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Övergripande frågeställning i studien har varit; på vilket sätt och hur blir en muslimsk 
immigrant påverkad av integrationen till det svenska samhället? Studien bygger på sex 
intervjuade muslimska immigranter i ålders gruppen arton till femtiofyra, både män och 
kvinnor har blivit intervjuade. Resultatet har visat att muslimska immigranter upplever 
en stor frihetskänsla av att komma till Sverige och ser det svenska samhällssystemet 
som ett ”perfekt” system. Personerna som intervjuades berättade om hur de har varit 
utsatt för diskriminering och negativa fördomar. Detta leder till att de identifierar sig 
med en ingrupp bestående av andra immigranter och placerar sig själva i en stereotyp. 
Immigranterna beskriver också hur språket är det de anser viktigast för en lyckad 
integration till  Svenska samhället och vikten av att ha ett språk för att kunna få jobb och 
accepteras. Språket blir därför en viktig faktor för att bygga upp det egna 
självförtroendet.  
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The main question in the study has been focused on: in which way and how a Muslim 
immigrant is affected when integrated in the Swedish society? The study is built on six 
Muslim immigrants’ experience, interviews were conducted and the participants were 
between eighteen and fifty four years old, both men and women participated. The results 
showed that Muslim immigrants experienced a great sense of freedom coming to 
Sweden and looked upon the Swedish social system as a perfect system. The 
interviewees talked about how they have been victims of discrimination and negative 
stereotypes. This means that they identify themselves with an in group composed of 
other immigrants and position themselves in a stereotype. The immigrants also describe 
how language is the key for a successful integration into Swedish society and the 
importance of having a language to be able to get a job and to be accepted. As a result 
language becomes an important factor in building up their self confidence. 
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Den 11 September 2001 attackerades World Trade Center i New York. De personer som sades ligga 
bakom attacken var en grupp med muslimska fundamentalister. Larsson (2003) skriver om hur detta 
påverkade hela västvärlden och hur det påverkade muslimer. I boken ger han en bild över hur 
muslimer i Sverige har upplevt tiden efter terrordåden och hur detta har påverkat muslimerna i det 
svenska samhället genom grova generaliseringar, förföljelse, diskriminering samt fysiskt och 
psykiskt lidande (Larsson, 2003). 
 I Sverige fanns ca 350 000 – 450 000 muslimska immigranter 2005 (Hinrichsen, 2010). Det 
exakta antalet muslimer i Sverige går inte att fastställa, dels därför att definitionen av vem som är 
muslim inte är precis och skillnad finns mellan olika land. Det förs inte heller någon exakt statistik 
av samhället när det kommer till etnicitet vid immigration till Sverige.  
  Gruppantagonism består av stereotyper, fördomar och diskriminering och är kognitiva, 
affektiva och beteende som kan påverka människor negativt  i samhället. Fördomar och stereotyper 
är en del av gruppantagonism där stereotyper är den kognitiva strukturen som kan vara positiv eller 
negativ. Fördomar är känsla/affekt som framkallas av stereotyper (Taylor, Peplau & Sears, 2006). 
Diskriminering är ett beteende som negativa stereotyper och fördomar kan leda till (Lewis & 
Sherman, 2003) och är negativt för den som utsätts för det. Diskriminering begränsas av samhället 
och lagar, men även om det inte accepteras förekommer det. Att vara utsatt för diskriminering är 
inte positivt, forskning har visat att vara utsatt för diskriminering påverkar hälsan på ett negativt sätt 
(Pavalko, Mossakowski & Hamilton, 2003).  

Begreppen ovan är nödvändiga för att människor ska fungera i vardagslivet, även om de är 
positiva och förenklar för människor kan denna förenkling ibland leda till ett negativt beteende 
(Lewis och Sherman, 2003).  

Den förestående studien ämnar undersöka hur en grupp muslimer upplever det Svenska 
samhället samt hur det har varit att integreras. 
 
Social Kategorisering 
För att människor ska kunna placera sig själv i världen, är det nödvändigt att kunna placera andra. 
Denna kategorisering är en kognitiv funktion där kategorisering av människor görs i grupper. De 
kognitiva strukturerna används av varje individ omedvetet hela tiden i vardagen. Krueger (2001) 
beskriver hur människor ser världen genom ett filter. På samma sätt som människor måste kunna 
placera växter, djur och materiella ting i kategorier för att skapa sammanhang är därför också viktigt 
att kategorisera människor. Kategorisering blir viktig för att människor ska kunna anpassa sig till 
situationer och för att anpassa sig till andra människor (Krueger, 2001). Exempel på hur social 
kategorisering går till med hjälp av yttre karaktärsdrag är när vi vet att en kvinna är en kvinna bara 
genom att se henne. Genom att  personen är en kvinna används tidigare erfarenheter om hur andra 
kvinnor har varit och slutsatser dras om hur denna nya kvinna förväntas vara. Människor som 
placeras i samma grupper en individ själv tillhör kallas för ingrupper, detta beskrivs av Lewis & 
Sherman (2003). 

En av de grupper människor delas in i kallas för ingrupper och definieras som den grupp 
människor en person själv anser sig tillhöra i ett socialt sammanhang. Att dela upp människor i 
olika grupper är en process där människor kategoriseras och bedöms antingen vara lik individen 
själv och placeras därför i en ingrupp. Ingrupper är en del av social kategorisering och används av 
individer för att känna grupptillhörighet med andra individer. De människor som delar attityder, 
attribut och anser sig passa bra ihop ingår därför också i samma grupper. Exempel på ingrupper kan 
vara familjen, fotbollslaget eller kompisgänget (Lewis och Sherman, 2003). Om personen bedöms 
som olik individen placeras han/hon i en utgrupp. Att placera människor i ingrupper menar Lewis 
och Sherman (2003) stärker individens självförtroende och därför belönas detta beteende.  
 På samma sätt en ingrupp definieras som en grupp en individ identifierar sig med i ett socialt 
sammanhang, är en utgrupp en grupp människor individen inte kan identifiera sig med. Utgrupper 
är också en del av social kategorisering. Individer placerar människor i utgrupper som de inte själva 
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anser sig tillhöra för att skapa en vi mot dem känsla samt öka känslan av samhörighet med 
ingruppen (Lewis och Sherman, 2003). 

 Griffiths och Nesdale (2006) genomförde en studie som visade att social kategorisering är 
något barn lär sig i tidiga åldrar. Den sociala kategoriseringen är därför viktig för barn för att 
placera sig själv och andra i omgivningen och för att stärka barnets självförtroende att till exempel 
våga utforska världen och lära sig nya saker. Därför är social kategorisering en viktig process för 
barn som de har med sig in i ungdomsåren och sen också in i vuxenvärlden. Att individens 
självförtroende stärks av kategorisering kan innebära problem som exempelvis ingrupp 
favoriseringseffekten. Detta fenomen säger att människor med lika attribut som individen själv 
anser sig besitta har tendens att i en valsituation mellan två individer, favorisera individer med 
liknande attityder, attribut och tillhör samma socialakategori som individen själv. Det vill säga 
människor som liknar personen själv favoriseras därför att personen kan identifiera sig lättare med 
individen. Fenomenet kan exempelvis tydligt visa sig i situationer där en person ska anställas 
(Lewis & Sherman, 2003). 

Lewis och Sherman (2003) har genomfört ett experiment som gick ut på att med hjälp av 
personlighetsegenskaper anställa personer. I experimentet delades deltagarna upp i två grupper, en 
ingrupp och en utgrupp. Förtest användes för att säkerställa att personlighetsdragen inte var 
annorlunda för utgruppen än de var för ingruppen. Den enda skillnaden bland ansökningarna var 
därför att en del tillhörde en ingrupp och andra en utgrupp. Det undersökningen visade var att 
studenterna i större utsträckning var benägna att anställa personer som tillhörde samma grupp som 
de själva tillhörde, därför hittade Lewis och Sherman (2003) tydliga bevis för ingrupp 
favoriseringseffekten.  
 Merparten av den forskning som finns inom området stödjer ingrupp favoriseringseffekten. 
Men det finns forskning som menar att det även finns utgrupps favoriseringseffekt (Chen, Brockner 
& Chenc, 2002; Olson, Crawford & Devlin, 2009). Denna forskning presenterar då en motsättning 
till ingrupp favoriseringseffekten där personer ur en utgrupp anställs. Eftersom forskningen här går 
isär, kan vi förutsätta att flera faktorer spelar roll än bara vilken grupp en person tillhör. En möjlig 
förklaring till att forskning även har kunnat bevisa en utgrupp favoriseringseffekt skulle kunna vara 
att det på individuell nivå kan finnas stora skillnader. Det är därför inte självklart att en person 
anställs enbart på de grunder som bestämmer grupptillhörighet (Lewis & Sherman, 2003). 
  Även om kategorisering i ingrupper och utgrupper är någonting barn lär sig i unga år är det 
mer komplicerat för en vuxen människa än det är för barn. Denna kategorisering handlar för vuxna 
mer om stereotyper och att använda sig av tidigare kognitiva strukturer för att bestämma 
grupptillhörighet. Hur detta går till för vuxna förklaras av Coutanta, Worchela, Bar-Talb och van 
Raaltenc (2010).   
 
