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Abstract 

 

Syftet med denna studie är att bringa bättre förståelse och ge en inblick i flyktingars egna 

upplevelser och erfarenheter gällande integrationsarbete under deras tid i Sverige samt under 

introduktionsperioden på integrationsenheten i Västerås. Jag har fokuserat min studie på att 

undersöka hur flyktingar upplever praktik som åtgärd till integration för att tillföra bättre 

förståelse för praktikanternas upplevelser samt identifiera problemområden som behöver 

förbättring eller utveckling. 

 

Enligt min mening tyder resultaten av mina kvalitativa djupintervjuer på att det finns ett 

behov av att fokusera på flyktingens upplevelse under introduktionstiden. Denna period kan 

vara avgörande för flyktingens framtida självuppfattning som jag anser skapar kollektiva 

gemenskaper som i sin tur leder till isolering och till slut det oundvikliga vi och dem tänkande 

som sätter hinder i vägen för en lyckad integration.  

 

Jag inbjuder läsarna att ta del av mitt arbete som belyser olika problemområden samt lyfter 

fram vilka åtgärder som behöver vidtas för en utveckling inom integrationsarbetet.  

 

 

Nyckelord: Integration, assimilation, flyktingar, praktik, identitets teori, strukturerings teori, 

stigma. 
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Disposition 

 

Studien är indelad i tio kapitel där jag i första kapitlet presentera en inledning, syfte, mål och 

frågeställning. Andra kapitlet har jag sammanfattning av arbetet. I tredje kapitlet har jag med 

en kort beskrivning av hur invandrarpolitiken, som innefattar integration och 

assimilationsmodeller, har sett ut under årens gång samt en beskrivning med lite statistik över 

integrationsenhetens uppkomst i Sverige. I detta kapitel tar jag även upp hur 

integrationsenheten i Västerås stad arbetar, vilka undersökningar de genomför samt tidigare 

forskning och en del begreppsförklaringar.  Fjärde kapitlet för jag fram de olika teorier och 

begrepp som hjälper mig i min analys av arbetet. I kapitel fem presenterar jag val av metod 

samt olika ansatser för att förverkliga studiens mål. I kapitel sex har jag sammanfattat och 

presenterat det insamlade materialet som jag vidare i kapitel sju tolkar och analyserar. I 

kapitel åtta skriver jag min sammanfattande reflektion kring arbetet där egna åsikter och 

värderingar kommer fram. Slutligen följs kapitel åtta av alla referenser samt bilagor där min 

intervjuguid kommer att finnas.  
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1. Inledning 

 

Sverige är idag ett land som strävar efter att integrera invandrare och flyktingar in i det 

svenska samhället utan att beröva dem deras kulturella identitet. För inte så länge sedan talade 

man om att assimilera invandrare inom invandrarpolitiken. Detta begrepp innebär att om en 

individ eller minoritet vill smälta in och integreras med den dominerande kulturens värden 

måste de överge sin kulturella identitet och ändra på sitt beteende. I slutet på 1960-talet till 

början av 1970-talet enades de olika partierna om att omvandla den inrikespolitiska 

uteslutnings- och assimilationsmodellen till en pluralistisk modell. Många ledande politiker 

var bekymrade över att den etniska segregationen skulle leda till att invandrargrupperna 

isolerade sig och förespråkade därför en upplösning av assimilationsmodellen. (Hansen 2001) 

Idag använder vi ordet integration istället med en innebörd som innebär att man inte behöver 

överge sin kulturella identitet för att komma in i och accepteras av den dominerande kulturen. 

Med andra ord kan man tolka assimilation som identitetsförändring, medan integration kan 

tolkas som samhälleliga förändringar. I Sverige vill man främja en mångkulturalism och gärna 

se sina flyktingar och invandrare integreras och inte assimileras. På integrationsenheten i 

Västerås baserar de sin verksamhetsidé på bland annat mottot ”Vi är alla lika unika”. Därför 

strävar politikerna efter ständiga förbättringar inom området integration. 

Regeringspropositioner läggs fram, beslut fattas, regler och lagar ändras, allt detta bedrivs för 

en lyckad integration där invandrare och flyktingar ska lära sig språket börja arbeta och 

slutligen göra nytta i samhället. 

 

I en skrivelse där regeringen (näringsdepartementet, 2002) lämnar en redogörelse för hur 

integrationspolitiken utvecklats sedan 1997, påpekas att trots de klara förbättringarna i positiv 

riktning existerar brister i Integrationspolitik för 2000-talet.  

 

Det är bara att konstatera att vi har hamnat i denna sits på grund av det största misstaget som 

begåtts när känslan av Vi och Dom skapades. Ifall vi hade kunnat undvika att förmedla denna 

känsla i det mångkulturella samhälle som vi lever i idag är svårt att veta, men idag existerar 

den och är en stor bidragande faktor till den segregation som utbreder sig i Sverige och de 

integreringsproblem som denna för med sig (Södergran 2000).  
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Enligt Södergran (2000), som skriver om riksdagens beslut 1975 där assimilation som metod 

för integrering skulle bytas mot integration, har tiden visat att man trots den politiska 

förändring inte lyckats förändra attityden hos samhället som helhet. Beviset på detta är den 

underordnade ställningen som invandrare fortfarande har i dagens samhälle. Därför anser 

Södergran att den svenska integrationspolitiken misslyckats med sina ambitioner att erbjuda 

invandrarna jämlikhet, valfrihet och samverkan  

 

I allmänhet uppfattas integrationspolitiken i Sverige som ett misslyckat projekt och regeringen 

arbetar för en utveckling och en förbättring inom området integration. Jag anser att olika 

institutioner i samhället som har i huvudsyfte att arbeta med flyktingar har slutat ha dem i 

fokus. Detta påstår jag eftersom det mesta som studeras inom flyktingområdet leder till att 

flyktingen beskrivs som ett passivt objekt. Jag vill ha flyktingen i fokus inte flyktingens 

handling utan vad flyktingen vill förmedla med sina känslor. Att exempelvis studera 

arbetslöshet och analysera orsaker är absolut inget att underskatta, men jag vill att flyktingens 

röst skall höras även om det är på ett annat språk och från en främmande kultur, där de inte 

har varit vana vid yttrandefrihet. Precis av dessa anledningar ska man ge mer utrymme för 

dessa röster. Institutionerna är till för att hjälpa dem och det viktigaste enligt min mening, är 

att börja med att fråga dem vad de vill och vad de känner för.  

 

Med anledning av detta vill jag med mitt arbete granska hur flyktingar upplever de åtgärder 

som vidtas för att integrera dem i samhället. Jag vill få fram den upplevda känslan av 

integration som enligt min mening kommer i skymundan i debatten om svårigheten inom 

integrationsfrågor.  

 

1.1 Syfte/mål  

Det huvudsakliga syftet med denna studie är att uppmärksamma flyktingars och invandrares 

upplevelser och känslor kring integrationen. Vidare vill jag studera vad de har för erfarenheter 

av praktik som åtgärd för integration i Västerås stad, hur de blir bemötta och i allmänhet deras 

upplevelser under introduktionstiden på integrationsenheten. Jag vill studera detta område för 

att hjälpa till och tillföra underlag för integrationsenheten att arbeta ännu mer fokuserat på 

flyktingar och invandrares upplevelser av integration. 
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1.2  Frågeställning  

Jag anser att vårt samhälle är strukturerat för att gynna utsatta individer och hjälpa dem till ett 

bättre liv genom olika åtgärder. I teorin förefaller detta som oerhört fördelaktigt, men i 

praktiken existerar brister som har fört oss till en misslyckad integrationspolitik. Enligt min 

bedömning har samhället inte fokus på individen som ska integreras, vilket leder till att de 

åtgärder som erbjuds inte är anpassade till individens behov. Ytterligare en avgörande faktor 

som intensifierar detta misslyckande är följderna av den klyfta som existera mellan 

(flyktingar) vi och (svenskar) dem, som placerar större hinder i vägen för förståelsen av dessa 

individers livssituation och behov. För att kunna få en bättre förståelse för flyktingars 

livssituation vill jag därför komma i kontakt med dem och få information om deras personliga 

erfarenheter och åsikter kring integrationen i Sverige och de åtgärder som erbjuds. Jag är 

intresserad av att ta reda på om vad de tror att de måste göra för att bli integrerade. Därför 

frågar jag:  

 

• Hur upplever flyktingar praktik som åtgärd till integrering i Västerås stad?  

• Känner flyktingarna att det finns utrymme för dem att integreras i Sverige och 

samtidigt behålla sin kulturella identitet?  

 

Genom denna studie vill jag kunna bidra till en djupare förståelse för hur en flykting upplever sin 

situation under introduktionsperioden i Västerås stad. Förhoppningsvis hamnar mer fokus på 

flyktingars känslor och upplevelser i framtiden. 
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2. Sammanfattning 
 

Denna uppsats har som målsättning att lägga fokus på flyktingars upplevelser och erfarenheter 

av integration i Sverige. Uppsatsen bygger på fem djupintervjuer som genomfördes på 

flyktingarnas modersmål arabiska och översattes av mig då jag själv behärskar språket. På 

detta vis samlade jag in mitt material som jag har bearbetat och sammanställt och vidare 

kopplat till olika teoretiska ståndpunkter. Jag har använt mig av tre sociologer inom 

teorikapitlet, Manuel Castells, Anthony Giddens samt Ervin Goffman. Jag valde att ta upp 

Castells identitetsteori, Giddens Struktureringsteori samt Goffmans begrepp stigma. Jag har i 

analysen försökt finna mönster i det insamlade materialet samt använda mig av teorier för att 

skapa en bättre förståelse för empirin.  

 

Utöver integration i Sverige har uppsatsen fokus på praktik som åtgärd till integrationen i 

Västerås stad. Jag har haft regelbunden kontakt med integrationsenheten i Västerås som 

hjälpte mig med bland annat att finna informanter samt dela med sig av information av 

verksamhetens arbete med flyktingar under den två åriga introduktionen. 

 

Resultatet av uppsatsen beskriver känslan av ”vi” och ”dem” som dominerar bland 

flyktingarnas redogörelse och förklarar för uppkomsten av isolerade grupper och bildandet av 

gemenskaper i samhället samt vilka brister som existerar inom praktik som åtgärd till 

integration. I slutet av uppsatsen presenteras mina egna personliga åsikter och värderingar där 

jag reflekterar över min studie och försöker presentera förlag på förbättringar inom det 

undersökta området.  

 

Materialet som jag insamlat kring flyktingarnas upplevelser gör mig övertygad om behovet av 

en bättre förståelse och arbete med flyktingar under deras första tid i Sverige för en lyckad 

integration. 

 

Det är det viktigt att fokusera på flyktingars situation, särskilt när de flytt från krigshärjade 

länder där de var berövade alla former av mänskliga rättigheter. Det handlar om flyktingar 

som socialiseras in i ett samhälle där skillnaderna mellan de egna kulturella seder och regler 

är så pass skilda från det svenska samhället att de omedelbart betraktar sig själva och 

betraktas som främlingar och avvikare. 
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3. Bakgrund 

 
Jag vill här ge en kort historisk beskrivning av invandringen i Sverige för att komma fram till 

hur integrationsenheten grundades som verksamhet samt redogöra för hur verksamheten 

bedrivs idag. Vidare kommer jag att presentera statistik i form av data om sysselsättning, 

nationalitet, praktik och andra siffror som jag finner relevant som bakgrund till relationen 

mellan verksamhetens mål om integration och den upplevda integrationen bland flyktingar 

och invandrare. Jag kommer även att redogöra för det insamlade materialet inom tidigare 

forskning samt avsluta med att ge förklaringar till vissa centrala begrepp inom arbetet. 

 

3.1 Invandringen i Sverige 

Invandringen i Sverige har sedan år 1950 fört med sig 1.7 miljoner människor med kulturer 

från världens alla hörn. Enligt Södergran (2000) kan vi förutsäga att fram till 2020 kommer en 

utav sju personer att ha ett annat födelseland än Sverige.  

 

När Sverige efter krigstiden var i behov av arbetskraft sökte man sig till Europa och 

arbetskraftsinvandringens tid fick sin början. Tanken från regeringens sida med dessa 

invandrare var att de skulle sköta sig själva och så småningom återvända till sina hemländer. 

På grund av detta existerade ingen invandrarpolitik, man ansåg inte att det fanns ett behov av 

att utveckla en sådan då arbetskraftsinvandrarna skulle återvända hem. Snart kom man att inse 

att man var tvungen att utarbeta en invandrarpolitik särskilt när 1960–70-talets flykting- och 

anhöriginvandring började öka. Politiker förstod vikten av att införa integrationsåtgärder då 

denna grupp av invandrare (flyktingar) kom ifrån utomeuropeiska länder där 

samhällssystemen såg väldigt annorlunda ut och därför skulle ha svårare att komma in i 

samhället. Man talade fortfarande om assimileringspolitik, som innebär att en person måste 

skala av sig sin kulturella identitet för att få integreras in i samhället, fram till 1975 då 

riksdagen fattade ett beslut som att inrikta invandrarpolitiken på tre mål: jämlikhet, valfrihet 

och samverkan. Dessa mål innebar att man inte längre skulle utgå ifrån assimilationsmodellen 

för integrering utan en invandrare eller flykting skulle kunna integreras på egna villkor och 

kunna bibehålla sin kulturella identitet (Södergran 2000, Hansen 2001). 
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3.2 Invandrarbyråns tillkomst i Västerås  

I Västerås inleddes verksamheten invandrarbyrån år 1977 där den hade i uppgift att hjälpa alla 

invandrare. Åren 1985 till 1990 var flyktingmottagandet en egen enhet (flyktingenheten) 

under socialnämnden. År 1990 tog Invandrarbyrån och Invandrarnämnden över 

flyktingmottagandet då den nya lagen om introduktionsersättning kom till. Detta pågick fram 

till år 1996 då verksamheten åter igen hamnade under individ- och familjenämnden, alltså 

socialtjänsten. Flyktingenheten var då en del av socialbidragsenheten. År 1985 till 1990 var 

flyktingmottagandet en egen enhet och den blev åter en egen enhet år 2000. Mellan dessa 

perioder under invandrarbyråns tid var denna en del av socialbidragsenheten. 

