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Abstract 

This thesis aims to explore the concept of self-perceived integration by 

testing assumptions and by introducing new aspect of integration and 

examining the relations between them. Through interviews with eight 

persons of different backgrounds, born outside of Europe, who have 

immigrated to Sweden, it is shown that employment, previously assumed to 

be of the highest importance for integration, will only lead to further 

integration if it also provides certain variables. These variables are skills in 

Swedish, providing a sense of belonging and understanding of the Swedish 

culture. However, these individuals attest to that unless the individual is 

motivated enough, and there is mutual respect between the immigrated 

culture and the Swedish culture, no integration will be possible at all. 

 

Key words: integration, self-perceived integration, employment integration 
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1. Inledning 

Kriget i Syrien har bidragit till en enorm flyktingkatastrof. Under det första halvåret 

2015 uppskattade UNHCR att mer än 300 000 människor hade flytt över medelhavet till 

Europa. Totalt har över 4 miljoner flyktingar, enbart från Syrien registrerats (UNHCR, 2015). 

Sverige är ett av de länder som tagit större ansvar i krisen och tar, efter Australien, emot flest 

omflyttade (”resettled”) flyktingar per capita av alla länder som är med i UNHCRs 

omflyttningsprogram. Utöver antalet omflyttade flyktingar tillkommer det även många 

flyktingar som söker sig till Sverige i hopp om asyl. 

Stora flyktingströmmar ställer stora krav på integration och förutsätter fungerande 

integrationspolitiska åtgärder. Ju snabbare dessa människor blir en organisk del av samhället 

desto snabbare kan deras färdigheter komma samhället tillgodo och de kan öka sitt eget 

personliga välmående. För att ha möjlighet att bedöma vilka åtgärder som kan underlätta 

integrationen krävs en förståelse för vad framgångsrik integration innebär samt vilka faktorer 

som bidrar till integration. Det vill säga, vad som är målet med dessa åtgärder. 

Hittills har det rått stor enighet i forskningen angående dessa frågor. Framgångsrik 

integration har likställts med en hög sysselsättningsgrad för utlandsfödda, vilket bygger på 

antagandet att materiellt välstånd är en förutsättning för vidare integration (Kesler, 2006). 

Detta antagande har sällan problematiserats, trots att det är grundläggande i den största delen 

av forskningen som bedrivs på ämnet. På grund av detta  är det viktigt att även undersöka 

andra aspekter av integration. I nuläget saknas till exempel forskning på hur den som anländer 

till Sverige uppfattar integrationsprocessen. Om en större andel av de som är utlandsfödda 

som har en anställning ej uppfattar sig själva som integrerade vore detta ett tecken på att 

integrationsforskningen behöver kompletteras med fler aspekter av fenomenet.  

Genom att låta de som vanligtvis är objektet för integration komma till tals kan det vara 

möjligt att hitta andra viktiga faktorer för fenomenet och därmed föreslå nya lösningar för 

integrationspolitiken. 

Syftet med denna undersökning är därför att undersöka vilka faktorer som kan bidra till 

självupplevd integration och hur dessa samverkar med varandra. 
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2. Tidigare forskning om integration 

2.1. Allmänt om integration  

Fullständig integration hanteras ofta i statistiska mått. Om gruppen utlandsfödda, för 

varje variabel, ger samma värde som gruppen födda i Sverige råder fullständig integration. 

Statistiska centralbyrån (SCB) sammanställer regelbundet rapporter där integrationen 

undersöks inom många olika områden. De områden som undersöks är bland annat hur många 

som är behöriga till gymnasiet i jämförelse med svenskfödda, hur många som är egna 

företagare eller skillnaden i nettoinkomst mellan de olika grupperna (Statistiska centralbyrån, 

2013). SCB pekar alltså ut de faktiska skillnaderna mellan de olika grupperna men uttalar sig 

ej om vad som minskar dessa skillnader eller vad som skall betraktas som lyckad integration. 

Denna bedömning har istället lämnats till forskarna. När forskning har gjorts på integration 

har forskare avgränsat sig till något av alla möjliga områden där det finns skillnader mellan 

personer födda i utlandet och i Sverige. De områden som vanligtvis studeras är 

sysselsättningsgrad samt politiskt deltagande. 

 

2.2 Sysselsättningsgrad 

I många forskningsartiklar som skrivits på ämnet integration i Sverige definieras eller 

likställs integration ofta med sysselsättningsgrad. Kesler (2006) förklarar att detta sätt att 

definiera begreppet har sin grund i att en anställning inte enbart är en förutsättning för 

materiellt välstånd utan även en förutsättning för vidare integration. Han anser därför att mäta 

integration i termer av sysselsättningsgrad skulle vara ett praktiskt mått på verklig integration. 

Då de flesta forskare och beslutsfattare dessutom definierar integration på detta sätt kan det 

finnas stor vits i att lägga fokus på att studera denna aspekt av fenomenet, men denna 

fokusering ökar dock risken att forskarvärlden helt förbiser andra viktiga aspekter av 

integration. Förutom Kesler är det heller inte många forskare som problematiserar denna 

definition av begreppet, eller faktumet att den överväldigande andelen forskning som 

produceras rör just denna aspekt (se Bevelander, 1999, eller Knocke, 2000). Därför är det 

viktigt att undersöka andra möjliga definitioner av begreppet och andra aspekter av 

integration. Det finns till exempel väldigt lite forskning på hur den som skall integreras 

uppfattar integration. Om en stor andel av de utlandsfödda som har en anställning trots det 

inte uppfattar sig själva som integrerade så skulle detta kunna vara ett tecken på att 

integrationsforskningen behöver kompletteras med andra fokusområden. Om förvaltningen 

dessutom skall kunna sätta in rätt åtgärder för att underlätta integration behöver det rimligtvis 
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finnas forskning med utgångspunkt i ett perspektiv som omfattar flera av de variabler som 

påverkar integrationen. 

2.3  Politiskt deltagande 

Strömblad och Adman (2010) lyfte den delen av integration som består av politisk 

integration. Med detta syftar de på politiskt deltagande, det vill säga att om andelen 

utlandsfödda som är politiskt aktiva är densamma som hos svenskfödda så kan man antaga en 

lyckad politisk integration. Politiskt deltagande har operationaliserats på olika sätt av olika 

forskare (se t.ex. Myrberg (2006) som mäter begreppet i ”röstning, manifestationer, 

kontakter[och] partimedlemskap” (s.202)) men de flesta är överens om att deltagande handlar 

om mer än valdeltagande. Bo Bengtsson (2006), med förståelsen för att det politiska 

deltagandet kan ta sig uttryck på många sätt, sammanfattade begreppet i meningen: ”att agera 

politiskt, att försöka påverka förhållanden på olika nivåer i samhället” (s.8). 

De forskare som studerat politisk integration hävdar inte, till skillnad från de som 

studerat integrationen på arbetsmarknaden, att fenomenet är en katalysator till vidare 

integration.  Istället studeras politisk integration för att det är en viktig del av demokratin att 

medborgare i allmänhet är delaktiga (SOU 2000:1:196), vilket även understryks av Pär 

Zetterberg i hans undersökning av politisk integration (2006). Ur ett 

demokratiforskningsperspektiv blir det därför viktigt att titta på vilka faktorer som påverkar 

politisk integration och därmed leder till politiskt deltagande. Ett antagande som görs är att 

det finns ett kausalt samband mellan integrerade sociala nätverk och politisk integration, eller: 

”den sociala integrationen uppfattas som en viktig oberoende variabel som påverkar den 

politiska” (Bentsson, 2006, s.8). Detta resonemang bygger på antagandet att en individs 

sociala integration påverkar vilket socialt nätverk denne har, vilket i sin tur påverkar 

förutsättningarna för politiskt deltagande. 

Detta antagande får bland annat stöd från Strömblad och Adman (2010) då de kommer 

fram till att föreningsdeltagande endast uppmuntrar till politiskt deltagande om två 

mekanismer finns närvarande. Dessa mekanismer är huruvida föreningen innebär en 

utbildning i demokratiska processer, samt om föreningen förser sina deltagare med ett 

utvidgat socialt nätverk Genom att undersöka hur etniskt inriktade föreningar uppmuntrar 

medlemmar till vidare politiskt engagemang märkte de att i föreningar som endast vidgade 

deltagarnas nätverk inom den etniska gruppen engagerade sig medlemmarna sällan i politiska 

aktiviteter. Detta berodde enligt dem på att medlemmarnas sociala nätverk ej kom i kontakt 
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med nätverk av politisk rekrytering. I dessa fall var social integration, i form av ett integrerat 

socialt nätverk, en förutsättning för politisk integration. (ibid.) 

Bengtsson (2006) avviker i viss mån från definitionen av politisk integration som 

politiskt deltagande och understryker att dessa begrepp inte går att likställa. Han hävdar att det 

är mindre viktigt att alla deltar i politiken och mer viktigt att de som väljer att inte delta gör 

det för att de inte är intresserade av att delta och inte på grund av strukturer som systematiskt 

utestänger dem. Han målar istället upp politisk integration ur ett socialt perspektiv. Han menar 

att ett politiskt integrerat samhälle kännetecknas ”av att alla har del av de politiska rättigheter 

och resurser som anses tillkomma fullvärdiga medlemmar i samhällsgemenskapen” (s.8) samt 

att en politiskt integrerad person ”uppfattar sig själv, och uppfattas av andra, ingå i denna 

politiska gemenskap på lika villkor som andra medborgare ” (ibid.) men att vad som vid varje 

tillfälle räknas som en politisk rättighet bestäms socialt. Detta innebär att betydelsen av 

politisk integration är flytande över tid och måste studeras utifrån de föreställningar om 

rättigheter som gäller för stunden. 