Stereotyper 
Stereotyper används för att klassificera omgivningen och placera människor i olika grupper. Den 
sociala kategorisering mellan in- och utgrupper som detta är, används för att förenkla och förklara 
världen.  

Stereotyper är människors kognitiva struktur och bygger på antagandet att alla människor i 
en grupp är likadana och beter sig på samma sätt. Stereotyper bygger därför på en ytlig bedömning 
av individer så att personen kan dra slutsatser om personens attribut med små hjälpmedel (Esses, 
Semenya & Stelzl 2004; Coutanta et al., 2010). Människor använder sig av stereotyper som en 
förenkling av omvärlden, denna förenkling är kognitiva scheman och är viktig för att individer inte 
ska behöva göra samma kognitiva uppgift vid varje möte med en ny person, utan kan förlita sig till 
tidigare information (Taylor et al., 2006). Denna förenkling av människor är en social 
kategorisering där människor som ytligt bedöms vara likadana placeras i samma sociala kategori. 
Coutanta et al., (2010) menar att stereotypers kognitiva struktur inte går att förklara enkelt genom 
att människor kategoriseras in i olika fack. Människor placeras i stereotyper utifrån olika faktorer 
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exempelvis hur unika människor är, vad andra människor anser och hur homogena de är. Även om 
processen i hjärnan strävar efter att dela upp människor och placera dessa i fack förklarar 
undersökningen av Coutanta et al., (2010) att hjärnan påverkas av yttre faktorer. Undersökning som 
genomfördes syftade till att förklara på vilka grunder stereotyper byggs upp, det vill säga vilka 
faktorer är det som bestämmer en stereotyp. Resultatet visade inte bara att stereotyper byggs upp av 
hur homogena människor är eller vad andra människor anser om en person eller hur unika de är. 
Studien visade också att ju äldre människor blir, ju färre yttre faktorer påverkar personens kognitiva 
scheman och det gör det svårare att ändra på en stereotyp. Förenklat betyder det att kognitiva 
processer blir automatiserade och färre faktorer påverkar kategoriseringen av stereotyper desto mer 
erfarenhet och ju äldre en person blir (Coutanta et al., 2010).  

Stereotyper är en kognitiv struktur eller kognitiva scheman, men för att avgöra om 
stereotypen är positiva eller negativa behövs en affekt. Detta beskrivs av Gordijn, Finchilescu, 
Wijnants och Koomen (2008). 
 Gordijn et al., (2008) genomförde en studie i Sydafrika där negativa och positiva affekter 
mättes med hjälp av stereotyper. Resultatet visade att negativa stereotyper hade större affektinnehåll 
än positiva stereotyper. Det vill säga att känslan hos personerna var starkare om fördomen var 
negativ än om den var positiv vilket stämde för i stort sett alla stereotyper studien använde sig av 
(Gordijn et al., 2008). 

  Forskning som presenteras av Lee och Fiske (2006) visar hur olika etniska grupper i 
Amerika inte bedöms stabilt över tid, utan kan variera. Även om resultatet av forskningen inte kan 
uppvisa ett stabilt samband över tid, anser Lee och Fiske (2006) att den negativa bild som 
amerikaner har av invandrare (exempelvis; turkar, britter, afro-amerikaner, kineser) generellt är 
negativa. Hur dessa negativa eller positiva affekter påverkar människor beskriver Wheeler, Jarvis 
och Petty (2001).  
 
 Stereotypers negativa effekter och självuppfyllande profetior. 
Wheeler et al., (2001) skriver om stereotyper och dess negativa effekt, men också om fördelen med 
att människor använder sig av stereotyper. Med hjälp av stereotyper kan människor lättare dela in 
personer i olika fack och på så sätt lättare ta in mer information om världen.  
 För de personerna som utsätts för stereotyper kan det finnas negativa konsekvenser. Wheeler 
et al., (2001) har gjort ett experiment där afro-amerikaner blev primade i stereotypen afro-amerikan. 
De fick sen genomföra ett matematiskt test där resultatet visade att de som blev primade av 
stereotypen hade sämre resultat generellt sätt, än den grupp som inte blev primad. Detta fenomen 
kallas för självuppfyllande profetia och uppstår därför att den allmänt vedertagna stereotypen om 
afro-amerikaner är att de ska prestera generellt sämre på test som mäter studieresultat (Wheeler et 
al., 2001). Det som blir ett problem med negativa konsekvenserna av att tillhöra en stereotyp är att 
det gärna blir en ond cirkel. Wheeler et al., (2001) menar att personer inte egentligen tillhör en 
stereotyp, men om de själva anser sig tillhöra den speciella stereotypen kan förväntningarna på den 
egna prestationen sänkas. Detta är typiskt beteende för hur stereotyper kan påverka personer 
(Wheeler et al., 2001; Chen och Bargh 1997; Chen, Brockner & Chenc, 2002; Olson, Crawford & 
Devlin 2009). 
 
Fördomar 

 Stereotyper är den kognitiva strukturen i begreppet gruppantagonism, nästa komponent i detta 
begrepp är fördomar. Fördomar är negativa eller positiva attityder riktade mot en grupp eller 
individer i samhället. Attityderna  bygger på människors grupptillhörighet och har ett affektvärde 
som bestämmer om attityderna blir positiva eller negativa. Om de blir positiva eller negativa avgörs 
också av faktorer som exempelvis tidigare erfarenheter (Whitley & Kite 2010; Taylor et al., 2006). 
Många fördomar är positiva och därför ett hjälpmedel för människor att bedöma situationer i möten 
med andra människor, genom fördomar kan en person förvänta sig ett beteende från en annan 
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person och därmed bedöma situationen snabbare. Fördomar kan också vara negativa och kan därför 
leda till ett negativt beteende mot en person som grundar sig i tidigare negativa erfarenheter av 
personer som placeras i samma stereotyp. Denna snabba bedömning kan därför vara till en nackdel 
där människor egentligen inte bedöms utifrån hur de som människa är, utan hur tidigare människor 
har varit mot personen som gör bedömningen. Bedömningen görs delvis med hjälp av tidigare 
erfarenheter om individer, men genom social kategorisering generaliseras denna bedömning till 
personer med liknande karaktärsdrag och är därför en bedömning grundat på grupptillhörighet 
(Taylor et al., 2006).  
 Hur individer bedöms utifrån etnicitet och kulturell tillhörighet beror till stor del på utseende 
och är en del av observationsinlärning som bidrar till stereotyper. Det människor ser är ofta den 
perception av verklighet som antas vara sann. När det kommer till etnicitet och kultur menar 
Zuckerman (1990 i ref., Whitley & Kite, 2010) att ras är en social kategori som vi placerar in 
människor i och som ofta förknippas med negativa affekter.  

Brockett, Francis och Village (2010) genomförde en studie på ungdomar mellan elva och 
sexton år i norra England. Studien gick ut på att mäta fördomar mot utgrupper i form av individer 
med en annorlunda etnisk bakgrund. Resultatet av studien visade att det fanns fördomar bland 
ungdomar i norra England samt att de var negativa (Brockett et al., 2010). Liknande studier har 
genomförts i Australien för att mäta negativa fördomar och stereotyper mot urbefolkningen och har 
där också visat på inte bara befintligheten av negativa fördomar utan även på ett negativt beteende 
riktat mot urbefolkningen (Griffiths och Nesdale, 2006).  

Negativa fördomar kan leda till ett negativt beteende mot utgruppen, så kallad 
diskriminering. Anledningen till att negativa fördomar ibland inte leder till diskriminering är för att 
beteenden styrs av normer, lagar och regler som i sin tur styrs av samhället (Lewis & Sherman, 
2003). 
 
Diskriminering; Direkt – Indirekt 
Den tredje komponenten i gruppantagonism är beteendet. Det vill säga det agerande hos en person 
som negativa stereotyper och fördomar kan leda till.  