Vidare områdesintegrerades flyktingmottagningen i början av 2000- talet och från 2001 blev 

mottagningen på nytt en egen enhet och bytte också namn till Integrationsenheten. (vet ej hur 

jag ska hänvisa) 

 

3.3 Integrationsenheten i Västerås  

På integrationsenheten i Västerås arbetar fjorton kvinnor och sex män med 

utbildningsbakgrunder i allt från chaufför, präst till beteendevetare och socionom m.m. 

Medarbetarna på enheten består av en enhetschef, en konsulent, en samordnare, nio 

integrationssekreterare, fem integrationshandläggare och tre yrkesvägledare. 

Integrationsenheten har i stora drag i uppgift att ta emot flyktingar, både vuxna och barn som 

fått uppehållstillstånd i Sverige, och ska under en tvåårig introduktionsperiod se till att 

flyktingarna får hjälp med kunskaper om Sverige och det svenska språket för att kunna vara 

självförsörjande efter introduktionen på två år. De flyktingar som de mottar har sökt asyl i 

Sverige och har erhållit tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd (Svensson 2008). 

 

3.4 NKI- Utvärdering 

För att undersöka flyktingars tillfredställelse deltar integrationsenheten i Västerås i en NKI-

utvärdering (Nöjd-kund-index). Denna modell som syftar till att till att ta reda på brukarens 

bedömning av introduktionen togs fram av SCB och integrationsenheten. Utvärderingen innebär 

att på enheten i Västerås får alla flyktingar efter avslutad introduktion svara på sjuttiosex frågor i en 

webbenkät på en dator. Det finns en problematik som integrationsenheten måste handskas med 

vid en NKI-utvärdering, men denna skiljer sig från den problematik jag har att hantera, 

eftersom de använder sig av en kvantitativ metod. Då jag kommer att genomföra 

djupintervjuer har jag fördelen att kunna förstå och tolka svaren som ges genom att observera 
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minspel tonläge osv. vilket enligt min mening leder till att tolkningen av resultaten får ett 

annat slags djup. Detta kommer att diskuteras mer utförligt i metoden (Svensson 2008).  

 

Jag anser att det är positivt att integrationsenheten genomför denna utvärdering för att lyfta 

fram brukarens upplevelser under introduktionsperioden, men jag finner denna metod långt 

ifrån idealisk. Därför ämnar jag genomföra en kvalitativ studie av flyktingars upplevelse av 

integration, praktik och bemötande på integrationsenheten i Västerås med en vinkling som 

inte kommer fram genom en NKI-utvärdering. Nedan följer ett exempel på en NKI- 

utvärdering, ur integrationsenhetens kvalitetsredovisning från 2005, där flyktingar (brukaren) 

har svarat på frågor, som exempelvis om de har blivit respektfullt bemötta och om de varit 

nöjda med informationsmaterial som de tilldelats (Svensson 2008). 

 

NKI-utvärdering från åren 2004 och 2005. 

Mål 2004-2005  Utfall 2004 i %  Utfall 2005 i %  

Respektfullt bemötande  75  90  

Översatt informationsmaterial  50  100  

(Svensson 2005 sid.11) 

 

Siffrorna ovan visar att nöjdheten i introduktionsarbetet låg på femtio till sjuttiofem procent för 2004. 

År 2005 hade de ökat från nittio till hundra procent. Vidare har man även utvärderat praktikplatserna 

och nedan kan vi studera resultatet.  

 

NKI- utvärdering från åren 2004 och 2005 

2004-2005 Utfall i % 

Nöjdhet med mängd praktik 71 

Respektfullt bemötande 71 

Mängden praktik 65 

(Svensson 2005 sid.14) 
 
Här visar siffrorna på att nöjdheten med mängden praktik är på sjuttioett procent. Det 

respektfulla bemötandet visar även på sjuttioett procent och till sist sextiofem procent är nöjda 

med de kontakter som de har haft under praktikens gång. Nya siffror från 2008 visar på en 

brukarnöjdhet på nittiotvå procent, vilket innebär en stor förbättring sedan 2005 

(Integrationsenheten 2008).  
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Statistiken som jag har valt att föra fram är inte viktig i sig utan jag vill ge exempel på den 

metod och de resultat som flyktingars upplevelser framställs på. Det är viktigt för mig att 

poängtera detta för att läsaren ska kunna få en bild av i vilken omfattning en NKI-utvärdering 

belyser flyktingarnas upplevelser. 

 

Vidare vill jag föra fram statistik från 2001-2008 på antal mottagna flyktingar i Västerås som 

varit i praktik samt de som har lyckats få jobb efter introduktionsperioden på två år.  

 

År I praktik i % Snitt per månad i 
praktik 

I arbete i % efter 
2 år 

Antal mottagna 

2001 15 %  10 % 305 
2002 45 % 18 11 % 280 
2003 37 %  23 % 321 
2004 65 %  27 % 264 
2005 68 %  20 % 252 
2006 77 % 109 38 % 548 

2007 90 % 143 20 % 526 
2008 88 % 101 40 % 433 

(Integrationsenheten i Västerås) 
 
Dessa siffror vill jag uppmärksamma, till skillnad från de övriga siffrorna där jag ville 

fokusera på metoden, eftersom jag här vill påvisa att Västerås stads integrationsenhet har gjort 

ett bra arbete vad gäller att få ut flyktingar i praktik vilket siffrorna ovan visar samt att 

siffrorna för de som fått arbete efter två år ökat stadigt sedan 2001. Trots dessa siffror är det 

fortfarande en stor del flyktingar som är arbetslösa efter introduktionen.   

 

3.5 Tidigare forskning 

I en rapport skriven av Elsie C Franzén och Lennart Johansson (2004), från (IFAU) institutet 

för arbetsmarknadspolitisk utvärdering studerar man praktik i arbetslivet och ställer sig frågan 

om denna är en självklar väg till integration för invandrare. Jag har haft svårigheter med att 

finna studier att ta upp under aktuell forskning, som behandlar just praktik som åtgärd för 

integration. Denna rapport var den enda som berörde området som jag studerade, även om 

rapporten inte hade praktikanternas upplevelse i fokus kunde jag få information som är 

intressant att ta upp i min studie. Vidare har jag valt att ta upp en utredning ”Bortom vi och 

dom” (Reyes & Kamali 2005) som är skrivet på uppdrag av (SOU) statens offentliga 

utredningar där ett flertal författare försöker identifiera och kartlägga processer som styr 

strukturell/institutionell diskriminering på grund av etnisk och religiös tillhörighet. Jag tar upp 
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denna utredning då den tydliggör uppkomsten och reproduktionen av begreppen vi och dem, 

vilket är väldigt viktigt att förstå när man som jag bedriver en undersökning inom området 

integration. Nedan följer två sammanfattningar av Franzéns och Johanssons (2004) rapport 

samt (SOU:s) utredning (Reyes & Kamali 2005) med information som jag ansåg som viktig 

att föra fram för min studie. 

 

3.5.1 Rapport av Franzén och Johansson  

I rapporten behandlas problematiken som existerar då praktik inte alltid står i relation till 

praktikanternas tidigare arbetslivserfarenhet. Detta förs fram som en risk som kan leda till att 

praktikanterna blir låsta i okvalificerade arbetsuppgifter som i sin tur kan leda till en etnisk 

delning av arbetsmarknaden. Ett annat problem som Franzén och Johansson (2004) tar upp 

gäller de föreställningar angående vilka ”behov” en praktikplats ska tillgodose. De menar att 

dessa förställningar är olika beroende på vem som sätter ut ”invandraren” i praktik. 

Exempelvis har svenskläraren språket i fokus, arbetsförmedlaren och socialarbetaren har 

arbete i fokus medan arbetsgivaren står och funderar om praktiken ska leda till anställning 

eller om han bara ska vara hygglig och ställa upp.  Enligt studien är inställningen till att 

anställa praktikanter efter praktiktiden inte speciellt positiv så som arbetsförmedlingen 

föreställer sig. 

 

I studien ställs även frågan om den etniska skiktningen som tidigare studier påvisat inom 

arbetsmarknaden startar under praktiken. Här menar författarna att ifall syftet är språk finner 

man inte detta som problematiskt, men ifall syftet är arbete kan riskerna med att sätta ut 

flyktingar och invandrare i okvalificerade arbeten under praktikperioden, leda till etnisk 

skiktning på arbetsmarknaden i framtiden (Franzén & Johansson 2004). De anser att riskerna, 

med att spendera tid på svenskundervisning och praktik i okvalificerade arbeten är att gamla 

yrkeskunskaper blir inaktuella och ”invandrarens” möjligheter att konkurrera på 

arbetsmarknaden blir begränsad.  Just detta berör utbildade personer.  

 

Författarna avslutar med att betona att praktik inte automatiskt leder till integration och det 

därför är viktigt att myndigheter och institutioner har bättre insikt och mer kunskap om denna 

åtgärd som medför stora omställningar i människors liv (Franzén & Johansson 2004). 

 

Jag finner det intressant att ta upp Franzén och Johanssons rapport med anledning av att den 

belyser ett problemområde inom mitt arbete som jag möjligtvis inte tittat närmare på 
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exempelvis arbetsgivarens, socialarbetarens, svensklärarens och arbetsförmedlarens 

förestälning av vad en praktikplats ska syfta till.  Jag anser att den redovisade resultaten från 

deras intervjuer bidrar till en bättre förståelse för den problematik som praktik i praktiken 

innebär. Detta visar på att dessa brister påverkar flyktingens egen upplevelse av praktik. Då 

jag genom mitt arbete har fokus på flyktingens egen upplevelse av praktik som åtgärd till 

integration kan Franzéns och Johanssons rapport för fram en aspekt som jag inte har med i 

mitt arbete och på detta vis bidra med en helhetsbild.   

 

3.5.2 Bortom Vi och Dom  

Denna rapport innehåller texter skrivna av ett antal forskare från skilda kunskapsområden och 

jag har valt att främst använda mig av Masoud Kamalis Text som berör skapandet av ett ”vi” 

och ”dem”. I rapporten framhäver man att det existerar två skilda åsikter angående orsaken till 

den misslyckade integrationen i Sverige. Politiker och debattörer klandrar ”invandrarna” för 

den misslyckade integrationen och vill därför ställa högre krav på dem. De vill tvinga dem till 

integration. Författaren menar att ”Dessa personer är fortfarande fasta i ett förlegat och 

problematiskt integrationstänkande där samhället delas i två föreställda grupper, nämligen 

”svenskar” som är agenter för att integrera och ”invandrarna” som ska integreras” (Reyes & 

Kamali 2005 förord) Enligt min tolkning är exempel på dessa krav från politiker sänkta 

ersättningar för att invandrarna ska känna pressen att komma ut i arbetslivet och göra rätt för 

sig. Detta anser jag är fel sätt att gå till väga. Motivation och stöd är i längden det bästa, men 

om man för en ”krav politik” kan resultatet se ut som i exemplet ovan. 

 

En annan grupp är vissa forskare som finner en förklaring till detta problem inom de 

strukturella och institutionella mekanismer som förorsakar reproduktionen av etniska klyftor. 

Dessa forskare anser att ”vi” och ”dem” tänkandet har gjort det möjligt att finna en förklaring 

för detta misslyckande. För att kunna erhålla kunskap om mekanismer som reproducerar 

etniska klyftor måste vi tänka i andra banor och ha strukturer och institutionella sammanhang 

i centrum för vårt sökande (Reyes & Kamali 2005). 

 

Enligt Kamali ”behöver svenskheten en antites för förverkligandet av sig själv som ett 

överlägset ”vi””. (Reyes & Kamali 2005 s.12) Han menar att då denna svenskhet ”vi” 

symboliserar en oåtkomlig och överlägsen status för ”de andra” eftersom de inte ingår i ett 

”vi” svenskheten. Med anledning av detta kommer politiska program med mål att tag bort 

skillnaderna mellan ett ”vi” och ett ”dem”, mellan svenskar och invandrare, att misslyckas. 
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Alltså även om ”de” försöker försvenska sig genom att ta till sig svenska vanor och bruk, 

beter sig och talar som en svensk, kommer dessa som mest att nå till en ”nästan svensk” 

status. Att vara invandrare är något som inte går att få bort genom att byta namn eller ändra 

beteende, utan att vara invandrare är något som är beständigt generationer framöver (Reyes & 

Kamali 2005).  

 

Vidare hittade jag ett citat där Azar förklarar hur en gemenskap utformas och han förklarar 

denna som när ”… det symboliska objektet delas mellan skilda subjekt, vilka genom själva 

tillgången till objektet ger dem delaktighet i ett slags gemenskap, en helhet” (Reyes & Kamali 

2005 s.163). Ett tydligt exempel som Azar tar upp på symboliska objektet är det svenska 

passet. När en flykting får ett svenskt pass innebär detta ett tecken på att man ingår i en helhet 

i den svenska nationalstaten. Det poängteras att objektet får ett meningsfullt värde som en 

helhet, en symbol för en gemenskap, då delning inte förintar objektets innebörd eller värde. 

Detta kan enbart ske ifall det symboliska objektet inte är tillgänglig att delas mellan alla. 

Genom att dela vissa symboliska objekt mellan varandra visar vi vilka vi inkluderar och vilka 

vi exkluderar inom vår gemenskap. Slutsatsen blir att genom skapandet av gemskap skapas i 

sin tur ”vi” och ”dem” (Reyes & Kamali 2005). 

 

Hur ska då integrationen gå till? Enligt Kamali ska man först inse att integrationstänkandet 

som är baserat på ett vi och dem perspektiv, är fel. Vidare ska vi inse att vissa individer och 

grupper i samhället inte vill ha en förändring eftersom dessa inser att med förändringen kan 

deras makt bli mindre. När man har insett detta ska man börja försöka ställa krav och försöka 

(Reyes & Kamali 2005). 

  

I denna rapport finner jag en förklaring för hur samhället idag konstruerar och reproducerar 

”vi” och ”dem”, vilket jag lägger stor vikt vid eftersom detta ger en förklaring till skapandet 

av gemenskap och utanförskap i dagen samhälle. Mitt arbeta fokuserar på en grupp individer 

som med ganska hög sannolikhet kommer att gå igenom en process som leder dem in i fällan 

som ”vi” och ”dem” tänkandet innebär. Därför anser jag att det är viktigt att föra fram denna 

rapport då dess innehåll bidrar med förståelse och insikt för bristerna inom de strukturella och 

institutionella mekanismer som förorsakar reproduktionen av etniska klyftor. 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

 

Valet av teorier för denna studie har varit svårt för mig, då det finns ett enormt utbud av 

material som kan användas inom ämnet integration. Svårigheten inom detta låg i 

begränsningen, att man inte vet vad som är viktigast att ta upp. Jag kan tänka mig kunna 

koppla samman många teorier inom ämnet integration, men risken blir att arbetet tappar 

fokus. Jag antar att de flesta forskare ställs inför denna problematik.  

