenska där svenska är norm innebär i detta avseende även en bättre tillgång till den

lokala kulturen, att förstå dess historia och dess gränsdragningar. Det centrala i

anpassningen som mina informanter tog upp, är således förmågan att kunna agera

ut den lokala kulturen för andra och för sig själv. Personlig anpassning framstår som

ett sätt för individen att  acceptera “främlingarna” på den nya platsen och som

“främling” bli accepterad, d.v.s. bli del av samhället i form av olika lokala

gemenskaper – däri kompromissen som flera av mina informanter beskriver.

5.1.2. Integration som moralisk plikt

Mina manliga informanter kontrasterade betydelsen av integration med en motbild:

de som misslyckades som samhällsvarelser. Dessa beskrevs som personer som

mottog hjälp utan att själva bidra, som inte ville engagera sig utanför sin egen

familjära krets, som klagade för mycket, och som inte ville anpassa sig kulturellt.

Jag pratar även [utifrån min yrkesroll]… därför säger jag att

integration, för mig, är ungefär synonym till lojal, att vara lojal …

det är inte lojalt att leva här i Sverige eller i Frankrike i 20 år eller

tio år, jag vet inte hur länge, men utan [att] lära mig språket, d.v.s.

jag ska inte ha en relation till andra personer i mitt samhälle.

Matteus

Integration betydde för dessa tre att bidra till samhället, att vara en god medborgare

och medmänniska. Det syntes för dem vara ett självklart ideal för en

samhällsvarelse. “You know … it's all about … Being good. You know, just helping

out”, sa Bernard och gav exempel på hur han brukade hjälpa till. Informanternas

egna livsstilar och mål knöts till samhället i nuet och strävan efter att skapa en bättre

framtid, vilket inte betydde att blott leva upp till särskilda förväntningar, utan också att

vara normkritisk. Matteus kände att folk i allmänhet inte var intresserade av livets

“högre” eller mer allvarliga ämnen, det som utmanade människor att tänka kritiskt

och analytiskt. Bernard som värderade hjälpsamhet och miljömedvetenhet högt,
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syftade med sitt förhållningssätt att dels förbättra samhället, dels förbättra individers

livskvalitet.

If I can talk, or radiate how I feel, … how to help other people … to

get a better quality of life, then it’s a movement which is continually

rolling on. It’s just showing the alternatives. Rather than being

caught in the rat race, of what is deemed to be ‘the norm’. Bernard

Liknande beskrev Gabriel integration som ett förenat mål för individen och samhället.

Det var aldrig fråga om att vara samhället helt lojal eller endast lojal mot sig själv.

Man vill ju bli något, man kan inte vara, så där, … ‘en nolla till

vänster’ … jag gör någonting för samhället … för barnen, och jag

gör det jag vill göra – jag gör det för mig själv och för samhället.

Mm. Det går ihop. Gabriel

“Man ska ju bidra för att det ska bli något bättre, inte bli en börda”, fortsatte Gabriel,

och uttryckte med ordet börda den ångest som också kunde läsas in i Matteus och

Bernards föreställningar om misslyckad integration. Både personer “i allmänhet” och

andra immigranter användes i dessa sammanhang som exempel på hur individen

kunde fela, bli en börda för sig själv och/eller samhället, och vad informanten själv

gjort för att undvika detta. “It's entirely up to the individual, if you wish to integrate

into the community or not. But you then can't moan, 'cause … there's nobody here. If

you're not prepared to put yourself out” – för Bernard var integration, precis som det

mesta i livet, avhängig ens inställning. Medan Matteus specifikt tog avstånd från de

som “inte vill lära sig svenska”, tog Gabriel och Bernard avstånd från de som “bara

vill leva på bidrag”, problem som kanske kunde lösas om samhället ställde hårdare

krav på just immigranter, tänkte Matteus och Gabriel; och enligt Bernard, om

individen ändrade sin attityd och arbetsetik.

Även om mina informanter var mer nyanserade och ambivalenta än vad som

framgår av min återberättelse, gjordes här en gränsdragning mellan integrerade och

icke-integrerade immigranter, bra samhällsvarelser och dåliga: en imaginär

gemenskap som är samhället, kontra de som vänder den ryggen. Individen får bära

den största delen av “ansvaret” att integrera och framgångsrik integration blir en

moralisk plikt. Detta påminner starkt om rationaliteten i “civic integration”-paradigmet

och de troper som Floya Anthias (2014) pekat ut i samtida integrationspolitik. Fokus i
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dagens debatter om integration ligger på De Andra som social grupp typifierad av

levnadssätt, främlingskap/utländskhet, hotfullhet, exotism – eller som ovanstående

gör gällande – avvikelse och otillräcklighet (Anthias 2014, ss. 13-14). Den

andrafierade immigranten framställs som antingen ovillig att integrera eller

oförmögen att göra det, vilket föranleder mottagarsamhället att kräva att hen

demonstrerar sin lojalitet till nationen genom de traditionella markörerna för nationell

identitet: språklig assimilering och historisk kunskap, samhällskunskap och

levnadssätt, och på så vis förtjäna sitt uppehållstillstånd eller medborgarskap

(Anthias 2014, ss. 20-21; Kostakopoulou 2014, s. 49). Obligatoriska språkkurser,

provresultat, och anhopningen av faktauppgifter om nationen ska, förutom avgöra en

immigrants värdighet, ha bieffekten att främja tillhörighets- och gemenskapskänslor

(Kostakopoulou 2014, ss. 48-49). Detta synsätt bygger på premissen att det finns en

fixerad, homogen social värld för någon att integreras in i, kultur essentialiseras på

båda sidor av ekvationen, och kulturell kännedom misstas för meningsskapande och

identifiering (Anthias 2014, ss. 13-18). Men som Fine skriver om nationell identitet är

det interaktion och anknytning som strålar utåt från små grupper som skapar

medborgerlig identitet (2012, s. 131). D.v.s., (nationell) tillhörighet föregår inte

inkludering, den kommer av upplevelser och praktiker av tillhörighet – att individen

inkluderas och bekräftas – vilket involverar åtkomst och möjligheter i den sociala

världen. Det är på så vis en strukturell utmaning mer än något annat, inte blott en

begäran från staten att immigranter lär sig språk och fakta om sitt mottagarland

(Anthias 2014, ss. 29-31).

5.1.3. Upplevelsen av integration

Självständighet, eget initiativ, och viljan att bidra framstod som mycket viktiga

faktorer i just mina manliga informanters konceptualiseringar av integration, men

precis som skälen ovan framhäver går det inte att prata om integration utan att även

syna den andra sidan av denna “tvåvägsprocess” (Anthias 2013); samhällets

faktiska mottagande av immigranten. Detta återknyter till den personliga

anpassningen, och varför individuell social förmåga och språkinlärning framstod som

integrationens huvudingredienser i mina informanters narrativ – dessa faktorer var

med och villkorade mina informanters mottagande. Som EU-medborgare och

student kände Diana sig ganska trygg i den byråkratiska processen, även om den är
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lång och har många delmoment. En gör ett steg i taget och för varje steg finns

instruktioner, berättade Diana.

You just do! And then you get the result. Maybe takes a while but

you get the result. And … that I think is nice in a sort of way? It

makes me think that I will be able to, you know, reach the final

steps, and be actually considered a citizen. Diana

Processen att kultivera en hemkänsla beskrev hon likaså som långsam och med

många steg: att inte vara svensktalande innebar att hon inte kunde känna sig fullt

involverad bortom de “internationella miljöerna” där engelska var norm. “Language is

blocking me a little bit”, sa Diana, “Like [knäpper med fingrarna] you don't have like

the … really immediate connection that the language could lead to”. Diana upplevde

det som att ständigt vara steget efter i situationer där svenska var norm. Hon kunde

knyta an till olika platser genom dess atmosfär och möjligheter, eller känslor och

minnen associerade till den, men den definierande faktorn i hemkänslan hade alltid

varit de djupa relationer hon hade där. “And I don't have them yet, here. I mean, I

know people, but not like, this sort of strong type connections, that makes you feel,

‘Okay, that could be home, 'cause that person will always be there’”.

Diana, precis som Bernard, uttryckte hur viktigt intimitet i sociala relationer var för

hemkänslan. Små gruppers intimitet, omsorg, och uppmärksamhet möjliggör

skapandet av sociala identiteter, och därmed kopplingar till större (och mer

inflytelserika) sociala enheter (Fine 2012). Graden av acceptans i dessa grupper kan

etablera en arena för personligt uttryck, en miljö som tillåter och stöttar olika

personliga stilar (2012, ss. 2, 32). “These are the companions who not only are

aware of each other but are invested in each other. … Families, cliques, fraternities,

work groups, teams, and gangs reveal the importance of tight and tiny networks, the

building blocks of larger networks” (2012, s. 3). Formell, byråkratisk acceptans är i

ett växelspel med lokal social acceptans; det betyder att det våra idiokulturer, våra

värden och normer i små grupper, influerar större sammanhang – och det som

syntes vara helt personligt, den intimitet, omsorg, och uppmärksamhet vi ger och tar

emot, kan ha samhälleliga konsekvenser (2012, ss. 52-55, 160-164).

Både Heidi och Aiya blev gravida kort efter att de kom till Sverige, de klarade SFI

men behövde mer tid innan de var redo använda sig av svenskan. Det var år senare,
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genom sitt arbete, som Aiya regelbundet började tala svenska. Där upptäckte hon att

det gick att kommunicera med sina kunder med ett litet svenskt ordförråd och några

komplementerande engelska uttryck. Det var andra immigranter i Aiyas omgivning

som bidrog till att hon kände att det var okej att försöka, även om resultatet inte var

perfekt.

Tänker du att de inte brydde sig lika mycket om det blev fel?

