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”Integrationspolitiken omfattar […] frågor om invandrares introduktion samt åtgärder för att 
främja lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk bakgrund.” 
(www.regeringen.se/sb/d/1483) 
 
”Integration är en ständigt pågående ömsesidig process.”  
(Integrationsverket, 2003)  
 
 
1. INLEDNING 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Sverige var ett utvandringsland i stort sett till andra världskrigets början år 1939. Därefter 
blev det ett invandringsland, det vill säga att invandringen överskred utvandringen. I början av 
år 1939 fanns det knappt 24 000 utlänningar i Sverige, vilket motsvarade ungefär 0,4 procent 
av befolkningen (SOU 1951:42).  
 
Situationen förändrades radikalt med den flyktingmigration som följde i andra världskrigets 
spår. Krigsslutet markerar en ny period såväl för synen på invandring till Sverige som för 
svensk välfärdspolitik. År 1950 var andelen utrikes födda 1,8 procent och år 1960 var den 4 
procent. Tjugo år senare, år 1980, hade andelen stigit till 7,5 procent och år 2000 var den 11,3 
procent av befolkningen. Under perioden 1945 till 2000, har antalet utrikes födda i Sverige 
nästan tiofaldigats från 120 000 till en miljon. 
Efterkrigstidens ökade migration har lett till en etnisk, religiös och språklig mångfald i 
Sverige, liksom i de flesta av Västeuropas länder (SOU 2006:21). 
 
Från att ha varit ett land med en relativt homogen befolkning fram till 1960-talets mitt har 
Sverige blivit i senare åren ett land präglad av ökad invandring och ökad mångfald både vad 
det gäller kultur, värderingar, levnadsvanor och umgängessätt. 
Sedan 1997 har detta fått sin förankring i politiken genom regeringspropositionen: ”Sverige, 
framtiden och mångfalden” (proposition 1997/98:16) där det bl.a. fastslås att 
integration är en mångdimensionell process. I följande stycke kommer detta fram: 
”Man kan tala om integrationsprocesser på den individuella nivån och på samhällsnivå. 
Integrationsprocessen kan också knytas till t.ex. kulturella, sociala och ekonomiska 
aspekter.” www.regeringen.se/content/1/c4/22/71/bbd15e5a.pdf
 
På länsnivå har detta bl.a. lett till en förundersökning om ”Integration i Jämtlands län” som 
utarbetades av Jämtlands Länsstyrelsens integrationsgrupp. I en enkätundersökning som ingår 
i utkastet av handlingsprogrammet framgår att t.ex. 78 % av respondenterna förespråkar en 
ökad invandring till Sverige. 
Det nyaste exemplet för en förhöjd satsning på ökad integration är integrationsdepartementets 
”Tiopunktsprogram för förstärkt integrations- och storstadspolitik” som presenterades i mars 
2006 av integrationsminister Jens Orback. Programmet innehåller en satsning på bl.a. 
arbetsplatsintroduktionen, etablering och ökad sysselsättning för invandrare, kompletterande 
högskoleutbildningar och validering för akademiker med utländsk utbildning, en bättre 
utbildning i svenska för utrikes födda, insatser för utveckling av segregerade områden och ett 
förstärkt antidiskrimineringsarbete samt insatser för demokrati, hälsa och kultur 
(www.regeringen.se/sb/d/6437/a/61014). 
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Att komma till ett främmande land ställer höga krav till den enskilde för att det handlar om att 
bli konfronterad med ett främmande samhälle med möjligtvis andra värderingar, en annan 
kultur och andra vanor och umgängessätt än de man är vana med. Det ställs även stora krav på 
lokalbefolkningen för att en s.k. integration ska lyckas vilket förutsätter att lokalbefolkningen 
också måste utveckla ett förhållningssätt för att kunna göra en integration av de nyanlända 
möjligt. 
Detta ställs också förhöjda krav till länen och kommunerna att ta emot de nyinflyttade på bäst 
möjliga sätt så att dessa kan känna sig hemma i det nya landet och att de kan känna sig som en 
del i det nya samhället istället för att ha känslan att stå utanför.  
 
Från både regeringen, Jämtlands län och Östersunds kommun har det på senaste tid vidtagits 
olika åtgärder för att underlätta och främja den integrationsprocess som är så viktigt både för 
de nyanlända men också för mottagarsamhället. 
Som uppslag till mitt arbete kan det nämnas integrationsdepartementets ”Tiopunktsprogram 
för förstärkt integrations- och storstadspolitik” såsom Östersunds kommuns ”Handlingsplan 
för integration i Östersunds kommun”. 
Handlingsplanen innehåller målet att ”Östersunds kommun ska aktivt arbeta med integrations 
frågor genom utbildning och kontinuerligt följa upp och vidareutveckla integrationsarbetet.” 
I integrationsrapporten ”Integration i Jämtlands län” från 2003 som varit underlag till 
Östersunds kommuns handlingsplan har fastställts syftet att skapa samverkan mellan olika 
länsaktörer så att: 
- Samtliga samhällsmedborgare ses som en tillgång 
- Individens kompetens och utbildning tas tillvara 
- Alla har tillgång till ett gemensamt språk och gemensamma mötesplatser 
- Negativa attityder motverkas, rasism och främlingsfientlighet förebyggas så att praktiskt 

arbete och vardagliga handlingar leder till en positiv integrationsprocess. (Roos, 2003) 
 
I mitt arbete vill jag utforska känslan att känna sig som en del av det nya samhälle man har 
kommit till. Med andra ord är det känslan och upplevelsen av integration och delaktighet som 
jag är ute efter. 
 
Jag är intresserad av hur det s.k. mottagarlandet, i det här fallet Sverige, upplevs av människor 
som kommer från ett annat land än Sverige, och jag är intresserad av hur dessa människor 
känner sig bemött, hur lätt eller svårt det upplever sig kunna få kontakt till den inhemska 
befolkningen och hur det känner sig hjälpta eller hindrade i att komma in i det nya samhället, 
både av den enskilde ”svensken” på gatan men också av myndigheter och också institutioner. 
Målet med mitt arbete är att få en bild av vederbörandes subjektiva upplevelse av sin 
personliga integration. Under arbetes gång kommer jag dessutom kritiskt granska vad som 
egentligen menas med begreppet ”integration” av olika aktörer i såväl politiska som också 
forskningssammanhang vilket kommer utmynna i en teorikritik om integration där jag 
kommer att föreslå att ändra synsätt på både invandrare som också integration. 
Jag vill dessutom ta reda på om de målen för integration som ställdes upp från både 
regeringen, landstinget och kommunen verkar vara uppfyllda utav vederbörandes perspektiv 
samt försöker hitta förklaringar till deras intryck och uppskattningar. 
 
Som empiriskt underlag för mitt arbete har jag genomfört fem intervjuer med personer med 
invandrarbakgrund vars vistelsetid i Sverige är omkring två år och som är bosatta i Östersunds 
kommun.  
Denna typ av studie om upplevd integration har tidigare inte gjorts på kommunnivå utan bara 
på riks- och länsnivå. Därför tror jag att det rön jag fått av mitt arbete kan gagna kommunens 
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framtida arbete med integrationsfrågor, både vad det gäller bemötandet av nyanlända 
invandrare samt förståelse för olika attityder i samspel mellan myndigheter och invandrare. 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med mitt arbete är att undersöka invandrarnas subjektiva upplevelse och känsla av 
integration och delaktighet i Östersunds kommun. 
 
1.3 Frågeställningar 
 
Jag vill ha svar på följande frågor: 
 

1. Hur upplever sig enskilda personer som flyttat från ett annat land till Sverige och som 
numera är bosatta i Östersunds kommun sig bemött av den inhemska befolkningen på 
gatan eller allmän plats, i bostadsområdet, på arbetsplatsen såsom av myndigheter och 
övriga institutioner? 

 
2. Hur upplever mina intervjupersoner kontakten med infödda svenskar resp. andra 

invandrare och i vilken utsträckning det upplever det som svårt att komma i kontakt 
med lokalbefolkningen? 