De flesta som undersökt begreppet politisk integration liksäller det som sagt med 

politiskt deltagande. Om en person däremot inte ser en möjlighet att deltaga politiskt så lär 

den ej heller bli politiskt aktiv varpå vi kan antaga att individens egen uppfattning föregår 

faktiskt deltagande. Denna subjektiva uppfattning om möjlighet att deltaga politiskt anses i 

denna undersökning därför vara en god indikator på politisk integration. 

I denna undersökning studeras därför politisk integration både utifrån respondenternas 

faktiskta erfarenheter av politiskt deltagande, samt huruvida respondenten uppfattar sig ha alla 

möjligheter att deltaga politiskt. 

 

2.4  Social integration 

Integration på arbetsmarknaden mäts nästan uteslutande i sysselsättningsgrad. Politisk 

integration mäts dels i faktiskt politiskt deltagande och dels genom den subjektiva 

uppfattningen hos individer om huruvida de anser att de har möjlighet att deltaga. Det görs 

även antaganden om hur dessa fenomen påverkar eller påverkas av fenomenet social 

integration. Det antas att sysselsättning leder till social integration, samt att social integration 

föregår politisk integration. Om dessa antaganden stämmer är den sociala integrationen en 

central beståndsdel av integrationsprocessen, varpå det är viktigt att komma underfund med 

vad fenomenet innebär. Om dessa antaganden inte stämmer är det även viktigt att påvisa detta 

genom att klargöra fenomenens kopplingar till varandra. 
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Vad är då social integration? Som nämndes tidigare har social integration definierats 

utefter individers sociala nätverk, där social integration innebär att individens sociala nätverk 

är integrerat (Bengtsson, 2006). Bengtsson ger även ett förslag på en mer precis definition av 

social integration där han menar att den är mätbar i vilken utsträckning som ”medlemmarna i 

en grupp binds samman genom utbyte av meningar” (2006, s.9). I denna undersökning 

kommer social integration undersökas i formen av ett integrerat socialt nätverk och i dess 

relation till de antaganden som forskare har gjort. 

 

2.5  Självupplevd integration 

Om politisk integration skrev Bengtsson (2006) att en individ är integrerad när den 

uppfattas av andra samt av sig själv ingå i den aktuella gemenskapen. Detta förslag 

presenterar två intressanta kriterier: en individ är inte integrerad förrän omvärlden anser att 

den är det samt att individen måste uppfatta sig själv som integrerad. Detta är ett resonemang 

som behöver problematiseras mer när integration skall mätas. Går det att hävda att en individ 

är integrerad om denna inte uppfattar sig själv som det? Av denna orsak är det av särskilt 

intresse att ta reda på hur den självupplevda integrationen förhåller sig till de övriga 

variablerna, bland annat i vilken ordning dessa variabler infaller och vad som leder till vad. 

Sysselsättning har antagits föregå vidare integration, och bör därmed föregå den 

självupplevda integrationen, men då detta inte har undersökts kan även det motsatta 

förhållandet stämma. Självupplevd integration är därför en viktig variabel i 

integrationsforskningen och genom att undersöka denna åskådliggörs andra viktiga aspekter 

av fenomenet integration. 

 

2.6  Teoretiska antaganden om integration 

Sammanfattningsvis finns det antaganden kring vad integration är och vad som 

underlättar den. Dessa antaganden är att sysselsättning leder till vidare integration, samt att 

social integration föregår politisk integration genom dess implikationer för individens sociala 

nätverk. Då sysselsättning antas leda till vidare integration antas det här även att 

sysselsättning leder till självupplevd samt social integration. Detta förenklas i figur 1 nedan. 
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Figur 1.  

 

 

I figur 1 presenteras en förenklad modell över de antaganden som gjorts. Då 

självupplevd integration är en ny variabel i detta sammanhang kan en inte med säkerhet säga 

hur den förhåller sig till de andra. Detta förenklas i figur 2 nedan. Sysselsättning går att mäta 

binärt, det vill säga att en individ är antingen sysselsatt eller inte. Politisk integration är 

mätbart i faktiskt politiskt deltagande. Att beskriva en individs sociala nätverk kräver en mer 

omfattande undersökning än vad som är nödvändigt för denna studies syfte och undersöks 

därför endast i relation till politisk integration, enligt forskarnas tidigare antaganden. 

Självupplevd integration är däremot, på grund av sin subjektiva karaktär, mestadels ”osynlig”. 

Av dessa skäl är självupplevd integration och dess koppling till övriga variabler i centrum för 

undersökningen. 

   

 ? ?  

 

 ? 

Figur 2. 

2 Metod 

3.1 Design & metod 

Studien är en explorativ fallstudie med syftet att undersöka faktorerna som bidrar till 

självupplevd integration. Metoden som används är halvstrukturerad livsvärldsintervju (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s.19) av andra även kallad för semistrukturerad intervju (Bryman, 2011, 

s.206). Det innebär här en intervju som skall beröra ett antal förbestämda teman genom en 

kombination av öppna, slutna och uppföljningsfrågor. Då huvudvariabeln som undersöks är 

självupplevd integration är det passande att använda sig av samtalsintervjuer. Den undersöks 

som en subjektiv uppfattning, och denna metod är det främsta valet när en vill undersöka ”hur 
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Social integration 
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människor själva uppfattar sin värld” (Esaiasson, 2003, s.281). Undersökningen utgår från 

tidigare antaganden om processer som utgår från och påverkar individer och deras 

erfarenheter och prövar om dessa antaganden stämmer och hur de fungerar. Detta är till vis 

del teoriprövande varpå Esaiasson rekommenderar samtalsintervju som metod (2003, s.283). 

Till viss del är undersökningen även begreppsutvecklande då den utgår från begrepp som inte 

har en vedertagen definition inom forskningen, varför Esaiasson. även här uppmuntrar 

användning av samtalsintervjun som metod.  

De teman som berördes i intervjuguiden var sysselsättning, politiskt deltagande, social 

integration samt självupplevd integration. Ett antal frågor var förberedda som förslag, men 

alla frågor behövde inte ställas eller ställas i någon särskild ordning. Intervjuguiden (se Bilaga 

1). i denna undersökning bestod av en kombination av slutna och öppna frågor. De öppna 

frågorna hade syftet att uppmuntra respondenten att själva utveckla på ämnet och 

förhoppningen var att dessa frågor skulle vara uttömmande, varpå fler frågor inte skulle 

behöva ställas. Exempel på öppna frågor ur intervjuguiden är till exempel ”Vad innebär 

integration för dig?” eller ”På vilka sätt tror du att språket har påverkat din integration?”. De 

slutna frågorna som använts hade syftet att klargöra respondenternas relation till variablerna 

som undersöks. Dessa var bland annat ”Har du eller har du haft arbete i Sverige?”, ”På vilka 

sätt har du deltagit politiskt i Sverige?”, eller kontrollfrågor som ”Tycker du att det är bra med 

integration?”. Flertalet slutna frågor följdes av fler öppna frågor, om respondenten till 

exempel svarar jakande till att den har ett arbete så kan frågan ”På vilka sätt påverkade ditt 

arbete [din uppfattning av] din integration?”. Ungefär hälften av intervjuerna genomfördes på 

svenska och resterande på engelska. 

 

3.2 Urval 

Urvalet kan bäst beskrivas som ett bekvämlighetsurval med vissa kriterier. Forskare har 

tidigare undersökt integration av olika grupper i Sverige. Detta har varit flyktingar, inflyttade 

icke-européer eller helt enkelt personer som är födda utomlands och har flyttat till Sverige 

(Knocke, 2000; Borevi, 2011, eller Srömblad & Adman, 2010). Den största delen av 

litteraturen studerar integration av gruppen ”utlandsfödda”. Ludborg (2013) visade att 

personer som kom från ett land som är mer kulturellt avlägset från Sverige hade det mycket 

svårare att integreras på arbetsmarknaden. Vad som menas med ett stort kulturellt avstånd kan 

givetvis diskuteras, men Lundborg menade att detta framförallt gäller länder i mellanöstern. 

Då denna undersökning bygger på antaganden som gjorts i tidigare forskning har 
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urvalskriterierna anpassats för att reflektera de grupper som studerats tidigare. 

Respondenterna i denna undersökning skall därför vara födda utomlands, utanför Europa, men 

ha flyttat till Sverige någon gång i sitt liv. Om möjlighet gavs skulle även respondenter med 

ursprung i mellanöstern väljas framför respondenter från andra delar av världen på grund av 

Lundborgs fynd angående integration och ”kulturellt avstånd” (2013). Med hänsyn till 

undersökningens begränsningar i framförallt tid är urvalet, utifrån dessa kriterier, endast 

baserat på tillgänglighet. Det bör även nämnas att fler av respondenterna kontaktades utifrån 

rekommendationer från andra respondenter, vilket innebär att då dessa respondenter är 

anknutna till varandra i olika grad kan deras svar inte antas vara helt oberoende från varandra. 

Detta har beaktats genom varsamhet i analysen när likheter i svaren mellan dessa särskilda 

respondenter uppstått. När dessa svar var relevanta för analysen har dessa även noterats för 

läsaren. 