Intervjuare

Ah, precis [skratt]. Det känns som, som de gör [som] de vill. Och

ibland är jag, känns lite, ‘Är det rätt?’ Men de gör ändå, och det går

bra. Ingen skada, och så där [skratt]. Aiya

Heidi, som flyttade hit i början av nittiotalet, mindes hur det var att föda sitt första

barn i ett land där hon inte förstod språket; all kommunikation fick ske via hennes

dåvarande partner, varken barnmorskan eller de andra på förlossningsavdelningen

pratade engelska med henne. “Jag kände mig som en utlänning, det gjorde jag. I

många år. Förutom den lilla [mammagruppen] vi hade”, konstaterade Heidi. Den

första tiden i Sverige kändes tung och tuff, ett sentiment som hon delade med Aiya.

Mammagruppen blev Heidis första lokala gemenskap utanför familjen, i det nya

landet. Alla i gruppen var svenskar, men då Heidi ännu inte var svensktalande blev

engelska gruppens norm. Det tog cirka sex år innan Heidi blev bekväm med att

använda svenskan istället för engelskan.

Ja, vi var en liten grupp liksom, och … min ex-man och de andras

män, de jobbade alla med samma sak. Då vart det liksom

sammansvetsat, det var vi, men jag... Det är inte så att någon

skulle ha kommit fram till mig och börjat prata engelska med mig –

det var en liten grupp liksom, tills jag började prata svenska, då

blev det en helt annan sak. Heidi

Talar en inte svenska blir en “lite utanför … det är ingen som bjuder in”. En måste

kämpa för att bli välkommen. Å andra sidan, menade Heidi, att när en flyttar till

Sverige från ett västeuropeiskt land “[är det] ju lite likadant” i fråga om anpassning;

för Aiya som växte upp i nordostasien var omställningen mer av en “kulturchock”.

Två stora skillnader som Aiya lyfte var mångkulturen och genusrelationerna. Det

jämlikhetsideal som flera av mina informanter förknippade med svenskt samhälle,
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manifesterade sig på unika sätt i mina kvinnliga informanters liv. Aiya fann att hon

uppmuntrades av släkten hon gift in sig i att prova nya saker som inte hade varit

normativt beteende för en kvinna där hon växte upp. Diana upplevde det som en

skarp “medvetenhet” och en ibland distanserande försiktighet i gruppdynamiker,

medan Heidi beskrev det som en förväntan att kvinnor ska ha ett lönearbete hellre

än att vara “hemmafru”. Hushållsarbete, barnomsorg och administration åt sin

partner var sällan en fullgod sysselsättning enligt svenskar, upplevde Heidi, “så jag

har aldrig tyckt att man blir uppskattad för det”. I Heidis hemland förväntades

mammor vara hemma och därför värdesattes deras arbete på ett helt annat sätt,

ansåg hon. Även Bernard kände sig mindre uppskattad i Sverige, fast när det kom till

yrkeslivet. Efter drygt ett år i Sverige hade han fortfarande inte fått fast anställning i

sin valda karriär, vilket han befarade var på grund av sin ålder.

I've been told to actually dumb down my CV, if I want to get on

further, so I think, … what is the point? But talking to Swedish

people, they say, ‘Yeah, if you get to 50 and you want to change

jobs, it's very difficult’, because people look at you once you've

passed 50 and … if you haven't got a lot of time left, … they don't

want to know. So it's just as hard for Swedish people as it is for me.

Bernard

I sitt arbetssökande fann Bernard att, i jämförelse med det han erfarit i sitt hemland,

var arbetsköpare i Sverige inte lika intresserade av honom varken som person eller

som någon med lång erfarenhet och många meriter – “the only thing people are

interested in is ‘What stars have you done, who've you done who's famous?’”. Han

hade hamnat i en prekär arbetssituation där han behövde ta arbetsuppdrag när de

kom hans väg, t.ex. inom bygg och anläggning, vilket inte var hans valda karriär. De

bästa erfarenheterna han haft av arbetsuppdrag var i ett litet samhälle på en ö där

han kunde verka i sitt yrke som frisör:

[They got their own Facebook page], and I've had people from

Facebook go, ‘Ah, we're so lucky...! To have such [an] incredible

hairdresser, really interested in you... … talks to you, how you can

improve how you look,’ and whatever. So, that was really… but it's

rarer over here. It's very rare. Bernard
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Detta berättar inte bara om hur viktigt det är att känna sig uppskattad, uppmuntrad,

och sedd för sin individualitet – det visar hur individen bildar sig en uppfattning om

samhällets normer och värderingar, och följaktligen en uppfattning om hur hen som

individ värderas av samhället. Samhället personifieras i interaktioner med grupper

som ens släkt, ens yrkeskår, eller i situationer med “svenskar”. I gruppens

sammansmältning konvergerar struktur, interaktion, och kultur och i denna händelse

skapas och återges social ordning, den förtingligas (Fine 2012, ss. 4, 56).

“Perception directed toward situations, institutions, and ideas is consensual. These

are not material objects, but people see, hear, and feel them as real, and therefore

they have real effects” (2012, s. 56). När situationer avviker från vår erfarenhet

uppmanar det oss att se över och revidera de generaliseringar vi har genom att

specificera de relevanta situationerna efter tid, plats, eller personer. Situationer är

inte strukturellt identiska, likväl abstraherar och typifierar vi dem, och dessutom

uppfattar vi dem som kontrollerade och konstituerade av grupper, organisationer,

institutioner, och samhällen. Vi läser av situationer och skapar oss samtidigt

typifieringar av makrostrukturer som vår framtida respons i liknande kontext kommer

att baseras på (2012, ss. 57-58, 74-75).

5.1.4. Samhälle, individ, eller lokal kontext?

Skildringar av samhällets mottagande och önskade roll var vitt skilda, kopplade till

informanternas unika livserfarenheter och den lokala kontext de hamnat i. För mina

manliga informanter innebar integration som sagt att som immigrant leva som en god

medborgare i sitt nya land, enligt samma krav som ställdes på alla samhällsvarelser

– men det framkom att mottagarsamhällets roll i den processen på olika sätt var

otillräcklig. För Bernard handlade det om åldersdiskriminering och arbetsförmedling,

för Matteus om en brist på utväljande migrationskontroll, och för Gabriel om

boendesegregation och bidragsberoende. “[Jag och min familj] hade tur i alla fall.

Kanske inte hade haft samma tur i … en annan kommun, där det är många som

behöver hjälp … Här var ju inte så mycket invandrare”, reflekterade Gabriel.

Samtidigt som han tyckte att staten borde styra mer över var immigranter bosätter

sig, och kanske även begränsa invånares tillgång till ekonomiskt stöd, resonerade

han att samhällets roll ändå måste vara att välkomna individen in i samhället. Aiya,

Diana, och Heidi beskrev nästan uteslutande mottagandet i kontexten av deras
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mellanmänskliga interaktioner, som hur språkbarriärer och jämlikhetsideal påverkat

deras sociala relationer i Sverige. Gabriel och Matteus berättade om egna

erfarenheter av åtkomst (såsom till studier och ekonomiskt stöd) och möjligheter

(såsom kulturell frihet) men var inte beredda att förespråka detta för allas räkning.

De både identifierade sig med andra immigranter som “misslyckats” i

integrationsprocessen, och såg dem som motbilder till sig själva: samhöriga i det att

de antogs ha haft ungefär samma förutsättningar, väsensskilda i det att utfallen av

deras integration skilde sig, vilket innebar att de själva måste handlat på ett lämpligt

sätt medan de andra handlat olämpligt.

Vi tänker gärna kategoriskt och generaliserande, på grupper och kollektiv hellre än

mer föränderliga och oförutsägbara sociala processer och interaktioner, men då

glömmer vi lätt att individers sociala identiteter är flerfaldiga, att deras handlingar är

situationsbundna och situerade i en lokal kontext (Fine 2012, ss. 57-58, 74-75).

Detta inte sagt att det är lönlöst att söka efter politiska och sociala strategier som

gynnar var och en av oss. I min tolkning av dessa olika upplevelser av integration är

den väsentliga faktorn, om inte den förenande, de interaktioner som går utöver

acceptans eller tolerans – de som kännetecknas av intimitet, omsorg, hänsyn,

hjälp… och motsvarande, saknaden av sådana interaktioner, längtan efter dem i

integrationsprocessen. Att vara en främling eller en börda för andra, vare sig en akut

känsla eller ett överhängande hot, var stigman som alla mina informanter behövde

hantera i sina integrationsprocesser. Det framgick också att dessa stigman i hög

grad relaterade till huruvida personer eller grupper i ens lokala kontext välkomnade,

bjöd in, uppmuntrade eller visade uppskattning för informanten. Som nästa avsnitt

ska utforska, har kanske fritidsverksamhet potentialen att tjäna detta syfte.

5.2. Fritidens villkor, dilemman, & potential i ett nytt land

Renovering, e-handel, styrketräning, ridning, volontärarbete, pardans, fotboll,

innebandy, vandring, läsning… dessa var några av de aktiviteter som mina

informanter sysslade med på fritiden. Deras fritid hade säregna villkor och innehåll,

men alla hade fritidsaktiviteter som kunde kopplas till känslan av hem- eller

tillhörighet; även när det var fråga om solitära praktiker hade dessa konsekvenser för

ens sociala relationer och därmed ens lokala gemenskap. En av modernitetens mest
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hemtrevliga terränger är fritiden, skriver Tony Blackshaw (2018, s. 129) som menar

att moderna individer alltid är i färd med att (om)skapa sig själva och därmed måste

göra sig hemmastadda eller skapa och omskapa sina hem i den moderna världen.