 

Jag vill med mitt arbete finna sociologiska förklaringar som kan tydliggöra och samtidigt 

belysa den problematik jag finner inom integrationsområdet. Jag gör detta genom att 

identifiera ett problem inom området, studera detta och vidare använda mig av teoretiska 

ansatser att förklara hur samhällets funktion och struktur är uppbyggda där jag i min tur 

kopplar dessa till mina observationer som ska kunna finna en förklaring som förbättrar eller 

enbart belyser det undersökta ämnet. 

 

När jag började tänka på vad som var viktigt att föra fram som kan begripliggöra min 

frågeställning fann jag identitetsbegreppet väldigt avgörande. Därför har jag valt att föra fram 

sociologen Manuell Castells definition av identitet då denna belyser olika sorters identiteter 

som jag fann intressanta för mitt arbete. Vidare kommer jag att ta upp sociologen Anthony 

Giddens då han diskuterar friheten inom de mest kontrollerade situationer, vilket jag vill 

koppla till mina informanters kontrollerade situation. Jag tänker även föra fram Ervin 

Goffmans begrepp stigma då jag finner detta intressant, eftersom det förklarar hur det 

kommer sig att flyktingar/invandrare kategoriseras som en grupp avvikare. Det är viktigt att 

förklara detta begrepp eftersom kategoriseringen av flyktingarna som avvikare är centralt för 

förståelsen av svårigheterna inom integrationen i Sverige. Innehållet under detta kapitel 

kommer jag att diskutera och utvärdera under analyskapitlet. Nedan följer delar av 

sociologernas teorier som jag fann intressanta för mitt arbete.  

 

4.1 Manuell Castells identitets teori  

Med identitet (i samband med sociala aktörer) avser jag den process där mening skapas på basis 
av ett kulturellt attribut, eller besläktade uppsättningar av kulturella attribut, som får prioritet 
framför andra källor till mening (Castells 1997 s.20). 
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Ovan angivna citat redogör för Castells definition av identitet där han menar att via en process 

som grundar sig på kulturellt utmärkande egenskaper skapar man sig en uppfattning om ens 

identitet och vem man är. De egna kulturellt utmärkande dragen har företräde framför andra. 

Då det inom det egna jaget och kollektivet kan existera många olika uppfattningar och därmed 

olika identiteter, leder detta till konflikter inom individen som i sin tur leder till svårigheter 

vid identitetsskapandet. Vidare lyfter Castells fram vikten av att man måste man skilja på 

identitet och roller vilket han menar att man inom sociologin av tradition inte gjort. Roller 

anser han har skapats av samhällets regler som strukturerats av institutioner och 

organisationer. Exempel på dessa roller är olika livsstilar som att vara rökare, aktiv inom ett 

politiskt parti, medlem inom en viss förening, utöva idrott osv. Den relativa betydelsen som 

rollerna besitter för att påverka individens agerande är beroende av ett samspel av 

meningsutbyten mellan individen och organisationerna, institutionerna. Det som skiljer 

identiteter från roller är att identiteter skapas genom att individen använder sig av sig själv 

som källa för meningsskapandet genom den egna uppfattningen. 

 

Castells menar att även om identiteter kan ha sitt ursprung i socialisationsprocesser där 

institutioner dominerar skapas inte identiteten, om individen inte skapar sig en egen 

uppfattning kring dessa och tar till sig dem. Castells försöker göra detta enklare genom detta 

citat: Förenklat uttryckt organiserar identiteter mening medan roller organiserar funktionerna 

(Castells 1997 s.21).        

  

4.1.1 Kollektiv identitet 

Vidare vill jag ta upp Castells idéer kring kollektiv identitet, som jag under analysen tänker 

koppla till uppkomsten av vi och dem tänkandet.  Att identiteter är konstruerade menar 

Castells är något han lätt kan medge ur ett sociologiskt perspektiv, men citatet nedan förklarar 

vilka funderingar som är centrala baserade på detta: 

 

 Den verkliga frågan är hur, från vad, av vem och för vad. Identitetskonstruktionen 
 använder byggstenar från historia, från geografi, från biologi, från produktiva och 
 reproduktiva institutioner, från kollektiva minnen  och personliga fantasier, från  maktapparater 
 och religiösa uppenbarelser (Castells 1997 s.21).  
 

Castells menar att individer, sociala grupper och samhället skapar sig en identitet genom att 

använda sig av erfarenheter och information om sin omvärld. Den som konstruerar en 

kollektiv identitet, vill Castells hypotetiskt påstå, definierar det symboliska innehållet, därmed 

avgör detta innehållet och vem som kan ingå och vem som inte får ingå i denna kollektiva 
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identitet. Vidare menar han att eftersom identitetsskapande byggs på olika maktrelationer tar 

han upp tre former av uppfattningar som ger upphov till identitetsskapandet, legitimerande 

identitet, motståndsidentitet samt projektidentitet. Dessa tre utvecklingsförlopp för med sig 

olika konsekvenser som sätter sina spår på samhällets utformning. Jag kommer endast att ta 

upp motståndsidentitet då denna är mest relevant för min studie. 

 

4.1.2 Motståndsidentitet  

Denna identitet skapas ur en känsla av utanför- och främlingskap. Oftast skapas denna 

identitet i motstånd mot orättvisor där individer blir uteslutna inom politiska, ekonomiska 

eller sociala områden. Castells menar att: ”Detta är den viktigaste formen av 

identitetskonstruktion i vårt samhälle” (Castells 1997 sid. 23). Motståndsidentitet leder till 

bildandet av gemenskap, exempel som Castells tar upp är religiös fundamentalism, territoriell 

eller nationalistisk självhävdelse. Denna gemenskap, som tar bort den kränkande känslan man 

får av att bli utstött, erbjuder en form av trygghet och leder till en stark känsla av kollektiv 

identitet. Castells utrycker sig i en mening om vad som sker när man har bildat en kollektiv 

identitet, som jag finner intressant ”de utstöttas utstötning av utstötarna” (Castells 1997 sid. 

23) Med detta menar han att individer som blivit utstötta inom något område i samhället och 

som i motreaktion ingått i en gemenskap där denna är accepterad, tenderar att isolera sig och 

stöta ut den del av samhället som från början stött ut dem. 

 

Vidare har vi ett citat av Castells som ytterligare försöker klargöra kulturella gemenskaper i 

samband med identitetens konstruktion.  

 

 För de sociala aktörer som är utstötta från eller motsätter sig den  individualisering av identiteten 
 som hör till livet i maktens och pengarnas nätverk, tycks kulturella gemenskaper på 
 religiös, nationell eller territoriell grund utgöra huvudalternativet för konstruktion 
 av mening i vårt samhälle (Castells 1997 s.78). 
 

Castells anser att den kollektiva identiteten och gemenskapen är en defensiv reaktion mot 

yttre hot. Det finns tre huvudsakliga hotbilder som skapar de defensiva rektionerna, 

globalisering, nätverk/flexibilitet samt upplösningen av den patriarkala familjen. Dessa tre hot 

har en sak gemensamt, förändring. Den trygghet och stabilitet som de känner i sina liv rubbas 

av de snabba förändringar som hoten för med sig tvingar dem att stå öga mot öga för att möta 

en föränderlig värld där gränser inom livets alla nivåer suddas. Har man svårt för att hänga 

med och känner sig hotad av alla förändringar kan man sluta sig och bilda en kollektiv 
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identitet och tillhöra en gemenskap som erbjuder en trygg tillvaro genom att hålla fast vid 

material från historia, geografi, språk, miljö, religion etc. (Castells 1997) 

Det finner det relevant att ta upp Castells motståndsidentitet då den förklarar hur kollektiv 

identitet konstruerar gemenskap. Att förstå hur denna process fungerar bidrar med en djupare 

förståelse inom arbetet med grupper som till exempel flyktingar. Denna kunskap gör det 

möjligt för mig att se ur olika infallsvinklar på mitt material, vilket leder till att jag kan 

analysera resultaten med en klarare blick. 

 

4.2 Anthony Giddens struktureringsteori 

Sociologen Anthony Giddens (1984) vill med sin struktureringsteori vill ta itu med att man 

inom strukturalismen och funktionalismen försummar det faktum att människan är en individ 

som konstruerar en egen mening med livet, vilket Giddens menar att man bör lägga större vikt 

vid. 

  

 The basic domain of study of the social sciences, according to the theory of structuration, is 
 neither the experience of the individual actor, nor the existence of any form of societal totality, 
 but social practices over space and time (Giddens 1984 s. 2).  
 

De sociala praktikerna innefattar handlingar som man dagligen upprepar. Enligt teorin 

påverkar individen, genom att utföra dessa vardagliga handlingar/sociala praktiker, de sociala 

förutsättningarna för reproduktion och förändring. Enligt Giddens (1984) har individen en fri 

vilja och agerar därefter vilket är centralt inom struktureringsteorin. Med intentionalitet menas 

att individen är medveten om sina handlingar och genom sin självreflexivitet kan fatta sina 

beslut på ett medvetet plan. Intentionell handling förklaras som en handling där aktören 

använder sig av denna förståelse i syfte att uppnå ett resultat, men bara för att individen är en 

aktör innebär detta inte att dennas handling alltid är intentionell. Det centrala med handlingen 

är att individen kan handla och inte vilken intention aktören hade med sitt handlande. Att 

individen i förväg tänker ut vissa skäl eller orsaker och sedan handlar är något som Giddens 

inte håller med om. Vi handlar medvetna om våra handlingar, men de flesta handlingar som vi 

utför pågår utan att vi är aktivt medvetna om de bakomliggande orsakerna. Vi följer strömmen 

i vår vardag och handlar i situationer för det mesta oreflexivt. Vi följer i kollektivens spår av 

vanor och rutiner som bildar mönster i vår vardag. Det är inte förrän dessa mönster bryts som 

vi vaknar till och måste tänka efter och förklara avsikterna bakom våra handlingar. Nedan 

följer ett citat där Giddens förtydligar denna ståndpunkt.  
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.  

 But terms such as ´purpose` or ´intention`, ´reason`, ´motive` and so on have to  be treated with 
 caution, since their usage in the philosophical literature has very  often been associated with 
 hermeneutical voluntarism, and because they  extricate human action from the contextuality 
 of time-space (Giddens 1984 s.3). 
 

Giddens (1984) anser att individer inte går med ständiga funderingar över avsikterna med 

deras ageranden, men ifall man skulle konfrontera dem genom att fråga varför de har agerat 

på ett visst sätt kommer de att ge någon form av ”teoretisk” förklaring. Denna förklaring 

behöver i sin tur inte vara korrekt, men den gör att man kan begripa sig på handlingen  

 

I diskussionen om mänskligt medvetande skiljer Giddens (1984) mellan tre sorters 

medvetande. Den första formen av det medvetna är de omedvetna motiven Den andra, 

praktiskt medvetande och den tredje är diskursiva medvetandet. Praktiskt medvetande vill jag 

definiera då denna är intressant att diskutera i analysen. Det praktiskt medvetna innebär att 

människan har makten över sina handlingar och inser att konsekvenskerna av ens agerande 

kunde ha sett annorlunda ut ifall man agerat på ett annat sätt. Denna slutsats leder till att 

individen har en form av makt över sitt handlande och därmed en frihet att fatta sina egna 

beslut även i de mest kontrollerade situationer.  

 

Jag vill med hjälp av Giddens teori, kring individens fria vilja att agera samt det medvetna 

som ger oss kontroll över våra handlingar, analysera flyktingarnas kontrollerade situation och 

deras medvetenhet kring denna. Det är även intressant för mig att föra fram Giddens teori och 

diskutera hur attityder påverkar flyktingarnas medvetenhet kring deras livssituation. I 

analysen kommer jag att fördjupa mig i informanternas svar kring hur de ser på integration 

och koppla detta till hur pass medvetna de är över hur deras handlingar kan påverka 

integrationsprocessens riktning. 

 

4.3 Erving Goffmans Stigma  

Erving Goffman använder sig av begreppet stigma som ett försök till att förklara hur 

avvikande individer ser sig själva i förhållande till icke avvikande ”normala” individer.  

I varje samhälle finns det grupper av individer som besitter fysiska eller sociala egenskaper 

som gör dem olika de övriga individerna som inte tillhör denna grupp. Dessa egenskaper 

förmodas vara negativa eller förnedrande. Goffman exemplifierar detta nedan genom att 

beskriva hur vi ser på en främling. 
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 När en främling befinner sig i vår närvaro, kan det framgå att han besitter någon  egenskap som 
 gör honom olik de övriga personer som tillhör den kategori där han inplaceras, någon mindre 
 önskvärd egenskap. På så vis reduceras han i vårt medvetande från en fullständig vanlig 
 människa till en kastmärkt, utstött människa (Goffman 1962 sid. 12). 
 

Denna stämpling menar Goffman (1963) utgör ett stigma speciellt om följderna av denna 

stämpling leder till genomgripande nedsättande följder som att betraktas som oförmåga, 

oduglighet eller handikapp. Det poängteras att det inte är alla negativa eller förnedrande 

egenskaper som utgör ett stigma utan enbart de som inte överensstämmer eller skiljer sig från 

de egenskaper som vi besitter. Vidare framförs att vissa egenskaper som stigmatiserar vissa 

individer har en funktion som är avgörande för känslan av grupptillhörighet för andra. 

Goffman (1963) skiljer på tre typer av stigman, olika slags kroppsliga missbildningar till 

exempel handikappade osv., individer som skiljer sig genom sina personliga karaktärer till 

exempel viljesvaga, ohederliga människor osv., samt de som på grund av sin etniska härkomst 

eller religiösa uppfattning avviker från de normala. Dessa tre slags avvikelser medför att 

normala individer stämplar individer som onormala då de avviker från våra förväntningar. De 

stigmatiserande personerna betraktas som ett hot och följderna av stigmatiseringen leder till 

diskriminerande åtgärder som i sin tur leder till att de stigmatiserade får större hinder att 

lyckas i livet. När den stigmatiserade individen blir medveten och erkänner sitt stigma för sig 

själv kan denna reagera på flera sätt. Ett sätt som jag finner intressant att ta upp är att den 

avvikande isolerar sig och inte beblandar sig med de normala då man är rädd för hur andra ska 

reagera på ens stigma. ”När en människa som tvingas till isolering får avvara den hälsosamma 

stimulansen som daglig social samvaro med andra innebär, blir hon lätt misstänksam, 

deprimerad, ängslig och förvirrad” (Goffman 1962 s. 22).  Oftast leder denna isolering till ett 

liv i osäkerhet och ångest, vilket Goffman redogör för med citatet ovan.   