3.3 Deltagare 

Deltagarna bestod av två kvinnor och sex män. De åtta personerna hade olika ursprung, 

åldrar, utbildningar och olika typer av visum, uppehållstillstånd och medborgarskap (tabell 1). 

Alla erbjöds anonymitet men endast en av respondenterna ville vara anonym (respondent G) 

och ville heller inte bli inspelad, varpå inga transkriberingar från denna intervju har kunnat 

göras. Med hänsyn till respondenterna är alla namn ändrade. 

 

Tabell 1. 

Respondent: A B C D E F G H 

Ålder: 23 27 27 29 32 32 35 61 

Juridiskt kön: Kvinna Man Man Man Kvinna Man Man Man 

Utbildning 

(år): 

17 16 10 16 12 24 16 16 

Härkomst: Uganda Pakistan Gaza Palestinsk 

flykting 

från Syrien 

Gaza Brasilien Pakistan Palestinsk 

flykting från 

Syrien 

Vistelsetid 

(år): 

9 5 3 2 3 2 5 25 

Medborgarska

p: 

Medborga

re 

Studievisu

m 

Permane

nt 

uppehålls

-tillstånd 

Permanent 

uppehålls-

tillstånd 

Permane

nt 

uppehålls

-tillstånd 

Sambovisum 

(arbets- och 

uppehållstillstån

d) 

Arbetstillstå

nd 

Medborgare 

 

Denna grupp deltagare innehöll en någorlunda stor variation av respondenter. De hade 

olika livssituationer, ålder och bakgrund. Fördelen med detta var att variablerna kan belysas 

från många olika infallsvinklar.  Då respondenterna var så olika skapades även en möjlighet 

att hitta intressanta likheter mellan dem. Om alla respondenter, trots väldigt olika profiler, ger 

samma svar eller tar upp samma faktorer för integration skulle detta vara mycket intressant. 
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Syftet med undersökningen är att undersöka faktorerna som bidrar till självupplevd 

integration, och ett mer varierat urval bör kunna erbjuda fler möjliga faktorer samt fler 

kombinationer av de tre variablerna som ligger till bakgrund för intervjuguiden. På grund av 

detta anses urvalet kunna erbjuda ett brett material till analysen. Däremot finns det fler 

aspekter av urvalet som hade passat bättre för detta syfte. I och med ett varierat urval förloras 

möjligheter att isolera faktorerna från andra möjliga förklaringar. En skillnad eller en likhet 

mellan respondenterna kan likväl förklaras av skillnader och likheter i deras bakgrunder, ålder 

eller utbildningsnivå. Ett urval med respondenter med liknande profiler, där endast 

kombinationen av de tre variablerna skiljer sig, hade kunnat möjliggöra detta. Detta hade med 

fördel bestått av lika många personer som har och inte har jobb, där lika många av dessa 

deltar eller inte deltar politiskt, samt med en spridning i hur många som anser sig integrerade.  

Med ett sådant, mer skräddarsytt urval hade även de källkritiska kriterierna beaktats 

närmre. I denna undersökning, och med det slutgiltiga urvalet är det främst det källkritiska 

kriteriet samtidighet som blir problematiskt (Teorell & Svensson, 2007, s.104). Samtidighet 

ifrågasätter respondenternas tidsliga relation till det som skall studeras, vilket här främst gäller 

hur lång tid sedan respondenterna först börjat arbeta och tid sedan känslan av integration först 

uppkom, samt sedan de först deltog politiskt. Med detta i åtanke vore det lämpligt att i urvalet 

ha respondenter som någorlunda nyligen flyttat till och fått arbete i Sverige, vilket står i stark 

kontrast till respondent A och H i detta urval. 

Dessa brister har beaktats i analysen. För att avhjälpa nackdelen med ett varierat urval 

har fokus lagts på de mest återkommande aspekter som respondenterna lyft. Genom att lyfta 

likheterna mellan respondenterna som funnits trots de olika profilerna, kan en antaga att dessa 

aspekter oftast är viktiga i integrationsprocessen. Dessa likheter kan antagas vara oberoende 

av individers bakgrund och på så sätt bidra till forskningen, svagheterna till trots. 

3.4  Procedur 

3.4.1 Material och transkribering 

Materialet samlades in i form av inspelningar samt anteckningar från intervjuerna. I 

anteckningarna noterades citat som uppfattades innehålla särskild mening, direkta svar på 

viktiga frågor, följdfrågor från intervjuaren, viktiga faktorer för integration, andra variabler 

och tidpunkter för alla anteckningar som skulle komma att användas för att underlätta 

transkribering. Efter intervjuerna sammanfattades framförallt vad som sagts om 

undersökningens fyra variabler, men även andra viktiga variabler eller relevanta undantag. 

Under materialinsamlingen påbörjades samtidigt transkriberingen och en begynnande analys. 
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Då transkribering är en process som ofta tar mycket tid transkriberades enbart de delar 

som innehöll relevanta citat och resonemang. Det som sållades ut och inte transkriberades var 

bland annat upprepningar eller sådant som inte innehöll information som var relaterat till 

undersökningens syfte. Ett exempel på detta är respondent B:s exempel på vad hans svenska 

vänner hjälpt honom med, då han pratade några minuter om svenska snapsvisor och 

”gasquer”. I anteckningarna noterades att detta ämne berördes och vad detta representerade: 

att svenska vänner kan bidra med kunskap om omvärlden, men i slutändan transkriberades 

inte denna sekvens på grund av att exemplet inte tillförde mycket till analysen. Nackdelen 

med att inte transkribera allt som sagts är att viktiga avsnitt kan utebli och att analysen 

försvåras. En avvägning gjordes mellan dessa nackdelar och tidsaspekten. För att 

ackommodera för detta problem genomfördes analysen med stor varsamhet och för varje ny 

variabel som verkade vara av intresse i materialet granskades anteckningarna på nytt varpå 

delar av materialet lyssnades igenom igen. 

Transkriberingen genomfördes med minimal justering för att hålla det skrivna materialet 

så likt det inspelade som möjligt, men med hänsyn till utskriftens läslighet och respekt för 

respondenterna. Detta innebar små justeringar för grammatiska och språkliga otydligheter 

men utan tolkning av materialet. I sammanfattning och analys är det endast det manifesta 

innehållet i materialet som har använts, men i transkriberingen innehåller noteringar för 

pauser och betoningar. Detta tillför väldigt lite men tar heller ingenting ifrån analysen och har 

därför behållits. 

3.4.2 Analysverktyg 

För att analysera materialet har i huvudsak kartläggningsmetoden använts (Esaiasson, 

2003). Materialet systematiserades och sammanfattades även inför analysen med hjälp av ett 

fåtal olika tekniker. Först kategoriserades och koncentrerades materialet, följt av en 

kartläggning av respondenternas svar och relationerna mellan de viktiga aspekter som hittats. 

Endast det manifesta innehållet i materialet användes i sammanfattningarna och analysen. 

Genom att kategorisera materialet underlättas struktureringen av kvalitativ data (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s.219; Esaiasson, 2003). Med hjälp av de teman som låg till grund för 

intervjuguiden skapades kategorier som intervjumaterialet kunde delas in i. Under arbetets 

gång skapades även fler kategorier utefter nya upptäckter i materialet men främst utefter 

återkommande teman i respondenternas svar. De första kategorierna utgick från de teman som 

intervjuguiden byggde på: sysselsättning, politiskt deltagande, social integration samt 

självupplevd integration. De kategorier som tillkom skapades genom en noggrann genomgång 
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av sammanfattningarna av intervjuerna (där alla nya variabler hade noterats för varje 

intervju). För varje unik variabel scannades alla anteckningar från de olika intervjuer, för att 

undersöka om denna variabel hade tagits upp på något liknande sätt hos dem. Vid varje 

antydan till att samma variabel hade berörts transkriberades denna del av intervjun och 

granskades för att se om denna platsade i kategorin. De kategorier som i slutändan bildades 

var de som på något sätt togs upp av minst två respondenter. De faktorer som nämndes av 

max en respondent tillkommer istället som ”intressanta undantag” i diskussionsdelen. 

Koncentreringen av materialet innebar inte att svaren tolkades utan endast sammanfattades.  

Kartläggningsmetoden innebär att fenomenet som studeras kartläggs i detalj, med fördel 

med hjälp av ett schema eller ”träd” (Esaiasson, 2003). I denna analys har ett schema likt ett 

kausaldiagram ställts upp utifrån respondenternas svar för att tydliggöra variablernas relation 

till varandra. Dessa svar och variabler är desamma som placerades in i kategorier i det tidigare 

steget och redan där bedömts relevanta för forskningsfrågan. 

Valet av intervju som metod medför en del svårigheter, varav det största problemen är 

objektivitet och forskareffekten. Objektivitetsproblemet innebär svårigheten att som forskare 

lämna sina personliga föreställningar eller förväntningar utanför intervjusituationen. En metod 

för att avhjälpa detta är att låta fler forskare transkribera det inspelade materialet. Denna 

möjlighet fanns inte till denna undersökning, varpå endast en varsamhet om de egna 

förväntningarna har kunnat användas för att motverka problemet. Dessa effekter kan vara 

olika stora beroende på situationen och personerna inblandade. 

4. Analys 

Analysen är strukturerad i två delar. Den första delen presenterar både de fyra första 

variablerna (figur 1), samt de fem som tillkom efter kategorisering av respondenternas svar. 