Hängivenhet åt fritidsintressen kan vara personligt tillfredsställande, ett

självförverkligande, och som hem har det en social dimension som medför en känsla

av tillhörighet och förpliktelse till den vidare sociala kontexten som möjliggör det

hemmet (2018, ss. 159-160). I likhet med Fine när han definierar den lilla gruppen,

postulerar Blackshaw att vi finner gemenskap genom att uppfylla något individuellt

och kollektivt som är “‘sensually satisfying’”, “‘cognitively rewarding’” och inte sällan

“‘dense with meaning’” (2018, s. 130) – ett projekt utan behov av ett slutmål (s. 98).

5.2.1. Relationen till platsen

Aiya, Bernard, och Gabriel var mer benägna att förankra hem och hemhörighet med

platsen de nu bodde på, än Diana, Heidi, och Matteus som kände starkast

hemhörighet någon annanstans eller varhelst särskilda aktiviteter skedde.

Hemkänsla associerade Aiya med bekvämligheten i att komma hem, vare sig från en

lång resa eller bara några ärenden på stan. Därtill var det en estetisk tillfredsställelse

som mötte henne, “Då känns det, ‘Ah, jag är hemma’ – och vilket fint [hem] jag har

[skratt]”. Aiya hade blivit intresserad av “svensk inredning” sedan hon flyttat till

Sverige, något hon förknippade med minimalism – att inte samla så mycket saker, att

ge bort eller sälja det en inte behövde – det innebar ett annorlunda sätt att tänka för

henne. “Nyligen, jag känner mig, jag blir lite… bättre, att [tänka] ‘Vad är det vi

behöver? Vad är det vi inte [behöver ha] hemma?’ ... och jag kände mig lite mera

svensk, nu tänker jag lite ändrat.”

På alla ställen Aiva hade bott kände hon avslappningen i att komma hem, men

känslan förstärktes av den inredning och renovering hon gjort i sin nya boning, den

var både manifestationen av hennes smak och en skaparglädje.

Jag gillar att jobba med händerna och… fixa med händerna och...

… det var inte planerat att lägga golvet utan [min svärfar som är

snickare skulle göra det] först, men det var pandemi och… jag

tänkte det var lite svårt att ha [min svärfar] inomhus, … och jag var

K2-permitterad den tiden, och då hade jag mycket tid, och då
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började jag [lite i garderoben], att fixa golvet, … Så jag gjorde med

[min make det] som han kunde göra, och jag tänkte det var

jätteroligt, och … på slutet jag fixade nästan själv, alla [golv i]

huset. Aiya

Likaså för Bernard som också sysslade med renovering, handlade det om att sätta

sin prägel på platsen och skapa hemtrevnad, därtill var hemmafix och bygg ett sätt

för honom att ge omsorg till sin partner. Hemmets fysiska beskaffenhet var något

övergående, något en lämnade kvar till nästa person som kom att bo där, men

hemkänslan var den omsorg och kärlek en gav platsen och dem en levde med: “It’s

about how you make it, to make it home. … this is just a building, but… my

belonging here with [my partner] … it’s a love home, … we love what we do

together.”

När Blackshaw (2018) pratar om fritiden i den flytande moderniteten använder han

“hemmet” både figurativt som liktydigt med den gemenskap en kan finna i ett delat

fritidsintresse, och det bokstavliga hemmet när det är fritidsintresset. Hemkänsla är

inte bara en upplevelse, det är en aktivitet (2018, s. 129). Inreda, bygga ut, och

renovera är onekligen kreativa utlopp vars nöje inte bara finns i själva

åstadkommandet efter ett långvarigt engagemang. Skapandet av ett hem, både när

det kommer till hantverk och konsumism, påminner oss att det är processen – själva

ansträngningen – som vi begär, mer så än ett sluttillstånd (2010, ss. 41-44, 148-149;

2018, ss. 49, 135). Det är spänningen i antecipationen och hänförelsen över ny

kunskap och nya färdigheter, likaså ambivalensen i var den kommer leda oss (2010,

ss. 41-44, 137-138). Hemmet som fritidsintresse hade för Aiya och Bernard både

estetisk och filosofisk betydelse: det var en plats att sätta sin prägel på och en

interaktionsarena för ens nära relationer, det var en sinnligt och intellektuellt

tillfredsställande aktivitet. Hemmet är på så vis en förlängning av ens personliga

narrativ och en del av ens självförverkligande – det är inte ett givet objekt utan något

som måste tolkas fram av var och en, varför det är en så meningstät symbol (2018,

ss. 128-135). Att känna oss hemma i världen, säger Blackshaw och talar ur ett

existentiellt perspektiv, kräver att vi omfamnar tillblivelse och förgänglighet – en

omfamning som är en dialektisk aktivitet mellan det inre livet och det performativa

livet, eftersom “our becoming-in-the-world is never being alone; it is always
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becoming-with-others” (2018, ss. 103, 128, 156). Det är ett behov som både är

inåtriktat och utåtriktat. Vi behöver både personlig autenticitet och innerlig

samhörighet, d.v.s. vi vill vara sanna mot oss själva och uppriktiga i våra sociala

relationer. Det är Blackshaws uppfattning att det är till hängivenhet i våra

fritidsintressen som vi vänder oss för att uppfylla detta behov: den är roten till frihet

och den gemensamma länken till ett hem bland många andra hem (2018, ss.

126-128). “[Our] relations to others in devotional leisure life-worlds make

self-realization possible”  (2018, s. 128).

5.2.2. Att hitta i en ny kontext

I cannot find the same feeling of home in a sort of way...? … we

had so much activities, in every, every aspect. Whatever you could

think of, you could find it … The way of, um, performing activities

that was really like... put yourself in that … Your whole can be part

of the activity, in the positive sense … you can actually put your all,

your whole, inside what you are doing … And so the sense of

home, for me there, was like experiencing a lot of things, and

knowing a lot of different people. Diana

Diana upplevde å ena sidan sin omedelbara omgivning som mer tillåtande, mindre

fördömande än det hon var van vid – ett slags frihet som också Aiya, Matteus och

Gabriel hänvisade till. “I think that here the best thing is that, I feel more free to make

mistakes”, förklarade Diana, “... that makes me think that in case it could be a ‘good

place’ to feel home, is … freedom … the sensation that... you don't have to worry

about a lot of things that I used to worry [about] before”. Å andra sidan fann Diana att

hon inte kunde återskapa den hemkänsla som hon förknippade med sitt förra

lokalsamhälle, hennes nya miljö saknade mängden och variationen av aktiviteter

som främjat den hemhörigheten. Utanför universitetsvärlden var det svårt för både

Diana och Matteus som inte bott i Sverige så länge, att hitta aktiviteter som

resonerade med deras långtida intressen. Matteus, som gillade att utforska platser,

besöka museer och arkeologiska lokaler, gav ett exempel:  “Jag har bott här i [en

Stockholmsförort] ett år, till nu, har jag inte hittat någon som kan berätta [lite för mig]

om historien av den här … [förorten] av Stockholm.” De flesta pratar mest om fotboll

och matlagning, tyckte Matteus, vilka i och för sig var värdefulla saker på sina sätt,

och hade han haft mer tid hade han kanske också uppskattat de aktiviteterna, ”Men
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… jag vet inte! Kanske det har att göra också med min utbildning, jag skulle vilja ha

några saker som är högre, [skratt] inte bara sådana artificiella saker.”

Det moderna livets grundval är frihet, skriver Blackshaw, och hänvisar till individens

befrielse från nödvändighet, såsom hen tidigare förstod sig själv vara född med ett

förutbestämt öde och en fixerad essens (2010, ss. 145-146; 2018, s. 17). Flytande

modernitet kännetecknas av individens möjlighet till flera identiteter, hens möjlighet

att överskrida den identitet hon tilldelats, hens sociala mobilitet som rättighet (om

inte verklighet), hens tendens till reflexivitet och självförpliktigande (2018, ss. 29, 36,

46-48, 103). Istället för en total, absolut värld bebor hen många världar, endast

kännbara för hen genom någon slags berättelse; hen har möjlighet att ingå i flera

gemenskaper men kan inte ingå i alla. Svårt nog är det att innerligt och autentiskt

ansluta sig till mer än en sådan gemenskap – i vilken en kan, som Diana beskrev,

lägga ned sitt hela jag – eftersom dessa gemenskaper har sina egna uppsättningar

av värderingar, etik och skyldigheter (2018, ss. 49, 65, 134-135). Valet av

gemenskap, som att förpliktiga sig till en särskild fritidsvärld, blir existentiellt laddat:

att uppslukas av en sådan inre krets, skriver Blackshaw, kan endast åstadkommas

genom en utdragen investering av tid och känslomässiga ansträngningar.

Tillsammans bildar de existentiell frihet och fantasifullt ägande, och på så vis kan

individen börja förstå sin egen hängivenhet och fritidsdomänen blir verkligen hens

egen (2018, s. 135). Men även i ett modernt, “flytande” sammanhang som allt som

oftast involverar rörlighet och obeständighet, begär hängivenhet och hermeneutisk

gemenskap en viss kontinuitet – en familjär och meningsfull känsla, det som passar

in den i vårt personliga narrativ – och det må vara en av anledningarna, utöver de

materiella förutsättningarna, till varför de är en utmaning att hitta  (2018, ss. 52,

130-131).

Gabriel mindes hur det var att komma till Sverige som skyddsbehövande: det

okända med platsen och dess system – att inte kunna språket och att inte veta “hur

saker och ting går till” – likaså statens migrationskontroll, villkorade både ens

möjligheter till betald sysselsättning och till rekreation. “Man var ju tvungen att bara...

att vänta”, sa Gabriel om sin tid på flyktingförläggningen. Där spenderade Gabriel 18

månader, byråkratiskt förhindrad från att arbeta, “Även, jag frågade, ‘Kan jag göra

någonting? Städa, fixa, snickra…’ Nej. Jag fick inte göra det”. Måndag till fredag
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skulle han och sin familj infinna sig på kontoret, “ungefär som [att] anmäla sig att

man finns”, efter vilket de kanske kollade affärer, handlade, umgicks med andra som

talade samma språk… Ofta blev det så att de återvände till sitt tillfälliga hem och såg

på TV tills sent på kvällen. “Då fanns ju aktiviteter, när man fixar själv … ja, men om

vi säger, vi ska göra något, kanske någons födelsedag, bjuder man då kompisar och

sådant … och umgås lite så här men... Ingenting... Organiserat från kommunen?