 

Med anledning av att mina informanter utgör en grupp avvikare fann jag det lämpligt att ta 

upp Goffmans begrepp Stigma som behandlar just gruppen avvikare i samhället. Här finner vi 

ytterligare en förklaring till konstruktionen av gemenskap som Goffman menar är en 

konsekvens av den utstötning och isolering som avvikare utsätts för och som jag anser är 

viktigt att lyfta fram för att få en djupare förståelse för ämnet som jag behandlar. 

 

Avslutningsvis vill jag skriva om hur mina teoretiker förhåller sig till varandra. Enligt min 

mening tar både Castells (1997) och Goffman (1962) upp olika processer som bidrar till 
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konstruktionen av gemenskap. Castells teori förklarar konstruktionen av gemenskap på 

samhällsnivå, mesonivå där den kollektiva identiteten har en stor och avgörande roll, medan 

Goffman lägger fram en förklaring på mikronivå, individnivå. Han ger en förklarande bild för 

hur den avvikande individen reagerar mot isoleringen som kontakten med en värld eller grupp 

som inte accepterar honom för den han är för med sig. 

 

Giddens kommer in i bilden som en motvikt med sin teori om individens fria vilja och makt 

över sina handlingar. Jag menar här att medan Castells och Goffmans teorier framställer 

individen som utlämnad i den isolerings och utsötningsprocess som så småningom leder 

denna till att bilda kollektiv och gemenskap som ett skydd mot den yttre världen, påvisar 

Giddens teori om att individen själv har den fria viljan och makten att kunna ändra på sin 

livssituation. Denna aspekt är viktig att lyfta fram eftersom jag anser att man bör tänka ur 

olika perspektiv som gör det möjligt för mig att kunna få en helhetsbild och på detta sätt en 

djupare förståelse inför det studerade ämnet.  
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5. Metod  

 

5.1 Val av metod 

Till min studie har jag valt att använda mig av den kvalitativa forskningsmetodiken. Till en 

början hade jag tänkt basera mitt arbete enbart på den kvantitativa forskningsmetoden, men 

efter insamling av material insåg jag och min handledare snabbt att den statistik som jag 

insamlat inte var tillräckligt omfattande för att bygga mitt arbete på. Därför har jag nu i 

efterhand valt att i huvudsak använda den kvalitativa forskningsmetoden. De kvantitativa data 

som jag insamlat kommer jag att använda som bakgrund till den problematik jag finner inom 

området jag vill studera. 

 

5.2 Genomförande och urval 

När jag hade bestämt mig för att arbeta inom området integration kontaktade jag 

integrationsenheten i Västerås och förklarade att jag ville skriva mitt examensarbete inom 

området integration. Jag kom i kontakt med enhetschefen som bad mig skriva en liten 

presentation om vem jag var och vad jag ville, vilket hon vidarebefordrade till sin personal för 

att ha allas samtycken. Jag blev informerad om att jag var välkommen och vi hade ett möte 

där jag fick underteckna papper om sekretess och hon förklarade för mig hur 

integrationsenheten fungerar i minsta detalj. Därefter har jag varit i kontakt med 

integrationsenheten under arbetets gång och kunnat få den information jag sökt.  

 

Anledningen till att jag kommer att arbeta med en kvalitativ metod är som jag nämnt att den 

statistik som insamlats inte var omfattande, därför blev jag även tvungen att genomföra 

ändringar på vad och hur det skulle undersökas. Till en början ville jag undersöka vilka 

följder praktik medför som åtgärd för flyktingar och invandrares integrering i Västerås stad. 

Jag tänkte använda mig av befintligt material, sekundärdata, redan insamlat material från 

integrationsenheten och skulle i huvuduppgift fokusera på den sekundära analysen. Allt detta 

kom dock att ändras och få en annan vändning då jag ändrade fokus och metod från 

kvantitativt till kvalitativt. Jag bestämde mig för att genomföra djupintervjuer med 

flyktingarna på integrationsenheten istället för att titta på siffror som kartlägger dem. Jag fann 

en för mig ny och spännande vinkel.  
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Samtliga personer som genomgått den tvååriga introduktionsperioden på integrationsenheten 

är flyktingar med knappa kunskaper i det svenska språket. Med anledning av detta insåg jag 

att jag skulle få problem med att hitta intervjupersoner som skulle förstå och besvara mina 

frågor på svenska. Eftersom jag har arabiska som modersmål beslutade jag mig snabbt för att 

tala om för enhetschefen att jag kunde genomföra mina intervjuer på arabiska för att göra det 

lättare att få tag i intervjupersoner. Jag fick ganska snabbt tag på fem personer som var villiga 

att ställa upp på att bli intervjuade, men på arabiska. Detta gör att min urvalsgrupp 

koncentreras till personer från arabtalande länder som Irak och Somalia. Tidsbristen ledde till 

att jag inte hade möjlighet att intervjua fler personer för att täcka personer från andra länder, 

men jag tycker att jag ändå har kunnat få en bra kvalitet på intervjumaterialet. Flyktingar från 

Irak och Somalia utgör också en väldigt stor grupp av de mottagna på integrationsenheten 

vilket gör att materialet ändå blir väldigt representativt. Enligt integrationsenheten i Västerås 

presentation av integrationsenheten (Svensson 2008) bestod fyrtiotvå procent av de mottagna 

flyktingarna på integrationsenheten av irakier och trettio procent somalier under åren 2007-

2008.  

 

Ändringar på undersökningens frågeställning ledde mig till att söka efter kvalitativa data i 

form av upplevelser eller erfarenheter. Min frågeställning ändrades därför till att söka 

flyktingar och invandrares upplevelser av praktik som åtgärd till integrering i Västerås stad. 

Den kvalitativa metoden är mest lämplig för mitt arbete, då den medför en djupare förståelse 

för informanternas berättelser, vilket jag vill understryka genom detta citat: ”Intervjuer ger en 

god inblick i människors upplevelser, erfarenheter, åsikter, drömmar attityder och känslor” 

(May 1997, sid. 148). 

 

5.3 Genomförande av intervjuer 

Jag har lyckats genomföra fem djupintervjuer på ungefär 35 minuter per intervju. Personerna 

som medverkade i intervjuerna är mellan tjugosex och fyrtiotre års ålder med bakgrunder 

ifrån två olika länder, Irak och Somalia. Av informanterna var fyra irakier och en somalier. 

Mina informanter bestod av tre män och två kvinnor. Endast en kvinna, Aida hade högre 

akademisk utbildning från sitt hemland, medan resten hade högst gått ut gymnasium. Tre av 

samtliga fem intervjuade hade ett arbete, Abbas jobbar som handläggare, Ali jobbar i en 

orientalisk livsmedelsaffär och Samira arbetar på en restaurang där hon ingår i instegsprogram 

genom arbetsförmedlingen. Aida är sjukskriven och Robert är arbetslös och får socialbidrag. 



   26 

Alla som blev intervjuade har flytt från sina länder och sökt asyl i Sverige på grund av krig, 

förtryck, diskriminering osv. Aida har bott i Sverige längst, hon sökte asyl i Sverige för ca sex 

och ett halvt år sedan. Fyra av fem intervjuer genomfördes under röstinspelning varav tre av 

dessa på deras arbetsplatser och två i deras hem. Alla var väldigt trevliga, välkomnande och 

nyfikna på vad jag gjorde. Till en början antog de att jag arbetade på integrationsenheten, men 

när jag förklarade att jag var student blev de mer bekväma. Min tolkning är att som jag 

tidigare har nämnt har dessa flyktingar med sig en oro från sina hemländer där relationer till 

myndigheter inte varit betryggande. I diktatursamhällen är man som medborgare oftast orolig 

när man kontaktar en myndighet eller liknande institutioner där det förekommer spionage.  

När jag vidare förklarade att jag var ifrån Syrien blev de mycket glatt överraskade och jag 

kände genast en känsla av samhörighet som var ömsesidig. Samtliga intervjuer påbörjades 

genom att jag ställde enkla frågor som exempelvis hur gammal är du på svenska, men gick 

snabbt över till arabiska. Detta ledde till intervjupersonerna kände sig väl till mods och säkra 

på vad de uttryckte, vilket jag kunde märka då de talade tydligare och inte behövde pausa för 

att tänka på språket. Hemma hos Aida och Rober blev jag bjuden på fika och jag stannade en 

stund efter att jag avslutat intervjun och förde ett trevligt samtal om allt möjligt. Roberts fru 

deltog i eftersnacket och har själv erfarenheter från praktik på integrationsenheten. Hon var 

väldigt kritisk till praktik som helhet eftersom hon ansåg att det inte ledde till arbete, vilket 

hon ansåg var själva syftet med praktik. 

 

Alis intervju genomfördes på hans arbetsplats och efter en stund kom hans chef som var 

mycket vänlig och vi diskuterade alla tre efter intervjun ämnet jag undersöker.  Chefen var 

inte lika positiv över integrationen som Ali var, vilket han påpekade och nämnde även att Ali 

inte har varit i Sverige tillräckligt länge för att uppleva den ”riktiga” integrationen.  

Abbas och Samiras intervjuer genomfördes på deras arbetsplatser och jag upplevde att Abbas 

stortrivdes med sitt arbete, medan Samira fann sig i den hårda verklighet som livet fört med 

sig.  

 

5.4 Den kvalitativa forskningsmetoden  

När man arbetar med kvalitativ metod arbetar man med ord, där tolkning och förståelse av 

informanters upplevda historia är det centrala och eftersökta. För att nå dit måste man ta 

hänsyn till en del aspekter som är avgörande för förståelsen av den information man söker.  
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Den kvalitativa forskningsintervjun är att ta sig in i intervjupersonens livsvärld där man kan ta 

del av upplevelser kring ett visst ämne. När man gör detta ska man försöka förstå, tolka, 

återberätta och beskriva intervjupersonens upplevda historia på ett objektivt sätt. Därför är det 

väldigt viktigt för intervjuaren att ha klart för sig vad intervjupersonen menar med det han 

berättar. Intervjuaren måste ta hänsyn till faktorer som tonfall, gester, ansiktsuttryck mm för 

att göra en korrekt bedömning av det intervjupersonen vill ha sagt (Kvale 1997, Holme & 

Solvang 1991). 

 

Då jag som intervjuare själv är invandrare från Syrien, talar arabiska flytande och förstår mig 

på mina intervjupersoners kultur, seder och innehar en hel del kunskap om deras levnadssätt 

hade jag helt andra förutsättningar än intervjuare med svensk bakgrund. Jag kunde få kontakt 

med mina intervjupersoner på ett helt annat plan då de ögonblickligen kände en samhörighet 

som gjorde att de kunde slappna av. Detta märkte jag eftersom intervjupersonerna inte 

behövde förklara vad de menade med vissa uttryck utan smålog eller gjorde en gest som sa 

”du vet vad jag menar”. Jag hade i allmänhet väldigt lätt för att tolka det de ville ha sagt, 

vilket jag först senare blev medveten om, då jag fick tid att reflektera över samspelet under 

intervjuerna. När de berättade om sina erfarenheter och pratade om svenska folket eller 

samhället i termerna ”vi” och ”dem”, vilket pågick hela tiden och genomsyrade alla 

intervjuer, inkluderade de mig inom termen vi. Baserat på dessa iakttagelser kan jag hävda att 

på grund av min kulturella identitet kunde jag få en öppenhet ifrån mina intervjupersoner som 

jag inte skulle få som en person med svensk bakgrund. Om jag inte hade haft denna bakgrund 

skulle mina informanter troligtvis inte ha delat den samhörighet som jag tagit för given till en 

början, och istället haft svårare att visa den öppenhet som jag blev bemött med. Samtidig hade 

jag haft svårare att förmedla mina frågor inte enbart på grund av språket utan i den 

problematik som finns i att förklara frågornas innebörd.    

 

Vidare söker intervjuaren att fånga intervjupersonens upplevda åsikt om ämnet eller frågan 

som studeras och inte den allmänna åsikten som innefattar andras upplevelser. Alltså det 

specifika är det eftersökta i den kvalitativa intervjuformen (Kvale 1997).  

Där tycker jag att jag har varit tvungen att i vissa fall ställa mina frågor två gånger och 

formulera om mig för att kunna få fram deras upplevelser istället för vad de tror att 

allmänheten anser exempelvis om frågan integration. Informanterna har då fått tänka till lite 

och börja angripa frågan på ett annat sätt för att få med den egna upplevelsen.  



   28 

Att vara mottaglig för information och samtidigt kunna vara flexibel i sin approach under 

intervjun är viktigt för att inte missa viktig information som man annars kan gå miste om i de 

fall man enbart följer sin intervjuguide till punkt och pricka. Samtidigt gäller detta utfall ifall 

man inte ifrågasätter de egna antaganden under intervjuns gång. Därför är det bra att ha 

semistrukturerade intervjufrågor som lätt kan ha anpassats till att kunna vika av och fördjupa 

sig i vissa punkter som kan leda en till just den specifika informationen som man eftersöker 

(Kvale 1997).  

 

Jag genomförde mina intervjuer med hjälp av en intervjuguide som var semistrukturerad. Jag 

har tidigare haft erfarenhet av detta tillvägagångssätt och tycker att det har varit ett bra sätt att 

kunna få den information jag söker. Jag skrev intervjufrågorna på svenska, men översatte dem 

även på arabiska för att underlätta processen för min del då vissa ord som integration inte 

förekommer i mitt vardagsspråk. Jag insåg även att det inte ingick i mina informanters 

vardagsspråk vilket ledde till att jag var tvungen att förklara vad ordet innebar på arabiska 

trots att jag redan översatt ordet.  Jag ställde vissa frågor som ålder, nationalitet, utbildning 

etc., och gick sedan vidare på djupare frågor där jag ville ha fram deras upplevelse av 

integration och praktik. Jag försökte ställe frågor som kunde ge mig en bild av hur mina 

informanter uppfattade och upplevde mottagandet och det svenska samhället som helhet för 

jag i min tur skulle kunna analysera informationen och få djupare förståelse för deras 

situation.  