 
      3.   Huruvida upplever mina intervjupersoner sig diskriminerade? 

 
4.   Hur upplever mina intervjupersoner sig integrerade i samhället d.v.s. i vilken     
      utsträckning känner de sig både delaktiga som också respekterade i samhället likt en     
      infödd svensk? 

 
1.4 Avgränsningar 
 
Jag kommer inte att kunna dra allmänna slutsatser om invandranas situation i Östersund då 
mitt arbete handlar om kvalitativa intervjuer om enskilda personers subjektiva upplevelser och 
inte om kvantitativa dataanalyser. Subjektiva upplevelser är svåra att fånga upp i tabeller och 
statistiker. Ändå kan man med den tillbörliga försiktigheten urskilja vissa allmänna och 
generella tendenser i mina intervjupersoners upplevelser. 
 
1.5 Definition ”invandrare” 
 
Rent allmänt kan det sägas att begreppet ”invandrare” inte är något entydigt definierad 
begrepp utan används såväl i dagligt tal som i offentliga sammanhang på en mängd olika sätt. 
Det existerar inte heller som ett övergripande rättsligt begrepp. Begreppet kan i stället 
definieras på en mängs olika sätt. 
 
Bonniers svenska ordbok beskriver ordet ”invandrare” som följer: ”person som invandrat”. 
”Att invandra” i sin tur förklaras med: ”flytta från ett annat land, immigrera.”  
(Bonniers svenska ordbok, 2002) 
 
I Integrationsdepartementets utredning inom den s.k. Departementsserien, Ds, definieras 
begreppet ”invandrare” på följande sätt: 
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”Man kan utgå från objektiva kriterier såsom medborgarskap, födelseland, vistelsetid i 
Sverige, familjebildning eller modersmål. Man kan också utgå från subjektiva kriterier, 
varvid det avgörande kan vara den aktuella personens utseende eller om han eller hon talar 
svenska med eller utan brytning. Den indelning som personen i fråga själv gör kan därför 
naturligtvis ibland avvika från den som andra människor gör. En person som känner sig 
svensk kan med andra ord betraktas som invandrare av andra eller tvärtom. ” (Ds 2000:43)  
 
I en annan Ds- rapport beskrivs begreppets otydliga innebörd på följande sätt: 
 
”Genom invandring erhålles en invandrarbefolkning. Hur denna skall avgränsas är inte 
självklart. Svårigheter finns att åstadkomma en för alla sammanhang entydig och meningsfull 
definition av invandrare. Ibland menas med invandrare personer som är födda utomlands. 
Ibland menas personer med utländskt medborgarskap. I andra sammanhang låter man 
invandrargruppen omfatta både utländska medborgare och naturaliserade personer 
(personer som fått svenskt medborgarskap). Gränsen kan sedan flyttas allt ”längre ut”. Det 
finns personer som fötts i Sverige som svenska medborgare men med någon förälder som har 
eller haft utländskt medborgarskap. Genom sitt ursprung uppfattas ibland även dessa som 
invandrare.” (Ds 1995:68) 
 
Jag har valt att definiera begreppet ordet ”invandrare” som en person som är född och 
uppvuxen i ett annat land än Sverige och som kom till Sverige med syftet att bosätta sig där. 
Jag kommer dock använda olika begrepp i mitt arbete som synonym för just ”personen som är 
född och uppvuxen i ett annat land i Sverige”, framförallt för att göra läsningen mera lättsamt 
och omväxlande. De begrepp som jag kommer att använda mig av är ”invandrare”, den 
”nyanlände”, ”intervjupersonerna”, ”personen ifråga”, ”vederbörande”, ”den enskilde” samt 
den ”enskilde individen”. 
 
1.6 Kritik mot begreppet invandrare 
 
Allmän kritik mot begreppet ”invandrare” uttalas av statens offentliga utredare i 
diskrimineringsfrågor Masoud Kamali som hänvisar till tidigare forskning om diskriminering 
vilken visar att användandet av begreppet ”invandrare” medför en konstruerade uppdelning i 
”vi”, nämligen ”svenskar” och ”dom”, d v s ”invandrare”, vilket enligt Kamali kan vara till 
gagn för att kunna upprätthålla de ojämlika maktrelationer som råder i samhället när det gäller 
etnisk tillhörighet. De s.k. ”invandrare” hamnar enligt Kamali därmed per definition i en 
underlägsen position från början. Detta präglar det allmänna integrationstänkandet och 
därmed också prejudicerar integrationens misslyckande (SOU 2005:69). 
 
1.7 Definition ”integration” 
 
Eftersom jag redovisar för begreppet ”invandrare” ovan kan det vara tillfälle att även 
introducera ett annat viktigt begrepp i min studie nämligen ”integration”. Jag kommer att 
börja med att ge en ganska allmän definition för integration. Det kommer att följa fler och 
mycket utförligare definitioner och teorier om integration under punkt 3.3 integrationsteorier. 
 
Bonniers Svenska Ordbok definierar integration som följer: 1 sammanförande till en enhet där 
delarna samspelar 2 (mat) beräkning av en integral. Ordet ”att integrera” definieras: 
samordna; införliva; (äv. mat.) (Bonniers Svenska Ordbok, 2002). 
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Den tyske sociologen Hartmut Esser definierar integration rent allmänt som ”en 
sammanhållning av delar i en systematisk ”helhet”, helt oavsett var ”sammanhållningen” 
beror på. Delar kan inte tänkas bort utan anses vara en s.k. ”integral” beståndsdel av den 
ovannämnda helheten. Genom denna sammanhållning urskiljer och avgränsar sig helheten likt 
ett ”system” från omgivningen och identifieras dessutom som ”system” från sin omgivning 
(Esser, 2001). 
 
Esser skiljer integration från assimilering såtillvida att han anser assimilering vara en sub-
kategori av integration, mer om detta under 3.4.1. Assimilering är enligt Esser den 
invandrares ”anpassning” till mottagarsamhället (Esser, 2001).  
 
Begreppet ”assimilering” har legat till grunden för teorier om invandring under framförallt 
1960-och 1970-talet men har i den nutida politiska diskussionen om invandring fått en mera 
negativ framtoning för att den utgår från en ensidig anpassning från invandrarnas sida mot 
mottagarsamhället. 
 
Enligt Westin betecknar begreppet integration den process genom vilken etniska kulturella 
minoriteter ”införlivas” in i samhället. Social integration handlar vidare om att människor kan 
mötas över kulturella, etniska och språkliga gränserna i en gemensam, informell och inte 
påtvingad samvaro, såväl på fritiden som i föreningslivet, i utbildningen och i arbetslivet. 
Vidare förutsätter en väl fungerande social integration att människor inte avslutas från 
informella sociala nätverk p.g.a. fördomar (Westin et al, 1999). 
 
I motsats till Westin vill jag i min definition av integration lägga vikten på att byta synsättet 
från att se invandraren som en ”främmande” och ”opassande” person som ska ”införlivas” in i 
ett mottagarsamhälle. Jag vill byta från ett perspektiv som utgår från ett mottagarsamhälle 
som utgör en mall till den man bör anpassa sig till till ett individperspektiv där den enskildes 
känsla av ”att vara integrerad” står i fokus. ”Integration” eller rättare sagt ”känslan av att vara 
integrerad” vill jag definiera som följer: ”Känsla av delaktighet samt en känsla av att vara av 
lika värde oavsett ålder, kön, tro, nationalitet eller etnicitet.”  
 
1.8 Tidigare forskning 
 
Undersökningar om integration har det gjorts såväl på regeringens direktiv som genom 
forskning. På regeringens uppdrag är det framförallt Integrationsverket som utreder om frågor 
angående integration. Integrationsverket grundades år 1998 och har sedan dess hand om 
integrationsfrågor från statlig sida. 
 
Olika rapportserier inom Integrationsverkets utredningar är t.ex. ”Rapport Integration”, 
”Integrationsbarometern” och ”Integrationsverkets Rapportserie”.  
 