Det vill säga variablerna språk, relationer till svenskfödda, tillhörighet, kultur samt 

motivation. I den andra delen diskuteras dessa variabler i relation till varandra, mer ingående 

hur de relaterar till de antaganden som tagits upp i 2.6, och hur dessa nya insikter kan bidra 

till fenomenet integration. Trots de varierade bakgrunder som representerades i urvalet hade 

de flesta av respondenterna liknande upplevelser av de undersökta variablerna. I tabell 2 ges 

en överblick över de första variablerna som undersökts. 

4.1 Analys Del 1 
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Tabell 2 

1 

Respondent 

2 Typ av 

arbete 

3 Politiskt 

deltagande 

4 Socialt nätverk bidrar 

med 

5 Självupplevd 

integration 

6 definition av integration 7 Viktigast för 

integration 

A Studier Deltagit Information och uppmuntring 

 

Välintegrerad Att alla har samma rättigheter och 

villkor, både lagstadgade och sociala 

(”hur man skall föra sig”) 

Relationer 

Språk 

B Deltid Ej deltagit - Välintegrerad Inte känna sig exkluderad, 

Alla ska kunna umgås med alla, 

 

Relationer 

Språk 

C Arbetar 

inte 

Deltagit Information Någorlunda 

välintegrerad 

Att vara en del av samhället, kulturen 

och traditionerna 

Relationer 

Språk 

Motivation 

D Arbetar Partimedlemskap - Någorlunda 

välintegrerad 

Att kunna uttrycka sig, jobba, umgås 

med svenskar 

Förstå och kunna ta del av kulturen 

 

Arbetet 

Språk 

E Arbetar Ej deltagit - Välintegrerad Att alla har samma känslor för sitt land 

Att alla lever på samma sätt och 

tillsammans 

Arbetet 

Språk 

Relationer 

F Arbetar Deltagit Rekrytering Någorlunda 

välintegrerad 

Att ha verktygen att kunna navigera i 

samhället 

Tillhörighet 

Relationer 

G Arbetar Ej deltagit Rekrytering Inte integrerad Att ha samma kultur eller att 

kompromissa mellan kulturerna 

Respekt 

Språk 

H Arbete Organiserat Information Någorlunda 

välintegrerad 

Att inte vara exkluderad från 

samhället, 

Att känna tillhörighet 

Tillhörighet 

Respekt 
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4.1.1 Sysselsättning 

Nästan alla respondenter hade vid någon tidpunkt haft ett arbete i Sverige, men 

omfattningen och karaktären av dessa arbeten skiljde sig mycket åt. B och G har båda arbetat 

på deltid vid sidan av sina studier men då G fortfarande arbetar har han placerats i kategorin 

”arbetar” medan B placeras i ”deltid”. E kombinerar två deltidsarbeten och är därför också 

placerad i kategorin ”arbetar”. Respondent C har endast arbetat två månader utav sin tid i 

Sverige och placeras därför i kategorin ”arbetar inte” (kolumn 2, tabell 2). 

4.1.2 Politiskt deltagande 

De flesta respondenterna ansåg sig ha alla möjligheter att deltaga politiskt, och hade 

deltagit politiskt någorlunda olika utsträckning (kolumn 3). I vilken utsträckning 

respondenterna har röstat i val har inte kommenterats då detta inte är den typ av politiskt 

deltagande som ämnas undersökas och har inte heller varit i fokus i den litteratur som 

undersökningen utgått ifrån. Det bör dock nämnas att alla respondenter som haft rösträtt har 

utnyttjat den rätten. Nästan alla respondenter har deltagit politiskt minst en gång i form av 

deltagande i en demonstration. H har själv anordnat demonstrationer, och D är aktiv i ett 

politiskt parti. Respondenternas svar har kategoriserats i ”Deltagit” för de som deltagit minst 

en gång, ”Organiserat” för den som anordnar politiska demonstrationer och aktioner, samt 

”Partimedlemskap”. Av de som deltagit politiskt har ingen bekräftat antagandet att ett socialt 

nätverk är nödvändigt för politiskt deltagande utan snarare pekat mot den egna viljan att söka 

upp politiken. 

4.1.3 Social integration 

För att beskriva kopplingen mellan social integration och politisk integration fick 

respondenterna svara på frågor om deras umgänge och relationer till personer med bakgrund i 

Sverige. Dessa frågor skulle ta fasta på om respondenterna hade några typer av nära relationer 

med personer födda i Sverige, hur dessa relationer såg ut samt ge en bild av personens sociala 

nätverk. I intervjuerna lades mest fokus på hur respondentens politiska deltagande knöt an till 

deras sociala nätverk med frågor i stil med ”Hur blev du först engagerad i…?” eller ”Gick du 

själv på…?” för att utröna om deras relationer påverkade deras deltagande. De fick inga 

frågor om hur många individer som ingick i deras sociala nätverk är då detta inte bedömdes 

relevant för undersökningen. Det var istället relevant hur deras deltagande påverkats av deras 

umgängeskrets. Syftet med frågorna i anknytning till denna variabel var att undersöka 

relationen mellan det sociala nätverket och politiskt deltagande. 
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En variabel som bildades efter återkommande svar som respondenterna tog upp själva 

var relationer till svenskfödda, vilken här hållits skiljt från social integration. Social 

integration är i denna studie definierat efter dess relation till politisk integration, medan 

variabeln relationer inkapslar flera olika betydelser från olika respondenter. 

I kolumn 4 presenteras respondenternas svar på det sociala nätverkets betydelse för 

deras eget deltagande. Begreppet ”rekrytering” innebär att någon från respondentens nätverk 

har tagit med denne eller tagit initiativ till att tillsammans deltaga politiskt. De tomma cellerna 

innebär att det sociala nätverket ej bidragit till respondentens deltagande antingen på grund av 

att inget politiskt deltagande förekommer inom nätverket, eller att respondenten inte har 

tillgång till ett integrerat socialt nätverk. För respondent G gäller det speciella undantaget att 

det förekommit rekrytering till politiska evenemang men nätverket ändå inte är integrerat på 

grund av att respondenten, enligt egen utsago, inte alls träffar svenskfödda. 

4.1.4 Självupplevd integration 

 

Variabeln självupplevd integration gav ett oväntat resultat. Oavsett bakgrund, vistelsetid 

i Sverige, eller arbete uppfattade nästan alla respondenter sig som välintegrerade. Undantaget 

var G som inte ansåg sig integrerad alls, samt D och H som ansåg sig till viss del integrerade 

men angav speciella förutsättningar för deras syn på sin integration. 

Hur integrerade respondenterna uppfattade sig var relativ utifrån deras egna definitioner 

av fenomenet (kolumn 6, tabell 2). För att undersöka hur integrerade respondenterna kände 

sig fick de först frågan vad integration innebär för dem, vilket sedan följdes av ”Hur väl 

tycker du att [din definition av integration] stämmer överens med din situation?”. Ett exempel 

på detta är C, som bland annat definierade integration som “to involve in the community, not 

only in daily life but in all aspects of the community” (C, 2 min) besvarade frågan med ”First, 

even [though] I'm involved I face eh...challenges...” (C, 4 min.). Detta sammanfattades därför 

som ”Någorlunda välintegrerad” (kolumn 5). Även respondent D, som själv anser att han har 

väldigt goda förutsättningar för att bli integrerad men inte riktigt uppfyller de lite högre krav 

som han ställde på integration, placerades i samma kategori. Inom denna kategori är varje 

beskrivning olik den andra. Ett exempel på detta är respondent H som är den enda som 

uttryckte att han, som palestinsk flykting från Syrien, inte kan känna sig fullt integrerad förrän 

han har möjlighet att återvända till Palestina (H, 3:30 min). Det som förenar de olika 

beskrivningarna är att alla respondenterna anser sig välintegrerade ”men” att något saknas. 
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Begreppet ”Välintegrerad” används här sammanfattande för de respondenter som svarat 

med självklarhet att de känner sig integrerade. Då respondenterna utgår från så olika 

definitioner kan deras svar heller ej rangordnas utan endast kategoriseras samt att deras 

uppfattning om sin integration inte nödvändigtvis behöver överensstämma med något 

objektivt mått över integration, men detta är heller inget som denna undersökning ämnar 

kartlägga. 

Ett annat slående resultat var de olika sätt som respondenterna valde att beskriva 

”integration”. Först fick respondenterna frågan om sin syn på integration, vilket producerade 

olika svar. När de senare under intervjuerna fick frågan om vilka faktorer som är viktigast för 

integration, det vill säga vilka faktorer som leder till integration på det sättet som de definierat 

den, gav de väldigt liknande svar. Svaren på denna fråga har delats in de fem variabler som 

här kallats för språk, relationer, tillhörighet, kultur samt motivation, och följer nedan. Några 

av dessa finns även representerade i kolumn 7 i tabell 2.  

4.1.5 Språk 

Språket var det enda av dessa återkommande teman som berördes av samtliga 

respondenter. För att förenkla dessa varierade svar har dessa sammanfattats i en egen tabell 

(tabell 3). Respondenterna tog ställning till hur viktigt det var att kunna tala svenska för att 

integreras. Denna variabel benämndes som ”viktig”, ”fundamental” och som viktigt för att 

den leder till andra viktiga faktorer för integration. Det bör även noteras att respondenterna 

hade olika kunskaper i det svenska språket och flera av intervjuerna genomfördes på engelska. 

Detta har även noterats i tabell 3 nedan där ’0’ representerar svenska, och ’1’ engelska. 