[Nej.] Ingenting.” Det var värre för de som var ensamma, berättade Gabriel, “Alla de

där ensamma [började dricka]”.

Jag hade ju åtminstone mina barn, och fru, så vi kunde göra saker

– ut med barnen och lekte i parken, … promenader... Vi brukade ju

gå till någon sådan här bondgård och köpa mjölk, med en hink, och

sedan hem, och sedan fixa något så här gröt eller något, så vi

gjorde ju – som en utflykt ungefär. Gabriel

Blackshaw betonar att modernitetens “flytande” karaktär gör fritid (och livet)

fundamentalt ambivalent (2010, ss. 148-149; 2018, s. 56). För den vars rörelsefrihet

begränsas av diverse yttre krafter – hen som tvingas stanna eller måste flytta runt i

väntan på besked om sin framtid – är det svårare att hänge sig åt vare sig hem eller

fritidsintresse. Den föränderlighet, pointillism, icke-rutin och rotlöshet som beskriver

flytande modernitet beskriver också liminalitet, lika sannolik att passivera och/eller

isolera en individ som den är att bejaka hens frihet och förmåga till hängivenhet

(2010, ss. 94-116, 144-145; 2018, ss. 28, 65-82, 134). En flyktingförläggning, liksom

själva processen att ansöka om uppehållstillstånd, kan väl exemplifiera sådan

liminalitet: ett mittemellan-tillstånd, en plats som rör sig i och utanför tiden, eller en

“annorstädes-plats” i samhällets marginal (2010, s. 32; 2018, s. 140). Likaså är

liminalitet ett sätt på vilket vi kan definiera fritid, menar Blackshaw, “as a special art

of arrangement or an ordering of life” (2010, ss. 46-47) vilken existerar utanför tiden

som vi konventionellt förstår den – som sådan är den en extraordinär mötesplats för

det verkliga och det overkliga, det allvarliga och det ytliga, och det är detta som

fångar dess grundläggande ambivalens (2010 ss. 31, 46-47). Fritidens centrala roll i

framställningen av våra liv som meningsfulla, gör den till modernitetens mest

hemtrevliga terränger och vår mest sannolika källa till förtrollning (2018, ss. 49, 65,

129, 134-135). “The true terrain of leisure is the human imagination, that special way
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of feeling and seeing, an outlook turned outside of itself rather than simply reflecting

it, which provides us with our own unique window onto the world” (2010, s. 124;

2018, s. 91). Osäkerhet, ovisshet, obestämbarhet kan hämma oss, men de är också

omständigheter som tillåter anti-struktur och förnyelse – separationen från det

familjära och vanemässiga kan ge våra upplevelser ett mystiskt djup, sporra vår

spontanitet eller göra oss “greedy for the small, true details of life” (2018, s. 90)  –

som att låta införskaffandet av mjölk bli till en utflykt – vari glädje, om inte

förtrollningen finns (ss. 68-74, 95-99). Som Gabriels situation som skyddsbehövande

påminner oss, formas våra fritidsaktiviteter av vår positionalitet och vitt skilda tillgång

till resurser och rum, men det förringar inte valen vi gör, och det avgör inte fritidens

meningsfullhet eller tjusning.

5.2.3. Fritidens sociala dimension

När Gabriel började arbeta inom skola introducerades han till flera nya

fritidsaktiviteter i lekarna med barnen, däribland innebandy. “Och den stunden som

jag gjorde det, då var det en arbetskamrat som jobbade på fritids som sa, … ‘Vill du

hänga med och spela innebandy? Vi brukar spela … klockan sju. om du vill vara

med…’” Gabriel hade ingen bandyklubba men lånade en från fritids, “Sedan kom jag

dit, och alla andra med sina fina klubbor och så, och jag hade en sådan [skratt] …

men det gick ju att spela ändå”. Efter en månad hade han en egen klubba och en

entusiasm som lever än i dag, många år in i framtiden. Genom innebandyklubben

och sedermera fotbollsklubben, träffade Gabriel andra från lokalsamhället, och

umgänget sträckte sig bortom träningarna.

Plötsligt är man en i gänget. De frågar, ‘Åh, vi ska göra det, och vi

ska göra-’ … man blir tillfrågad … Man träffar ju andra och … då

blir ju samhället kanske större också. Inte bara [sitt] lilla samhälle,

sin familj. Och jag spelar ju med många [föräldrar från skolan] och

det är de som har frågat mig … om jag ska vara med. Och då

känns ju, ‘Oj! Kul att i…’ Ja, vara med i samhället i så fall ingå i

något, alltid någon som frågar och...  … Då blir man inte någon

som inte finns … eller finns bara på skolan och inte mer. Gabriel

Den sociala dimensionen av fritidsintresset lyste igenom i alla informanters narrativ.

Matteus, som var hängiven språk, nämnde stoltheten han erfor när inhemska
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berömde hans tal; Heidi kände sig inte uppskattad för sitt arbete i hemmet, men

uppskattad “från alla håll” i stallet; och Dianas kärlek till dans kom till stor del av den

starka koppling hon kunde känna till sin danspartner och trupp. Som kvinna hade

Aiya troligtvis inte kommit på tanken att syssla med sådan “hemmafix” som

golvläggning, i sitt första samhälle, “Men nu [bor jag] här, och när jag pratar med [min

partners] familj, så jag aldrig tänkte, ‘Jag är kvinna, så…’ – men de säger, ‘Du kan

göra allting’”, förklarade Aiya. Med uppmuntran från sin partners familj kände Aiya att

hon vågade prova något nytt, vilket i sig var en kulturell skillnad: det handlade inte

bara om genus, det relaterade även till en syn på personlig omställning. Aiya var van

vid tanken att en hellre skulle fortsätta på spåret en befann sig, än börja om med

något nytt, som t.ex. omskolning och karriärbyte. Nu planerade Aiya (som var

verksam som frisör) att gå en eftergymnasial utbildning, kanske något inom

finsnickeri eller hantverk. Bernard talade utifrån perspektivet av att ha stöttat sådan

förändring som skapar nya horisonter för individer, genom sitt engagemang inom

friluftsliv. Han hade varit ledare på tränings- och överlevnadskurser både för vuxna

och för barn, “people from all walks of life”.

So. It's a great leveller. You know, people get stuck in their little

channels of life, and they don't go outside that because they're a

bit scared, they don't know if they can do it … So, then they're

always fixed. Take them out, show them what is possible, you

know, what they can achieve … if they really set their mind to it.

And … people will change [knäpper med fingrarna] like that!

Bernard

Detta ger en hint om vad det är vi önskar oss från våra gemenskaper, och vad

hängivenhet i en fritidsvärld kan framdriva. Gabriel beskrev det oumbärliga i att bli

inbjuden, men också hur viktigt det är att känna sig synlig utanför sitt hem och

arbete. Dylikt pratade Matteus och Heidi om att bli sedd i positiv dager och få

erkännande för ens insatser, medan den sociala dimensionen för Aiya handlade om

att tillåta sig själv att göra nya saker, riskera att misslyckas, och att följa sin

nyfikenhet utan den lokala gemenskapens ogillande eller besvikelse. Både Diana

och Bernard hänvisade till kollaboration – att uppfylla individuella mål tillsammans

som grupp – och relaterar detta till gränsöverskridande. Vi kan dela in dessa

upplevelser i fyra kategorier som anger gemenskapens grundläggande element: 1)
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inkludering, särskilt den direkta, mellanmänskliga, som sker när vi blir inbjudna, 2)

bekräftelse, att få vår möda sedd och uppskattad av andra, liksom att få vårt

autentiska jag sett och uppskattat, 3) intimitet, en stark koppling till de vi interagerar

med, en innerlig samhörighet, och 4) stimulans, som när vi uppmuntras att följa våra

ingivelser, eller gå bortom det vi trodde var möjligt för oss själva. Dessa element är

så klart förenliga med social organisering som arbete och släktskap, men

fritidsvärlden är exceptionellt lämpad för sådant meningsskapande, i sin oändliga

tolkningsbarhet, frivillighet och frihet (Blackshaw 2010, ss. 107, 148-151; 2018, ss.

3-4, 90-94, 98; Fine 2012, ss. 110-111). Det är en värld som lätt förknippas med lek,

vilket kan tjäna många fler syften än blott nöje. Lek är något syntetiskt, overkligt och

experimentellt, dess sociala konvention säger oss att det som händer inte ska tas på

allvar, den är en fantasi vi lämnar bakom oss när leken är slut. Som fantasivärld ger

den också tillträde till de upplevelser som är “andra” för oss, i lekar kan deltagare

känna och uttrycka sig på sätt som inte är lättillgängliga för dem i andra aspekter av

livet (Blackshaw 2010, ss. 28-31; Fine 2012, s. 111). “It is in our extraordinary uses

of leisure where we are constantly reinventing life in order to experience new kinds

of becoming-in-the-world, which also bind us to new kinds of communal life”

(Blackshaw 2018, s. 97).