Utredningar om integration kan också presenteras i form av Statens offentliga utredningar, 
s.k. SOU-utredningar eller inom den s.k. Departementsserien (Ds) som utarbetas av en intern 
utredning inom ett departement. 
 
I Integrationsverkets senaste upplaga av Rapport Integration, Rapport Integration 2005, läggs 
fokus på integration i ett internationellt perspektiv. Rapporten jämför olika EU-länders 
integration av invandrare inom olika områden bl.a. på arbetsmarknaden. Det visar sig enligt 
rapporten att Sverige har en förhållandevis hög sysselsättningsgrad för utrikes födda, speciellt 
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med tanke på att arbetskraftsinvandringen är relativt liten och mottagandet av flyktingar 
relativt hög (Rapport Integration, 2005). 
 
Sveriges sysselsättningsgrad för ”utrikes födda” uppges vara 64 % vilket står i kontrast till 
regeringens mål för sysselsättning som ska uppgå till 80 % av befolkningen mellan 20 och 64 
år. Däremot anses utrikes födda kvinnor i Sverige ha en relativt fördelaktig ställning på 
arbetsmarknaden jämfört med andra länder: Med 60 % procent sysselsatta kvinnor födda 
utrikes ligger Sverige före tolv andra OECD länder, däribland USA, Storbritannien, Finland, 
Nederländerna, Tyskland och Danmark (Carlgren, 2006).  
Dessutom framhäver Anders Carlgren, generaldirektör för Integrationsverket att Sverige står 
sig unikt genom att ha anpassat regler och lagstiftning så att lika politiska, civila och sociala 
rättigheter gäller för alla (Carlgren, 2006). 
 
Enligt Anders Carlgren har Sverige få formella hinder för deltagande på arbetsmarknaden, 
goda villkor för familjåterförening, säkra uppehållstillstånd med fulla rättigheter, en 
inkluderande politik för medborgarskap samt en utbyggd lagstiftning och åtgärder för att 
bekämpa diskriminering (Carlgren, 2006). 
 
Den jämtländska lokalbefolkningens attityder gentemot invandrare stod i fokus i en enkät som 
ingick i Integrationsrapporten ”Integration i Jämtlands Län 2003”. Jag vill här redovisa för 
några av enkätens resultat för att jag anser att också det motsatta perspektivet nämligen 
lokalbefolkningens syn på ”invandrarna” måste tillvaratas för att möjligtvis kunna påverka en 
attitydförändring i riktning mot ökad acceptans och tillmötesgående. Några av enkätens 
resultat var som följer: 
 
30 % av de tillfrågade hade grannar med utländsk bakgrund (64 % ej), 62 % möter personer 
med utländsk bakgrund varje dag ( 38 % ej), 6 % hade lagt märke på en positiv särbehandling 
p.g.a. utländsk bakgrund, 13 % på en negativ särbehandling, 82 % hade inte lagt märke på en 
särbehandling p.g.a. utländsk bakgrund. 
 
28 % av de tillfrågade umgås med någon person med utländsk bakgrund på fritiden, 72 % 
inte. Att personer med utländsk bakgrund har i genomsnitt lägre utbildningsnivå än 
genomsnittsjämten trodde 12 %, samma utbildningsnivå 69 %, högre utbildningsnivå än 
genomsnittsjämten 19 %. 
Att personer med utländsk bakgrund har generellt svårare att ta sig in på arbetsmarkanden än 
genomsnittsjämten tyckte 83 %, samma chanser tyckte 16 %, lättare att ta sig in på 
arbetsmarkanden än genomsnittsjämten tyckte 1 %. 
 
Att personer med utländsk bakgrund arbetar inom sina kompetensområden tycket 4 %, att de 
till en viss del arbetar inom sina arbetsområden tyckte 35 %, att de inte arbetar inom sina 
kompetensområden tyckte 40 %. 
 
Att personer med utländsk bakgrund har generellt samma möjlighet som andra jämtar att välja 
boendeform höll 26 % med om, 40 % höll delvis med om, 30 % höll inte med om.  
Att personer med utländsk bakgrund i Jämtland har ”svenska” vänner svarade 58 % ”Ja” på, 
4 % ”Nej” och 39 % ”vet ej”. 
 
Att det är viktigt att personer med utländsk bakgrund har ”svenska” vänner och bekanta 
instämde 98 %, 2 % svarade med ”Instämmer ej”. 
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Att det är viktigt att jämtlänningen har vänner och bekanta med utländsk bakgrund instämde 
88 %, 12 % instämde inte. 
 
Att personer med utländsk bakgrund i Jämtlands län är generellt mindre aktiva inom 
föreningslivet än genomsnittsjämten tyckte 58 %, lika aktiva inom föreningslivet som 
genomsnittsjämten tyckte 28 %, och mer aktiva inom föreningslivet än genomsnittsjämten 
tyckte 15 %. 
 
Att valdeltagandet bland personer med utländsk bakgrund i Jämtland är lägre än bland jämtar 
i genomsnitt tyckte 57 %, lika lågt som bland jämtar i genomsnitt tyckte 32 % och högre än 
bland jämtar i genomsnitt tyckte 11 %. 
 
Att personer med utländsk bakgrund får samma bemötande i Jämtland som alla andra tyckte 
27 %, nej tyckte 27 %, vet ej svarade 47 %. 
 
På frågan: ”Tror du att ”svensken” i allmänhet är vänligt eller ovänligt inställd till de personer 
med utländsk bakgrund som finns i landet?”, svarade 32 %:vänligt, 17 % av de tillfrågade 
svarade :ovänligt och 52 % av de tillfrågade svarade: Varken eller. 
 
På frågan: ”Tror du att jämtlänningen i allmänhet är vänligt eller ovänligt inställd till de 
personer med utländsk bakgrund som finns i länet?” svarade 44 %:vänligt, 11 %:ovänligt,  
45 %: varken eller. 
 
På frågan: ”Har du personligen märkt någon förändring under de senaste åren i förhållandet 
mellan personer med utländsk bakgrund och ”svenskar”? svarade 24 %: ”Ja, till det bättre”, 
10 %: ”Ja, till det sämre” och 66 % svarade: ”ingen skillnad”. 
 
På frågan: ”Om någon talade för att öka invandringen till Jämtland, skulle du…?” 
”…hålla med”: svarade 78 %, medan svaret: ”…tala emot” gavs av 22 % av de tillfrågade. 
 
På frågan: ”Tycker du att endast de som kan tala svenska bör få svenskt medborgarskap?, 
svarade 53 % med ”ja” och 47 % med ”nej”. 
 
Studien visar att de tillfrågade personer som var 5oo till antalet och slumpmässigt utvalda 
utifrån kriteriet ”bosatta i Jämtlands Län” överlag är positivt inställda gentemot invandrare.  
 
Denna till synes positiva inställning tycks dock dämpas en del när man frågar ”motsidan”, 
eller rättare sagt ”invandrare” om deras syn på svenskarna vilket är temat av Åke Dauns 
studie om den s.k. svenska mentaliteten där svenskarna tillskrivs egenskaper som ”social 
kalla”, ”blyga” eller ”tillbakadragna” (Daun, 1994). 
 
Studiens resultat kommer att beskrivas mera utförligt under punkt 3.3. 
 