 

Slutligen vill jag nämna att den kvalitativa forskningsintervjun är ett långt ifrån ett enkelt sätt 

att genomföra en intervju på, då den mänskliga faktorn ständigt är närvarande. Enligt Holme 

& Solvang (1991) existerar en direkt subjekt-subjekt relation mellan en forskare och hans 

undersökningsenhet där närhet är en förutsättning för kunskapsutveckling. Enligt min tolkning 

av detta är närheten nyckeln som måste öppna dörren för att få tillgång till den eftersökta 

informationen och det är i närheten som jag ser svårigheter då denna för mig är långt ifrån en 

självklarhet att skapa mellan en forskare och dennes undersökningsenhet. 

   

5.5 Förförståelse 

Att tolka ett fenomen med en förförståelse innebär att man har insamlade kunskaper om 

fenomenet som så småningom kommer att ligga till grund för själva tolkningen. För att kunna 
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gå vidare och diskutera förförståelsens innebörd för tolkningen är det till en början viktigt att 

belysa tolkningen och dess betydelse. 

 

Hermeneutiken är en tolkningslära där syftet är att erhålla en förståelse för en texts innehåll 

och mening. Som hermeneutiker gör man aktiva tolkningar dvs. man är inte enbart betraktare, 

utan man intresserar sig bl.a. för individen, hur dennes handlingar förhåller sig till helheten 

och vad sociala handlingar har för betydelse. Förståelsen är central i hermeneutiken då saker 

och ting har en historia dvs. bakgrund och orsak till uppkomst som kan förändras över tid. 

Forskningsintervjun som sådan strävar efter att tolka intervjupersonens erfarenhet och 

upplevelse av sin omvärld. Därför är hermeneutiken väldigt viktig inom forskningsintervjun, 

eftersom den kan belysa och klargöra samtalet som pågår i det samspel som sker mellan de 

intervjuade och intervjuaren samtidigt som den klargör skeendet under tolkningen av 

intervjumaterialet (Kvale 1997).   

 

Förutom vikten av förståelse och tolkning som det hermeneutiska perspektivet tillför 

forskningsintervjun anser jag att den förklarar hur man ska förhålla sig till de förutsättningar 

som en forskare har genom den egna förförståelsen. Enligt Holme och Solvang (1991) är de 

förutsättningar en forskare har med sig när denna påbörjar ett arbete förförståelse och 

fördomar eller förutfattade meningar genom sin utbildning eller erfarenhet. Dessa är en följd 

av en socialisering till olika värdesystem som är i ständig utveckling. Som jag redan har 

nämnt har jag haft vissa förutsättningar i form av den kunskap som min bakgrund fört med sig 

om intervjupersonerna och dessa förutsättningar innefattar en förförståelse och fördomar.  

 

 Det finns också ett intimt samspel mellan den utbildningsbaserade förförståelsen  och de socialt 
 grundade fördomarna. I spänningsfältet mellan dessa två, och i  det tryck mot konformitet som 
 de rymmer, måste man finna sin egen identitet  som ämnesrepresentant och som forskare. 
 (Holme & Solvang 1991 s.151-152) 
 

Jag förstår det Holme och Solvang menar med detta eftersom jag i många fall omedvetet har 

tillåtit mina fördomar utrymme i min förförståelse vilket definitivt är ett stort misstag som gör 

att man baserar sina val på fel grunder. Eftersom min förförståelse rymmer en negativ 

uppfattning av integrationen i Sverige ville jag därför undersöka ämnet, hitta och studera de 

sociologiska problemen inom området. Förutom val av ämne har min förförståelse styrt 

mycket under arbetets gång, men jag är i högsta grad medveten om min förförståelse och 
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lämnar därför utrymme för en förändring, en omvärdering och en utveckling av min kunskap 

om ämnet som bygger på min förförståelse.  

 

Jag vill även ta upp punkten om objektivitet inom den kvalitativa forskningsintervjun, då 

denna metod i många forskningssammanhang ofta förknippas med frånvaron av objektivitet 

på grund av den tillskriva subjektiviteten i intervjuarens frågeställning och tolkning av 

informanten Kvale (1997). 

 

Enligt Home och Solvang har man i större grad kritiskt förhållningsätt mot kvalitativa 

metoder än mot kvantitativa. ”Forskare som använder kvalitativa metoder finner ofta att de 

måste legitimera sitt metodval” (Holme & Solvang 1991 s.91). Författarna menar att detta kan 

leda till att undersökningsresultatet inte får någon uppmärksamhet då kritiken mot metoden 

dominerar. Därför anser jag att det är viktigt att föra fram diskussionen om just de problem 

som ligger i synsättet på kvantitativ metod som objektiv och i sin tur giltig och valid. 

 

Då det enligt Kvale (1997) existerar många anhängare både för och emot en tillskrivning av 

kvalitativa intervjuer som objektiva, kan man inte tala om en absolut sanning utan enbart ha 

ett visst perspektiv eller en uppfattning som man går efter. ”Sammanfattningsvis är intervjun 

som sådan varken objektiv eller en subjektiv metod- kärnan i intervjun är den intersubjektiva 

interaktionen” (Kvale 1997 s.66).  Enligt min mening har jag kunnat distansera mig och 

försökt tolka mitt resultat utan att blanda in mina egna åsikter och förutfattade meningar i 

sammanfattningen av resultatet. Det centrala har varit intervjupersonernas upplevelse av deras 

omvärld och informationen som de delade med sig inom ämnet som jag undersöker. 

  

5.6 Etiska aspekter 

När man genomför kvalitativa intervjuer ska man alltid tänka på vissa etiska och moraliska 

aspekter som är avgörande för förtroendet och den ömsesidiga respekten mellan en intervjuare 

och intervjupersonen. ”Respekt för medmänniskor är en grundläggande utgångspunkt för all 

form av samhällsforskning” (Holme & Solvang s.32).  

 

Att kunna respektera den intervjuade och inte överskrida gränser som den har satt upp även 

om de skulle vara viktigt för undersökningens innehåll är något som jag håller hårt vid. 
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Kvale tar upp vissa punkter som man ska tänka på under arbetets gång och de centrala är att 

man absolut måste ha ett informerat samtycke där intervjupersonen är väl medveten om att 

han blir intervjuad och att han ska delta i en studie samt informera denna om studiens 

generella syfte och vilka risker och fördelar som en medverkan kan innebära. Under 

informerat samtycke ingår även information om att intervjupersonen när som helst kan 

avbryta intervjun ifall den så önskar. Vidare är anonymitet ett självklart alternativ för att 

skydda intervjupersonens integritet och ibland säkerhet. Holme och Solvang menar att vi 

måste tänka på att den psykiska och fysisk integriteten måste skyddas för de intervjuade. 

Detta är ett ansvar som vi absolut inte får glömma.  

 

Eftersom jag spelar in mina intervjuer för att underlätta renskrivning inser jag vikten av det 

som tagits upp då själva inspelningen blir ytterligare ett moment där man måste informera om 

själva avsikten och försäkra att materialet är i säkert förvar och inte på något vis kommer att 

hamna i fel händer. Man får använda olika medel för att trygga intervjupersonen och värna 

om dennes integritet under ett sådant samspel. En av mina intervjupersoner ville inte att 

samtalet under intervjun skulle bli inspelad och det var viktigt för mig att tillgodose dennas 

önskemål för att kunna bidra med en trygg miljö där osäkerheten inte skulle kunna hindra 

intervjupersonen från att besvara mina frågor.  
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6. Resultatredovisning  

 
Under detta kapitel kommer jag att redogöra för intervjupersonernas utsagor genom att 

sammanfatta det jag anser vara det väsentliga under olika teman. För att underlätta läsningen 

av detta kapitel har jag tänkt namnge intervjupersonerna samt ange ålder, men självklart 

kommer jag att ändra på deras namn för att deras anonymitet ska bevaras.  

Skriv mer utförligt och förklara. 

 

• Aida fyrtiofem år, högskoleutbildad 

• Samira fyrtiotre år, grundskola 

• Robert Trettionio år, grundskola 

• Ali tjugoåtta år, grundskola 

• Abbas tjugosju år, gymnasium   

 

Jag har delat upp resultaten i fem teman som jag anser lyfter fram de mest centrala i 

intervjumaterialet. Valet av dessa teman var delvis självklara för mig eftersom jag genom 

mina frågor redan på förhand bestämt för vilka områden som skulle belysas. Min 

frågeställning berör två huvudteman integration och praktik vilket gjorde att jag valde frågor 

som kunde bygga på dessa. Under varje rubrik nedan kommer sammanfattade redogörelser 

som förklarar vilka frågor som blivit besvarade och även min tolkning av det som förs fram 

sammanfattar varje tema. Som avslutning för hela resultatkapitlet kommer jag även att skriva 

några sammanfattande ord för att ytterligare tydliggöra det väsentliga i resultatet som jag 

kommer att koppla till teorikapitlet. 

 

6.1 Bemötande  

Under detta tema ska jag försöka beskriva intervjupersonernas upplevelser av bemötande på 

integrationsenheten i Västerås stad. Frågan jag ställde var hur har du blivit bemött på 

integrationsenheten i Västerås? 

 

Samtliga intervjupersoner har upplevt bemötande på integrationsenheten i Västerås som 

väldigt positivt. De beskriver handläggarna som väldigt sakkunniga och öppna människor 

som visar förståelse för den situation flyktingarna befinner sig i. De har en förmåga att 

vägleda en i rätt riktning. Aida menar att personalen på integrationsenheten behandlar dem 
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som vänner och visar en medmänsklighet som de aldrig upplevt i sina hemländer från 

myndigheternas sida. Ett exempel på detta lyfts fram i nedanstående citat av Aida.  

 

 … de lyssnade på mig, om mina problem och hjälpte mig gränslöst (Aida). 

 

Aida hade problem med sin relation under den tiden och förklarade att hon fick väldigt 

mycket stöd från integrationsenheten som gjorde att hon kunde ta sig igenom svårigheterna. 

 

Samira tycker att alla svenskar hon träffat hittills har behandlat henne med respekt speciellt de 

hon har träffat på integrationsenheten. Hon anser att de behandlar henne till och med bättre än 

vad de egna irakiska myndigheterna någonsin har gjort. Fast hon är inte förvånad med tanke 

på vilka stora skillnader som finns mellan länderna. Hon menar att Sverige respekterar 

mänskliga rättigheter. I ett citat ur Samiras intervju berättar hon om myndigheters och 

organisationers behandling i hemlandet. Här kommer citatet: 

 

 Om du ska jämföra Irak och hur människor behandlar varandra eller hur myndigheter 
 behandlar människor, på olika kontor, sjukhus osv. Där finner du en skillnad som kan jämföras 
 med avståndet som skiljer marken och himlen,  mellan Irak och Sverige (Samira). 
 

En annan intervjuperson, Ali är väldigt glad över att ha fått komma i kontakt med personalen 

på integrationsenheten. Här kommer ett citat ur Alis intervju där han beskriver bemötandet på 

integrationsenheten.   

 

 Alla handläggare och lärare jag har kommit i kontakt med har varit helt otroligt  trevliga, de går 
 inte att beskriva och jag kommer inte att glömma det de har gjort för mig för resten av mitt liv 
 (Ali). 
 

Här märker man hur glad Ali är över bemötandet och att de verkligen har gjort intryck för 

livet. 

 

Samtliga menar att handläggarna är engagerade och inte så byråkratiska som andra 

myndigheter som de har haft att göra med. Allt som allt har intervjupersonerna förmedlat en 

väldigt positiv bild av bemötandet på integrationsenheten i Västerås stad. Förutom Aida och 

Ali som besvarade frågan mer utförligt och berättade om upplevelser som de varit med om 

gällande bemötandet var de tre övriga väldigt korta i sina svar, exempelvis väldigt bra eller 

bra. Och de hade inget att tillägga som jag kunde utveckla utan var tvungen att gå vidare. 
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6.2 Integrering/Assimilering  

På frågan om intervjupersonerna kände att de kunde bibehålla sina traditioner och kulturella 

värderingar och samtidigt integreras in i det svenska samhället var jag tvungen att tänka till 

och tolka svaren lite mer djupgående. Samtliga intervjupersoner såg inga hinder i att 

integreras på sina villkor. De menar att det finns utrymme och möjligheter för dem att 

integreras och behålla sina kulturella värderingar och traditioner. De såg på det svenska 

samhället som ett öppet samhälle som accepterade dem som de var. De kände att svenska 

medborgare som de stött på bejakade den mångfald som de förde med sig från sina hemländer 

och stöttade dem att ta stegen som breddade vägen för en integration, men de största hindren 

som vissa av intervjupersonerna såg i sin väg var de själva. De som tänkte i dessa banor, 

menade att det är för stora skillnader för dem för att integreras helt. Ett exempel på detta kan 

vi återfinna nedan i ett citat från Samira. 

 

 Nej, jag tror inte att jag kommer att behöva ändra på mig för att integreras. Problemet ligger hos 
 mig och inte hos dem. Jag har svårt för att lära mig språket (Samira). 
 

Språket var ett av de största hindren som de äldre intervjupersonerna, Samira och Robert, 

uppgav som exempel där de mötte svårigheter. Ett annat var utbildning som de kände att de 

inte hade någon möjlighet att konkurrera med på arbetsmarknaden. Dessa intervjupersoner 

kände att det fanns stora skillnader mellan dem och svenskarna som alltid kommer att utgöra 

ett hinder. De anser att nästa generation kommer att integreras mycket lättare, men för deras 

del som är i fyrtio års ålder är det för svårt att ta sig över de kulturella skillnaderna. De ansåg 

att åldern är en av de största faktorerna. De menar att de skulle vara stor skillnad ifall de 

hamnat i Sverige när de var unga och mer formbara. I ett citat från Roberts intervju framkom 

detta tydligt. Här kommer citatet: 

  

 Integrering är ett måste och det är viktigt, men att integreras med ett folk som svenskarna är 
 svårt. Alltså ett folk som inte har någonting med våra kulturer och seder det är svårt, men de som 
 kommer att integreras är min son, till hundra procent (Robert). 
 

Robert menar att det finns för stora skillnader mellan honom och svenskarna, men han tvekar 

inte på att han skulle bli accepterad för den han är och samtidigt kunna komma in i samhället. 