En majoritet av deltagarna ansåg att språket var viktigt för integration genom att språket 

bidrar med andra viktiga faktorer eller leder till andra faktorer som i sin tur bidrar till 

integration. Dessa var ”att kunna föra sig i samhället”, ”tillhörighet”, ”att förstå vad som sker 

i sin omgivning”, ”förstå sin omvärld”, ”sysselsättning” samt ”umgänge med svenskar”. 
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Respondent: Språk Språkets roll i integrationen: 

A 0 Språket är viktigt för att man ska kunna ”föra sig i samhället” 

B 1 Språket är viktigt för att kunna känna tillhörighet 

C 1 Att inte kunna språket kan vara ett hinder för integration eftersom 

man inte förstår vad som händer ”runtomkring” 

D 0 Språket är viktigt för integration eftersom det hjälper en att förstå 

sin omvärld men också för att kunna umgås med svenskar 

E 0 Språket är viktigt för att få ett jobb, men jobbet är viktigt för att 

kunna öva på språket. Språket är också viktigt för att kunna lära 

känna svenskar 

F 1 Språket är inte viktigare än ”andra delar av integrationsprocessen”, 

men är ett viktigt verktyg för att navigera det svenska samhället 

G 1 Språket är fundamentalt för integration 

H 0 Språket är viktigt, men inte fundamentalt 
Tabell 3, språk 

4.1.6 Relationer 

Relationer till svenskfödda togs i intervjuerna upp som en del av slutmålet för 

integration eller som en väg till integration. Alla respondenter berörde ämnet och flera 

nämnde att de ansåg att det för integrationsprocessen var viktigt med framförallt nära 

relationer till svenskar. Exempel på det senare är respondent F som hade följande att säga om 

vad det för hans syn på integration innebar att ha en svensk flickvän. I detta citat berättar han 

att det var hans flickvän som tagit med honom på de demonstrationer han varit på i 

Stockholm. F anser att ha en nära anknytning till någon som har bott i Sverige längre 

underlättar integrationen på alla områden. Denna relation har därför en betydelse för F:s 

integration. 

 

“…so it would be mainly though her that I would participate. I think as well 

that having someone that is very closely linked to you, that knows more about the 

history of the country and knows more about the city, this is also a very good way 

of integrating, so you integrate through this person…like in whichever areas [of 

integration] that we mentioned” (Respondent F, 37:11 min). 

 

Flera av respondenterna tog även upp umgänge eller relationer som en del av 

innebörden i integration. Respondent B var en av dessa. B definierade integration bland annat 

som att ”inte känna sig socialt exkluderad”. Han blev tillfrågad om hur han upplevde sin 

integration och svarade följande. 
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”I don’t feel excluded, basically. […] Very few people from my country feel 

that they are integrated completely. […] most of them… they have a social circle 

just limited to their society. Like if they're from Pakistan they… they meet just 

pakistani people, that's it. They just don't... like meeting...or they, cannot, or 

they won't meet other people. […]I can point at like four or five people, who are 

my close friends, and they're integrated as well, but… just because they 

have...jobs here, professionally, and they work full time and they like meeting 

people. Simple as that.” (19:42 min) 

 

Det som skiljer respondent B och de andra vännerna som han uppfattar som integrerade, 

från de som inte är det, är att de har heltidsjobb i Sverige, har sociala kretsar som sträcker sig 

utanför den egna nationaliteten samt gillar att ”träffa människor”. 

4.1.7 Tillhörighet 

Under temat ”tillhörighet” sorterades tre typer av uttalanden som yttrades av fem av 

respondenterna. Dessa var uttalanden som uttrycke att de känner sig hemma i samhället de bor 

i, om förändringen från att känna sig utanför eller exkluderad och känslan av att komma in i 

ett sammanhang. Den första typen av uttalanden kom från bland annat respondent E och H. E 

beskrev varför hon ansåg att hon är mer integrerad än andra: 

 

”Det finns många människor som [har bott] här i Sverige [längre] än mig, 

mer [än] tre år, mer [än] fem år, sex år. Men jag känner ändå att 'jag är del i den 

här…', ja, jag är en del av Uppsala, mer än... många människor här.” (31:52 

min). 

 

Respondent H sa: ”När man ska integreras med samhället, man [tycker] att det 

samhället är [sitt] samhälle” (3:31 min). Respondent E förklarar sig ha en högre nivå av 

integration med en starkare känsla av tillhörighet till Uppsala, där hon bor. Om denna känsla 

är detsamma som integration eller om det är en konsekvens av det framgår dock inte. 

Respondent B och F talade istället om en rörelse mot att inte känna sig utanför. Nedan 

följer exempel från respondent F: 
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”… what was good when I moved to Stockholm, because I felt that I was in 

a much more international city. Because Uppsala is a very...student city. So I.. I 

felt always that I was kind of an outsider, […] like I shouldn't be there. 

[Stockholm] was a more international city...it was easier to meet people from my 

age maybe... So first of all it was very good in that sense, that I had...for example I 

had a football team, […] So I had some activities, so I felt that I kind of blended in 

much better...and then of course getting a job." (41:49). 

 

Den sista typen av uttalden om tillhörighet yttrades av respondent A. Efter att ha blivit 

tillfrågad vad hon ansåg var viktigast för integration svarade hon, förutom språket, att: ”sen 

också att såhär... att få komma in i de här sammanhangen där folk umgås” (40:20). Alla dessa 

uttalanden bedömdes handla om tillhörighet och sorterades därför i denna kategori. Detta 

tema var ett av de mest återkommande och tillhörighet var ett fenomen som de flesta 

respondenter ansåg antingen vara målet för integration eller en väldigt viktig faktor för 

integration. 

4.1.8 Kultur 

Kultur togs upp av nästan alla respondenter, men med tre olika infallsvinklar. Ungefär 

hälften av respondenterna tog upp vikten av att förstå, ha kunskap om eller vara delaktig i den 

svenska kulturen. En tredjedel av respondenterna tog upp vikten av att kompromissa mellan 

den svenska kulturen och kulturen som den utlandsfödde fört med sig, samt att det måste 

finnas en ömsesidig respekt för båda. Exempel på den första typen kom från respondent D: 

 

"Man kan uttrycka [sig]... på bra sätt. Man kan jobba. Man kan förstå 

kulturen, inte bara prata svenska. Det finns skillnad mellan [att]... prata språket 

och [att] förstå kulturen. Integrerad... integration betyder… ja, för mig kulturen, 

jobbet, familjen, livet. Umgås med mina kompisar till exempel, fira på... med dem 

på julen, fira med dem på... på allt, som tillhör ett samhälles kultur." (1:33 min). 

 

Ett avvikande resonemang kom från respondenterna B och G. De talade om hur 

kulturen kan stå i vägen för integration. Båda respondenterna ansåg att om det uppstår 

en kulturkrock där individens hemkultur kommer i konflikt med den nya kulturen, så 

kan individen behöva välja mellan dessa. Respondent B sa följande: 
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"Some people forget about their religion and...their traditions, like me. And 

that's why they are easily integrated too. Others...they're still stuck there...that's 

why it's hard for them. I don’t think the job is a problem…the problem is…the 

cultural chock. That that is the biggest problem for integration.” (40:43 min) 

4.1.9 Motivation 

Sex av respondenterna tog upp motivation som en viktig faktor för integration och 

menade att oavsett individens förutsättningar så krävs motivation för att integreras. Detta tema 

var inte prioriterat hos någon av respondenterna när de talade om faktorer för integration, men 

lades fram som en fundamental förutsättning för all vidare integration. Respondent A talade 

om att rasism kan leda till bristande motivation och vad detta kan leda till: 

 

"Om du vet att den gruppen du tillhör... om du är flykting eller om 

du...'whatever reason you moved here’... om du får bilden av media att den 

gruppen också attackeras utifrån vårt samhälle, då har du inget intresse av att ta 

dig an Sverige. [...] 'They already hate me, before I even...said 'hello’''. (42:50) 

 

Ett annat resonemang som två av respondenterna tog upp var hur motivation är 

mekanismen för all vidare integration, och att motivation kan kräva vissa specifika 

förutsättningar. 

 

"[Not having a job] is an extra stress […] like 'how are you gonna pay your 

bills?' and 'how're you gonna pay for your food for next month' […] that's gonna 

make you stressed, and in that stress you will start looking for opportunities to 

find out... the solution for that problem. And in all that process, you forget about 

integration. That's what has happened with a lot of my friends and study mates. 

But it's their mentality as well. So...I would blame them, they could have 

integrated easily. But...they didn't choose to." (Respondent B, 39:33 min) 

 

Respondent B säger att arbetslöshet kan skapa stress som tar tid från integration, men 

anser att det ändå handlar om det egna valet, och det är möjligt att integreras även utan ett 

arbete. Med andra ord kan arbetslöshet vara en bidragande faktor till bristande motivation. 

Respondent C, som bodde på ett asylboende i väntan på uppehållstillstånd lade till fler steg i 
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detta resonemang. Han hävdar att inte många väljer att göra som honom och aktivt söker upp 

sätt att integreras på, på grund av att de är upptagna med att oroa sig över vissa saker. 