Förutom Dauns studie om den s.k. svenska mentaliteten finns det fler studier som utgår från 
ett invandrarperspektiv och som dessutom fokuserar på invandrarnas upplevda integration, 
t.ex. av José Alberto Diaz (Diaz, 1993), Hassan Hosseini-Kaladjahi (Hosseini-Kaladjahi, 
1997), Anders Lange (Lange, 2000), Abdulkar Abukar Mohamed (Mohamed, 2004) och 
Osman Aytar (Aytar, 1999). Dock är dessa studier varken genomförda i Östersunds kommun 
eller Jämtlands län.  
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Studien ”Integration i region” som genomfördes år 2003 av Nina Edström på uppdrag av 
Länsstyrelsen samt Jämtlands och Härjedalens integrationsgrupp undersökte ”de olika 
aspekterna och bilden av integration och integrationsarbete i Jämtlands län.” (Edström, 2003) 
 
Edström intervjuade 20 personer med utländsk bakgrund i tre olika kommuner. Hennes 
slutsats är att bilden av integration inte är enhetlig och inte kan generaliseras. Enligt henne 
finns det mycket positivt med integrationen i Jämtland ”samtidigt som en särskiljande ordning 
för många av de intervjuade tycks vara en självklar vardag” (Edström, 2003). Det finns enligt 
de intervjuade i Nina Edströms rapport en tydlig tendens att bland den jämtländska 
lokalbefolkningen att skilja mellan ”vi” och ”dom” fast det också finns mycket positivt att 
framhäva som t.ex. att Strömsunds kommun aktivt vänder sig till andra delar av Sverige för 
att söka inflyttare med utländsk bakgrund och anser att ”förmågan till integration är en 
tillväxtfaktor” vilket i sin tur går hand i hand med regeringens försök att styra synen på 
invandrare från ”problemsyn” till ”resurssyn” (Edström, 2003). 
 
Diaz´studie ”Choosing integration” är genomfört år 1993 och handlar om 
integrationsprocessen av invandrare in i det svenska samhället. Studien fokuserar specifikt på 
integrationen av arbets- och refugeemigranter in i det mottagande samhälle. Diaz jämför 
integrationsprocessen av finnar, chilenare och jugoslaver och försöker att analysera skillnader 
i deras resp. integrationsprocess (Diaz, 1993). 
 
Osman Aytars studie ”Integration i mångfald” är en studie om sex invandrargruppers (latin- 
amerikaner, polacker, perser, kurder, turkar och assyrier/syrianer) upplevda integration i 
Sverige. Resultat från denna studie är bl.a. att det finns signifikanta samband mellan 
utbildning i Sverige, förvärvsarbete och s.k. låg yrkesgrupp å ena sida och sociala relationer 
med svenskar å andra sidan vilket säger sig ha en positiv inverkan på hur invandrarna 
upplever sin personliga integration (Aytar, 1999). 
 
Vidare redogörs det för sambandet mellan ålder och upplevd integration vilket tar sig uttryck 
för att ungdomar tenderar i större utsträckning att bli integrerade, dock med en assimilatorisk 
inriktning (Aytar, 1999). 
 
Lågutbildade och yrkesutbildade arbetare uppvisar i denna studie den förhållandevis största 
upplevda integrationen med återigen assimilatorisk inriktning (Aytar, 1999). 
 
Vad det gäller sambandet mellan religion och upplevd integration så kommer studien fram till 
att distansen mellan invandrarens religion och den religion som är dominerande i Sverige kan 
vara en viktig faktor i integrationsupplevelsen. Studien kommer dessutom fram till att den 
som inte har någon trosbekännelse har en starkare tendens än muslimer och svagare än kristna 
att bli integrerade med en assimilatorisk inriktning i Sverige (Aytar, 1999). 
 
Aytars studie kommer fram till att sociala relationer med hemlandet motverkar upplevelsen av 
en assimilatorisk integration. Vidare visar hans studie att invandrargrupper har lågt förtroende 
för institutioner som arbetsförmedlingen, politiker, invandrarverket och socialtjänsten i 
motsats till förtroendet till sjukvård, skola och försäkringskassa vilket han förklarar med 
invandrarnas allmänna skepsis mot institutioner som är knyten till flyktingsmottagande 
(Aytar, 1999). 
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Under mina litteraturstudier var det påfallande att många studier om integration hänvisade till 
samma teori och samma forskare som utgångspunkt, nämligen José Alberto Diaz som i sin tur 
bygger sin teori på Hartmut Essers integrationsteori. 
 
Exempel för detta är: ”Integrationsrapport 2004 (Integrationsverket), ”Integration i region 
2003” (Roos, 2003), ”Integration i mångfald” (Aytar, 1999), ”An explanation of how four 
somali immigrants in Sweden experience integration into the swedish society” ( Mohamed, 
2004), ”Choosing integration” (Diaz, 1993). 
 
P.g.a. denna uppsjö av studier och rapporter drog jag slutsatsen att såväl Diaz´ som också 
Essers teoretiska överlägganden kunna vara mycket lämpliga utgångspunkter för min egen 
studie vilket gjorde att jag tog beslutet att lägga dessa två forskarnas teorier till grund för min 
egen teoridel. Till min häpnad kunde jag dock sedan konstatera att dessa allmänt vedertagna 
teorier som jag i början tänkte använda mig i min senare analys inte motsvarade mina egna 
etiska och moraliska värderingar om integration p.g.a. det assimilatoriska synsätt som ligger 
till grund för båda teorierna. Mer om detta följer under punkt 2.7, metodproblem, samt i 
teoridelen, punkterna 3.4 och 3.5. 
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2. METOD 
 
 
2.1 Metodologiska överväganden  
 
I mitt arbete har jag använt mig av kvalitativ metod som bl.a. kännetecknas av att den inte 
använder sig av siffror och tal vilket betyder att tolkningen av empirin sker genom det skrivna 
”ordet” (Backman, 1998). 
 
Inom den kvalitativa metoden anser man att verkligheten är något som är individuellt, socialt 
och kulturellt konstruerad. Forskarens intresse ligger på hur människan uppfattar, upplever 
och strukturerar sin omgivande verklighet, samt hur denna relateras till tidigare kunskaper och 
erfarenheter (Backman, 1998). 
 
Således motsvarar den kvalitativa metoden mina indikationer av vad jag ville få kunskap om, 
nämligen hur människor inom Östersunds kommun upplever sig integrerade i samhället, 
däremot inte om de verkligen är integrerade i samhället. Detta är enligt min åsikt inte heller 
mätbart för att det alltid handlar om en känsla, nämligen känslan av att vara en del av ett 
större sammanhang. Detta måste inte med nödvändighet förutsätta att man förfogar över ett 
stort kontaktnät med infödda samtidigt som det inte är rimligt att hävda att många sociala 
kontakter kan likställas med många riktiga vänskapen. Kontaktnätets densitet och de olika 
enskilda kontakternas betydelse är beroende på den enskildes upplevelser, d.v.s. värdet och 
huruvida de sociala kontakter som den enskilde har tillgång till beror helt och hållet på den 
enskildes subjektiva känsla.  
 
Detta gör det svårt att dra slutsatser om den sociala integrationen på en mera generell och 
strukturell nivå, i synnerhet när mina intervjupersoners upplevelse är olika, t.ex. vad det gäller 
diskriminering och fördomar.   
 
Den kvalitativa forskningsmetoden utmärker sig av ett snarare induktivt än ett deduktivt 
tillvägagångssätt vilket innebär att man, i motsats till en mera traditionell forskningsmetod, 
börjar med empirin för att sedan formulera begrepp i form av hypoteser eller teorier. Den 
kvalitativa forskningsmetoden används ofta inom samhällsvetenskaplig forskning (Backman, 
1998).  
 
Det måste ändå tilläggas att nästan all forskning, även samhällsvetenskaplig sådan, utgår ifrån 
någon form av teoretiska antaganden och förväntningar när man beslutar sig att bedriva någon 
form av empirisk forskning. Annars skulle det inte vara möjligt att formulera syfte och 
frågeställning om man inte hade någon form av teoretisk och således också deduktiv ansats 
som likväl inte måste vara begrundad in i sista detaljen som det är i renodlat deduktiv 
forskning.  
 
Den kvalitativa forskningsprocessen är inte lika standardiserad som den s.k. ”traditionella” 
forskningsprocessen vilket ger utrymme för olika tillvägagångssätt d.v.s. man kan t.ex. skriva 
på arbetets olika delar utan att helt ha avslutats den föregående delen (Backman, 1998). 
 