 Diskriminering är ett negativt beteende mot en utgrupp i samhället som en individ inte 
identifierar sig med. Det finns diskriminering som är öppen och medveten och indirekt 
diskriminering som kan vara omedveten. Den dolda och indirekta diskrimineringen är svår att sätta 
stopp för, den är ofta omedveten och kan därför enbart kontrolleras av individen själv och individen 
själv påverkas av normer som finns i samhället. Viktigt att notera är att diskriminering kan 
framkallas av negativa fördomar, men inte alltid är en följd av dessa. Framförallt begränsas 
diskriminering av normer och lagar från samhället. Öppen diskriminering kan istället för att öppet 
uttryckas då bli till indirekt diskriminering och fortfarande vara negativ för den som bli utsatt för 
det (Pettigrew & Taylor 2001; Taylor et al., 2006). 
 Pettigrew och Taylor (2001) skriver att det finns två olika typer av diskriminering. En direkt 
diskriminering som visar sig öppet där människor på ett medvetet och direkt sätt väljer bort 
personer ur en grupp på grund av någon agitation mot gruppen eller personer. Denna typ av 
diskriminering regleras av samhället med hjälp av normer, lagar och regler. Med hjälp av lagar 
reglerade av samhället har den direkta diskrimineringen delvis försvunnit, men kan delvis återfinnas 
på till exempel arbetsplatser eller inom organisationer (Pettigrew & Taylor 2001). 
 Även om den direkta diskrimineringen inte finns kvar i lika stor utsträckning, betyder det 
inte att det idag finns mindre diskriminering. Pettigrew ochTaylor (2001) menar istället att 
diskriminering har ändrat karaktär och idag är mer indirekt. Det betyder att viljan att utesluta 
människor ur utgrupper från organisationer eller på arbetsplatsen fortfarande finns kvar men inte 
uttrycks lika öppet som tidigare. Istället har den indirekta diskrimineringen tagit över och denna typ 
av diskrimineringen anses idag vara mer utbredd än den direkta (Pettigrew och Taylor, 2001). 
 Tynes, Giang, Williams och Thompson (2008) har genomfört en studie på hur barn 



5 
 
påverkades psykologiskt av diskriminering och mobbning på internet. I studien beskrivs hur 
problem med diskriminering och mobbning är utspridd bland ungdomar och barn på internet och att 
detta är ett problem för samhället därför att den stress som rasdiskriminering och mobbning leder 
till när barnen är på internet kan framkalla psykologiska symptom i det ”normala” livet. Exempel på 
sådana psykologiska symptom kan vara ångest, depression och sämre välmående. Till dags dato har 
många studier fokuserats kring livet på internet och negativ påverkan av generell natur. Tynes et al. 
(2008) fastslår i studien att det förekommer mycket etnisk diskriminering på internet och att detta är 
en del i ett stort problem med vilken inverkan internet kan ha på barns välmående.   
 Att använda rasdiskriminering som ett uttryck är egentligen en syftning till människor som 
tillhör en etnisk grupp. Ras kan därför anses vara ett negativt ord som skulle kunna syfta till etniska 
minoriteter. Alla människor tillhör egentligen samma ras enligt Zuckerman (1990 i ref., Whitley & 
Kite, 2010). När ordet rasdiskriminering används syftar det ofta till minoritets grupper i samhället 
som skiljer sig i utseende från övriga samhället. Dessa personer är ofta förstagenerations 
immigranter.  
 
Immigranters anpassning generellt samt i Sverige och Norge. 
Att komma som immigrant till ett nytt land handlar om att komma till en ny kultur med nya 
värderingar och normer. Det finns många saker en invandrare konfronteras med i ett nytt samhälle 
oavsett varifrån i världen han/hon kommer, bland annat, kulturella skillnader, etnicitet, minnen, 
språk och religion. När en person immigrerar till ett land har personen ovan beskrivna saker att 
förhålla sig till samtidigt som det är viktigt att passa in och assimileras till det nya samhället. På 
samma gång är det viktigt att inte ignorera den bakgrund och den egna kulturen som personen har 
med sig. Rumbaut (2001) beskriver hur det är skillnad att komma som vuxen förstagenerations 
invandrare till ett land och växa upp i ett land som andragenerations invandrare. Förstagenerations 
invandrare måste ackommoderas till samhället, vilket innebär att personen måste ändra sina tidigare 
uppfattningar och de tidigare erfarenheter som personen har med sig från den egna kulturen till att 
passa in i den nya kulturen. Rumbaut (2001) beskriver hur det för andragenerations invandrare eller 
invandrare som unga kommer till en ny kultur istället kan assimileras till kulturen. Att assimileras 
betyder att personen istället för att ackommoderas har en möjlighet att under uppväxten i den nya 
kulturen lära sig kulturen och successivt anpassa sig till det nya samhället (Rumbaut, 2001). 
 I en studie rörande immigranters psykologiska anpassning till samhället i Norge och Sverige 
genomförd av Sam och Virta (2003), diskuteras hurvida den psykologiska anpassningen till ett 
samhälle är beroende av immigranters olika kulturella bakgrund och anpassningen till ett nytt 
samhälle, eller om psykologiska problem är ett generellt fenomen som även människor utan att ha 
immigrerat till ett land går igenom. För att bedöma den psykologiska anpassningen användes 
självförtroende, mentala hälsoproblem och livstillfredställelse som variabler. Studien kommer fram 
till är att ålder har en negativ korrelation med livstillfredställelse. Vilket skulle kunna betyda att ju 
längre tid en immigrant är från den egna kulturen, ju mindre tillfreds är personen med att inte vara i 
den ursprungliga kulturen och samhället. Det kan även finnas andra förklaringar till denna negativa 
korrelation som att det är beroende av när i livscykeln en person har immigrerat. Det kan också 
förklaras av subjektiva faktorer som vilket land en person har immigrerat från, vad anledningen var 
till att personen lämnade den egna kulturen och personens livshistoria (Sam & Virta 2003). 
 Frågan hur vida psykologiska problem är en naturlig process i människors utveckling, eller 
om det är en faktor som uppstår på grund av invandrares anpassning till ett nytt samhälle är det som 
diskuteras flitigast i studien. Tidigare forskning som presenteras, (exempelvis; Berry, 1997; Berry & 
Sam, 1997 i ref., Sam & Virta 2003), fastslår att psykologiska problem inte är att betrakta som en 
följd av immigration, utan något som återfinns i hela samhället och inte bara hos barn och personer 
som immigrerat. Några som har undersökt hur integrationen går till är Vedder och Virta (2005). De 
undersökte hur integrationen i Sverige och Holland har gått till under de senaste åren, samtidigt som 
de har undersökt vilka faktorer som spelar störst roll för invandrarna vid integrationen. 
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 Integration i Sverige.  
Hur integrationen i Sverige fungerar har undersökts av Vedder och Virta (2005). De skriver att 
Sverige är ett land som har varit mottagliga för invandrare och skriver att det på senare tid kan 
noteras en otålighet med hur invandrare inte anpassar sig till samhället de befinner sig i utan lever 
vidare efter tidigare normer och värderingar. Vid integrationen till Sverige har det tidigare varit 
viktigt att lära sig det svenska språket för att passa in i det svenska samhället. Forskning idag visar 
att anpassningen till ett nytt samhälle borde vara kontextberoende och baserad på vilken etnisk 
bakgrund en person har. Detta betyder att det som borde fokuseras som viktigt vid integrationen av 
muslimer inte nödvändigtvis är det som är viktigt vid integrationen av till exempel asiatiska eller 
amerikanska immigranter (Vedder & Virta 2005). 
  Språket som har fokuserats vid integration i Sverige är viktigt för barns anpassning för att 
de ska identifiera sig med det nya samhället. Brist på språk kan vid identifikationen till ett nytt 
samhälle leda till att individen istället hamnar mitt emellan två kulturer på grund av att individen 
inte identifierar sig med någon av kulturerna. Istället är det möjligt att individen skapar en egen 
kultur med individer i liknande situation som blir till en ingrupp. Detta undersöktes av Vedder och 
Virta (2005) och de skriver att det fanns stöd för att i det svenska samhället borde fokuseras på 
etnisk identifikation istället för att fokusera på språket.    
 
Syfte  
Studien ämnar undersöka en grupp muslimska immigranter och deras upplevelser av det svenska 
samhället. En undersökning genomförd av Sam och Virta (2003) visade på hur psykologiska 
faktorer i samhället inte påverkar immigranter psykologiskt i större utsträckning än personer som 
funnits i kulturen i hela sitt liv. Om immigranter inte är negativt påverkade av psykologiska 
faktorer, på vilket sätt och vad är det som påverkar en individ av att komma som muslim till 
Sverige?  
 
 Frågeställning 

• Hur upplever muslimska immigranter det svenska samhället och dess kultur? 
• Påverkas muslimer av fördomar och stereotyper, positiva eller negativa av samhället? 
• Vad är viktigast vid integrationen till det Svenska samhället? 
• Är förstagenerations muslimer i Sverige negativt påverkade av sänkt självförtroende 

eller livskvalitet?  
• Har de varit föremål för direkt/indirekt diskriminering?  

 
Metod 

 
Denna studie har ett kvalitativt tillvägagångssätt och bygger på intervjuer. För att få grepp om 
intervjupersonernas (IP) psykologiska upplevelse av det svenska samhället, indirekt eller direkt 
diskriminering samt fördomar och stereotyper har en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 2) 
använts för att ge plats åt IP´s subjektiva bild. Resultatet kan därför inte anses vara generaliserbart.  
 