5.2.4. Gränser & intimitet

Min hobby är generellt … att läsa. Sedan [jag kom] här till Sverige

så försöker jag att läsa på svenska, som du vet, jag försöker alltid

att förbättra min svenska. Nu läser jag den här boken [visar en

svensk bok på 800 sidor]. Det är lite svårt att läsa på svenska, men

jag försöker [skratt]. Matteus

Som tidigare avsnitt beskriver, var mina informanters upplevelser av integration och

gränsdragningar nära kopplade till språk, något som naturligtvis även präglade deras

fritidsaktiviteter. I Matteus liv var språket “nyckeln till integration” och något han

kunde utveckla med sitt fritidsintresse. Oavsett i vilket land han befann sig var

hängivenhet till läsning och historia särskilt meningsfulla element i hans strävan att

integrera: “När jag läser t.ex. en bok om historien av Sverige, eller av Frankrike, …

jag känner att jag tillhör till den här historien, eller … det här landet tillhör till mig.

Eftersom … vi pratar samma språk.” Matteus beskrev dessutom litteraturens
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effektivitet i att namnge och underlätta identifieringen av specifika erfarenheter.

“[Kanske] det har att göra med mitt främlingskap som jag känner också till mitt

hemland … Och jag använder det här ordet, främlingskap, jag har lärt [mig] det från

en bok [jag läste förra veckan]”. Det svåra för dem som ville integrera var att en

varken till fullo kunde tillhöra sitt hemland eller sitt nya land, menade Matteus. Att

kunna tala med andra på deras modersmål var oumbärligt för hans tillhörighets- och

gemenskapskänsla, men det avslöjade också den ouppnåelighet som skaver i en

sådan relation till språket. Känslan av främlingskap betydde inte en frånvaro av

tillhörighet, Matteus upplevde den snarare som en ofullkomlighet: “även om jag bor

här i hundra år … i sista [minuten kommer det finnas ett ord] som jag inte kan förstå.”

Matteus, Heidi, och Diana delade uppfattningen att även när det gick att

kommunicera på engelska där svenska var norm och svensktalande var

tillmötesgående, var det något viktigt som fattades. En kunde bedöma sig själv ha

begränsad kunskap om språk och lokal kultur och ändå ha fungerande interaktioner,

som att kallprata eller utföra ett jobb, men funktionalitet genererade inte

nödvändigtvis tillhörighets- eller gemenskapskänslor. “[Om] jag [inte pratar] svenska

… jag skulle känna mig som en främling till dig … även om vi pratar på engelska”, sa

Matteus. Diana gav ett utförligt exempel på hur denna känsla av att vara inkluderad

men ändå utanför kunde utspela sig. Hon hade praktiserat blues- och swingdans i

sitt förra lokalsamhälle, och provade att gå en kortare kurs här i Sverige.

The teacher was really nice and they always came to me to speak

in English, … to re-explain if I needed things, and my partner as

well trying to, you know, translate for me as like simultaneously as

possible [skratt/suck] to let me be part of that but, … that means

that, if they make a joke in-between their explanation … everyone

will laugh and I'll be like, just stand there...? … and I think that’s the

worst thing because it was sort of a barrier, where you cannot

actually be part of what you're doing. … So yeah, it wasn't making

me happy the same way it used to be, so I decided not to continue.

Diana

Dans hade varit en aktivitet som för Diana innebar samhörighet och närhet, en

interaktionsarena där en kunde vara autentisk och ha kul tillsammans, och som i det
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nya sammanhanget inte lyckades möta dessa förväntningar. Men skillnaderna var

fler än bara språket: dynamiken mellan de deltagande var annorlunda, hur

deltagarna förhöll sig till varandra och till dansen som gruppaktivitet. Lindy hop är en

dans med två roller, en förare och en följare, traditionellt är den förra en man och den

senare en kvinna. Diana märkte bland annat att förare i hennes nya trupp hade ett

mjukare sätt att föra än de hon dansat med tidigare, något som gjorde det otydligare

för de som följde att veta vad de skulle göra. När hon lyfte bekymret med sin

danspartner fick hon inte gehör: han menade att det inte alls var ett problem, och att

han inte ville föra på ett sätt som var inkräktande. Diana resonerade att detta kunde

bero på det tidigare nämnda jämlikhetsideal som syntes så genomgripande i svensk

kultur – trots att Diana intygade att det var okej för henne och nödvändigt för

praktiserandet av dansen, var oron att framstå som kränkande det som vann ut för

hennes danspartner.

That could be also the reason for the group dynamic in general,

because if you don't want to overstep … sort of the limits between

people? That makes it more difficult to create … an environment

that is family-feeling. … I keep saying in the positive way,

‘overstep’, you know – not like rude in overstepping, but still if …

you have the fear of overstepping even though the other person

[tells] you, you can overstep? Then we can not have a deep

connection in any case [skratt] … 'cause I think that the different

connection sort of comes with overstepping, otherwise you'd just

be someone that I know, not someone that I … have a connection

with. Diana

Språket beskrevs som både barriären och vägen in till gemenskap, men det Matteus

lyfte var kanske också den flytande modernitetens pluralism: fragmenteringen av

verkligheten, en övergripande osäkerhet, gränsen för vår förståelse och

intersubjektivitet i den växande variationen av erfarenheter och referenspunkter som

flykten från tradition och social fixering åstadkommit (Blackshaw 2010, s. 148; 2018,

ss. 20, 65, 111-121). Om varje livsvärld görs mer unik av den flytande modernitetens

omständigheter, är de bara kännbara, förståeliga, där de överlappar med vår egen –

och där vi har levt ställföreträdande, som i litteraturen vi läst? (2010, s. 21; 2018, ss.

147-148). Dianas narrativ problematiserade samma slags gräns, den mellan att
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känna varandra och att vara främlingar, men hon talade även om erfarenheter

bortom språket. Det som hade gjort Dianas förra danssällskap till en meningsfull

gemenskap var att de hade kul tillsammans, inte behövde uppehålla en särskild

fasad, och att deras sätt att se på dansen som gruppaktivitet grundades i solidaritet.

Bristen på dessa upplevelser i den svenska kontexten som Diana utforskade, säger

oss att professionalism, formalitet, artighet, respekt, och t.o.m. välvilja kan avgränsa

oss från det som Diana försöker sätta ord på – ett slags djupare anknytning, ett

starkare eller mer familjärt band – vad föregående avsnitt kallar intimitet. Precis som

att leka och ha kul tillsammans, implicerar intimitet allt som oftast

gränsöverskridande eller risktagande (Blackshaw 2010, ss. 28-39; Fine and Corte,

2017) Den förutsätter sårbarhet. Där det finns intimitet finns det en risk för att bli

sårad, och en risk att såra andra – vad Dianas berättelse antyder är att ett

jämlikhetsideal som försöker kringgå eller förneka denna risk, gör det på bekostnad

av solidaritetsbygget.
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6. Avslutande diskussion

6.1. Sammanfattning av analysen

Denna studie har undersökt immigranters upplevelser av och syn på integration i

förhållande till fritid och arbete, och erfarenheter som bidragit till känslor av hem-

eller tillhörighet. integration handlade för mina informanter om att bli del av samhället

och detta beskrevs på olika sätt som att ingå i en lokal gemenskap: att hitta platser

och personer att knyta an till, för vissa framstod det dessutom som en moralisk plikt.

På så vis var det i stor utsträckning också en fråga om hur kapabel eller villig en själv

var att förändras och kompromissa i mötet med olikhet. En viktig aspekt av den

personliga anpassningen var att lära sig svenska – språkets betydelse för

informanterna var både den av en barriär till, och vägen in i, gemenskap.

Informanternas mottagande var på ett avsevärt sätt villkorat av deras

språkkunskaper: att inte kunna svenska bidrog ofta till en känsla av främlingskap och

gjorde det svårare att bli inkluderad. Det framgick att huruvida informanten kände sig

som en främling eller en börda, i hög grad relaterade till om personer eller grupper i

hens lokala kontext välkomnade, bjöd in, uppmuntrade eller visade uppskattning för

informanten.

Informanternas fritidsvärldar var mångskiftande men alla hade fritidsaktiviteter som

kunde kopplas till känslan av hem- eller tillhörighet. Även solitära praktiker hade

konsekvenser för ens sociala relationer och därmed ens lokala gemenskap. När

hemmet var ett fritidsintresse var det dels ett kreativt utlopp men också ett slags

självförverkligande och/eller ett sätt att ge omsorg. Det kunde också ses som en

metafor för hur vi kan känna oss hemma i världen: när vi omfamnar tillblivelse och

förgänglighet (m.a.o. förnyelse) (Blackshaw 2018). Informanternas narrativ antydde

också att hängivenhet åt ett fritidsintresse – när fritidsintresset är ett hem – kan fylla

vårt tvåsidiga behov av personlig autenticitet och innerlig samhörighet.

Informanternas erfarenheter påminner oss dessutom att fritidsaktiviteter formas av

vår positionalitet och vår tillgång till resurser och rum, men att våra omständigheter

inte förringar valen vi gör, eller avgör fritidens meningsfullhet eller tjusning.

Fritidsaktiviteternas sociala dimension beskrev det oumbärliga i att bli inbjuden och

att känna sig synlig utanför sitt hem/arbete; att bli sedd i positiv dager och få
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erkännande för ens insatser; att tillåta sig själv att göra nya saker, riskera att

misslyckas, och att följa sin nyfikenhet utan sociala sanktioner. Vissa av

informanterna lyfte även det betydelsefulla i att uppfylla individuella mål tillsammans

som grupp, vilket de relaterade till ett positivt gränsöverskridande som leder till

självutveckling och/eller social intimitet. Fritidsvärlden är inte förskonad strukturella

eller mellanmänskliga dilemman och maktobalanser, men i sin oändliga

tolkningsbarhet, frivillighet och frihet är den exceptionellt lämpad att vara platsen där

vi hittar mening och hem (Blackshaw 2018).