Detta är enligt min åsikt också karateristiskt för det induktiva tillvägagångssättet där man 
faktiskt har en föreställning eller någon slags teoretisk referensramen om den problematiken 
man vill skriva om. Annars hade det praktiskt taget inte varit möjligt att formulera syftet samt 
problemfrågor som man är intresserad att forska om. Detta betyder implicit att man ändå utgår 
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ifrån någon slags teorier som dock inte måste finnas på pappret än i motsats till det deduktiva 
forskningssättet.  
I mitt arbete försökte jag koppla empirin till de rådande integrationsteorierna som dock visade 
sig vara olämpliga därför att de utgår ifrån den enskilde individens anpassning till samhället 
istället för att utgå ifrån individens inneboende resurser och styrkor som skulle kunna främjas 
att vidareutveckla samhället. 
 
Jag försökte utveckla en egen teoretisk referensram kring integration vilken jag slutligen 
kallade för ”att vara nöjd med sitt liv” som i sin tur medför att begreppsdistinktionen mellan 
svenskar och invandrare slutligen ska kunna upphävas.  
 
2.2 Etiska överväganden 
 
Min etiska utgångspunkt för studien var att genom min studie möjligtvis i förlängning kunna 
bidra att förbättra mina intervjupersoners situation (Kvale, 1997). I samband med detta är det 
viktigt att bevara den s.k. konventionaliteten vilket innebär att privata data som identifierar 
intervjupersonerna inte kommer att redovisas. Detta skedde i min studie genom att jag 
ändrade på både personernas namn och härkomstland (Kvale, 1997). 
 
Ett problem som kan uppstå i detta sammanhang är att upplevelsen av Sverige och svenskar 
som utgör en del mina forskningsfrågor med viss sannolikhet kan sägas vara färgad av den 
kulturen och värderingar som vederbörande har med ”i bagaget” just från sitt land. Därför 
valde jag angående hemlandet ”strategiska” förändringar och försökte därmed en balansgång 
mellan etiska överväganden och studiens trovärdighet resp. validitet. 
 
Begreppet validitet kan översättas med giltighet eller relevans vilket betyder att de insamlade 
data ska vara relevanta för problemställningen (Halvorsen, 1992). 
Då jag i mina intervjuer frågade intervjupersonerna efter deras upplevelser av att känna av 
integration eller inte, och detta motsvara mina problemfrågor bedömer jag validiteten i mitt 
arbete som hög. Detta betyder inte att det kan dras generella slutsatser om en större 
populations erfarenheter om integration vilket inte heller var syftet med denna studie. 
 
Etiska överväganden fick jag vidare ägna mig åt när jag försökte att applicera de 
intervjuteorierna som jag tänkte använda mig av för att de verkade vara de mest vedertagna på 
integrationsområdet. Jag såg mig dock tvungen att inte göra så för att delar av dessa teorier 
går emot mina etiska och moraliska principer, framförallt för att både Essers som också Diaz´ 
teori utgår från en assimilatorisk synsätt på integration istället för ett synsätt som bygger på 
ömsesidighet och likvärdighet mellan kulturerna. Mer om detta följer både under punkt 2.7, 
metodkritik, som i teoridelen under punkterna 3.4 och 3.5. 
 
2.3 Urval 
 
Inom kvalitativ forskning är forskaren inte intresserad av forskningsresultatens 
representativitet utan forskningens fokus ligger på att få det största möjliga kvalitativa 
innehåll, t.ex. från undersökningsenheter som man anser vara typiska. Representativitet är i 
synnerhet svårt att åstadkomma när det är för svårt att få ihop de önskade antalet 
intervjupersoner (Halvorsen, 1992). 
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De intervjupersoner jag intervjuade hade som gemensam kännetecken att det handlade om 
vuxna personer i arbetsför ålder med invandrarbakgrund med vistelsetid i Sverige på cirka 2 
år. 
 
Kriteriet för vistelsetiden, nämligen 2 år valde jag p.g.a. Östersunds kommuns handlingsplan 
för integration från 2005 som innehåller målet att efter en introduktionstid på två år, där det 
utbetalas ett s.k. integrationsstöd till de nyanlända, 75 % av de arbetsföra vuxna i åldern 20 till 
65 ska vara självförsörjande. Bakom detta ligger antagandet att tiden inom den en nyanländ 
individ ska kunna integreras i det svenska samhället skulle kunna uppgå till två år. Efter två år 
kan det således antas att man ha kommit in en bit i vardagen och att man har fått en 
uppfattning om stämningen samt grundmekanismerna i det nya samhället.  
Samtidigt är möjligtvis minnen från det ”gamla” landet tillräckligt färska än så att man kan 
jämföra mellan två länder vilket kan vara till fördel i den enskildes reflektionsprocess om det 
nya samhället.  
 
Jag har använt mig av ett strategiskt urval genom att jag lyckades att komma i kontakt med 
lärare i Svenska A, lärare i ”Svenska för invandrare” samt med kuratorn i invandrarfrågor på 
Lernia resp. Komvux. 
 
Via ovannämnda personer kunde jag gå vidare och kunde slutligen presentera mig och min 
uppsats för två klasser i Svenska A på Komvux där mina intervjupersoner valdes genom 
självselektion, d.v.s. jag frågade om vem som var intresserad att ställa upp för en intervju. 
Detta resulterade i tre intervjuer i förhållande till sex intresserade i den ena klassen resp. en 
intresserade i den andra klassen. Att bara tre intervjuer var användbara i slutändan berodde för 
det första på att jag genomförde den första intervjun direkt på plats dock utan bandspelare. Jag 
beslöt att inte ta med intervjun i analysen då jag ansåg att informationsbortfallet var för stort. 
De andra två intervjupersonerna kunde jag inte nå p.g.a. felaktigt uppskrivna telefonnummer. 
En av intervjupersonerna fick jag förmedlad via kuratorn, en annan via SfI- (Svenska för 
Invandrare) läraren på Lernia. 
 
Huruvida aspekten av själselektion påverkar mina empiriresultat är svårt att säga eftersom 
min empiri handlar om subjektiva upplevelser och jag dessutom inte vet någonting om den 
enskildes subjektiva motivation för att ställa upp för intervju.  
 
Jag är också medveten om att självselektion via kurator och lärare på Lernia resp. Komvux 
kan ha en inverkan på resultatet, framförallt om man antar att dessa skulle ha valt 
intervjupersonerna utifrån egna förväntningarna på vad just den personen skulle kunna antas 
att berätta. I mitt arbete bedömer jag dock denna risk som försumbar därför att urvalet av 
intervjupersonerna från kuratorns sida skedde spontant och utifrån kriteriet vem som var 
tillgänglig just vid den tidpunkten som jag samtalade med kuratorn. 
 
2.4 Datainsamlingsteknik 
 
I mina intervjuer har jag använt mig av den s.k. halvstrukturerade forskningsintervjun vilket 
innebär att jag hade en mall med frågor med mig vilka var kategoriserade efter de olika 
områden jag ville få vetskap om, t.ex. bostadssituationen, kontakt med svenskar resp. 
invandrare, upplevd diskriminering, upplevelsen av att få kontakt med svenskar resp. 
invandrare. 
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Mitt syfte med mallen var att under intervjuns gång ”i tankarna” kunna ”bocka av” de olika 
samtalsämnen vi pratade om i olika turordning vilket berodde på att jag försökte styra 
samtalen så lite som möjligt. Poängen var att vid intervjuns slut har ventilerat om allt jag ville 
få kunskap om, alltså om intervjupersonernas upplevelse i de olika områdena. 
Backman skriver i detta sammanhang att ”forskningsintervjun fortskrider ungefär som en 
normal konversation men har ett specifikt syfte och en specifik struktur: den karakteriseras av 
en systematisk form av utfrågning.”  
(Backman, 1998)  
 
Jag försökte att tona ner karaktären av en ”systematisk form av utfrågning” för att skapa en 
avslappnande atmosfär vid intervjutillfället. Intervjupersonerna skulle känna sig bekväma för 
att så på bäst möjliga sätt kunna dela med sig sina erfarenheter och upplevelser. Det visade sig 
att alla intervjupersoner hade ett eller fler ”favoritämnen” där de uppenbarligen hade upplevt 
mer än på andra områden. Enligt min åsikt är detta den kvalitativa forskningsintervjuns 
starkaste sida nämligen att kunna tillvarata intervjupersonernas erfarenheter på ett väldigt 
naturligt sätt som dessutom gynnar intervjupersonens benägenhet att prata. 
Jag uppfattade alla intervjusituationerna som mycket gynnsamt då alla genomfördes i en lugn 
miljö utan störande moment.  
 