Desamma gäller för Samira som inte ser hinder att bli integrerad och accepterad, men anser 

att stora skillnader gör att hon inte kan komma in i samhället. Roberts och Samiras svar kan 

tolkas på två sätt enligt mig. Jag ställde frågan ifall de kände att de kunde integreras och 

samtidigt bibehålla sina kulturella värderingar och traditioner. Jag var tvungen att förklara vad 
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jag menade med integration eftersom begreppet inte är lättbegripligt för flyktingar trots att de 

får höra ordet praktiskt taget varje dag. Jag ville förklara att begreppet inte var av betydelse 

för dem i sina hemländer då integrationspolitik inte existerar, men i Sverige är det a och o, 

men enligt min mening används begreppet mer byråkratiskt och när man använder detta blir 

det i kombination med dem, att integrera flyktingarna, man pratar inte med flyktingen och 

frågar hur ska vi integrera dig in i samhället? I det senare fallet hade detta lett till att 

begreppet måste tolkas och vidare förklarats, men enligt min uppfattning, som styrks av att 

flera av mina intervjupersoner inte har klart för sig vad begreppet innebär, används begreppet 

inte i samspel med flyktingar utan det används i samtal om dem. Jag måste klargöra för att jag 

ställde frågan på svenska för att se ifall de reagerade på ordet integration, vilket de inte gjorde 

och sedan översatte jag frågan till arabiska och återigen var jag tvungen att förklara vad ordet 

innebar. 

 

En annan förklaring som kan föras fram är utbildningsnivå, men Aida som har högre 

utbildning visste inte heller vad ordet betydde och bara för att man inte vet vad ord betyder 

kan man fortfarande diskutera innebörden men jag menar ämnet var främmande för dem. Alla 

intervjupersoner diskuterade flitigt begreppet efter att jag gett dem en förklarande bild, men 

varför jag drar min slutsats om att ämnet är främmande är på grund av att jag fick motsägande 

svar på min fråga från tre av dem. 

 

Exempelvis som i Roberts fall, vill han ha sagt att han kan integreras om han vill men det 

förekommer stora skillnader mellan vi och dem som gör att han alltid kommer att stå utanför. 

Att integreras innebär att man trots sina skillnader ska kunna komma in i samhället vilket 

leder mig till att tolka Rober som att han inte kan integreras då han inte ser möjligheten att 

kunna gå in i samhället samtidigt som han kan bibehålla egenskaper som gör honom 

annorlunda. Vidare menar Robert att kommande generationer som hans son kommer att 

integreras, eftersom hans son kommer att socialiseras in i samhället genom exempelvis 

förskola och skola. Detta vill jag tolka som att han son kommer att var mindre olik dem 

(svenskarna) och på det viset lättare kommer att kunna integreras, vilket troligtvis är sant, 

men ännu en gång vill jag här poängtera skillnaden mellan att integreras och assimileras. Jag 

tolkar Roberts svar som att han inte ser en möjlighet att komma in i samhället och samtidigt 

bibehålla de kulturella traditioner och värderingar trots att han svarar jakande på min fråga. 
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Jag tolkar Samira som att hon också vill framföra att det inte finns några hinder i att integreras 

från samhällets sida men att problemet ligger hos henne, att hon är för annorlunda för att 

kunna integreras.  

 

Trots att Aida har akademiska poäng från hemlandet såg även hon åldern som ett hinder, men 

hennes syn på tillvaron var annorlunda, trots att hon försökt få sin utbildning erkänd i Sverige 

och inte lyckats. Hon kunde skilja på social integrering och integrering på arbetsmarknaden 

då hon inte såg några hinder i att träffa nya svenska vänner och därmed integreras på ett 

socialt plan. Trots att hon hade en utbildning hemifrån tänkte hon inte på att kunna använda 

sig av sin utbildning eftersom hon ansåg att det var omöjligt för henne att kunna konkurrera 

med svenskar med samma utbildning. Det verkade som att hon hade gett upp tanken på att ens 

kunna få sina betyg validerade. Hon berättade för mig att när hon inte längre var sjukskriven 

tänker hon kanske driva en liten kiosk som kan sysselsätta henne och ge en inkomst. Nedan 

kommer ett citat ur Aidas intervju som tydliggör detta. 

 

 Jag menar att den ekonomiska krisen som vi befinner i oss nu lämnar inga möjligheter för mig 
 som invandrare att få jobb. Svenskar går arbetslösa så hur ska vi då ha de bättre än dem? (Aida). 
 

Här har vi ytterligare ett exempel i Aida som även svarar ja på min fråga om integration, men 

under samtalets gång framkommer det att de skillnader som existerar mellan henne och 

svenskarna kommer alltid att utgöra ett hinder för henne att komma in i samhället och därmed 

integreras. Skillnaden här är att Aida kan tänkas integreras socialt, men på arbetsmarknaden 

ser hon problemen där hon inte kan konkurrera med en svensk på lika villkor då en svensk har 

fördelen av att vara svensk och hon har nackdelen av att vara flykting. Integration innefattar 

inte sådana orättvisor utan tvärtom skall bejaka som vi redan har nämnt bejaka skillnaderna 

och ge samma möjligheter att komma in i samhället vare sig det är på ett socialtplan eller på 

ett arbetsmarknadsplan.  

  

Robert och Samira, som enligt min tolkning hade svårt för tanken med integration kopplade 

samman social integrering med integrering på arbetsmarknaden, då de ansåg att den ena inte 

kunde ske utan den andra. Eftersom de även tyckte att de var för gamla för att få ett jobb där 

de kunde trivas och därmed utvecklas kunde de inte se på framtiden med stora förhoppningar 

för egen del. Här kommer ett citat från Roberts intervju som uppvisar denna uppgivenhet.  
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 … vilken arbetsgivare vill anställa en fyrtioåring? Han kommer att leta efter en som är i 
 tjugoårsåldern och han kommer inte ens att behöva leta. Man måste säga som det är (Robert). 
 

Vidare har vi den andra gruppen av informanter som är under trettio och inte har samma 

inställning som de äldre. De ser möjligheter istället för hinder då de fortfarande har möjlighet 

att utbilda sig och integreras på arbetsmarknaden. Samtidigt berättar Abbas att det endast har 

med inställningar att gör. Är man pessimistisk kommer man aldrig att kunna integreras då 

man inte kommer att försöka trots att personen i sig har alla förutsättningar till integration. 

Abbas inställning talar för sig själv med citat som kommer här: 

 

 För att integreras behöver man inte lämna den man är och bli svensk och jag känner inte att jag 
 har behövt göra det. Jag har integrerats. Det handlar om inställning (Abbas). 
 

Abbas var den ena av de två informanter som troligtvis förstod vad begreppet innebar och 

samtidigt trodde på att han kunde integreras. Som citatet ovan tar upp menar Abbas att har 

man en inställning som är negativ kommer ens möjligheter till integration att gå i den 

riktningen och tvärtom. Abbas är genom sitt arbete insatt i integrationsfrågor och därför mer 

införstådd med ämnet, vilket jag menar har hjälpt honom att se möjligheterna till integration, 

men samtidigt, vilket han själv nämner, är han väldigt positivt inställd som person och därmed 

kan övervinna de hinder som samhället kan tänkas ställa i hans väg.  

 

Den andra som förstod vad integration gick ut på var Ali som menar att han redan är 

integrerad sen en tid. Han är väldigt glad och berättar gärna om alla han svenska kunder som 

försöker hjälpa honom när han säger fel ord på svenska. Mest framgår det för mig hur bra han 

mår över att känna sig respekterad och att människorna runtomkring honom förstår vilken 

situation han har flytt ifrån. På frågan om han känner sig svensk svarar han: 

 

 Nej, men de behandlar mig som om jag vore en svensk. Jag känner att de är extra trevliga mot 
 oss eftersom de inte vill att vi ska känna oss utanför. De vet om vilka omständigheter vi har flytt 
 ifrån i Irak, krig, mord, hunger, misär, ingen el, inget dricksvatten. Därför behandlar de oss som 
 svenska medborgare för att inte få oss att känna oss utanför (Ali). 
 

Ali har en väldigt positiv inställning och han känner likt Abbas att han kan integreras och är 

till och med integrerad. Han är väldigt glad över sin tillvaro.  

 

Som en sammanfattning kan jag beskriva resultaten jag har fått under detta tema som att 

samtliga känner att de har möjligheter att integreras på egna villkor, men ett par informanter 



   38 

Samira och Robert ser din ålder som ett hinder i vägen för att få jobb vilket är det viktigast 

hindret i deras väg för integration, samtidigt som de anser att kulturella skillnader kommer 

även utgör ett hinder för en integrering. De delar inte Aidas förhållningssätt om att man kan 

integreras via vänner och den sociala umgängeskretsen. Aidas inser vikten av jobb för 

integration, men då hon är en väldigt social och enligt henne ganska europeisk till sitt sätt att 

se på livet kommer hon inte ha svårigheter i att integreras socialt, men att integreras på 

arbetsmarknaden var ett problem. Hon förklarar också problematiken i när flyktingar från 

småbyar ska integreras. Aida menar att de har svårigheter att anpassa sig till storstadslivet i 

sina egna hemländer och inser att det blir extra svårt för dem att integreras i ett moderniserat 

land som Sverige. Här kommer ett citat från Aidas intervju där hon med egna ord förklarar sitt 

synsätt. 

 

 Innan man ens ska börja integrera så måste man förstå deras sätt att tänka. För att integrera 
 dem måste man ändra på deras tankesätt och sådana människor har tankar som sitter fast och 
 de blir inte lätt att luckra upp dessa tankesätt (Aida). 
 

För Ali och Abbas som tillhör de yngre intervjupersonerna och ser annorlunda på tillvaron i 

Sverige kunde jag märka en väldig optimism och tacksamhet över att de fått chansen att 

komma till ett land som respekterar mänskliga rättigheter och är så pass välkomnande. De såg 

på framtiden som väldigt ljus.  

 

Om jag hade varit mer tydlig, men vad integration innebar och fört en djupare diskussion med 

Samira och Robert kanske de hade besvarat min fråga annorlunda och mer i riktning med min 

tolkning av deras svar. Jag menar att de troligtvis tolkar och upplever integration som 

assimilation och ser egentligen inte problematiken som ligger bakom detta. Enligt min 

förklaring är nyinflyttade flyktingar vana vid att vara förtryckta och orättvist behandlade i sina 

hemländer och de förväntar sig inte att det svenska samhälle, som redan har varit välkomnade 

och gett dem en ny chans att leva under demokratiska och humana förhållande, ska tänka på 

att de ska kunna integreras och samtidigt bibehålla kulturella värderingar och traditioner.  

  

6.3 Praktik  

Under denna rubrik ställde jag frågan angående upplevelser av praktik, om de trivdes på sina 

praktikplatser och om de hade tankar kring praktiken som de ville dela med sig. 
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De flesta hade ingenting emot tanken på att praktisera. Samira, Robert, Ali Och Abbas 

föredrog praktiken framför skolbänken. Aida tyckte att en kombination av praktik och studier 

var det bästa. Samira och Robert kände att de var för gamla för att börja om från början med 

att sitta och lära sig läsa och skriva. De ansåg att de var alldeles för svårt att sitta och 

koncentrera sig. Koncentration var även Alis problem. Samtliga var överens om att praktik 

var bra för vissa och inte för andra, dessutom var alla överens om att man vill ha en 

praktikplats som i slutändan leder till jobb. Att praktisera hos en person som man vet att det 

finns en liten procents chans att det kommer att leda till jobb är en sak, men när de vet att det 

inte finns en gnutta av hopp för dem att bli anställda är en väldig besvikelse.  Ett citat från 

Samiras intervju lyfter fram det hon är mest besviken över. Här kommer citatet: 

 

 Det är väldigt sällan praktiken leder till jobb. Man får bara språkträning (Samira). 
 

Många känner sig utnyttjade och dumförklarade menar Samira. En annan punkt som jag anser 

värd att nämna är att vissa av de intervjuade föredrog att ordna egen praktikplats hos någon de 

kände, där de visste att de hade en möjlighet att få jobba efter praktiktiden istället för att 

praktisera på en arbetsplats med en svensk chef, då de anser att möjligheterna för jobb i 

sådana fall blir noll. Det var på grund av denna orsak som Ali valde att ordna en egen 

praktikplats där han kände ägaren sedan innan. Han menar att arbetsgivare som inte har en 

tanke på att anställa praktikanterna ser endast möjlighet till gratisarbetare. Jag vill lyfta fram 

detta genom att citera Ali nedan. 

 

 De utnyttjar dem på det sättet och så fort praktiktiden är slut säger de att de inte kan anställa 
 folk. De får gratis arbetskraft för några månader, varför inte (Ali).  
 

Ali lät besviken men accepterade detta som att det inte fanns en annan lösning. Även Samira 

var väldigt besviken och kommenterade att det påverkade en som person på ett väldigt 

negativt sätt. Detta uttrycker Samira väldigt tydligt under intervjun och jag citerar henne 

nedan. 

 

 … det gör ont och man känner att man inte har något värde. Det är som att man endast är där för 
 att fylla tomrum. Man känner sig värdelös… (Samira). 
 

Samira, som ingick i instegsjobb via arbetsförmedlingen, berättade även att hon säkert skulle 

bli sparkad den dagen arbetsförmedlingen slutade hjälpa hennes arbetsgivare med att betala 

honom en del av lönen.  
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Robert berättade att han efter ca ett års praktik insett att de inte skulle anställa honom och 

framförde detta till sin handläggare som förklarade att han befann sig där för att träna sitt 

språk. Ett citat av Robert som förklarar hans tankar under ett samtal med hans handläggare på 

integrationsenheten kommer här: 

  

 Jag skrattade och ville fråga henne varför hon inte kunde slå ner två fåglar med en sten, men jag 
 kunde inte uttrycka mig på grund av språket. Ja sa till henne i alla fall att jag hade velat ha 
 praktik där jag kunde träna min svenska och samtidigt ha möjlighet till jobb (Robert). 
 

Robert trivdes på sin praktikplats, men när han insåg att han endast var där för språkträning 

och att chanserna för jobb var obefintliga tappade han drivkraften. Han var missnöjd med hela 

situationen. 

 

Abbas var inte negativ gentemot praktik, tvärtom tyckte han att det var bra, men insåg 

samtidigt problematiken kring att de flesta inte blir anställda.  Aida menade också att de är 

jobbigt ifall praktiken inte leder till jobb, men för hennes del var hon inte lika bekymrad 

eftersom hon trodde att hon troligtvis hade kunnat få jobb ifall hon inte blivit sjukskriven. 