6.2. Studiens resultat i relation till den tidigare forskningen, det

teoretiska ramverket, & metoden

Integrationens individualisering, vare sig den härleds till nyliberalism i stort eller “civic

integration”-paradigmet specifikt, återspeglas kanske i den tonvikt mina informanter

lade på personligt ansvar. Deras ankomster till Sverige sträckte sig dock över ett

tidsspann på tre decennier, vilket skulle göra slutsatser om dagens integrationspolitik

högst spekulativa; det hör inte heller till studiens syfte. Däremot visar denna studie –

i motsats till “civic integration”-paradigmets grundvalar – att integration varken börjar

eller slutar med lönearbete. Den illustrerar också det kontraintuitiva i att göra

samhällelig inkludering till en fråga om individuell färdighet. Lönearbetets

dominerande ställning i den sociala inkluderingen går i dagsläget inte att komma i

från: de allra flesta av oss måste sälja sin arbetskraft för sin egen överlevnad, och

arbetsplatsen är ofta en mötesplats som leder till nya sociala relationer, känslor av

tillhörighet och gemenskap, såväl som språk- och kulturutbyten (Fine 2012, ss.

28-29, 111) – många av integrationens viktiga komponenter. Men förutsättningarna

för detta är helt klart vitt skilda och det gör lönearbete till en orättvis utgångspunkt att

organisera integration kring – och då har vi endast gått så långt som att kritisera

“civic integration”-paradigmet i inomkapitalistiska termer.

Det må vara omöjligt att agera utanför det kapitalistiska system varifrån

nyliberalistisk politik hämtar sin logik, men vad denna studie landar i, inspirerat av

Tony Blackshaw (2018) är frågan huruvida fritid har större potential än lönearbete,

när det kommer till den kombination av personliga och sociala mål som integration

utgör. Detta eftersom fritid har sin rot i frihet (Blackshaw 2018) medan lönearbete är
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fundamentalt ofritt (Scholz 2009). Även om vi inte går med på ett sådant särskiljande

av fritid och lönearbete, tyder denna studie och den tidigare forskningen på att den

meningsfullhet, hängivenhet, kreativitet, och lek som ofta kännetecknar

fritidsaktiviteter – aktiviteter där aktören själv är med och sätter gränser, skapar

förutsättningar, och bestämmer över sin egen ambitionsnivå – gör fritidsvärlden både

värdefull-i-sig och konstruktiv för skapandet av nya gemenskaper. Detta resonemang

verkar kanske gå stick i stäv med fynden som säger att fritidsaktiviteter, som dem

idrottsföreningar står för, inte är en fullgod integrationsplan. När det kommer till

integrationspolitik är dock poängen, som Floya Anthias (2020) och många andra

framhäver, att makthavare måste tackla hindren för fullt deltagande i samhället (t.ex.

med åtgärder som syftar till utjämnande och anti-diskriminering), istället för att

försöka kontrollera vissa kroppar (Mashreghi m.fl. 2021) och konstruera olikhet som

det “problem” som måste lösas (Anthias 2014, 2020).

Som Karin K. Flensner m.fl. (2021) skriver, måste beslutsfattare ha rimliga

förväntningar av vad civilsamhällets organisationer kan åstadkomma i denna fråga.

Om idrottsföreningar (liksom andra fritidsverksamheter) väntas bidra till immigranters

integration, måste det finnas en ömsesidig förståelse för vad som menas med

integration och delade strategier för att uppnå den (Flensner m.fl. 2021). Ett sådant

konstaterande förminskar emellertid inte civilsamhället och “de små gruppernas”

betydelse när det gäller social inkludering. Det är ju trots allt den lokala kontexten

som i första hand förändras i denna “tvåvägsprocess”, när personer bosätter sig på

en ny plats. Om samhället är som mest kännbart i de vardagliga interaktioner vi har i

våra lokala gemenskaper, och om vi i våra “tiny publics” sitter inne med gnistan till

social förändring (Fine 2012), då borde frågan om inkludering också inspirera till en

självrannsakan. Det viktigaste att ta med sig från denna studie är möjligen detta: att

bjuda in någon som är ny till en rolig aktivitet kan vara en enkel solidaritetshandling

med stor potential. Oavsett på vilken nivå i samhället vi är verksamma kan en fokus

på åtkomst till och möjligheter i den sociala världen, hjälpa oss att undvika

assimilationsprojekt. Mina informanter lyfte vad jag ser som kärnan i ett sådant

solidaritets-främjande program – att välkomna och bjuda in, samt att skapa

möjligheter för personer att känna sig sedda, uppskattade och delaktiga.
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Denna “omsorgspolitiska” aspekt av min studie hade jag gärna analyserat mer

ingående. Social inkludering och tillhörighet hade likväl kunnat tolkas med teorier om

känslor, omsorg, eller tacksamhet, som t.ex. Ahmed (2014), Hochschild (2003), och

Vaughan (2019) – eller mer i riktning mot värdekritik och ovannämnda Scholz (2009).

Feminister har sedan länge talat om att få vissa handlingar associerade med omsorg

erkända som arbete – men vi kan se det ur ytterligare en annan synvinkel, och

begära att vissa handlingar erkänns som omsorg för att omsorg är värdefullt

oberoende av produktion. På liknande vägar hade jag kunnat utveckla den

diskursiva analysen av mitt material och mitt eget förhållningssätt till integration; jag

hade kunnat lyfta hur mina informanter och jag konstruerade och hierarkiserade

nationella identiteter och kategorier av immigranter, förekomsten och betydelsen av

sådana diskurser i fritidssammanhang, samt huruvida det är tabuerat att motta eller

begära omsorg som immigrant eller som någon i en integrationsprocess. Det

teoretiska ramverket för denna studie har istället inneburit en fokus på

informanternas unika meningsskapande, särskilt i relation till självförverkligande och

hängivenhet (Blackshaw 2010, 2018) men också i relation till positionalitet och

gränsdragningar (Anthias 2014, 2020). Gary A. Fines (2012) interaktionistiska

perspektiv på kultur och grupperingar användes för en mikroorienterad tolkning av

hur individer integreras. Med dessa perspektiv har jag försökt införliva tre nivåer av

analys: den strukturella och politiska, den mellanmänskliga i konkreta lokala

kontexter, och det mer inåtriktade, existentiella.

Överlag är det dock fråga om ett inifrån-perspektiv eftersom det är metoden jag har

valt med livsvärldsforskning och intervjuer. Denna studie kan t.ex. inte uttala sig om

vad fritidsaktiviteter gör för integrationen ur samhällelig synpunkt. Livsvärldsforskning

och IPA är till att börja med en tolkning (forskarens) av en tolkning (informantens)

(Dahlberg m.fl. 2008, ss. 73-74; Smith m.fl. 2009, ss. 35-36). Som metod

försvårades den av att intervjuspråket för fem av sex informanter inte var deras

modersmål, och att jag som intervjuare inte använde mitt modersmål i två av

intervjuerna. Därtill har jag som intervjuare aldrig varit bosatt i ett annat land, vilket

medförde en naivitet i hur jag kunde tänka och förhålla mig till ämnet migration. Hade

jag kunnat utforska immigranters syn på integration utan antagandet att

immigranters plats i samhället inte är given? Jag har gjort mitt bästa för att arbeta

utifrån ståndpunkten att ingens plats i samhället är given, vilket också är en av den
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flytande modernitetens premisser (Blackshaw 2018, s. 104). Variationen bland mina

informanter – deras olika vistelsetid i Sverige, fritidsintressen, skäl för migration –

gjorde analytisk jämförelse dem emellan till en delikat och krävande process. Men

heterogeniteten främjade samtidigt abstraktionen, eftersom det hjälpte mig att se vad

som var specifikt för en livsvärld eller praktik, och vilka observationer som var mer

generellt gångbara. Jag har försökt att gruppera teman efter “familjelikhet”

(Blackshaw 2018, s. 60), m.a.o. vill denna studie inte hävda att informanternas

upplevelser och tolkningar på något sätt var identiska eller hade exakt samma

betydelse – det analysen gjort gällande är istället att dessa ibland kan tillhöra samma

“familj”. Det finns ingen absolut förståelse att uppnå med livsvärldsforskning

(Dahlberg m.fl. 2008, ss. 117, 176, 195) och vi kan endast bedöma hur rimliga dessa

tolkningar är baserat på hur uppriktiga och sammanhängande de tycks vara, var för

sig och i en helhet (Dahlberg m.fl. 2008, ss. 286-289, 337).

6.3. Implikationer för praktik & vidare forskning

Denna studie visar hur fritidsaktiviteter kan understödja behovet av

självförverkligande och gemenskap. Den ger även en indikation om hur viktig den

lokala kontexten och gemenskapen är för upplevelsen av social inkludering; att

upplevelsen av integration till stor del handlar om de interaktioner som går utöver

acceptans eller tolerans, de som kännetecknas av intimitet, omsorg, hänsyn, hjälp,

o.s.v., eftersom de relaterar till känslor av hem- och tillhörighet. Detta påminner oss

om betydelsen av att känna sig synlig utanför sitt hem och arbete, liksom att känna

sig erkänd, uppskattad, uppmuntrad, och på olika sätt stimulerad i sitt sociala liv.

Vidare berättar denna studie något om det “svenska” jämlikhetsidealet och hur det

kan slå slint. En medvetenhet om ens förmåga att förolämpa eller kränka andra,

utifrån den egna positionaliteten, är helt och hållet nödvändig. Men baserat på denna

studie, framstår den medvetenheten som något som kan hämma förmågan att

lyssna på och förhandla med andra om normer och praktiker. Det väcker frågor om

hur vi balanserar denna medvetenhet med ett aktivt socialt engagemang. Frågor av

denna sort skulle kunna utforskas i undersökningar kring hur personer i ett

mottagarsamhälle (infödda eller “etablerade” personer) förhåller sig till nykomlingar.