Urval – Etik 
Intervjupersonerna (IP) som studien är utförd på är muslimer som inte är födda i Sverige och är 
över arton år. I studien har sex personer intervjuats varav en är kvinna och fem är män, deltagarna är 
mellan arton och femtiosex år gamla.  
  IP ombads genom ett brev (se bilaga 1) att ställa upp på en intervju som syftade till att 
undersöka förstagenerations immigranter från muslimska länder och deras psykologiska anpassning 
till det svenska samhället. I brevet framkom tydligt att personen skulle vara myndig att själv fatta 
beslut om deltagande samt att personerna skulle vara anonyma. I brevet framgick inte vad det 
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egentliga syftet med studien var vilket skulle kunna ha påverkat svaren från IP som i sig skulle 
kunna påverka resultatet av studien. 
 Det finns vissa etiska problem med att delvis manipulera studiens syfte. Genom att vara 
öppen med en del av syftet och förklara att det är anpassning till det svenska samhället som 
eftersöks i intervjun, bortses ifrån att det är en psykologisk anpassning som är studiens egentliga 
syfte. Detta är en manipulation som anses vara acceptabel för att studien ska vara genomförbar. 
Med hänsyn till att intervjun kan framkalla minnen som kan ha varit traumatiska för IP erbjuds 
därför uppföljning efter avslutad intervju. IP kan ta kontakt med intervjuledaren (IL) för en 
uppföljning och fortsatt diskussion kring ämnet, samt att ta del av det slutgiltiga resultatet under 
förutsättning att de bidrar med en fungerande mejladress. 
 För att värna om integriteten hos IP genomfördes alla intervjuer i en skyddad miljö. IL sökte 
upp IP i miljöer där han/hon kände sig bekväm och var bekant med omgivningen. Ur ett etiskt 
perspektiv blir detta viktigt för att skydda individen från att identifieras av omgivningen och för att 
inte IP ska kunna kopplas till studien efter publicerat resultat. 
 
Procedur 
Intervjuerna har genomförts i en medelstor stad på Sveriges västkust. IP kontaktades på en skola för 
vuxenutbildning där svenska för invandrare (SFI) var en stor del av verksamheten. IP fick frågan 
om han/hon kunde tänkas ställa upp på en intervju för att beskriva anpassning till det svenska 
samhället. Ett brev som delvis förklarade syfte och tillvägagångssätt delades ut (Bilaga 1). Om IP 
var intresserad bokades tid, plats och datum in och skrevs ner på informationsbrevet för att undvika 
missförstånd mellan IP och IL. 

Tillvägagångssättet vid de olika intervjuerna har varit enskilda samtal i skyddade miljöer 
och alla intervjuer utfördes under en tre dagars period för att få intervjuerna att bli så 
standardiserade som möjligt. Som underlag för intervjun användes en semistrukturerad intervju 
guide (se bilaga 2) och eventuella följdfrågor noterades av IL för att användas vid senare intervjuer. 
Eftersom det är en subjektiv bild som eftersöktes har intervjuerna varit semistrukturerad för att ge 
plats åt IP att fritt uttrycka sig, samt för att ge plats åt personliga minnen och fritt associerande.  
 
Material 
För att en analys av materialet skulle vara möjligt har en inspelningsmodul använts för att spela in. 
Modulen var en Apple Iphone 3Gs, med kapacitet att lagra 16 gigabyte med inspelat material.  
 För att transkribera intervjuerna användes Microsoft Open Office med lagringsmöjligheter i 
olika filformat så att transkriptionerna skulle kunna vara åtkomliga från olika skrivprogram.  
 Intervjupersoner kontaktades via ett informationsbrev (se bilaga 1) och ombads ta kontakt 
med IL. Vid intervjun användes en intervjuguide (se bilaga 2) som hjälpmedel och för att säkerställa 
att intervjuerna följde samma mönster och att relevanta frågor ställdes med utgångspunkt i 
frågeställningen.  
 
Analys 
I arbetet med att analysera har det inte gjorts någon skillnad vilka personer som har sagt vad och 
ingen hänsyn har tagits till ålder, kön eller civil status, detta på grund av att det är en subjektiv bild 
som eftersöks och avgränsningarna bland deltagarna har varit specifika. Däremot har en viss 
förtydling av språket som IP använt sig av varit nödvändig för att resultatet ska bli läsvänligare. 
Däremot har ingen omtolkning gjorts vid redovisandet av resultatet. Analysen bygger på den totala 
mängden insamlade materialet och denna metod har använts för att enskilda individers åsikter inte 
ska spegla resultatet för mycket. I arbetet med att analysera materialet och för att få fram vad som 
har varit viktigt och relevant har det använts en så kallad innehållsanalys. Alla intervjuer har 
lyssnats igenom, transkriberats och sen gåtts igenom för att hitta teman där IP berättar om samma 
saker, för att ett citat skulle få ingå i ett tema har det använts inkluderingsregler. Alla teman har 
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antecknats och sen har citat placerats under vart och ett av teman. Vid en del tillfällen har ett svagt 
stöd för ett tema lett till att temat inte kvalificerade sig för att ingå i resultatet. Liknande 
tillvägagångssätt beskrivs av Graneheim och Lundman (2004) som beskriver hur en innehållsanalys 
går till. Huvudteman beskrivs nedan i resultatet i form av rubriker och är en sammanfattning av det 
som anses vara generaliserbart till de sex intervjuade personerna.  
  

Resultat 
 

Att komma som immigrant till Sverige är något som samtliga intervjuade personer är tacksamma 
för. De  personer som har intervjuats kommer samtliga från en muslimsk bakgrund men har varit i 
Sverige mellan två och tretton år. En person är från Turkiet, en är från Libanon (men ursprungligen 
från Israel), två personer från Afghanistan och två personer kommer från Somalia. Fem av dessa 
personer har kommit till Sverige med anledning av oroligheter och orättvisor i hemlandet och en 
person är så kallad kärleks invandrare. På grund av situationerna i hemländerna har personerna varit 
tvungna att fly och söka skydd i ett samhälle som för flera tidigare var helt okänt. Som följd av 
orättvisor och oroligheter har flera av de intervjuade personer med sig erfarenheter som är 
traumatiska och som har påverkat dem och präglat deras vardag under många år i hemländerna. En 
person beskriver bland annat hur familjemedlemmar har misshandlats framför ögonen på resten av 
familjen för att verka avskräckande och för att skapa en rädsla och respekt hos familjen så att de 
inte ska ifrågasätta personernas auktoritet.  
 
Livstillfredsställelse (Självförtroende) 
Studien har visat att alla intervjuade personer uttrycker en lättnad över att vara i Sverige. De menar 
därför att deras livstillfredsställelse har ökat sedan de har kommit hit och de är glada för att vara 
här. På frågan om någon skulle vilja åka tillbaka till hemlandet efter det att oroligheterna har lagt sig 
svarar endast en person att det vill han/hon. Därmed kan slutsatsen dras att alla upplever en högre 
livstillfredsställelse idag i Sverige än vad de tidigare gjorde i sitt hemland.  
 För att få reda på hur immigranter påverkas av att komma till Sverige är det viktigt att förstå 
vilka förhållanden som de kommer från början. För att beskriva det pratar IP om hur situationen såg 
ut i landet IP vuxit upp i:”... om jag vill jobba som lärare, doktor, vad som helst. Jag får inte jobba 
där.... Det är förbjudet, finns regler...” Utan att jobba går det inte att överleva i många av de 
länderna som IP kommer från. Där finns inga socialbidrag att leva av och det går att anta att utan 
jobb är livstillfredsställelsen relativt låg och där ligger fokus istället är på de mest grundläggande 
överlevnadsfunktionerna, som att skaffa mat. Genom att komma till Sverige har det öppnats 
möjligheter till jobb och ett friare liv för att illustrera detta berättar en person om den första tiden i 
det svenska samhället som svår, men hur skolan fick personen till att börja lära känna samhället: ”... 
det tog 2-3 år innan jag kom in i samhället kan jag säga. För att jag från början jag kände inte så 
många … inte någon alls … men efter skolan som jag tror som jag kommer ihåg, jag kände några”. 
Samma person beskriver sen också hur självförtroendet växte i takt med kontakten med samhället 
ökade och hur en immigrant kan lära känna det svenska samhället: ”Våga och gå ut i samhället … 
att tro på sig själv”. Självförtroendet är för varje individ grundläggande för att individen ska lyckas 
med någonting i sitt liv och om självförtroendet saknas när en immigrant ska integreras till det 
svenska samhället blir det svårt att självmant ta initiativet till integrationen. Bara genom att leva i 
samhället lär sig personen enbart ytliga samhällsfunktioner utan att egentligen integreras. 
Självförtroende och vilja att lära känna det nya samhället och kulturen blir därför en nyckel i 
integrationsprocessen. 
 Innan en immigrant kommit in i samhället är det naturligt att personen använde sig av 
tidigare upplevelser och kunskap om tidigare samhälle för att förstå det nya samhället. Dessa 
upplevelser som immigranten har med sig påverkar den första tiden i den nya kulturen. ”Första dag 
jag var jätte rädd från polis, för att jag kände polis här samma som i.....” En annan person 
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beskriver den första tiden så här: ”... jag var jätte nervös och jag kände mig ensam jätte länge”. 
Efter att ha varit i Sverige ett tag beskriver IP hur självförtroendet gör att IP vågar ta för sig av 
samhället.”... innan jag kunde inte försvara mig... nu jag kan försvara mig...” Här beskriver IP hur 
viktigt självförtroendet är för att en integration överhuvudtaget ska vara möjlig. Fler personer 
beskriver känslan av att komma till Sverige som en lättnad. Denna lättnad kan snabbt övergå i en 
frustration över att ha kommit till ett nytt samhälle men ändå inte komma in i samhället. En person 
illustrerar sin känsla av att ha kommit till Sverige och en ny kultur genom att jämföra med en fågel 
som släpps fri. ”...du vet som fågel.... instängd i fängelse... bur, när du tar den här och kastar den... 
jag kände samma som fågel.” Jämför med att vara i hemlandet som illustreras och jämställs med att 
sitta fängslad eller vara instängd i en bur. På samma fråga hur det kändes att komma till Sverige 
svara en annan IP: ”Jag kände Sverige som att... Himlen.” Att känslan är positiv av att komma till 
Sverige är någonting som är positivt, men även om immigranterna har en positiv känsla av att nu 
vara i ett säkert land med ett bra samhällssystem är det fortfarande viktigt att ha modet och viljan att 
komma in i samhället. Det blir viktigt eftersom alla utom en IP säger att de inte vill återvända till 
sitt ursprungsland. 
 