I intervjuerna använde jag mig av både inledande-, uppföljnings-, sonderande-, 
specificerande-, direkta-, indirekta-, strukturerande- och tolkande frågor såväl som tystnad 
(Backman, 1998). 
 
Att en av intervjuerna genomfördes dels på svenska dels på engelska p.g.a. att 
intervjupersonerna ifråga kände sig mera hemma på engelska och därför valde att uttrycka 
vissa saker på engelska istället för svenska resp. använde sig av en blandning mellan svenska 
och engelska vid några tillfällen, anser jag inte vara ett problem för studien. Snarare kan det 
bedömas som positivt i den mån att intervjuperson ”fick ut” allt det hon ville säga genom att 
”hoppa” mellan språken. 
 
2.5 Datatranskribering 
 
Intervjuerna som ägde rum i enskilda rum på Komvux, Lernia, Länsbiblioteket samt på 
Mittuniversitetet varade mellan en trekvart och en och en halv timme och spelades in på band. 
Jag transkriberande sedan alla intervjuer i nästan sin helhet vilket resulterade i 36 utskrivna 
A4-sidor. Kortare passager i tre av intervjuerna som jag inte ansåg vara relevanta för studiens 
syfte har jag dock valt att inte transkribera.  
 
Av etiska skäl har jag valt att inte förändra mina intervjupersoners uttalanden under 
transkriberingen vad det gäller grammatik och syntax för att jag anser att individen uttrycker 
sin karaktär och sin individualitet i stor del genom sitt individuella sätt att prata och uttrycka. 
Därför anser det jag som ett angrepp på ens personlighet att förändra den enskildes uttalanden 
bara för att leva upp till en grammatikalisk mall som möjligtvis leder till att man går miste om 
nyanser vilket kan vara en känsla eller motivation till varför vederbörande valde att uttrycka 
sig just på sitt individuella sätt. Däremot har jag dragit ihop olika uttalanden till en följd av 
uttalanden vilket jag har kännetecknat med ”…”. Detta för att komprimera utsagorna vilket i 
sin tur höjer innebördens kvalité (Kvale, 1997). 
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2.6 Dataanalys 
 
I min analys av textmaterialet har jag använt mig av både meningskoncentrering och 
meningskategorisering. Min resultatdel börjar med att jag presenterar de olika 
intervjupersonerna. Sedan analyserar jag mina empiriska resultat utifrån de olika kategorierna 
som jag ställer upp i början av analysdelen. Det handlar alltså om en meningskategorisering 
inom sju olika områden: känslan av bemötandet av svenskar, kontakt med svenskar, 
upplevelse om boendesegregation, upplevelse om bemötandet på skola och arbetsplats, 
upplevelse av myndighetskontakter, upplevelse av livet i Östersund resp. Sverige i allmänhet.  
 
Jag analyserar min empiri dels utifrån tidigare forskning och dels utifrån den 
vidareutvecklingen av mina teorier som jag ska redovisa om i teoridelen. 
 
Utifrån mina resultat och de slutsatser som jag kan dra utifrån mina resultat är det svårt att dra 
allmän giltiga slutsatser och sanningar om integration. Däremot kan jag utifrån mina fem 
intervjuer urskilja vissa allmänna tendenser inom integrationsområdet.  
 
2.7 Metodproblem 
 
Det har varit påfallande att många studier om integration som bl.a. diverse utredningar på 
Integrationsverkets uppdrag som en övervägande del av forskningen tycks använda sig av 
integrationsteorier som är präglade av en assimilatorisk synsätt på integration vilket innebär 
att mottagarlandet i integrationssammanhang förfogar av en på något sätt statisk uppsättning 
av strukturer, regler och normer som verkar vara oföränderlig och som den nyanlände måste 
anpassa sig till.  
 
Enligt min åsikt är detta synsätt såväl förlegad som bakåtsträvande vilket lät mig fatta beslutet 
att inte använda mig av dess teorier (Esser resp. Diaz) i min resultatdel. 
 
Jag anser det ändå för viktigt att både presentera samt kritiskt kommentera båda teorier, inte 
minst i upplysningens syfte, men också av det skälet att mycket forskning än i dag bedrivs på 
grundantaganden som bygger på teorierna ifråga så att det helt enkelt ”måste” presenteras 
därför att det tycks återspegla det dominerande synsättet inom integrationsteorin i dagsläget. 
Detta ska dock inte utesluta att det kan finnas andra mera lämpliga teorier om integration. 
 
En bra ansats för en ny teori om integration är enligt min åsikt Edströms påpekande att det 
behövs en ändring av synsättet på invandrare, nämligen från ”problemsyn” till ”resurssyn”. 
Mer om detta under punkt 3.6.  
 
Jag försökte, med den s.k. ”resursynen” och Diaz´ indelning av integration i olika 
dimensioner, den s.k. mångdimensionaliteten vilken är en lämplig indelning som sådan, som 
utgångspunkter att utveckla en egen ansats om integration som jag kallade för ”psykosociala 
integrationsmodell”. Detta finns mera utförligt beskrivet under punkt 3.7. 
 
Jag hoppas således kunna ha åstadkommit en godtagbar koppling mellan teori och resultatdel 
och hänvisar i samband med detta till både Hartmut Esser och José Alberto Diaz vars, enligt 
min åsikt, bristande teorier ligger till grund för att jag bara i liten utsträckning kunde använda 
mig av dessa i resultatdelen och istället var ”tvungen” att leta efter, som jag tycker, ”bättre” 
alternativ.  
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3. TEORI 
 
 
3.1 Teoretisk bakgrund 
 
Teorier är viktiga för att kunna inordna empiriska förhållanden i ett teoretiskt sammanhang, 
dels för att förklara, men dels också för att kunna se sammanhang som man utan teorier 
kanske inte hade varit medveten om. 
 
En risk med användandet av teorier kan t.ex. vara att dessa är politiskt färgade d.v.s. att det 
möjligtvis förespråkar ett visst synsätt vilket begränsar ramarna för olika tolkningar. De 
teorier som är enligt mina studier är dominerande inom integration är präglade av att de har en 
assimilerande stämpel d v s att de förespråkar en assimilering och anpassning från 
invandrarens sida mot det svenska samhället med sina normer och värdegrunder vilket 
innebär att invandraren som en bärare av möjligtvis ”avvikande” normer, kulturer och 
värdegrunder hamnar i ett underläge från början.  
 
De båda teorier som jag först kommer att presentera i mitt arbete avgör bedömningen med den 
en invandrares integration i det svenska samhället kan anses vara lyckad resp. icke-lyckad av 
graden som vederbörande ha ”lyckats” anpassa sig till det svenska systemet. Enligt min åsikt 
innebär detta ett nedvärderande av de erfarenheterna som den enskilde individen har med i 
bagaget. 
 
Så beskriver t.ex. Hartmut Esser, vars teori jag kommer att återkomma till under punkt 3.4.1, 
att kunskaperna som den invandrade har med sig från sitt hemland i princip är värdelösa 
(Esser, 2001). 
 
Jag har ändå valt att både presentera och också redovisa dessa av det enkla skälet att många 
studier om integration, i synnerhet svenska studier, har just dessa teorier som underlag såsom 
t.ex. Integrationsverkets utredning från år 2004. Av detta skäl tycker jag att det känns ännu 
mera angeläget att kritiskt granska dessa för att kunna visa på möjliga brister och svagpunkter 
för att i ett kommande skede möjligtvis kunna ersätta dessa teorier mot andra teorier som 
kanske är mera lämpliga för att förbättra situationen för alla människor som i framtiden 
kommer att vilja bosätta sig i detta land.  
 