 

”Not all the people do this because the people is thinking about [their 

families] […] They fear that money…for things, come first. Second, they have 

their families in a war. […] [Waiting for asylum will] not encourage you to learn 

the language.” (25:24 min) 

 

“Because your mind is not focused to study, and you don’t know if you will 

be here or not. [...] the other fifty percent is looking for address, for a place to be 

living, looking for a school to accept you.” (29:41 min) 

 

Dessa båda citat skulle kunna sammanfattas som ”stress”. Stressen av att inte ha ett 

jobb, tillräckligt med pengar, stress över att inte veta om en får stanna i Sverige och oro över 

familjemedlemmars situation, kan leda till att en inte har tid eller ork att vilja integreras. 

Respondent C kallade dessa förutsättningar för “basic rights” (18:01) och menade att dessa 

innebär att ha vetskap om uppehållstillstånd, personnummer, ett boende (en adress), samt 

pengar att röra sig med. Personnummer och adress är förutsättning för att kunna ta del av 

samhället, respondent C tog upp medlemskap på gym som ett exempel på detta. Det bör dock 

nämnas att respondent C, även innan han fick ett personnummer och uppehållstillstånd, ändå 

aktivt letade upp sätt att integreras på, han utgör därför ett undantag. 

4.2 Analys del 2 

Hur förhåller sig då dessa variabler till varandra? Som lyfts tidigare i texten har forskare 

gjort olika antaganden om samband (figur 1). Enligt dessa skall sysselsättning leda till vidare 

integration, social integration skall föregå politisk integration genom dess påverkan på 

individens sociala nätverk. Då dessa antaganden ligger till bakgrund för intervjuerna berörs 

dessa först, därefter diskuteras de övriga teman som uppkom. 

4.2.1 Om sysselsättning och integration 

Forskarna har tidigare utgått från att sysselsättning är en förutsättning för, samt leder till 

vidare integration. Det skulle i denna undersökning innebära att alla respondenter som har 

haft ett arbete skulle uppfatta sig själva som integrerade samt att de respondenter som inte har 

arbetat inte skulle känna sig integrerade. Så var dock inte fallet utan flertalet aspekter som 
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talade mot antagandet presenterades. Bland annat hade inte alla respondenter som upplevde 

sig som välintegrerade haft arbete. Därför finns sannolikt andra mekanismer som leder till 

integration utöver sysselsättning. Från den grupp där förhållandet är omvänt, där individen 

arbetar men inte upplever sig som integrerad, går samma resonemang att utröna. Dessa två 

kombinationer av variablerna sysselsättning och självupplevd integration strider mot de 

antaganden som gjorts om deras relation och visar därför på två slutsatser: (1) sysselsättning 

är inte en förutsättning för integration, samt (2) sysselsättning i sig självt leder inte till 

integration. Resultaten utesluter dock inte att sysselsättning tillför någon variabel som i sin tur 

är viktig för självupplevd integration. 

Hur viktigt är variabeln sysselsättning för självupplevd integration? Två av 

respondenterna, D och E, säger att sysselsättning är den viktigaste faktorn för integration. 

Fyra av respondenterna, A, C, G och H, anser inte att sysselsättning är viktigt för integration. 

F och B befinner sig däremellan med särskilt intressanta resonemang. F ansåg att ingen del av 

integration är viktigare än en annan, men när han sedan jämförde två olika arbeten han hade 

haft i Sverige så var det tydligt att de hade haft stor påverkan på hans uppfattning om sin 

integration. B däremot, sa först att sysselsättning är väldigt viktigt för integration, men tog 

senare uttryckligen tillbaka påståendet: ”I don’t think the job is the problem…”(41:04 min), 

"Job...yes...I would take that [statement] back…” (42:22 min). 

De flesta av respondenterna tyckte antingen att sysselsättning är viktigast för 

integrationen eller inte viktigt alls (där F och B utgör det särskiljda undantaget). De argument 

som angavs till varför sysselsättning var viktigt var dock övervägande samma argument som 

användes för att sysselsättning inte var viktigt. Det vill säga det som skiljde grupperna åt var 

deras syn på om sysselsättning bidrog med vissa faktorer, inte vilka dessa faktorer var. 

Ett av argumenten för sysselsättningens betydelse för integration var att ett arbete 

medför möjligheter att lära sig språket och den svenska kulturen. Respondent D ansåg att ett 

arbete gjorde detta bättre än umgänge med vänner, med motiveringen att en pratar mer 

svenska på arbetsplatsen än på fritiden. Ett annat argument var att genom ett arbete tvinga 

personer att umgås med svenskar på arbetsplatsen, arbetet lär personer hur det ”svenska 

systemet” fungerar samt att personer, genom arbetet, får kontakt med omvärlden och förstår 

bättre vad som händer i sin omvärld. Dessa argument, att ett arbete leder till bättre 

språkkunskaper, bättre förståelse av kulturen och omvärlden, bättre förståelse för ”systemet” 

samt mer umgänge med svenskar, är några av de faktorer som övriga respondenter tog upp 

som viktiga för integration utan att särskilt påstå att dessa kommer från sysselsättning. Utifrån 
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detta kan slutsatsen dras att sysselsättningens betydelse för integration ligger i dess egenskap 

som förmedlare av andra faktorer. 

Vad ansåg då dessa respondenter att de för integrationen viktiga faktorerna kom ifrån 

om inte från sysselsättning? Svaret på denna fråga är relationer till svenskfödda, och förklaras 

under rubriken, Variablernas betydelse för självupplevd integration. 

4.2.2 Om social integration och politiskt deltagande 

Om kopplingen mellan social- och politisk integration antogs det att politiskt deltagande 

föregås av socialt nätverk, eftersom mekanismen politisk rekrytering kräver att politiska 

nätverk kommer i kontakt med individens sociala nätverk (Strömblad & Adman, 2010). 

Endast en av respondenterna som hade deltagit politiskt hade enligt egen utsago gjort det på 

grund av rekrytering, de övriga angav att de ibland får information eller uppmuntring genom 

sina nätverk på social media, men hävdade att deras politiska engagemang kommit från en 

inre drivkraft att engagera sig i frågor de ansåg var viktiga. Två av dessa respondenter uppgav 

att deras engagemang börjat i hemlandet och att de endast tagit upp engagemanget igen när de 

kommit till Sverige. 

Strömblad och Adman (2010) undersökte, som nämnts tidigare, individer aktiva i 

etniska föreningar och mekanismerna som måste finnas inom föreningen för att dessa 

individer även ska engagera sig politiskt. Denna undersökning har inte använt sig av samma 

urval av individer, vilket skulle kunna vara orsaken att ingen relation mellan social integration 

och politisk integration hittades. Däremot är själva mekanismen som Strömblad och Adman 

beskiver av social karaktär, och innebär att om individen skall integreras politiskt behöver den 

komma i kontakt med politiska nätverk som rekryterar den till politiskt deltagande. Denna 

mekanism bör därför gälla även för individer utanför föreningar på det viset att om en individ 

inte kommer att deltaga politiskt utan att komma i kontakt med politiska nätverk. Den andra 

mekanismen som Strömblad och Adman hittade var att föreningen måste förse sina 

medlemmar med ”kommunikativa och organisatoriska färdigheter” (egen översättning, 2010). 

Huruvida respondenterna i denna undersökning besitter dessa färdigheter har inte undersökts 

vilket även skulle kunna vara en förklaring till det avvikande resultatet. Dessa mekanismer 

förklarar dock ej de respondenter i urvalet som engagerat sig politiskt utan att först blivit 

rekryterade. Strömblad och Adman hävdar inte att dessa mekanismer är de enda som förklarar 

politisk integration och att denna undersökning har hittat andra förklaringar säger därför 

mycket lite om deras antaganden. 
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Social integration kan bidra till politisk integration, vilket även visades i respondent F:s 

utsaga om sitt deltagande, men även andra faktorer kan ligga bakom politiskt engagemang hos 

utlandsfödda. I detta urval uppgav de flesta att engagemanget kom från en egen drivkraft att 

söka upp politiska aktiviteter. Att den större delen av urvalet uppgav denna orsak skulle kunna 

förklaras av att flera respondenter är anknutna till varandra i olika mån och därmed kan svaren 

inte betraktas fullständigt oberoende från varandra. Respondent C, D och G, som alla deltagit 

politiskt på olika sätt har alla varit engagerade i ett integrationsprojekt i Uppsala. D och G 

kontaktades på rekommendation från respondent C. Detta är relevant då det går inte att 

utesluta att det finns något i deras relation till varandra som förklarar deras liknande svar. 

Övriga respondenter som uppgav detta svar har ingen relation till varandra. 

Hur viktiga är då dessa variabler för självupplevd integration? Ingen av respondenterna 

angav politisk integration eller politiskt deltagande som viktigt för deras uppfattning av 

integration. Detta antyder att politisk integration må vara eftersträvansvärt och en viktig del 

av integration (Strömblad & Adman, 2010), men inte en viktig faktor för självupplevd 

integration. Ett problem med denna tolkning är det begränsade urvalet. Flera av de 

respondenter som hade deltagit politiskt hade blivit engagerad för tillräckligt lång tid sedan att 

samtidigheten kan ifrågasättas. Många av respondenterna hade väldigt vaga minnen av hur de 

först kom i kontakt med politiken varpå få följdfrågor kunde ställas om denna variabels 

betydelse för självupplevd integration. Ett annat problem uppstod i och med definitionen på 

politisk integration som valdes. I enlighet med tidigare forskning beskrevs den som politiskt 

deltagande (som Bengtsson (2006) beskrev som alla sätt att agera politiskt), samt vilka 

möjligheter respondenterna ansåg sig ha att deltaga. Denna definition skulle kunna vara för 

bred. Flera av de som hade deltagit hade ibland endast gått på en demonstration, en 

deltagandeform vilken kan ha liten betydelse för att respondenten själv ska kunna beskriva 

dess relation till andra variabler. Respondenterna lade heller ingen större vikt vid denna typ av 

deltagande, vilket stödjer detta antagande. Respondenterna uppgav inte att de hade bristande 

möjligheter att deltaga. 