 

Min tolkning av detta resultat är att de intervjupersoner som haft möjlighet att får arbete inte 

var negativt inställda till praktik, medan de som inte kunde se möjlighet till arbete var mer 

negativa. Samtidigt var samtliga positiva till praktiken i sig och själva bemötande på 

praktikplatserna, men själva syftet med praktiken är att få komma ut i arbetslivet och inte 

träna det svenska språket, vilket tre av mina informanter kände. De berättade även för mig att 

de flesta som de kände praktiserade utan att det lett till jobb och detta har gjort att hoppet om 

en anställning snabbt försvinner.   

 

6.4 Praktik som åtgärd till integrering 

Vidare frågade jag intervjupersonerna ifall praktiken har hjälpt dem att integreras in i det 

svenska samhället.  

 

Samira ansåg att praktiken inte har fört med sig så stora förändringar när det gäller 

integrationen. Hon berättade ännu en gång om att språket utgjorde ett stort hinder som gjorde 

det svårt för henne att integreras. Jag intervjuade Samira på hennes arbetsplats och jag tolkade 

hennes kroppsspråk och minspel som att hon inte ville arbeta där, men i brist på annat fick 

hon nöja sig med det hon hade.  Hennes sätt att uttrycka sig på när hon förklarade känslan av 
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att känna sig utnyttjad får mig att dra slutsatsen att hon inte anser att man kan integreras 

samtidigt som man har sådana tankar. 

 

Robert tänkte på att själva tiden på två år inte var tillräcklig, men när jag frågade honom igen 

och förklarade att jag menar ifall det är ett steg i rätt riktning höll han med, men samtidigt 

menade Robert att han lärde sig hur man ska bete sig inom jobbmiljön, men utanför jobbet var 

han inte integrerad samtidigt som han menar att han har möjligheten till detta. Nedan finner ni 

ett citat ur Robert intervju där han berättar orsaken för detta: 

 
 När det gäller den sociala integrationen så lärde jag mig väl en liten del som har med jobbet att 
 göra, men på fritiden umgicks vi inte alls. Jag blev lite bättre i svenskan, men jag vet inte om de 
 va så stor skillnad när det gäller att integreras (Robert). 
 
Ali tyckte att praktiken var ett bra sätt för honom att integreras på eftersom han kom i kontakt 

med många svenskar. Han menade att det är viktigt med kontakter för integrationen. Han lät 

väldigt säker och övertygad om sin sak. Citatet som kommer här tydliggör detta: 

 

 Jag har lärt känna de svenska kunderna bra. De hälsar på mig på arabiska och jag tycker de är 
 väldigt trevliga (Ali). 
  

Abbas tyckte också att praktiken var ett bra sätt att integreras på, eftersom man kom i kontakt 

med människor och man sätts i en situation där man tar de första stegen som Abbas tyckte var 

svårast att ta. Därefter rullar det på och det blir enklare för en att integreras. Det handlar om 

vilken inställning man har anser Abbas. 

 

6.5 Sammanfattning av intervjumaterial  

Jag vill här skriva en sammanfattning av materialet ovan genom att ta up det mest centrala 

samt förklara valet av teman och hur jag ska använda mig av dessa i analysen. Vidare kommer 

jag att lyfta fram frågor som har väckts under bearbetningen av materialet och om min 

frågeställning har påverkats av resultatet. Lyckligtvis kunde jag genom mina frågor få fram 

mycket information under intervjuerna som berörde begreppen integration och praktik, men 

det har visat sig att integration har tagit störst plats.  

 

Under temat bemötandet på integrationsenheten var alla eniga om att de var mer än nöjda 

med den hjälp och stöd som erbjudits samt behandlingen som jag kunde tolka som respektfull. 

Jag fick väldigt korta svar som jag nu i efterhand ångrar att jag inte bad dem utveckla.  
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Temat integration/assimilation gav jag mest utrymme inom resultatkapitlet eftersom jag fick 

mycket information att arbeta med. Den problematik jag stötte på, och som jag redan berört, 

var i att göra sig förstådd och förklara innebörden av min fråga gällande integration. Samtidigt 

var jag tvungen att tänka efter när jag tolkade informationen. Tre av mina informanter 

upplevde enligt min uppfattning integrationen i Sverige mer likt en assimilation även om de 

inte direkt uttalade det. Denna slutsats kunde jag komma till genom annan information som 

jag fick av dem. Den fjärde informanten kände sig redan integrerad, men jag undrar om han 

riktigt är det med tanke på att hans chef är en invandare som han personligen känner. Endast 

en informant har lyckats få anställning inom den offentliga sektorn där han trivs och känner 

sig på väg att integreras. 

 

Under temat praktik fick jag ta del av informanternas besvikelse över vetskapen om att 

praktik oftast inte leder till arbete utan blir en form av språkträning. De flesta föredrog att 

praktisera framför att studera, men de kände sig utnyttjade på praktikplatserna vid vetskapen 

om att praktiken inte leder till anställning. Detta medförde en negativ attityd till praktiken som 

de i sig inte hade någonting emot. 

 

Sista temat tolkar jag som att samtliga var eniga om det mesta rörande praktik som åtgärd för 

integration. De var eniga om att praktiken var ett steg i rätt riktning vad gäller integration.  

Skillnaden var att de som hade ett jobb som de trivdes med var mer positivt inställda och 

tänkte inte på de negativa aspekterna på samma sätt. Enligt min tolkning var en informant 

undantag från dem som hade arbete, eftersom hon inte var speciellt nöjd med sitt jobb, men 

insåg att det var det bästa hon kunde få med tanke på hennes bakgrund.  

 

Under bearbetningen av dessa teman har vissa frågor kommit fram som har påverkat min 

frågeställning. Frågorna hänger samman med de fyra teman som jag sammanfattat ovan. 

 

Den första frågan dök upp då jag tänkte över informanternas svar på frågan om bemötandet, 

jag började fundera över anledningen till enighet i informanternas svar. Hur kommer det sig 

att alla är så nöjda med bemötandet, nästan övernöjda? I analysen vill jag besvara frågan 

utifrån min frågeställning om hur flyktingar upplever praktik som åtgärd till integration och 

hur bemötandet på integrationsenheten påverkar detta. Under det andra temat 

integration/assimilation funderade jag över hur viktigt det är att integreras med de andra? 

Skapar själva kraven om integrering känslan av vi och dem? Jag vill ta upp detta i analysen 
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som en fråga inom min frågeställning gällande möjligheten att integreras och samtidigt kunna 

bibehålla sin kulturella identitet. Under temat praktik lyder frågan: syftar inte praktik till 

arbete? När blev syftet språkträning? Vad är meningen med att sätta ut flyktingar i praktik när 

man inger dem falska förhoppningar om anställning? Sista temat praktik som åtgärd för 

integration undrar jag hur viktigt det är för integrationen ifall praktikplatsen består av personal 

och arbetskamrater som inte är svenskar? Frågorna under de två sista teman villa jag spinna 

vidare på och analysera utifrån frågeställningen om upplevelsen av praktik som åtgärd till 

integration och försöka komma underfund med flyktingens upplevelser. 

 

Att komma in i samhället och samtidigt kunna bibehålla kulturella värderingar och traditioner 

är grunden för den integrationspolitik som förs i Sverige och med tankar som utgår från denna 

information har ovan ställda frågor formats. Bortsett från frågorna om bemötande kan de 

andra som ställts ovan sammanfattas med en enda fråga som jag har försökt få fram genom att 

undersöka flyktingars upplevelse av integration i olika former, nämligen kan man integreras 

på egna villkor? 
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7. Analys  

 

I en sociologisk analys ska man försöka gå igenom sitt material och finna innebörden som inte 

omedelbart framgår i materialpresentationen. Detta ska man försöka göra genom att 

gemensamma mönster och tolka dessa med hjälp av teoretiska infallsvinklar. Därför ska jag 

nu presentera de olika mönster som jag har upptäck bildar en röd tråd som går igenom hela 

resultatkapitlet och koppla dessa till de teorier jag tagit upp i teorikapitlet. Nedan presenterar 

jag dessa mönster med förhoppningar om att kunna få en teoretisk förklaring till mitt resultat.   

 

Genom alla mina intervjuer framgick ”vi och dem” känslan väldigt tydligt och dominerade 

samtalen. Jag fann inte detta som någon överraskning, men jag blev lite förvånad över 

informanternas syn på sig själva och de andra ”svenskarna”. Jag hade förväntat mig att den 

missnöjdhet de flesta av mina informanter kände över sin livssituation skulle uppenbara sig i 

form av viss negativitet gentemot ”de andra” svenskarna, men denna känsla uteblev. Istället 

var dem väldigt tacksamma och nöjda med all form av bemötande inom integrationsenheten 

och övriga myndigheter. De kände att de blivit respektfullt bemötta och var överlag väldigt 

nöjda med den mottagning de fått från både myndigheter och allmänhet. Min förvåning över 

den uteblivna negativiteten baseras på mina antagande om att vi och dem känslan som enligt 

Castells (1997) förklarar bildandet av en gemenskap, oftast skapas i motstånd mot orättvisor 

mot en grupp individer i samhället, motståndsidentitet. Mina informanter ser inte sig själva 

som orättvist behandlade eller missgynnade av samhället som helhet. Jag kunde istället hitta 

ett mönster i att alla mina informanter såg sig själva som orsaken till den misslyckade 

integrationen. Jag ställde inte frågan om vem som ligger bakom den misslyckade 

integrationen, vilket ända skulle vara fel av mig att ställa då den misslyckade integrationen är 

en tolkningsfråga, utan min tolkning är baserad på att alla mina informanter inte nämnde yttre 

orsaker till en misslyckad integration. De förde fram svårigheter i att integreras med det 

svenska folket och i det svenska samhället och avslutade med att de är medvetna om att det är 

dem själva som inte har det som krävs för att lyckas med en integration.  

Jag analyserar informanternas reaktion med hjälp av rapporten ”Bortom Vi och Dom” (Reyes 

& Kamali 2005) som inleder med att föra fram två perspektiv på den misslyckade integriteten. 

Det ena perspektivet, som representeras av en grupp politiker och debattörer, innebär att det är 

”invandraren” eller flyktingen som ligger bakom den misslyckade integrationen, medan den 

andra som representeras av en grupp forskare, försöker finna orsakerna i strukturella och 
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institutionella sammanhang. Enligt min mening har det första synsättet anammats av mina 

informanter då de anser att makten eller kontrollen till en lyckad integration ligger i deras 

händer och därmed ser sig själva som orsaken bakom en misslyckad integration.  

 

Det framgick klart att mina informanter hade en tydlig uppfattning om vem de var och därmed 

vad den egna identiteten innefattade enligt Castells (1997) definition, men det som både jag 

och informanterna var mindre tydliga över var rollernas betydelse för identitetens utformning. 

Enligt Castells måste man skilja på roller och identiteter vilket jag vill föra fram för att ge 

ytterligare en förklaring till hur mina informanter kunnat få en bild av att det är de som 

ansvarar för om integrationen blir lyckad eller inte och vidare, vilka följder detta får med sig. 

Samhällets regler som, enligt Castells, strukturerats av institutioner och organisationer skapar 

roller och jag anser att mina informanter visar tecken på att deras livsstilar skapats genom 

dessa roller. Exempel på livsstilar som Castells tar upp som roller har skapat är att vara 

rökare, att idrottar att vara politisk aktiv, exempel på livsstilar som mina informanter visar 

upp som samhällets regler har strukturerat och organiserat är enligt min uppfattning 

”invandrarstilen”.  Jag drar denna slutsats eftersom jag anser att dessa roller inte är skapta ur 

informanternas egna uppfattningar, vilket Castells menar är det som skiljer roller och 

identiteter. Enligt min tolkning flätas rollerna in i individens identitet och blir därmed svåra 

att skilja på. Riskerna med denna sammanflätning kan leda till att samhället regler som 

strukturerar och organiserar roller gör desamma vad gäller identiteten. Då mina informanter 

anammar politikernas uppfattning som jag nämnt ovan, tar de till sig en roll och en identitet 

som inte är baserad på den egna uppfattningen, vilket enligt min mening är väldigt oroande 

och tryckande för individens självkänsla.  

 

Trots att alla mina informanter hade en positiv syn till integration när jag ställde frågan om de 

kunde integreras på egna villkor, kunde jag identifiera en känsla av att de inte kunde tänka sig 

bli fullt integrerade. Två av mina äldre informanter fann begränsningar i sin ålder både vad 

gäller integration på arbetsmarknad och i det sociala livet. Förutom åldern uppgav de stora 

kulturella skillnaderna som hindrade dem från att kunna integreras. De menade att de hade 

haft större chanser ifall de invandrat till Sverige i tidigare ålder. Den tredje bland de äldre 

informanterna som även var den enda med utbildning hemifrån fann inga större hinder i att 

integreras i det sociala livet, men menade att hon inte hade en chans att konkurrera mot 

svenskarna. Här kan vi se att min informant förutom att förmedla en känsla av vi och dem 

även tillskriver ”de andra” svenskarna fördelar enbart på grund av deras svenskhet vilket ger 
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dem en överlägsen position som diskuteras av kamali i rapporten Bortom Vi och Dom (Reyes 

& Kamali 2005).  

 

Enligt min tolkning av resultatet har mina informanter en klar bild om att integration är 

väldigt positiv, men de hinder i form av kulturella skillnader gör att de inte kan tänka sig 

komma in i samhället till hundra procent, vilket för mina tankar till Castells beskrivning av 

skapandet av motståndsidentiteten. Han skriver om ”de utstöttas utstötning av utstötarna” 

(Castells 1997 s.23), vilket jag finner intressant att koppla till mina informanters reaktion. 

Omedvetet känner de sig utstötta på grund av de stora skillnaderna som existerar mellan dem 

och agerar därmed genom att utstöta utstötarna, svenskarna och försöker hitta en gemenskap 

som de kan ingå i. Här finner jag en koppling till Giddens (1984) som anser att individer 

agerar utan att fundera över avsikterna med deras agerande men när de konfronteras, vilket 

jag gjorde genom min intervju, kommer de att ge en teoretisk förklaring. Vidare nämner han 

att denna förklaring inte nödvändigtvis behöver vara korrekt, men den förklarar för hur de 

tänker kring sitt agerande och detta menar jag ger mig utrymme att lista ut vad den 

underliggande meningen eller avsikten med agerandet är. Ovan har jag kunnat finna min egen 

tolkning till de underliggande avsikterna med mina informanters agerande och teoretiska 

förklaring. 