Vad innebär egentligen integrationens “tvåvägsprocess” för den lokala kontexten,
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och hur benägna är personer i mottagarsamhället att ta egna initiativ till social

inkludering?

51



7. Referenslista

Abdulla, A. (2021) ‘A different approach to making theatre with refugees: A refuge

from being a refugee’, i De Martini Ugolotti, N. & Caudwell, J. (red) Leisure and

Forced Migration: Lives Lived in Asylum Systems. London: Routledge, ss. 176-190.

Ahmed, S. (2014) The Cultural Politics of Emotion. 2. uppl. Edinburgh: Edinburgh

University Press.

Anthias, F. (2002) ‘Where do I belong? Narrating collective identity and

translocational positionality’, Ethnicities, 2(4), ss. 491–514.

doi:10.1177/14687968020020040301.

Anthias, F. (2013) ‘Moving beyond the Janus face of integration and diversity

discourses: towards an intersectional framing’, The Sociological Review (Keele),

61(2), ss. 323–343. doi:10.1111/1467-954X.12001.

Anthias, F. (2014) ‘Beyond Integration: Intersectional Issues of Social Solidarity and

Social Hierarchy’, i Anthias, F. & Pajnik, M. (red) Contesting Integration, Engendering

Migration: Theory and Practice. Basingstoke, Hampshire; New York, NY; Palgrave

Macmillan, ss. 13-36. doi:10.1057/9781137294005.

Anthias, F. (2020) Translocational Belongings: Intersectional Dilemmas and Social

Inequalities. New York: Routledge. doi:10.4324/9780203730256.

Blackshaw, T. (2010) Leisure. London; New York: Taylor & Francis Group.

https://go.exlibris.link/Fs2KSlGj.

Blackshaw, T. (2018) Re-Imagining Leisure Studies. London; New York: Routledge.

doi:10.4324/9781315708317.

Dahlberg, K., Dahlberg, H. & Nyström, M. (2008) Reflective Lifeworld Research. 2.

uppl. Lund: Studentlitteratur. https://go.exlibris.link/ZJ5g3pXb.

Darvishpour, M. & Westin, C. (2015) Migration och etnicitet: perspektiv på ett

mångkulturellt Sverige. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur.

https://go.exlibris.link/2qbh0WPb.

De Martini Ugolotti, N. (2015) ‘Climbing walls, making bridges: children of

immigrants’ identity negotiations through capoeira and parkour in Turin’, Leisure

Studies, 34(1), ss. 19–33. doi:10.1080/02614367.2014.966746.

Dowling, F. (2020) ‘A critical discourse analysis of a local enactment of sport for

integration policy: Helping young refugees or self-help for voluntary sports clubs?’,

52



International Review for the Sociology of Sport, 55(8), ss. 1152–1166.

doi:10.1177/1012690219874437.

Ekholm, D. & Dahlstedt, M. (2017) ‘Football for Inclusion: Examining the Pedagogic

Rationalities and the Technologies of Solidarity of a Sports-Based Intervention in

Sweden’, Social Inclusion, 5(2), ss. 232–240. doi:10.17645/si.v5i2.839.

Fernández, C. (2019) ‘The unbearable lightness of being Swedish? On the

ideological thinness of a liberal citizenship regime’, Ethnicities, 19(4), ss. 674–692.

doi:10.1177/1468796819843531.

Fernández, C. & Jensen, K. K. (2017) ‘The civic integrationist turn in Danish and

Swedish school politics’, Comparative migration studies, 5(1), ss. 1–20.

doi:10.1186/s40878-017-0049-z.

Finansdepartementet (2007) Budgetpropositionen för 2008 (Regeringens proposition

2007/08:1). Regeringskansliet.

Finansdepartementet (2014) Budgetpropositionen för 2015 (Regeringens proposition

2014/15:1). Regeringskansliet.

Finansdepartementet (2021) Budgetpropositionen för 2022 (Regeringens proposition

2021/22:1). Regeringskansliet.

Fine, G.A. (2012) Tiny Publics: A Theory of Group Action and Culture. New York:

Russell Sage Foundation. doi:10.7758/9781610447744.

Fine, G.A. & Corte, U. (2017) ‘Group Pleasures: Collaborative Commitments, Shared

Narrative, and the Sociology of Fun’, Sociological theory, 35(1), ss. 64–86.

doi:10.1177/0735275117692836.

Flensner, K.K., Korp, P. & Lindgren, E.-C. (2021) ‘Integration into and through

sports? Sport-activities for migrant children and youths’, European Journal for Sport

and Society, 18(1), ss. 64–81. doi:10.1080/16138171.2020.1823689.

Garcés-Mascareñas, B. & Penninx, R. (2016) ‘The Concept of Integration as an

Analytical Tool and as a Policy Concept’, i Garcés-Mascareñas, B. & Penninx, R.

(red) Integration Processes and Policies in Europe: Contexts, Levels and Actors.

Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London: Springer Nature, ss. 11-29.

doi:10.1007/978-3-319-21674-4.

Golob, M.I. & Giles, A.R. (2015) ‘Multiculturalism, neoliberalism and immigrant

minorities’ involvement in the formation and operation of leisure-oriented ventures’,

Leisure Studies, 34(1), ss. 98–113.

http://dx.doi.org/10.1080/02614367.2014.962589.

53



Hochschild, A.R. (2003) The Commercialization of Intimate Life: notes from home

and work. Berkeley: University of California Press. https://go.exlibris.link/xLLvX05B.

Horolets, A. (2014) ‘Finding one’s way: recreational mobility of post-2004 Polish

migrants in West Midlands, UK’, Leisure Studies, 34(1), ss. 5–18.

doi:10.1080/02614367.2014.962590.

Johannessen, A., Tufte, P. A. & Christoffersen, L. (2020) Introduktion till

samhällsvetenskaplig metod. 2. uppl. Stockholm: Liber.

https://go.exlibris.link/HFWNm5zS.

Joppke, C. (2007) ‘Beyond national models: Civic integration policies for immigrants

in Western Europe’, West European politics, 30(1), ss. 1–22.

doi:10.1080/01402380601019613.

Joppke, C. (2017) ‘Civic integration in Western Europe: three debates’, West

European politics, 40(6), ss. 1153–1176. doi:10.1080/01402382.2017.1303252.

Knijnik, J. (2014) ‘Feeling at home: an autoethnographic account of an immigrant

football fan in Western Sydney’, Leisure Studies, 34(1), ss. 34-41.

doi:10.1080/02614367.2014.939991.

Kostakopoulou, D. (2014) ‘The Anatomy of Civic Integratio’, i Anthias, F. & Pajnik, M.

(red) Contesting Integration, Engendering Migration: Theory and Practice.

Basingstoke, Hampshire; New York, NY; Palgrave Macmillan, ss. 37-63.

doi:10.1057/9781137294005.

Kurki, T., Masoud, A., Niemi, A. & Brunila, K. (2018) ‘Integration becoming business:

Marketisation of integration training for immigrants’, European Educational Research

Journal, 17(2), ss. 233–247. doi:10.1177/1474904117721430.

Lewis, H. (2015) ‘Music, dancing and clothing as belonging and freedom among

people seeking asylum in the UK’, Leisure Studies, 34(1), ss. 42–58.

doi:10.1080/02614367.2014.966744.

Mashreghi, S., Yasmin, Hassan, Ali, & Mohammad. (2021) ‘Decolonial stories of

forced migrants in physical activity and sport: “We the Afghan kids”’, i De Martini

Ugolotti, N. & Caudwell, J. (red) Leisure and Forced Migration: Lives Lived in Asylum

Systems. London: Routledge, ss. 157-175.

Masoud, A., Holm, G. & Brunila, K. (2021) ‘Becoming integrateable: hidden realities

of integration policies and training in Finland’, International Journal of Inclusive

Education, 25(1), ss. 52–65. doi:10.1080/13603116.2019.1678725.

Mc Glinn, M. (2018) Translating neoliberalism: the European Social Fund and the

54



governing of unemployment and social exclusion in Malmö, Sweden. Diss., Malmö

universitet. https://go.exlibris.link/L982gPng.

Moderaterna (2022) ‘Integration’. https://moderaterna.se/var-politik/integration/

(Hämtad: 2022-02-22).

Mouritsen, P., Kriegbaum Jensen, K. & Larin, S. J. (2019) ‘Introduction: Theorizing

the civic turn in European integration policies’, Ethnicities, 19(4), ss. 595–613.

doi:10.1177/1468796819843532.

Näringsdepartementet (1997) Sverige, framtiden och mångfalden – från

invandrarpolitik till integrationspolitik (Regeringens proposition 1997/98:16).

Regeringskansliet.

de los Reyes, P. & Kamali, M. (2005) Bortom vi och dom: teoretiska reflektioner om

makt, integration och strukturell diskriminering. Stockholm: Fritzes offentliga

publikationer. https://go.exlibris.link/prNzfCzm.

van Rooij, N. & Margaryan, L. (2019) ‘Integration of “Ideal Migrants”: Dutch lifestyle

expat-preneurs in Swedish campground’, Rural Society, 28(3), ss. 183–197.

doi:10.1080/10371656.2020.1718329.

Scholz, R. (2009) ‘Patriarchy and Commodity Society: Gender without the Body’,

Meditations: Journal of the Marxist Literary Group, 27(1–2), ss. 123–142.

Slavnić, Z. (2008) ‘Integration into Vertical Mosaic: Reflections on the History of

Integration Policy, IMER Research and Journalism in Sweden since the 1960s’,

Migracijske i etničke teme, 24(4), ss. 371–388.

Smith, J. A., Flowers, P. & Larkin, M. (2009) Interpretative Phenomenological

Analysis: Theory, Method and Research. Los Angeles: SAGE Publications Ltd.