Resultatet hade även kunnat se annorlunda ut om definitionen av social integration 

gjorts annorlunda. Bengtssons definition var att ”medlemmarna i en grupp binds samman 

genom utbyte av meningar” (2006, s.9), här begränsades den till att innebära ett integrerat 

socialt nätverk, då detta knöt an till de antaganden som presenterades (figur 1). Bengtssons 

definition hade däremot lika väl passat in på variabeln som kom att kallas relationer, som i sin 

tur tillskrevs en stor betydelse för självupplevd integration (se 4.2.4). Hade social integration 

definierats annorlunda hade relationen mellan den, politisk integration och självupplevd 
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integration sannolikt fått en annan innebörd. Dessa brister i definitionerna för de båda 

begreppen innebär ett problem för validiteten för detta avsnitt, det vill säga att 

undersökningen inte lyckades undersöka det som avsågs (Bryman, 2011, s.50). 

4.2.3 Återkoppling till forskningsantaganden 

Om de teoretiska antaganden som presenterades i figur 1 har undersökningen visat att 

sysselsättning kan, genom att förmedla andra faktorer, bidra till självupplevd integration och 

att social integration kan bidra till politisk integration. I figur 3 sammanfattas detta vad som 

framkommit i denna undersökning. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 

 

Materialet angav dock inte fullständiga beskrivningar av relationerna mellan dessa 

variabler. Sysselsättning antogs leda till vidare integration och därmed även till social 

integration. Så som social integration är definierat här hittades inget som talade varken för 

eller emot detta antagande varpå pilen mellan dessa lådor är borta. Undersökningen visade att 

sysselsättning kan leda till självupplevd integration genom andra variabler, men gav ingen 

beskrivning av det omvända, om självupplevd integration skulle kunna påverka 

sysselsättning. Hur självupplevd integration relaterar till social integration, i form av ett 

integrerat socialt nätverk är inte heller helt tydligt då denna undersökning inte studerade 

individernas sociala nätverk som en egen variabel och kan därför inte jämföras med de övriga 

variablerna. För att uttala sig om det exakta förhållandet mellan dessa variabler krävs av 

intervjuguiden frågor som undersöker alla möjliga riktningar dessa pilar kan ha och med 

fördel även en strategi för att ta reda på tidsordningen av fenomenens uppkomst. Exempelvis 

kartlägga om självupplevd integration inträffade före politisk integration eller tvärt om. 

Fokus för denna undersökning var inte att utröna alla dessa möjligheter utan att fokusera 

på de antaganden som forskningen gjort tidigare och hur vilken roll de spelar i förhållande till 

självupplevd integration. Emellertid hade en sådan kartläggning kunnat vara värdefull för 
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syftet, att undersöka faktorerna som bidrar till självupplevd integration. Denna undersökning 

hittade inga tydliga relationer mellan självupplevd integration, politisk integration och sociala 

nätverk. Detta innebär inte nödvändigtvis att det inte finns någon relation där, utan att 

frågorna som ställdes inte var anpassade för att undersöka detta närmre. 

4.2.4 Variablernas betydelse för självupplevd integration 

I den första delen av analysen presenterades de olika variabler som var viktiga faktorer 

för självupplevd integration. När respondenterna tillfrågades på vilket sätt eller varför dessa 

faktorer var viktiga visade det sig att många av dessa faktorer hängde ihop. Flera ansåg till 

exempel att språket var viktigt för att det bidrog till en känsla av tillhörighet och att 

tillhörighet i sin tur bidrog till deras uppfattning av integration, eller var essensen av 

integration. Genom att kartlägga hur dessa faktorer relaterar till varandra ökar förståelsen för 

hur de ser ut och hur de påverkar självupplevd integration. Ett exempel på detta är skillnaden i 

hur variabeln språk betraktas i förhållande till integration. Denna variabel uppfattades som 

väldigt central av de allra flesta respondenter, men i figur 4, där dess relation till självupplevd 

integration presenteras med hjälp av pilar, kan en se att den ändå inte är den faktor som har 

störst direkt påverkan på upplevd integration. 

I figur 4 presenteras dessa relationer översiktligt. De variabler som presenteras inom de 

olika formerna är inte desamma som de som lyfts som de viktigaste faktorerna. De som 

presenteras i figur 4 är istället svaren på varför dessa faktorer är viktiga. Den viktigaste frågan 

är hur dessa påverkar integration, men alla orsaker som respondenterna gav hade inte alltid en 

tydlig koppling till integration och har därför inte tagits med i figuren men presenteras som 

undantag längre ner. Av samma orsak är variabeln motivation inte finns med i figuren. Denna 

variabel ansågs inte leda till något annat utan var, enligt dem, fullkomligt fundamental för 

integration. Variabeln kultur som återfinns inte heller i figuren, men två av dess komponenter 

som togs upp finns med. Dessa är respekt för båda kulturer samt kunskap om svensk kultur. 

Varje pil representerar en respondents åsikt eller uttalande av vad de anser vara relationen 

mellan dessa faktorer, och deras innebörd för integration. I Bilaga 2 återfinns figuren i mer 

detaljerad form, där pilarna är markerade med vilken respondent som uttryckt relationen. 
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Figur 4. Karläggning över de viktiga faktorer som leder till självupplevd integration. En pil representerar en 

respondents åsikt. 

 

De relationer som respondenterna pekade ut men som inte gav en uttalad koppling till 

integration var att två personer ansåg att sysselsättning bidrar till en ökad kunskap om 

”systemet” i Sverige, att variabeln språk bidrar till att det är lättare att ”föra sig” i Sverige, 

samt att två personer ansåg att språk bidrar till en bättre förståelse för sin personliga omvärld 

och en person som menade att sysselsättning bidrog till detta. Som figuren visar ansåg de 

flesta att relationer, tillhörighet samt kunskap om svensk kultur vara de direkta faktorerna till 

att uppleva sig integrerad. Flera ansåg att tillhörighet kommer från de relationer en individ 

bildar med de svenskar som är födda i landet, från kunskap i svenska samt direkt från att ha 

ett arbete. 

Två viktiga aspekter som respondenterna tog upp finns dock inte med i figuren då 

koppling mellan dessa och självupplevd integration inte var fullt tydlig. Dessa var motivation 

och aspekten ”kulturkrock”. Motivation presenterades som en oöverkomlig premiss för 

integration och innebar att om en individ inte har intresse eller motivation av att integreras, så 

kommer detta inte att ske. 

På samma sätt presenterades aspekten om en kulturkrock. Respondent B och G ansåg 

båda att en endast kan integreras så långt som den nya kulturen är förenlig med hemkulturen 

och om en kulturkrock uppstår så måste individen välja vilken av kulturerna som den vill 

anpassa sig till. Detta skulle innebära att om det föreligger en kulturkrock eller bristande 

motivation så gäller inga av de relationer som kan funnits i denna undersökning. 
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Dessa två respondenters återgivning av kultur står dock i motsats till en aspekt som 

presenterades av andra respondenter, att en av de viktigaste delarna av integration är 

ömsesidig respekt mellan kulturerna som möts. Detta utvecklades även på av respondent E 

som uttalade att då hennes vänner respekterar hennes kultur, uppstår ingen kulturkrock. 

Hennes uttalande tyder på att respekt mellan kulturerna är det som hindrar kulturkrock, och att 

skillnader i kulturerna möjligtvis inte är så oöverkomligt som respondent B och G uttalat.  

Detta var det enda tillfället som två respondenter som kände varandra båda svarade på 

ett sådant sätt som skiljde sig markant från resten av deltagarna. Här kan därför 

respondenternas oberoende ifrågasättas (Teorell & Svensson, 2007, s.106). Respondent B 

hade särskilt rekommenderat G som respondent då, enligt B:s utsago, de ofta samtalar om just 

integration. Att denna åsikt yttrades av två personer snarare än en utgör dock ingen stor 

skillnad då resonemanget som mest visar på att denna aspekt kan betraktas olika. 

Enligt dessa resonemang kan en se på de relationer som återges i figur 4 som hur de 

viktigaste variablerna påverkar varandra och bidrar till självupplevd integration, men att dessa 

relationer endast gäller om individen är motiverad till att integreras, samt interaktionen med 

omvärlden sker med ömsesidig respekt. 