Jag anser det för mycket angeläget att byta synsättet på invandring, framförallt då båda dessa 
teorier bygger på att anse invandraren vara en slags ”problembärare” som måste anpassa sig 
till det nya samhället. Det skulle vara mera lämpligt att se invandraren som en bärare av 
resurser vilka måste tillvaratas på bäst möjliga sättet. Av detta skäl har jag försökt att utveckla 
ett eget perspektiv för att kunna tolka och analysera mina intervjuer med. Jag är väl medveten 
om att detta inte är en på något sätt slututvecklad teori men att det ändå kan anses som en 
början på någonting nytt. Jag hänvisar i detta sammanhang på regeringens beslut att byta 
synen på invandrare från ”problemsyn” till ”resurssyn” (Edström, 2003). 
 
Till att börja med ger jag en historisk överblick om integrationsteorier för att kunna inordna 
begreppet integration i ett historiskt sammanhang. 
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3.2 Historik om integrationsteorier 
 
I invandringsforskningen använts begreppet integration för att fokusera på relationerna mellan 
invandrargrupper och det nya samhället som de lever i . Integration användes då som ett bra 
alternativ till segregation och assimilation enligt Aytar (Aytar, 1999). 
 
Integration har en lång tradition inom samhällsvetenskapen både vad det gäller teoribildning 
och empirisk forskning. Denna tradition är särskilt stark inom sociologin. Klassiska tänkare 
inom sociologin har lämnat viktiga bidrag till teoribildningen inom integrationsområdet. Så är 
t.ex. ”social integration” ett nyckelbegrepp i den klassiska samhällsteorin som formulerats av 
en av sociologins grundfäder, Emile Durkheim (Integrationsverkets Rapportserie, 2004). 
 
Behovet av systematiskt teoriarbetet kring integration uppstod inom den tidiga 
samhällsvetenskapen i samband med samhällsteorins centrala uppgift, nämligen att förklara 
varför och hur de olika komponenterna i moderna samhällen bildar en samhällsgemenskap 
som trots många påfrestningar består och hålla ihop (Integrationsverkets Rapportserie, 2004). 
 
Viktiga problemställningar analyserades i samband med det moderna samhällets integration i 
en kontext av de omfattande förändringar som följde på en intensiv urbanisering, 
industrialisering, migrationsströmmar och social differentiering och stratifiering 
(Integrationsverkets Rapportserie, 2004). 
 
Från olika utgångspunkter analyserades samhället som ett resultat av grundläggande 
integrationsmekanismer, vilka förklarar att moderna samhällen trots sin kulturella, sociala och 
geografiska komplexitet håller ihop (Integrationsverkets Rapportserie, 2004). 
 
Kulturen är för flera klassiska samhällstänkare en central mekanism för integration i det 
moderna samhället. Detta ledde till en viktig teoribildning kring begreppet ”kulturell 
integration” eller ”normativ integration”, d v s hur människor knyter band till varandra genom 
delade föreställningar i form av system av gemensamma normer, värderingar, symboler och 
språk (Integrationsverkets Rapportserie, 2004). 
 
Teorier som förklarade och beskrev integrationsprocesser i termer av delade värde- och 
normsystem hade under en längre tid stort inflytande i modern samhällsforskning. 
I den aktuella akademiska debatten om integration inom det etniska området uppfattas denna 
företeelse som en central mekanism för samhällelig sammanhållning  
(Integrationsverkets Rapportserie, 2004). 
 
 
3.3 Teori om den ”svenska mentaliteten”  
 
Under mitt arbetes gång d v s i synnerhet när jag analyserade mina intervjuer 
uppmärksammade jag att mötet mellan två personer från olika kulturer innebär också ett möte 
av två olika mentaliteter. Detta kan leda till att människor som dessutom kanske har olika sätt 
att bete sig har olika tolkningar av vardagssituationer vilket kan leda till missförstånd dem 
emellan. Detta i sin tur kan vara till upphov för fördomar och diskriminering.  
 
Av detta skäl beslöt jag mig för att titta lite närmare vad som sades av mina intervjupersoner 
om möten resp. svårigheterna att få kontakt med infödda svenskar. Jag tyckte kunna urskilja 
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vissa återkommande särdrag som nämndes i samband med mötet med svenskar vilka bl.a. var 
att svenskarna var ”blyga”, ”osociala” ”tillbakadragna” och ”tystlåtna.  
 
Åke Daun, professor i etnologi vid Uppsala universitet har forskat om ämnet ”svensk 
mentalitet” och beskriver dessa ovan nämnda särdrag som vanligt återkommande bland 
invandrarnas beskrivning av svensk mentalitet (Daun, 1994).  
 
Känslan av hur man blir bemött färgas också av hur man är van att bli bemött sedan tidigare. 
Detta betyder för en invandrare att han speglar bemötandet med en svensk med sina tidigare 
erfarenheter av umgängessättet i hemlandet vilket betyder att han har redan internaliserade 
föreställningar om hur ett möte ska te sig. Olika gester och beteendemönster tolkas således 
genom en internaliserade norm- och värdeföreställning som vederbörande ”har med sig” från 
sitt hemland. Detta i sin tur kan leda till diskrepans, irritationer och differenser med mötet 
med en svensk som i sin tur också har med sig internaliserade normer, värderingar och 
föreställningar om hur ett möte ”ska” gå till, t.ex. i vilka former och ramar man ”ska” säga 
något eller hur man knyter kontakt resp. undviker kontakt. I varje samhälle förekommer det 
oskrivna regler om hur man bör bete sig i olika sociala sammanhang och vad som anses vara 
lämplig att göra eller säga resp. inte göra eller säga.  
 
Allt detta kan leda till konflikt och missförstånd vilket etnologen Åke Daun beskriver i sin 
bok ”Svensk mentalitet” där han samlar in och kommentera material och intryck om 
svenskarna och deras särdrag. Respondenterna i Dauns studier är, likt min, invandrare, som 
delvis intervjuats av författaren själva.  
 
Daun kommer fram till att egenskaper som tystlåtenhet, social kyla och blyghet tycks vara 
kännetecknande för svenskarna (Daun, 1994).  
 
Integration innebär jämt möten av olika kulturer när t.ex. en svensk möter en invandrare. 
Rättare sagt möts bärare av olika kulturer med olika värderingar och olika karakteristiska 
beteenden och förhållningssätt. Detta innebär också olika värderingar och tolkningar för en 
och samma förhållningssätt. 
 
Så kan t.ex. de svenskarnas tystlåtenhet som är ett uttryck för försiktighet samt ett sätt att visa 
respekt för den andre inom andra kulturella koder anses vara ett tecken av högmodighet, 
arrogans eller bristande intresse (Daun, 1994). 
 
Jag anser det för viktigt att vara medveten om att fördomar olika folkgrupper sinsemellan kan 
bero på missförstånd p.g.a. olika beteendekoder i mötet med varandra vilket jag återkommer 
till i resultatdelen.  
 
3.4 Integrationsteorier 
 
En etablerad utgångspunkt i den aktuella forskningen om integration är uppfattningen att 
integration är en mångdimensionell process. Detta innebär att integration inte är en företeelse 
som karakteriseras av endast en typ av sociala förhållanden och relationer mellan 
människorna, exempelvis de som sker på arbets- eller bostadsmarknaden, utan att det finns 
fler s.k. dimensioner såsom granskapsrelationer eller kulturellt utbyte  
(Integrationsverkets Rapportserie, 2004). 
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Integrationsteorier som framhäver mångdimensionalitet är Hartmut Essers teori om 
integration som i sin tur ligger till grund för Jose Alberto Diaz´ teori om integration. José 
Alberto Diaz är erkänd integrationsforskare och har utfört bl.a. studier om integration på 
Integrationsverkets uppdrag år 2004. 
 