Negativa fördomar och diskriminering 
Att utifrån sett säga vad som är en fördom riktad mot dig som individ kan vara omöjligt då en 
fördom kan antas vara subjektiv av den som påstår sig utsatt av den. Att ha fördomar kan vara till 
hjälp för människor i alla situationer i möten med andra människor. Men det finns en tendens till att 
dessa fördomar blir negativa mot utgrupper. När denna utgrupp är av annan etnicitet än personen 
själv så underbygger de negativa fördomarna en redan existerande klyfta mellan två grupper i det 
svenska samhället. En IP beskriver sin upplevelse av fördomar:”... när du går in i en affär dom 
tittar på dig konstigt sätt... det stör dig.. du är inte den människa som dom tror.” Att på detta tydliga 
sätt vara utsatt för negativa fördomar är absolut inget positivt och att bli frekvent utsatt för det kan 
leda till ett sänkt självförtroende, speciellt om personen som utsätts för det inte vill något hellre än 
att bli accepterad av den grupp som utsätter honom/henne för negativa fördomar. Detta har varit 
fallet för flera intervjuade personer. För att beskriva känslan av hur en negativ fördom påverkar IP, 
beskriver personen det ur ett vardagsperspektiv där en negativ affekt framkallas av fördomar som 
uttrycks öppet så att alla kan uppfatta den negativa inställningen. ”... flera gånger, i bussen, i 
centrum, på affär platsen, det är många platser... jävla invandrare... alltså in i mig du skriker, men 
ingen hör det”. Även om IP bara vill sitta på bussen och vara en del av den kultur som resten av 
människorna i bussen är så påverkas IP av att negativa fördomar uttrycks på ett så öppet sätt och 
den positiva känslan av att tillhöra gruppen försvinner och ersätts av en negativ känsla av skam 
därför att nu vet alla på bussen att personen inte är en del av samhället. En följd av negativa 
fördomar kan vara diskriminering. I intervjuerna har detta framkommit vid några tillfällen, men det 
går inte att säga att negativa fördomar alltid har lett till diskriminering av intervjuade personer. 
 För att ta reda på hur och om IP upplevt diskriminering frågades efter händelser i arbetslivet 
eller på praktikplatser som IP har uppfattat som negativa och som har påverkat honom/henne. En IP 
svarar med att berätta om sin första praktikplats: ”...du vill ha hjälpa hämta.....ett bord....vill ha 
hjälp en till sida, han tyst och sen fortsätta..... Efter tänk, hela världen inte lika, till exempel i ...... 
finns en bra, en dålig” För att tydliggöra vad IP menar med ovan citat ville personen ha hjälp att 
bära ett bord, men personen han/hon frågade efter hjälp ignorerade honom/henne och valde istället 
att fortsätta gå vidare. En annan IP beskriver sin första praktikplats där de inte ersattes av pengar 
från firman de jobbade för men kompenserades ändå genom att de fick mat på lunchrasten. ”...för 
att jag inte ta pengar från firma.. jag gör praktik dom ger oss mat.... han chefen på min plats han ge 
mig inte mat, ge bara svenskar mat. Jag fråga varför, jag gör det samma som dom göra. Han sa: -
varför du komma till Sverige? … -Varför du inte stanna i .....?” Samma IP beskriver senare en 
annan situation där IP s erfarenhet som lastbilsförare är gedigen, men IP kan inte få reda på varför 
han inte duger som lastbilsförare år firman. ”.. jag vet inte varför dom inte låta mig köra lastbil. Jag 
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sa till dig jag har 13 års erfarenhet. Så jag frågade bedömning för mig? Dom sa jag köra lastbil 
med släp jättebra, men vi kan inte låta dig köra. Jag frågade dom varför? … han chefen sa du 
behöver inte veta varför.” Diskriminering som IP har beskrivit är rasdiskriminering, IP beskriver 
beteenden hos människor som inte hade accepterats om det var mot människor som inte hade 
immigrerat och varit i den svenska kulturen i hela livet. Tydligt blir då att även om det finns normer 
i samhället och lagar som förbjuder diskriminering existerar det i arbetslivet och i organisationer där 
IP  har praktiserat eller jobbat. Precis som med negativa fördomar är detta ett beteende som kan 
sänka självförtroendet hos den person som blir utsatt för det och underbygger precis som negativa 
fördomar det stigmatiserade förhållandet mellan två grupper i samhället. 
 
Negativa stereotyper och självuppfyllande profetia 
Ett genomgående tema som dyker upp under intervjuerna är tendensen till att IP pratar om sig själva 
som invandrare. De placerar sig därmed i en negativ stereotyp och har en nedvärderande ton mot 
den egna gruppen. ”...alltså vi är invandrare. Vi kan inte glömma det och man märker direkt när 
man.... ja till exempel i skolan, man kan se den här skillnaden”. Det är tydligt att IP placerar sig i 
negativa stereotyper och tyder på ett bristande självförtroende som en följd antingen en misslyckad 
integration eller att ha varit utsatt för negativa fördomar vid upprepade tillfällen. Att placera sig 
själv i en stereotyp kan få väldigt negativa konsekvenser då risken för att hamna i en 
självuppfyllande profetia är överhängande och ett sådant beteende bara förstärker antagandet om att 
de skulle vara sämre eller mindre bra för att dem inte är en del av samhället.  
Ett annat exempel när IP placerade sig i en stereotyp var i den ekonomiska diskussionen där IP 
tyckte att han/hon borde behandlas lika om personen bara bidrog med ett eget jobb så att han/hon 
kunde betala skatt och på så sätt vara en del av det svenska samhället. ”Men även om vi betalar 
skatt, vi är invandrare.... så det blir ju lite annorlunda.” Även om ambitionen i detta fall är god så 
pratar IP fortfarande om sig själv som en stereotyp i samhället som är ”annorlunda”. Att bli en del 
av ett nytt samhälle handlar inte enbart om att lära sig språket i detta fall. En immigrant vinner 
tydligen inte respekt hos samhället genom att bara kunna prata språket utan måste också integreras 
på andra sätt i samhället. Tidigare citat visar på IP:s frustration över att försöka vara en del i alla 
aspekter av det svenska samhället och är av uppfattningen att om bara han/hon gör allt på samma 
sätt som ”svenskar” så blir han/hon accepterad. Här är det viktigt för IP att hålla fast vid sin tidigare 
etnicitet och inte ge avkall på den egna identiteten för att vinna acceptans. Men om immigranten 
inte har en egen identitet så finns det ingen anledning till att integreras. Istället för att försöka 
integreras hamnar de då i stereotypen immigrant och kommer då börja söka sig till personer med 
liknande bakgrund, med samma värderingar och som kan prata det egna språket. Detta beteende 
leder då till att förhållandet mellan ingrupper och utgrupper i samhället växer ännu mer. 
 I slutet av varje intervju lämnades ordet över till IP för att berätta någonting som personen 
ifråga inte hade fått med men som han/hon själva kände var viktigt att få med. En fråga ställdes då 
till IL som visade på hur IP kände sig orättvist behandlad men var övertygad om att det var just den 
personens etnicitet som satte stopp för integrationen till det svenska samhället. ”...varför bara 
somalier som inte får uppehållstillstånd?” Detta stärker bilden av att den här personen håller fast 
vid sin tidigare etnicitet med samtidigt placerar sig i en stereotyp. 
 