5. Avslutande diskussion 

Denna undersökning ämnade undersöka vilka faktorer som bidrar till självupplevd 

integration och hur dessa samverkar med varandra. Undersökningen visade att de personer 

som deltagit i denna studie angav språk, relationer till svenskfödda, tillhörighet, kultur samt 

motivation som de viktigaste faktorerna. Antagandet att sysselsättning föregår all vidare 

integration tycktes inte stämma, men det visade sig att om sysselsättning bidrar med vissa 

variabler, så kan denna vara en katalysator för självupplevd integration. Det visade sig istället 

att de faktorer som direkt bidrog till självupplevd integration var främst tillhörighet, kunskap 

om svensk kultur samt relationer till svenskfödda. De övriga variablerna är dock fortfarande 

viktiga, då flera indirekt leder till självupplevd integration (figur 4). Mellan självupplevd och 

politisk integration hittades ingen tydlig koppling och även kopplingen mellan politisk och 

social integration var otydlig. Respondenterna pekade istället på att en egen drivkraft att 

engagera sig i politiska frågor låg bakom deras deltagande. Detta resultat går dock att 

ifrågasätta på grund av samtidighetsaspekten och bristande definitioner som inneburit att det 

som avsågs att undersökas inte var det som faktiskt undersöktes. För att undersöka dessa 

variabler skulle andra definitioner krävas och ett urval som reflekterar dessa definitioner. Till 
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exempel skulle det vara lämpligt att i urvalet ha fler deltagare som är partimedlemmar, då 

denna typ av politiskt deltagande är tydligare än det som undersökts här.  

Kartläggningen visade hur de viktigaste faktorerna kan förhålla sig till varandra, men 

det visade sig även att dessa relationer, så som de beskrivits, endast stämmer så länge 

individen känner motivation samt det föreligger en ömsesidig respekt mellan de olika 

kulturerna. Motivation kan kräva vissa förutsättningar. Respondent C och B berörde att 

bristande motivation kan vara ett resultat av stress över sin situation, men respondent C 

nämnde även praktiska förutsättningar. Han var ensam om att ta upp detta, men då dessa är 

allmängiltiga för de som skall göra sig ett liv i Sverige, bör detta gälla för all. Dessa praktiska 

förutsättningar är personnummer, samt en adress. Respondent C tog bland annat upp 

utbildning och gymmedlemskap som exempel på två delar av civilsamhället som en utestängs 

från när en inte har personnummer eller adress. 

Vad innebär dessa slutsatser för omvärlden och för vidare forskning? Detta beror främst 

på hur tillförlitlig undersökningen har varit (Bryman, 2011, s.353). Intervjuer som metod 

medför en viss problematik, bland annat genom forskareffekten. Att intervjuaren var yngre än 

de flesta respondenter, eller att hon var kvinna när de flesta respondenterna var män, skulle 

kunna påverka resultatet, framförallt då det var för liten spridning av kvinnor och män bland 

deltagarna för att kunna jämföra svaren däremellan. Då ämnet för intervjuerna var integration, 

bör dock den främsta möjliga effekten vara skillnaden i bakgrund mellan intervjuaren och 

respondenterna. Respondenterna var alla födda utomlands, medan intervjuaren hade svensk 

bakgrund. Om integration dessutom uppfattas som något som är eftersträvansvärt, skulle detta 

kunna påverka respondenterna till att säga att de känner sig mer integrerade än vad de 

egentligen gör. Om detta är fallet så skulle detta kunna påverka resultatet om sysselsättnings 

påverkan på självupplevd integration på det sättet att det inte går att utesluta att de som har 

arbete faktiskt upplever sig mer integrerade än de som inte arbetat. En av fördelarna med den 

halvstrukturerade intervjun är dock att respondenternas påståenden om sin egen integration 

kunde kontrolleras genom deras svar på andra frågor och följdfrågor, varpå risken för detta 

problem minskar. I och med att respondenterna fick beskriva sin egen nivå av integration 

utefter vad de själva ansåg definiera integration, var de även tvungna att argumentera för 

varför de ansåg sig själva integrerade. På detta sätt kunde både den subjektiva upplevelsen av 

integration beskrivas på ett enkelt sätt, och avhjälpa problemet med det eftersträvansvärda i 

att vara integrerad. 

I och med att undersökningens urval var personer födda utomlands, innebar språket ett 

särskilt problem. Alla respondenter talade inte flytande engelska eller svenska och det går inte 
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att fullständigt utesluta att missförstånd inträffat som påverkat vissa aspekter av resultatet. 

Detta har även kunnat vara ett problem i översättning mellan svenska och engelska. Ett 

exempel på detta är variabeln tillhörighet, där en respondent talade om att ”inte känna sig 

’excluded’”. Inom sammanhanget gjordes tolkningen att denne talade om tillhörighet, men 

ordet kan översättas på olika vis i olika sammanhang. 

Trots de problem som uppstår med denna metod, är denna ändå den mest lämpliga 

metoden för syftet. Om det redan fanns fler variabler att bygga en undersökning på hade 

möjligtvis en processpårning eller en enkätsurvey varit passande då dessa skulle kunna 

komma närmre mekanismerna och respektive undersöka kausalitet. I denna undersökning har 

däremot ett antal nya faktorer presenterats och nya antaganden kan utrönas ur de relationer 

som funnits mellan dem. Från denna grund kan vidare forskning undersöka dessa relationer 

noggrannare. Ett nästa steg skulle kunna vara att göra en enkätstudie genom vilken dessa nya 

variabler kan isoleras från varandra och statistiska samband mellan dem kan undersökas. Det 

skulle även vara möjligt att genom en longitudinell studie följa personer som anlänt till 

Sverige och deras integrationsprocess för att utforska tidsordningen av variablerna. 

Andra intressanta aspekter som skulle kunna forskas vidare på är bland annat aspekten 

att en individ inte kan bli fullkomligt integrerad om den inte har möjlighet att återvända till 

sitt hemland, så som respondent H uttryckte. Detta har intressanta implikationer för 

klimatflyktingar eller flyktingar som kommit från länder i krig. En annan aspekt som kan 

undersökas är vad det innebär att deltagande på demonstrationer bland dessa deltagare var 

högt, men att ingen av dem lade särskild vikt vid detta engagemang. 
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7. Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Uppvärmningsfrågor: 

-Kontaktuppgifter 

-Ålder 

-Utbildning (antal år) 

-Vistelsetid i Sverige 

-Medborgarskap? 

-Bor på landsbygd eller i stad 

 

 

 

 

 

 

 

Vad innebär integration för dig? 

-Vad skulle detta innebära i Sverige? 

-Hur väl överensstämmer det med din 

situation? 

-”Utveckla” 

Grupp 1: Social integration 

 

Om det inte tydliggjorts: Hur 

integrerad i det Svenska samhället 

känner du dig? 

 

-Kan du beskriva på vilka sätt du 

känner dig som en del av det Svenska 

samhället? 

 

Om personen uppfattar sig 

välintegrerad: 

 

-Hur skulle du beskriva din 

integrationsprocess? 

 

-Kan du komma ihåg ett specifikt 

tillfälle då du kände dig som en del av 

det Svenska samhället?/en del av din 

omgivning? 

 

-Vilka har varit de viktigaste 

faktorerna för din integration? 

 

-Ser du någon konflikt mellan din 

hemkultur och den svenska kulturen? 

 

Om personen inte alls uppfattar sig 

integrerad: 

 

Kontrollfråga: Har du vid någon 

tidpunkt önskat att du vore mer 

integrerad? 

 

Kontrollfråga: Tycker du att det är bra 

med integration? 

 

Vad har varit det främsta hindret i din 

integration? 

 

 

Grupp 2: Sysselsättning /eller skola? 

 

Kontrollfråga: Har du eller har du haft 

arbete i Sverige? 

 

Om presonen har arbetat eller 

arbetar: 

 

Kan du minnas när du först började 

jobba? Kan du beskriva hur det 

påverkade ditt liv i övrigt? 

 

Upplever du att arbetet påverkade hur 

integrerad du kände dig? På vilket 

sätt? 

 

Om personen inte har arbetat: 

 

-Gå till frågor i grupp 1 eller 3. 

 

Om personen har arbete men 

känner sig inte särskilt integrerad: 
 

-På vilket sätt skulle din arbetsplats 

bidra till att du känner dig mer 

integrerad? 

 

-Vad i din arbetssituation skulle 

behöva förändras för att påverka detta? 

Grupp 3: Politiskt deltagande 

 

Kontrollfråga: På vilka sätt, om alls, 

har du deltagit politiskt i Sverige? 

 

Alternativt kan frågan 

operationaliseras genom exempel  

 

Om personen har deltagit mycket: 

 

-Kan du beskriva hur ditt engagemang 

började? 

 

- Har du vänner som också är politiskt 

engagerade? Hur påverkade dessa 

personer ditt engagemang? 

 

Om personen deltagit någon gång: 
 

-Om du tänker tillbaka till en gång du 

deltog, hur kommer det sig att du 

deltog den gången? 

 

Om personen inte deltagit alls: 

 

Kontrollfråga: 

-Har du någonsin funderat på att 

engagera dig? Vad hindrade dig? 

 

-Har du vänner eller bekanta som är 

politiskt engagerade? Hur har det 

påverkat ditt sätt att se på 

engagemang? 

 

- 

 
Teorifrågor: 

 

På vilka sätt tror du att språket påverkat din integration? 

 

Upplever du att du har färre rättigheter än andra svenskar? 

 

Upplever du dig tillhöra en diskriminerad grupp i samhället? På vilket sätt? 

 

Har du någonsin upplevt att du har andra möjligheter i samhället än andra? 

 

Kan du beskriva någon/några relationer du har med någon som är född och 

uppvuxen i Sverige? Nära person? 

 

Om du jämför med en person i din närhet, skulle du säga att du är mer eller mindre 

integrerad än hen? På vilket sätt? 

 

Känner du att du har kontroll över ditt liv? 

 

Vilka har varit de viktigaste faktorerna för din integration? 

 

Ser du någon konflikt mellan din hemkultur och den svenska kulturen? 
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8. Bilaga 2: Figur 4, detaljerad 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