Smith, J. A., Jarman, M. & Osborn, M. (1999) ‘Doing Interpretative

Phenomenological  Analysis’, in Murray, M. & Chamberlain, K. (red) Qualitative

Health Psychology: Theories  and Methods. London/Thousand Oaks/New Delhi:

SAGE Publications Ltd, ss. 218–240.

Smith, R., Spaaij, R. & McDonald, B. (2019) ‘Migrant Integration and Cultural Capital

in the Context of Sport and Physical Activity: a Systematic Review’, Journal of

International Migration and Integration, 20(3), ss. 851–868.

doi:10.1007/s12134-018-0634-5.

Socialdemokraterna (2022) ‘Integration’.

https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/integration (Hämtad:

2022-02-22).

55



Spracklen, K., Long, J. & Hylton, K. (2015) ‘Leisure opportunities and new migrant

communities: challenging the contribution of sport’, Leisure Studies, 34(1), ss.

114–129. doi:10.1080/02614367.2014.939989.

Stenling, C. & Fahlén, J. (2016) ‘Same same, but different? Exploring the

organizational identities of Swedish voluntary sports: Possible implications of sports

clubs’ self-identification for their role as implementers of policy objectives’,

International review for the sociology of sport, 51(7), ss. 867–883.

doi:10.1177/1012690214557103.

Suvarierol, S. & Kirk, K. (2015) ‘Dutch civic integration courses as neoliberal

citizenship rituals’, Citizenship studies, 19(3–4), ss. 248–266.

doi:10.1080/13621025.2015.1006578.

Sverigedemokraterna (2018) ‘Sammanhållning och tillit’.

https://sd.se/vad-vi-vill/sammanhallningspolitik/ (Hämtad: 2022-02-22).

Sverigedemokraterna (2020) ‘Assimilering’. https://sd.se/our-politics/assimilering/

(Hämtad: 2022-02-22).

Valmyndigheten (2018) ‘Val till riksdagen - Röster’.

https://data.val.se/val/val2018/slutresultat/R/rike/index.html (Hämtad: 2022-02-22).

Vathi, Z. (2014) ‘A (home)land with a sea: the leisure and tourism in the Western

Balkans of Kosovan migrants and their children living in London’, Leisure Studies,

34(1), ss. 82–97. doi:10.1080/02614367.2014.939990.

Vaughan, G. (2019) ‘Thinking Through the Gift Paradigm’, Canadian woman studies,

34(1), ss. 6–10.

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.

https://go.exlibris.link/WVq58H27.

Webster, C. & Abunaama, K. (2021) ‘Informal football spaces and the negotiation of

temporal politics in the lives of forced migrants’, i De Martini Ugolotti, N. & Caudwell,

J. (red) Leisure and Forced Migration: Lives Lived in Asylum Systems. London:

Routledge, ss. 21-34.

Wikström, E. & Ahnlund, P. (2018) ‘Making Refugees Work? Individualized Work

Strategies in the Swedish Refugee Settlement Program 1’, Nordic Journal of

Working Life Studies, 8(S4), ss. 47–65.

56



8. Bilagor

8.1. Intervjuguide
1. Arbete & fritid
Work & leisure time

1.1. Hur ser din vardag ut?
What does your everyday life look like?

1.2. Finns det en distinktion mellan “arbete” och “fritid” i ditt liv? Vad är arbete för dig
och vad är en fritidsaktivitet? (Hur gör du skillnad?)
Is there a distinction between “work” and “leisure time” in your life? What is work to
you and what is a leisure activity? (How do you make that distinction?)

1.3. Finns det aktiviteter i ditt liv eller i allmänhet som du känner är värdefulla sätt att
spendera tid på?
Are there activities in your life or in general that you feel are valuable ways to spend
time?

1.4. Vad gör en aktivitet värdefull?
What makes an activity valuable?

1.5. Har du aktiviteter i ditt liv som du känner inte är värdefulla? Har du aktiviteter i
ditt liv som andra inte värdesätter? (Som andra nedvärderar?)
Do you have activities in your life that you feel are not valuable? Do you have
activities in your life that others do not value? (That others devalue/disparage?)

2. Hemhörighet
Belonging/being at home

2.1. Finns det särskilda saker du gör eller har gjort som fått dig att känna som att du
“hör hemma” där du bor, eller som har skapat ett band mellan dig och platsen du bor
på?
Are there certain things you do or have done that have made you feel like you
belong where you are living, or that have created a connection between you and the
place where you live?

2.2. Var eller när känner du att du “hör hemma”? Vad betyder det att “höra hemma”?
Where or when do you feel like you belong/are “at home”? What does it mean to
belong or be “at home”?

2.3. Har din “hemkänsla” förändrats sedan du kom till Sverige?
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Has your feeling of “home” changed since coming to Sweden?
3. Integration
3.1. Vad innebär integration för dig?
What does integration mean to you?

3.2. Vad är målet med integration? (Samhälleligt eller personligt mål?)
What is the goal of integration? (Societal or personal goal?)

3.3. Hur framställs integration av andra? Vad menar det svenska samhället är
integration, i din åsikt?
How is integration portrayed by others? What is integration according to Swedish
society, in your opinion?

3.4. Fråga om integration i relation till en praktik/aktivitet som informanten pratat om.
Ask about integration in relation to a practice/activity that the informant has talked
about.

4. Bakgrund

4.1. När flyttade du hit?
When did you move here?

4.2. Från vilket land flyttade du?
From what country did you move?

4.3. Är du anställd eller har du något slags arbete?
Are you employed or do you have any sort of job?

4.4. Sysslar du med eller har du sysslat med fritidsaktiviteter eller hobbyer?
Do you have any leisure activities or hobbies?

4.5. Hade du några särskilda förväntningar inför din flytt till Sverige?
Did you have any particular expectations before your move to Sweden?
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8.2. Informationsbrev
Deltagare sökes till en intervjustudie om integration

Hejsan! Jag är student på Uppsala universitet och letar efter personer som kan delta
i en studie om integration. Studien ska användas till min kandidatuppsats i
socialpsykologi och syftar till att öka förståelsen kring immigranters upplevelser av
integration och hemhörighet. Jag söker personer att intervjua som migrerade till
Sverige som ungdom eller vuxen, och som sysslar med eller har sysslat med en
fritidsaktivitet eller hobby.

Information om studien

Syftet med intervjustudien är att undersöka immigranters upplevelser av och syn på
integration: hur integration relaterar till fritid och arbete, liksom andra erfarenheter
som bidrar till känslan av att platsen en bor på är ens hem. Studien görs under
kursen Socialpsykologi C, på Uppsala universitet. En intervju tar mellan 30–60
minuter. Under intervjun kommer jag att ställa några frågor om arbete, fritid,
integration, värde, och hemhörighet, samt några bakgrundsfrågor.

Intervjun kan ske i ett fysiskt möte eller via telefon/videosamtal beroende på vad den
deltagande föredrar. Om godkännande ges kommer intervjun att spelas in för att
sedan skrivas ned i text, detta är för att jag inte ska missa några viktiga detaljer.
Ljudet kommer inte att spridas vidare och när uppsatsen är klar raderas
inspelningarna. Informationen som deltagarna ger i intervjuerna kommer att förvaras
på ett säkert sätt och kommer inte heller att spridas vidare, jag som utför intervjuerna
har tystnadsplikt om informationen som framkommer – endast det som är relevant
för studiens syfte kommer att tas med i uppsatsen.

De som deltar i intervjuerna kommer att avidentifieras så långt som möjligt, med
andra ord kommer inte namn och annan identifierbar information att vara med i
uppsatsen. Uppsatsen kommer att läsas av handledare och studenter på kursen
Socialpsykologi C och sedan bli tillgänglig online.

Deltagandet är helt frivilligt och den som deltar får när som helst avbryta sin
medverkan i undersökningen – före, under, såväl som efter intervjun.

Om du är intresserad att delta eller har frågor kan du kontakta:

Elinore Birchman tel.nr.: **********
Författare till uppsatsen mejl: ***********************************

Dominik Döllinger mejl: ***********************************
Handledare till uppsatsen
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8.3. Information letter
Participants needed for an interview study about integration

Hello! I am a student at Uppsala University who is looking for people to participate in
a study about integration. The study is going to be used for my bachelor paper in
social psychology and the aim is to expand understandings of immigrants’
experiences of integration and belonging. I am looking for people who immigrated to
Sweden as young adults or adults, who practise or have practised a leisure activity
or hobby.

Information about the study

The purpose of this interview study is to examine immigrants’ experiences of and
view on integration: how integration relates to leisure and work, as well as
experiences that contribute to the feeling of being at home where one lives. The
study is conducted for the course Social Psychology C at Uppsala University. An
interview will take between 30–60 minutes. During the interview I will ask some
questions about work, leisure, integration, value, and belonging, as well as a few
background questions.

The interview can be done in person or by way of phone or video call, depending on
what the participant prefers. If the participant consents the interview will be audio
recorded so that it then can be transcribed, this is done so that I will not miss any
important details. The audio will not be disseminated and when the paper is
completed the recordings will be erased. The information given by the participants in
the interviews will be stored safely and will not be disseminated, as the interviewer I
am bound by professional secrecy regarding the information that emerges – only
what is relevant to the aim of the study will be included in the paper.

The participants of the study will, as far as is possible, be de-identified, in other
words, names and other individually identifiable information will not be included in
the paper. The paper will be read by advisors and students in the Social Psychology
C course at Uppsala University and then be made available online.

Participation is completely voluntary and a participant may at any time terminate their
participation in the study – before, during, as well as after the interview.

If you are interested in participating or have any questions, please contact:

Elinore Birchman tel.nr.: **********
Author of paper mail: ***********************************

Dominik Döllinger mail: ***********************************
Advisor of paper
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8.4. Skärmbilder: Socialdemokraternas, Moderaternas, &
Sverigedemokraternas webbsidor
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