Språkets betydelse vid integrationen 
På frågan vad som är viktigast för en immigrant som kommer till Sverige och hur den personen lätt 
kan få kontakt med det svenska samhället, svarade IP: ”..att man vill leva... ett land... måste lära sig 
läsa och språket... och sen kontakta med människor och prata och känna kultur..” Att ta reda på vad 
som är viktigast för immigranter vid integrationen förutsätter att IP  vill bli integrerad i samhället 
och hänger därför ihop med frågan om IP fick chansen skulle vilja flytta tillbaka till moderlandet. 
De intervjuade personerna som inte vill flytta tillbaka anser alla att det viktigaste med att integreras 
är att lära sig språket i det nya samhället för att vinna acceptans och för att lära sig hur det nya 
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samhället fungerar. Samtidigt menar IP  att det är viktigt att ta kontakt med människor i samhället 
för att lära känna kulturen ”..du kan inte språket … du vet inte vart du ska vända dig …. men när du 
börjat prata lite så du vet vad du kan göra”. En annan IP menar att språket är viktigt men pratar 
precis som tidigare IP om vikten att ”göra” någonting vilket borde syfta till att komma ut och lära 
känna kulturen och/eller samhället. En tredje deltagare uttrycker också vikten av att lära sig språket. 
”Om du bor i ett land... språket är allt tycker jag. Om du kan prata, om du kan kommunicera med 
någon alltså du kan, alltså du lär dig förstå...” Språket är direkt kopplat till självförtroendet i detta 
fall. Om du kan språket kan du interagera med samhället och kan du interagera med samhället kan 
du öka ditt självförtroende genom att vinna acceptans. Det krävs också självförtroende för att ge sig 
ut i samhället och våga bli en del av det.  
 
 Figur 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig 1. Beskriver den process som intervjuade immigranter beskriver med självförtroende som 
genomgående viktigaste tema. 
 
 När immigranterna kommer till Sverige ökar deras livstillfredsställelse och självförtroendet 
växer, i detta skede i immigrationscykeln är immigranterna högst upp i fig 1. Efter att de har varit i 
svenska samhället ett tag utsätts de för negativa fördomar och diskrimineringer, självförtroendet 
sjunker och de hamnar i stadie 2 i cykeln. Utifrån hur de är som individer har en del visat att de kan 
ta steget över i stadie 4 i cykeln där de inser vikten med språket för att integreras, men en del 
immigranters självförtroende sjunker ännu mer och de hamnar då i stadie 3. I det 3e stadiet placerar 
de sig i en självuppfyllande profetia och har lågt självförtroende. En del intervjuade personer visar 
tecken på att bli kvar i detta stadiet och har svårt för att ta sig vidare till stadie 4a. I det sista stadiet 
har immigranten insett att språket är viktigt för att komma in i svenska samhället och lär sig därför 
språket. Självförtroendet ökar igen och det sista steget till att bli en del av kulturen och samhället 
kan de nå genom att känna livstillfredsställelse och de är då tillbaka i ursprungs positionen med 
högt självförtroende. Om integrationen skulle misslyckas i det 4e stadiet och immigranten inte tar 
till sig språket finns en stor risk att de faller ner i negativa stereotyper och utgrupper i samhället som 
har ett stigmatiserat förhållande till resten av samhället. De har då för  lågt självförtroende för att de 
själva ska klara av att komma in i samhället vilket skapar en negativ självuppfyllande profetia och 
de ”sitter fast” i ett stadie i cykeln där de varken kommer framåt i sin egen utveckling eller bakåt till 
samhället de kommit ifrån. Det kan leda till missnöje och frustration mot det nya samhället vilket 
underbygger det redan stigmatiserade förhållandet mellan två grupper i samhället.  
 

Livstillfredsställelse/högt självförtroende 

Negativa stereotyper och självuppfyllande 
profetia/lågt självförtroende 

Språk och integration/ökat 
självförtroende 

Negativa fördomar och 
diskriminering/mindre självförtroende 
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Diskussion 
 
I genomförda intervjuer har det funnits en del intressanta teman med stöd i ovan presenterad 
frågeställning. Den fråga som var av störst betydelse för studien var hur immigranter påverkas av att 
komma till en ny kultur. Sam och Virta (2003) visar i sin studie att immigranter inte lider i större 
utsträckning av psykologiska problem än människor som inte har immigrerat. En förklaring till 
detta presenteras genom upplevd livstillfredsställelse och avsaknaden av andra mentala 
hälsoproblem än självförtroende. 
 
 Livstillfredsställelse och självförtroende. Många invandrare som kommer till Sverige från 
muslimska länder har lämnat en svår tid bakom sig. De kommer till Sverige för att de inte kan leva 
kvar i det samhället som de kommer från och nästan alla som studien är genomförd på, kan berätta 
om släktingar som misshandlats, mördats eller finns kvar i hemlandet där det råder oroligheter eller 
krig. Att komma till Sverige har blivit som en nystart och en andra chans i livet. IP beskriver livligt 
om hur det känns att vara i ett fritt samhälle och beskriver det svenska systemet med skatt och fri 
sjukvård som det ”perfekta” samhällssystemet. 
 Sam & Virta (2003) skriver i en artikel om avsaknaden av psykologisk påverkan vid 
integrationen till en ny kultur. De undersökte om psykologiska problem som depression är extra 
vanliga hos immigranter i Sverige och Norge. En av förklaringarna till att immigranterna inte  
påverkas av detta vid integrationen, kan vara att de faktiskt har kommit till ett samhälle som de 
själva anser accepterar dem till skillnad från det samhälle som de själva har kommit från. Enkelt 
förklarat så har deras livstillfredsställelse höjts sedan de kom till svenska samhället och därför är de 
inte i större utsträckning utsatta för psykologiska problem. Istället hamnar de i samhället som de 
gärna vill bli delaktiga i och jobbar för att bli en del av.   
 Även om immigranterna välkomnas till det svenska samhället, är det inte alltid så lätt att 
accepteras. Detta kan visa sig genom diskriminering och negativa fördomar. Som Larsson (2003) 
skriver i sin bok har detta varit fallet för muslimer i Sverige sedan terrorist attackerna i New York 
2001. Det går dock inte att säga att händelserna som utspelade sig i Amerika 2001 har haft någon 
negativ påverkan på muslimerna som studien är genomförd på. Det är möjligt att det har bidragit till 
att resten av det svenska samhället har en generellt negativ inställning till muslimer, men har inte 
fokuserats i intervjuerna.  
 Självförtroendet är ett genomgående tema som det går att dra paralleller till i alla kategorier. 
I resultatet presenteras en modell som ämnar ge en förklaring till hur intervjuade immigranternas 
självförtroende sjunker och höjs beroende på i vilken del av denna integrationscykel de befinner sig 
i. 
 Även om livstillfredsställelssen har ökat för immigranterna har inte självförtroendet 
påverkats på samma positiva sätt. Den förklaring som är mest trolig i detta fall, är att viljan av att 
bli accepterad av samhället och därmed bli en del av den stora ingrupp som samhället kan ses som, 
misslyckas ofta utan att immigranten själv kan förklara varför de inte lyckas bli en del av samhället. 
Viljan att bli accepterad är något som är viktigt för immigranterna därför att om du blir accepterad 
innebär det att du per automatik har rätt till den höga levnadsstandard som finns i Sverige. Klart och 
tydligt blir att händelserna i Amerika 2001 inte har bidragit till att muslimska immigranter har det 
lättare att integreras i Sverige. En generellt negativ bild mot muslimer gör att de lättare placeras i en 
negativ stereotyp därför att alla individer inte bedöms enskilt utan utifrån det faktum att de är 
muslimer. Det bästa sättet att bryta denna cirkel är inte att ändra på muslimerna. De flesta är inte 
fundamentalister eller bokstavstolkare av koranen och därmed helt vanliga människor med en annan 
religion än vad som är vanligt i Sverige. Lösning på denna negativa inställning ligger antagligen i 
att ändra uppfattningen hos svenskar om att alla muslimer inte är fundamentalister. Ett uppslag för 
framtida studier är därför att göra en analys av samhället för att studera hur infödda svenskar ser på 
muslimska immigranter, för att hitta  negativa eller positiva nyanser i deras intryck om muslimernas 
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integration.  
 Pavalko et al., (2003) menar att diskriminering påverkar hälsan på ett negativt sätt. För 
immigranter visar det sig genom påverkan på självförtroendet. Hur muslimer i Sverige ser på detta 
diskuteras nedan. 
 