 

Förutom kulturella skillnader anser jag att den globalisering och allt vad denna innebär som 

vårt samhälle ingår i medför förändringar som flyktingarna inte är beredda att genomgå. 

Enligt Castells (1997) betraktas dessa förändringar som hot mot den kollektiva identiteten och 

därmed hot mot tryggheten i en gemenskap som mina informanter kommer ifrån. En av mina 

informanter menar att hon är fri att integreras på det social planet då hon på grund av sin 

utbildning ger henne större möjligheter än andra. Däremot anser hon att det är väldigt svårt att 

integrera flyktingar som kommer från byar i u-länder. 

 

Jag vill även ta upp Goffmans (1963) begrepp stigma som på ännu ett sätt belyser känslan av 

”vi och dem” som mina informanter förmedlar. Enligt min tolkning identifierar sig mina 

informanter som invandrare/flyktingar, vilket omedelbart medför att de stämplar sig själva 

som avvikare. De avviker från de ”normala” svenskarna. Denna stämpling utgör enligt 

Goffman ett stigma. På grund av mina informanters etniska härkomst samt de flestas religiösa 

uppfattning avviker de från det som i svenska samhället ses som normalt. Denna 

stigmatisering menar Goffman kan leda till diskriminerande åtgärder som i sin tur leder till 
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större hinder i livet, vilket vi fick exempel på i Samiras fall som trots att hon har utbildning 

känner sig ändå underlägsen på arbetsmarknaden på grund av sitt stigma, sitt ”invandrarskap”. 

Jag kan även tyda, av vissa av mina informanters svar, att även om de förstod att samhället är 

öppet för en integration kändes trycket för en assimilering större. Jag menar att även om de 

skulle integreras är de ändå stämplade som invandrare/flyktingar och så länge denna 

stämpling existerar kommer de inte bort ifrån ”vi och dem” känslan som utgör ett hinder för 

en hundra procentig integration.   

 

Vidare vill jag även nämna de två yngre informanterna som även om de innefattade 

ovanstående tolkning av känslan av ”vi och de” hade en mycket mer öppen och positiv attityd 

till deras framtida integrering i det svenska samhället. Jag finner att skillnaderna i attityderna 

mellan dessa två informanter och de övriga ligger i åldern. De är unga och känner inte att det 

är för sen för dem att utbilda sig och kunna skaffa sig den livserfarenhet och den kunskap som 

är nödvändig för att kunna integreras.  

 

Problematiken som förs fram i rapporten skriven av Franzén och Johansson (2004) är väldigt 

träffande vad gäller föreställningarna angående vilka behov som en praktikplats ska 

tillgodose. Jag kunde identifiera denna problematik i mitt eget resultat men ur en annan 

aspekt. Franzén och Johansson riktade sig främst till arbetsförmedling, arbetsgivare, 

socialarbetare och svensklärares upplevelser och fick fram deras föreställningar angående 

behov som praktikens ska tillgodose, medan jag fokuserade på praktikanternas. Jag fann att 

alla mina informanter först och främst ville att praktiken ska leda till arbete, vilket inte är så 

troligt eftersom praktiken sällan leder till arbete om man ska döma av informanternas 

erfarenheter. En av mina informanter som framförde sitt missnöje om situationen blev 

informerad om att han var på praktik för att lära sig svenska.  

 

Enligt integrationsenheten stämmer kritiken om att praktik sällan leder till arbete till viss del. 

Praktikplatser på den privata marknaden leder i ganska stor utsträckning till arbete liksom 

inom äldreomsorgen i kommunen. Dock leder praktikplatser inom övriga kommuner, stat och 

landsting ytterst sällan till arbete. 37 % av de mottagna som integrationsenheten fick ut i 

arbete förra året började alla med en praktikplats som ledde till arbete. Dessa platser var till 95 

% på den privata marknaden. (Svensson 2008) 
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Vidare tar mina informanter upp känslan av att de känner sig utnyttjade som arbetskraft av 

arbetsgivare, vilket leder till att känslan av utanför- och främlingskap som Castells (1997) för 

fram, som i sin tur leder till att man sluter sig och skapar en motståndsidentitet i motstånd mot 

orättvisor. Ytterligare en punkt som är relevant att ta upp ur Franzéns och Johanssons rapport 

(2004) är att inställningen till att anställa praktikanter efter praktiktiden inte speciellt positiv 

så som arbetsförmedlingen föreställer sig. Vilket även kan kopplas till tre av mina 

informanters berättelser om att de känner sig utnyttjade.  De som var inte kände sig utnyttjade 

hade fått praktik hos arbetsgivare som de haft möjlighet att få jobb hos, vilket är en sällsynt 

upplevelse. 

 

Giddens (1984) tar upp friheten med att kunna fatta sina egna beslut i de mest kontrollerade 

situationerna, vilket jag vill ta upp och diskutera utifrån den enligt min mening kontrollerade 

situationen mina informanter befann sig i under introduktions och praktikperioden. Att 

individen har makt över sitt handlande och därmed kan fatta sina egna beslut är inget att 

ifrågasätta, men jag menar att i en situation som en flykting befinner sig och med de 

möjligheter som erbjuds honom kommer han inte att kunna påverka utgångspunkterna i 

samma utsträckning som ifall han haft andra förutsättningar. Exempelvis spelar det ingen roll 

egentligen om en av mina äldre informanter praktiserar hos en arbetsgivare i fem år ifall han 

ända är för avvikande för att passa in i ett ”vi”. Denna utgångspunkt kan diskuteras utifrån 

olika attityder. Jag menar att ifall situationen är sådan som vi nämnt ovan och min informant 

tänker i dessa banor vilket tre av mina dem gör, kommer slutsatsen att bli sådan. Men de 

andra har inte denna attityd och denna pessimism utan de tror på att de kan klara av allt som 

de tar sig för att göra. Denna slutsats leder mig till att tro på att även om, som Giddens menar, 

individen har makten att fatta sina beslut i de mest kontrollerade situationerna, påverkar 

individens attityder i största grad tron på den egna friheten att fatta sina egna beslut och tron 

på att man har makten över sina egna handlingar och därmed sitt liv. Därmed påverkas även 

individens livsmöjligheter och integrationens utsikter. 

 

Den enda av mina informanters som hade utbildning fann sig i att hennes utbildning inte 

skulle komma till användning och hon praktiserade inom områden som troligtvis kommer att 

låsa henne i okvalificerade arbetsuppgifter. Min studie är inte fokuserad på flyktingar med 

utbildning hemifrån, men jag tolkar hennes situation utifrån rapporten av Franzén och 

Johansson (2004) som menar att denna låsning kan leda till etnisk delning av 

arbetsmarknaden.  Ännu en gång vill jag föra fram attitydernas påverkan över individens 
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livsutsikter genom att hänvisa till en annan informant som utan utbildning hemifrån lyckats få 

ett arbete inom den offentliga sektorn som i normala fall kräver en form av socionom eller 

likvärdig utbildning.  

 

Praktik som åtgärd till integration är ingen garanti, med tanken på ”vi och dem” känslan samt 

de övriga problemen som jag har lyft fram i analysen, men jag vill inte avfärda denna åtgärd 

som något negativt eftersom praktik ändå ser till att flyktingar kommer i kontakt med 

arbetslivet och i vissa fall personer med svensk bakgrund. Det som i viss mån är avgörande 

för graden av en lyckad integration är enligt min uppfattning bemötandet på praktikplatsen, 

flyktingens attityd, känslan av att man gör någon form av nytta samt känslan av att man 

utvecklas och får någonting tillbaka. Så fort flyktingen hamnar i en position där han känner 

sig utnyttjad av sin arbetsgivare kommer han att finna sig i en underlägsen position där 

känslan av att bli orättvist behandlad leder till motstånd och isolering vilket i sin tur leder till 

en skapandet av ”vi och dem” (Castells 1997). En åtgärd som misslyckas med att ge förväntat 

eller önskat resultatet kan tänkas stärka känslan av utanförskap. Därför vill jag lyfta fram att 

det kan finnas ett behov av att arbeta med vilka åtgärder som finns och inte bara med 

personernas attityder. 

 

Avslutningsvis vill jag skriva att trots de stora svårigheter och hinder som finns i dagens 

samhälle för flyktingar och invandrare att överkomma kan vi med rätt kunskap, attityd och 

inställning tillsammans ställa krav och förändra vi och dom tänkandet som för med sig 

felaktiga föreställningar och delar upp individer i kollektiva grupper istället för att se till 

individen. Genom hårt arbete kan vi hoppas på att vi en dag når till en punkt där integrationen 

av gruppen flyktingar och invandrare ses som integration med sin egen befolkning och inte 

utifrån föreställningar om två olika grupper och deras eventuella (kollektiva) behov. 
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8. Reflektioner 

 

När man har komma till punkten där man ska reflektera över sin studie krävs det att man 

blickar tillbaka och kritiskt granskar arbetets gång. Jag ska försöka lyfta fram vikten av vad 

flera studier inom detta område skulle kunna leda till samt ta upp mina personliga åsikter och 

värderingar kring studien.   

 

Jag finner mig reflektera över metoden och valet av informanter som lämnar önskemål om ett 

större antal intervjuer. Det hade varit mer lämpligt att intervjua fler flyktingar för att göra min 

studie mer representativt, men eftersom studien är begränsad vad gäller tid hade jag ingen 

möjlighet att utföra fler intervjuer särskilt då intervjuerna krävde extra tid att bearbeta då de 

genomfördes på ett annat språk och var då i behov av översättning.  

 

Personligen tror jag att min studie ändå har ur fem flyktingars redogörelser tydligt visat på 

brister inom arbetet med praktik som åtgärd till integration och samtidigt fört fram fördelarna, 

men jag vill påstå att större satsningar på flyktingars upplevelser av praktik som åtgärd till 

integration skulle förbättra förståelsen och därmed arbetet inom detta område. Mer kunskap 

och förståelse medför alltid en förbättring och utveckling oavsett vilket område som studeras. 

Jag anser att då integration är ett så viktigt och uppenbart kostsamt, i olika bemärkelser, 

samhällsproblem för alla inblandade finner jag det underligt att man inte satsar mer resurser 

på att förstå den djupgående problematiken.  

 

Under arbetets gång blev jag informerad om att integrationsenheten inte längre har uppdraget 

att sätta ut flyktingar i praktik, vilket både jag och de på integrationsenheten blir besvikna 

över. Integrationsenheten har försökt bygga upp och utveckla både personal och kontaktnät 

som ska se till flyktingars bästa under introduktionstiden, vilket de inte längre får göra utan 

istället har 7 olika utbildningsanordnare fått den uppgiften. Enligt statistik som lagts fram i 

bakgrundskapitlet har integrationsenheten ständigt förbättrat sina siffror under årens gång vad 

gäller flyktingar ute i praktik och flyktingar i arbete efter två år. Därför anser jag att arbetet 

med flyktingar i praktik kommer ineffektiviseras då all erfarenhet och kunskap som redan 

existerar på integrationsenheten försvinner och utbildningsanordnarna får börja om med detta 

arbete på nytt. Jag finner detta som ännu ett exempel på hur samhället slutar ha individen i 

fokus och istället arnetar på .  Jag vill diskutera känslan av integration separat från praktik då 
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praktiken inte längre kommer att ingå i integrationsenhetens uppgifter, men min studie visar 

inte enbart på samband mellan praktik och integration, utan den visar vikten av att 

kommunicera och ta del av flyktingens upplevelser av integration som helhet. Detta är ett 

område som man bör lägga större fokus på för enligt min mening kan sådan information 

utveckla arbetet med flyktingar till att inkludera dem i samtalet. Ett samspel som bidrar med 

en känsla av att flyktingen har större möjlighet att utforma sitt eget öde trots alla byråkratiska 

regler som komplicerar processen.   

 

Avslutningsvis vill jag nämna att mina förhoppningar är att jag genom denna studie kunnat 

bidra med en djupare förståelse för flyktingars situation under introduktionsperioden. Vidare 

önskar jag att min studie även kommer att kunna gynna utvecklingsarbetet inom 

integrationsfrågor på både integrationsenheten samt övriga institutioner och organisationer 

som arbetar med flyktingar.  
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9. Appendix  

 

9.1 Begreppsförklaringar  

Flykting  är enligt FN konventionen från 1951 en individ som har skäl att vara rädd för 

förföljelse i sitt hemland på grund av sin, ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, 

kön eller sexuell läggning eller ifall han eller hon tillhör en viss samhällsgrupp. Denna 

konvention, även kallad Genèvekonventionen, som Sverige och ett hundratal länder skrivit 

under ger personer rätten att få asyl ifall de är flyktingar enligt konventionen. 

(Migrationsverket) 

 

Asyl innebär att en utländsk medborgare får uppehållstillstånd på grund av att denna är en 

flykting enligt utlänningslagen. (Migrationsverket) 

 

Invandrare förklaras av migrationsverket som ett begrepp utan ”någon vedertagen 

definition” och någon sådan definition har aldrig funnits, utan de menar att när man använder 

ordet invandrare vill man beskriva en person som är född i utlandet och är folkbokförd i 

Sverige, eller om man är utländsk medborgare. (Migrationsverket) 

 

Assimilering innebär att en person måste skala av sig sin kulturella identitet för att få 

integreras in i samhället (Södergran 2000). 

 

Integrering innebär att en utländsk person med annan etnisk bakgrund kan komma in i 

samhället och enas med övriga medborgare samtidigt som denna kan behålla sin kulturella 

identitet (Södergran 2000) 
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11. Bilaga  
 

11.1 Intervju guide  
 
Hur gammal är du? 
 
Har du familj? 
 
Vilket land kommer du ifrån? 
 
Hur länge har du varit bosatt i Sverige? 
 
Har du någon utbildning från ditt hemland? 
 
Vad visste du om Sverige innan du flyttade hit? 
 
Hur blev du bemött av samhället när du kom till Sverige? 
 
Hur blev du bemött på integrationsenheten? 
 
Hur lång tid tog de för dig innan du började praktisera? 
 
Vem ordnade med praktikplatsen? 
 
Trivdes du på praktikplatsen? 
 
Kände du att du fick lära dig någonting på praktiken? 
 
Kände du att du fick en chans att jobba efter praktiken? 
 
Vad innebär integrering för dig? 
 
Känner du att du kan integreras och samtidigt behålla din kulturella identitet? 
 
Tycker du att praktik är en bra åtgärd till integration? 
 