 Diskriminering indirekt, direkt och negativa fördo mar.  
Under intervjuerna blir det tydligt att alla har en egen historia att berätta om det svenska samhället. 
Även om de anser att det är ett bra samhälle så finns det situationer när de inte känner sig välkomna 
eller situationer där de har utsatts för direkt eller indirekt diskriminering. Pavalko et al., (2003) 
skriver i en artikel att vara utsatt för diskriminering kan ha påverkan på hälsan. Även om inte hälsan 
har nämnts av IP så är ett sänkt självförtroendet något som framkommit som genomgående tema i 
alla kategorier och det som IP har påverkats mest av. Därför har diskriminering och negativa 
stereotyper varit negativa för samtliga IP och de beskriver alla en frustration över situationer när de 
har varit utsatta för diskriminering eller negativa fördomar. När detta händer befinner sig IP påväg 
ner från det första stadiet i cykeln (se fig. 1) och när de utsätts för diskriminering eller negativa 
fördomar befinner de sig i stadie två. I detta stadiet måste de själva sen bestämma vilken väg de vill 
ta. Antingen är den negativa påverkan på dem så stor att de fortsätter ner i stadie tre eller också 
väljer de att inte ta diskrimineringen och fördomarna som något personligt och kan då ta steget över 
till stadie fyra och på så sätt fortsätta jobba med integrationen till det svenska samhället. 
  I intervjuerna framkommer inte om de upplever någon direkt påverkan av att ha varit utsatt 
för diskriminering och fördomar. Även vid avsaknaden av påverkan har IP utsatts för 
diskriminering, ibland vid upprepade tillfällen och som följd av att de har varit immigranter. Det 
finns inte i detta tema tillräckligt med stöd för att säga att diskriminering är en naturlig följd av att 
komma som muslimsk immigrant till Sverige. Det är möjligt att den diskriminering som uttrycks är 
naturliga företeelser på arbetsplatser och inget som är unikt och drabbar immigranter. Det går också 
att se diskriminering som något subjektivt som IP har uppfattat som negativt, just därför att det inte 
har funnits tillräckligt med stöd hos alla IP att påstå att diskriminering är något som alla har varit 
utsatta för. Diskriminering är någonting som antas finns på alla arbetsplatser, men om det är mot 
någon med samma etnicitet som den som utsätter en individ för diskriminering kan det istället 
komma att heta mobbning.  
 Eftersom diskriminering är något som delvis blir kontrollerat av normer och lagar så är det 
inte säkert att detta uttrycks i så stor utsträckning mot IP. Lättare är det att uttrycka sina negativa 
åsikter eftersom det inte är olagligt att ha en åsikt om individer på grund av 
yttrandefrihetsgrundlagen. I intervjuerna har det varit tydligt att IP ofta utsätts för negativa 
fördomar i olika social situationer därför blir det att komma som immigrant till Sverige en kamp 
med självförtroendet för IP . Två olika sätt att reagera på negativa fördomar kan identifieras hos 
intervjuade personer, att resignera och ge upp genom att socialisera sig med personer som delar 
personens värderingar, språk och kulturella bakgrund. Eller använda den negativa energin som en 
negativ fördom ger individen för att försöka hårdare att bli en del av samhället. 
 Det framkommer tydligt att flera IP placerar sig själva i stereotyper och att det därmed har 
en negativ inverkan på självförtroendet.  
 
 Negativa stereotyper och självuppfyllande profetia.  
Det är tydligt i intervjuerna att immigranterna pratar om sig själva som en utgrupp i samhället och 
placerar sig därmed i en stereotyp. Ibland talar de om sig själva med nedvärderande ton och om 
gruppen immigranter eller invandrare i tredjeperson. Att immigranterna identifierar sig med 
personer som själva har immigrerat är ingenting konstigt då dessa personer har gemensam historia, 
värderingar och det faktum att de har samma kulturella bakgrund gör att de ser sig själva som 
tillhörande en ingrupp (Whitley & Kite 2010). Det uppstår dock ett problem när denna grupp utsätts 
för negativa fördomar och diskriminering av det övriga samhället. Flera av immigranterna placerar 
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sig därmed i en negativ stereotyp och riskerar därför att hamna i en självuppfyllande profetia som 
presenteras av Brockett et al., (2010); Wheeler et al., (2001). Detta ökar det redan stigmatiserade 
förhållandet mellan dessa två samhällsgrupper. 
 Processen som beskrivs ovan blir till en negativ spiral för immigranterna där en händelse 
sänker en immigrants självförtroende pågrund av negativa fördomar eller diskriminering, detta gör 
att immigranten inte vågar ge sig ut i samhället och därmed mer eller mindre tvingas in i 
stereotypen muslimsk immigrant (För att ytterligare förtydliga denna negativa spiral går det att se i 
integrations cykeln där stegen mellan stadie två, tre och fyra representerar denna negativa spiral).  
Frågan som givetvis borde belysas i detta perspektiv är ju om inte immigranterna själva kan inse 
problemet och på det sättet ta sig ur den självuppfyllande profetian och ge sig ut i samhället på nytt. 
Varken personer eller samhället fungerar på det sättet och i detta stadiet i integrationscykeln är 
immigranterna i stadie tre, de placerar sig själva i en självuppfyllande profetia och är placerade i en 
negativ stereotyp. Att då begära av immigranterna att de ska ta sig samman och se sin egen situation 
är ingen realistisk inställning och ur min personliga åsikt ingenting som ens är möjligt för en individ 
i denna situationen att själv ändra på.   
 I intervjuerna är det tydligt att personerna ofta placerar sig i stereotypen muslimsk 
immigrant men kan inte heller förstå varför de inte blir accepterade av samhället. Det är enkelt att 
dra slutsatsen att problemet då ligger hos personen som inte kommer in i samhället. Men exempel 
från intervjuerna visar också på att IP själv anser att han/hon måste jobba hårdare för att bli 
accepterade. Problemet ligger inte bara i hur IP uppfattar sig själva utan också i hur samhället 
uppfattar IP. Talesättet ”det är aldrig ens fel när två träter”, passar mycket bra in i detta exempel. 
Immigranterna visar genom sitt agerande och det jobb de lägger ner på att bli accepterade av 
samhället att de vill bli en del av det samma. Vad kan då samhället göra för att muslimska 
immigranter lättare kan bli accepterade?  
 För att integreras i det svenska samhället pratar IP själv om vikten av att ha ett fungerande 
språk. De menar att språket är det viktigaste verktyget för att få kontakt med andra svenskar och 
kanske det viktigaste att vinna acceptans i samhället och för att få jobb.    
 
 Språkets betydelse vid integration.  
I intervjuerna kommer det tydligt fram stöd för att språket skulle vara det viktigaste för en 
invandrare som kommer ny till Sverige. Detta stämmer inte helt överrens med den bild Vedder och 
Virta (2005) ger. I artikeln menar de att det i Sverige borde fokuseras på immigrantens etnicitet och 
kultur där det är viktigt att hålla fast vid tidigare etniska identitet för att integrationen ska bli lättare.  
 Även om resultatet av intervjuerna visar att immigranterna själva anser språket som det 
viktigaste, nämner alla just språket som den bästa möjligheten att lära känna den nya kulturen. En 
av deltagarna pratar om detta genom att du som immigrant inte vet klart och tydligt var du ska 
vända dig i samhället för att på bästa sätt ta del av kulturen. På det sättet bildas det lätt ett 
stigmatiserat förhållande mellan immigranterna och det nya samhället därför att nya immigranter 
istället för att integrera sig själva genom att lära sig språket vänder sig till människor med samma 
språk. Om det inte finns verktyg för en immigrant att komma in i samhället vänder sig  immigranten 
naturligt till de människorna som ingår i samma ingrupp som de själva anser sig tillhöra. Detta 
menar Lewis och Sherman (2003) är en process för att stärka det egna självförtroendet. Därför 
genom att inte kunna språket kan skapas en ond cirkel där avsaknad av språk leder till minskat 
självförtroende och minskat självförtroende leder tillbaka till att det blir svårare att lära sig språket. 
Om immigranterna inser vikten av att lära sig språket och ”tar fajten” med att försöka bli integrerad 
i samhället så kan de ta sig från steg fyra i cykeln och återigen känna livstillfredsställelse och högt 
självförtroende och vara tillbaka på toppen i cykeln. Men om de inte gör det eller skulle misslyckas 
med att lära sig språket så är risken stor att de faller tillbaka ner i stadie tre i cykeln och är då 
tillbaka vid ett lågt självförtroende och placerar sig själva i en negativ stereotyp och steget till att att 
fullt integreras och känna livstillfredsställelse och självförtroende är stort. 
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Diskussionssammanfattning och framtida forskning. 
Ett genomgående tema som dyker upp i alla kategorier och som immigrantens situation egentligen 
handlar om är hurvida en immigrant har självförtroende nog att ta upp kampen och våga integreras i 
det svenska samhället. Genom ökad livstillfredsställelse skapas förutsättningar för att immigranten 
ska kunna bygga upp sitt självförtroende och komma in i samhället. Genom negativa stereotyper, 
fördomar och diskriminering minskas detta självförtroende och risken för självuppfyllande profetia 
blir då stor och immigranten befinner sig därmed i en negativ spiral som de kan ha det svårt att ta 
sig ur själva utan någon hjälp från samhället. För att kunna integreras menar IP själva att det 
viktigaste är språket för att kunna överhuvudtaget ta del av samhället och kunna få hjälp. Även här 
hamnar självförtroendet i centrum då det är en förutsättning för att immigranten ska våga lära sig ett 
nytt språk och genom språket våga ta steget ut i samhället och våga integreras. 
  Även om det i intervjuerna har hittats stöd för forskning som först presenteras har det i vissa 
fall varit motstridiga resultat som presenterats. Exempelvis visar immigrantens påpekande av vikten 
av att lära sig språket vara ett resultat som inte helt stämmer överrens med forskning presenterad av 
Vedder och Virta (2005), de menar att det i Sverige tidigare har fokuserats på att immigranten ska 
lära sig svenska vid integrationen, men att det idag är viktigt att immigranterna får hålla kvar vid sin 
religion och etnicitet för att integrationen ska fungera. Vedder och Virta (2005) skriver också om 
vikten av att integrationen är kontextberoende och därför är en viktig faktor vid integrationen vilken 
tidigare kultur personen har med sig.  
 En slutsats som kan dras ur genomförd studie är att muslimers livstillfredsställelse har ökat i 
och med att de har kommit till ett samhälle som lever i fred och att det i Sverige finns en hög 
levnadsstandard. De har i och med det svenska samhället fått rätt förutsättningar för att de ska 
bygga upp ett självförtroende där de som individer kan utveckla sig själva och stödja sig själva 
genom arbete och studier precis som alla infödda svenskar också vill göra. Tyvärr finns det inte 
riktigt plats i Sverige för deras självförtroende att växa och de tvingas finna bortförklaringar till att 
de ibland blir behandlade på ett negativt sätt och inte accepteras på den svenska arbetsmarknaden. 
De vill gärna bli accepterade men istället skapas det ett stigmatiserat förhållande mellan 
immigranterna som en utgrupp i samhället och övriga personer i samhället som en ingrupp. 
 Tydligt i genomförda intervjuer har varit att immigranterna har placerat sig själva i 
stereotyper i det nya samhället som de befinner sig i. De flesta har accepterat det och talar om sig 
själva som skiljda från samhället och risken för självuppfyllande profetia (Wheeler et al., 2001; 
Chen och Bargh 1997; Chen, Brockner & Chenc, 2002; Olson, Crawford & Devlin 2009) är stor. 
Fler studier borde fokuseras kring det stigmatiserade förhållandet mellan invandraren och den nya 
kulturen. Vad är det som gör att de antar den negativa stereotypen? samt finns det förklaring i deras 
personliga historia som kan förklara just det beteendet? En möjlig förklaring till detta beteende kan 
möjligen vara det som tidigare diskuterats, en identifikation med en ingrupp bestående av andra 
immigranter för att stärka det egna självförtroendet och därmed bristen på integration med det nya 
samhället. En annan förklaring till att de placerar sig i en stereotyp är att de faktiskt placeras där av 
samhället i övrigt. Den negativa världsbild som finns mot muslimer kan bidra till att de inte 
accepteras och kanske är det fel att säga att muslimerna själva placerar sig själva i en stereotyp. 
Kanske är det resten av det svenska samhällets negativa syn som istället borde ändras istället? 
 I studien har muslimer fokuserats med tanke på deras utsatthet i världen och den världsbild 
som händelserna i New York den 11/9-2001 har lett till. En person som invandrar från ett annat 
europeiskt land eller från Amerika, kan det i integrationen vara viktigt att fokusera kring andra saker 
än språket. Den forskningen lämnas här med vidare och kan vara en intressant fortsättning kring 
ämnet integration och psykologisk anpassning.  
 Muslimsk integration i Sverige är ett rykande hett ämne, inte bara med tanke på den 
förändring sedan 11 September 2001 som beskrivs av Larsson (2003), utan också med tanke på 
senaste tidens utveckling i det svenska samhället där diskussioner kring terrorism och religiösa 
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fundamentalister i Sverige är aktuell. 
 Som avslutning har alla intervjuade immigranter en sak gemensamt som de alla oberoende 
av varandra kan konstatera. De är väldigt glada för att ha fått chansen att komma till Sverige och 
alla menar på att svenskar och det svenska samhället är ett av de mest perfekta i världen. Men alla 
är också överrens om att i det mest perfekta samhälle finns dåliga människor. För att sammanfatta 
att människor är olika och för att belysa detta visar IP upp sin hand och säger: 
 ”Om man tittar på handen och jämför fingrarna med varandra så är alla olika, samma sak är det 

med människor”. 
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Erik Danielski 
Psykologi 61-90 
Halmstad Högskolan 
Avdelningen för hälsa och samhälle 
 

Bilaga 1 
 
 
Hej. 
 
Jag är en student från Halmstad Högskola som skriver uppsats i psykologi. Uppsatsen ska handla 
om hur muslimer upplever det Svenska samhället och upplevelsen av att komma till Sverige. Jag 
behöver därför din hjälp med att berätta om din upplevelse i en intervju. Vi kommer överens om en 
tid jag kommer till din skola/arbetsplats för att genomföra intervjun. Jag kommer ställa frågor som 
jag har med mig, men främst handlar det om att fånga din historia och upplevelse. Intervjun 
kommer att spelas in på band för att sen skrivas ner på papper (transkriberas). Det som sägs under 
intervjun kommer enbart att läsas av mig vilket gör dig helt anonym. Utdrag och citat från 
intervjuerna kommer att användas och presenteras i uppsatsen. Därmed kommer inte hela intervjun 
att vara med utan bara valda delar som jag anser passar in. För att ni som intervju personer ska 
kunna vara helt anonyma kommer allt material att behandlas helt konfidentiellt och inga namn 
kommer förekomma. Det är helt frivilligt att vara med på intervjun, på samma gång är det tillåtet att 
när som helst välja att inte svara på en eller flera frågor samt att ”hoppa av”. 
 
De deltagare som jag är intresserad av: 
-kommer från ett muslimskt land eller från en familj med muslimska värderingar. 
-inte är födda i Sverige. 
-är över 18 år och myndig att besluta om deltagande själv. 
 
Om du vill vara med kan du ta kontakt med mig på telefon 0735-322063, eller på mejl 
erik_danielski@hotmail.com 
 
Om intresse finns går det även att ta kontakt med min handledare på Högskolan i Halmstad, för att 
ställa frågor och för att validera studiens seriositet. Peter Karlsson ( peter.karlsson@hh.se ) 
 
Intervjuerna kommer genomföras Måndag - Onsdag vecka 47. (22-24 November). 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Erik Danielski 
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Erik Danielski 
Psykologi 61-90 
Högskolan i Halmstad 
Avdelningen för Hälsa och Samhälle 
 
 

Bilaga 2 
 
 
Alla intervjupersoner måste informeras om att det är frivilligt att vara med, samt att de kommer att 
vara helt anonyma. 
 
Intervju guide, semistrukturerad: 
 

• Börjar med att berätta lite om sin egen bakgrund? Varför Immigrerat, var ifrån? Hur gick det 
till? 

• Hur upplevde du din första tid i Sverige? Vad för känsla hade du av att komma till Sverige? 
 

• Hur upplever du att det har varit att komma som immigrant till Sverige? Vad har varit 
svårast/enklast?  

 
• Känner du att du har behövt ändra dig för att ”passa in” i samhället?  
• Hur har detta påverkat dig? Självförtroende, livskvalitet? Skulle du vilja lämna Sverige om 

det var möjligt att flytta tillbaka till ditt hemland? 
 

• Känner du dig motarbetat av samhället? D.v.s. upplever du att det är svårt att få jobb? 
 

• Har du någon gång varit utsatt för diskriminering? Upplever du öppen diskriminering?   
• Hur har diskriminering påverkat dig?  Ex, är det värt att kämpa för att söka jobb? Vad skulle 

du kunna göra för att lättare få jobb? Upplever du att det är ditt fel? Ge konkreta exempel.  
• Hur upplever du att andra svenskar ser på dig som muslim? Negativa/positiva fördomar? 

Känner du dig påverkad av detta? 
• Upplever du att du blir behandlad på ett speciellt sätt av andra svenskar? Placerad i en 

stereotyp? 
 
 
Dessa frågor är en grundläggande struktur som ska kunna ge relevanta svar på frågeställningen. 
Eftersom det är en semistrukturerad guide är det viktigt att ställa motfrågor och vara öppen för 
varierande svar. Framförallt för att få reda på om immigranterna känner sig påverkade av någon 
form av psykologiska faktorer. 
 
 
 
 