Båda teorierna, såväl Essers som också Diaz´ kännetecknas av att det delar upp samhället, 
eller rättare sagt integrationen i samhället, i olika dimensioner som t.ex. arbete, bostad, familj 
eller sociala livet. Kännetecknade för båda är att de framhäver arbetsmarkandsintegrationen 
samtidigt som de tycks nedvärdera den kulturella integrationen. Ett ytterliggare kännetecken 
för båda är att de utgår från ett mottagarsamhälle som är ”statiskt”, d v s rätt så oföränderlig i 
sin struktur, i sina normer och värderingar och att det är invandrarna som måste anpassa sig 
till detta vilket kan ske i en process som sträcker sig över flera generationer. Av detta skäl har 
jag valt att kalla Essers integrationsteori för ”assimileringsteori” för att det är framförallt han 
som ställer assimileringen i fokus. 
 
Det följer en kritisk presentation av både Essers och Diaz´ integrationsteorier som trots sitt 
förlegade synsätt på integration fortfarande ligger till grund för t.ex. studier som är utförda på 
Integrationsverkets uppdrag, t.ex. integrationsrapporten 2004:3 inom Integrationsverkets 
Rapportserie. 
 
3.4.1 Essers assimileringsteori 
 
Hartmut Essers teori om integration som jag vill kalla för assimileringsteori bygger till stor 
del på grundantagandet att den invandrade måste assimilera sig för att nå framgång i det nya 
samhället (Esser, 2001). 
 
Hartmut Esser som är professor i sociologi vid ”Zentrum für multiethnische Forschung” i 
Mannheim/Tyskland lägger fokus på den invandrandes framgång inom arbetslivet samt inom 
det offentliga livet kring vilket allt annat kretsar omkring. Enligt Esser måste invandrarna 
även anpassa sig till värdlandets kultur och normer, och inte minst vad det gäller språket. 
I sin teori gör Esser en första distinktion av integration i ”systemintegration” och ”social 
integration”. I min presentation av Essers teori kommer jag att lägga fokusen på den s.k. 
sociala integrationen för att den handlar mest om individens integrationsprocess (Esser, 2001). 
 
Esser skriver att begreppet ”social integration” i själva verket syftar på ”social assimilering”. 
Skälet till detta är enligt Esser att begreppet ”assimilering” har fått en negativ klang och är 
inte längre ”politiskt korrekt”. Han framhäver dock att det egentligen är ”assimilering” han 
pratar om när han använder sig av ordet ”integration” (Esser, 2001). 
 
Esser skriver vidare att även i den rådande politiska debatten tycks begreppet assimilering ha 
en negativ framtoning och undviks av detta skäl. Han framhäver att användandet av ordet 
”integration” i politiska sammanhang är ett försök att skyla över att det egentligen talas om 
”assimilering” d v s anpassning till mottagarsamhälle vilken också är önskvärd enligt honom 
(Esser, 2001). 
 
”Manche haben , wohl aus Gründen der politischen Sensibilität gewisser Worte und der 
political correctness den Migranten gegenüber, die Begriffe der kulturellen, strukturellen, 
sozialen und emotionalen (bzw. identifikativen) Assimilation durch die Bezeichnung 
kulturelle, strukturelle, soziale und emotionale (bzw. identifikative) Integration ersetzt oder 
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schon immer so benutzt. Das ist aber nur ein anderes Wort für den gleichen Sachverhalt.” 
(Esser, 2001, s. 22) 
 
„Es handelt sich um die Eingliederung der individuellen Mitglieder der ethnischen Gruppen 
in die verschiedenen Sphären der Aufnahmegesellschaft, sei es in der Form der Gewährung 
von Rechten und der Einnahme von Positionen, sei es als Aufnahme interethnischer Kontakte 
und Beziehungen oder die emotionale Identifikation mit dem Aufnahmeland.” 
(Esser, 2001, s. 19)  
 
Enligt Esser är den s.k. assimileringen en av två varianter av den ”sociala integrationen”, det 
andra alternativet är enligt Esse den s.k. Mehrfachintegration, d v s en ”mångdubbel” 
integration. 
 
Enligt Esser finns det fyra tänkbara alternativ av integration som en invandrare kan välja 
emellan: Mehrfachintegration/mångdubbel integration, assimilering, segregering och 
marginalisering. 
 

 
Figur1: Olika typer av invandrares sociala integration (Esser, 2001) 1

 
 
Marginalisering betyder enligt Esser att personerna ifråga ”står mellan ” stolarna d v s de har 
lämnat sitt gamla hemland samt nyanlänt till det nya landet men har inte kunnat integreras 
ännu. 
Med segregering menas bildningen av etniska subkulturer resp. subsamhällen inom det nya 
samhällets gränser, en s.k. gettoisering. Som exempel kan här nämnas det somaliska samhället 
i Rinkeby/ Stockholm. Segregation är enligt Esser på längre sikt inte önskvärt (Esser, 2001). 
 
Som en positiv och lyckad variant av den sociala integrationen bedömer Esser såväl den s.k. 
mångdubbla integrationen men också den s.k. assimileringen. En ”mångdubbel integration” är 
enligt Esser den samtida sociala integrationen i flera olika kulturella och sociala sammanhang. 
Den mångdubbla integrationen utmärker sig enligt Esser genom flerspråkighet, blandad 
etniskt socialt umgänge samt också medvetenheten om en ”dubbel” resp. ”mångdubbel” 
identitet (Esser, 2001). 
 
Esser anser den mångdubbla integrationen vara sällan förekommande p.g.a. ett högt mått av 
inlärnings- och integrationsprocesser samt bristen på inlärningssituationer i synnerhet hos 
arbetsimmigranter. Han urskiljer bara barn till antingen utländska diplomater resp. 
akademiker som målgrupp för denna typ av integration. Anledningen till detta är enligt Esser 
att varje individ i vanliga fall försöker att hitta en känsla av sammanhang genom att skapa en 
                                                           
1 Begreppsförklaring: Aufnahmegesellschaft: mottagarsamhället 
                                    Herkunftsgesellschaft: ursprungssamhället d v s hemlandet 
                                    Mehrfachintegration: ”mångdubbel” integration  
                                    Segmentation: segregering 
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kontext med omvärlden, detta genom att dela in världen i ett s.k. ”in-out-schema” vilket 
betyder att det endast kan finnas en enda tolkning för en specifik företeelse. Detta i sin tur gör 
det svårt möjligt att både leva i sin invandrarkultur grundade på det forna hemland och 
samtidigt i det nya samhället (Esser, 2001). 
 
Esser hävdar att detta skulle krävas en s.k. ”multipel identitet” som är sällan förekommande 
p.g.a. socialpsykologiska processer (Esser, 2001). 
 
”…die Auflösung kognitiver und emotionaler Dissonanzen […] und die (anthropologisch 
angelegte) Neigung, kollektive Zugehörigkeiten in einfachen ”binären” Mustern zu 
strukturieren und die Welt selbst dann in ein einfaches ingroup-outgroup- Schema zu bringen, 
wenn damit keinerlei Distanz oder Abwertung verbunden sind.”  
(Esser, 2001, s. 21 ) 
 
Esser hävdar att den först generationens invandrare aldrig kan assimileras fullständigt utan att 
det är upp till den andra och tredje generationens invandrare att fullkomligt ”gå upp” i det nya 
samhället vilket missgynnas av boendesegregation av det skälet att en anhopning av familjer 
och personer av samma etnicitet kan leda till ”ett samhälle i samhället” som t.ex. Rinkeby i 
Stockholm där man t.ex. som Somalier kan leva i Sverige under ”somaliska förhållanden” 
därför att alla vardagliga ärenden kan genomföras inom det segregerade bostadsområdes 
gränser vilket i sin tur skulle försämra chanserna att komma in i det ”verkliga, riktiga” 
mottagarsamhället (Esser, 2001). 
 
Esser förespråkar dessutom att reglera invandringen genom att helst bara ta emot 
”fullständiga” familjer d v s mamma, pappa, barn, för att på så sätt fortast möjligt kunna kapa 
kontakten med hemlandet vilken Esser anser som inte önskvärt för att ”integrationen” ska 
lyckas. Esser förespråkar vidare att de nyanlända fortast möjligt ska kasta ”över bord” både 
sina gamla värderingar och sin kultur. Han rekommenderar således en fullständig assimilering 
i lokalbefolkningen och det nya land som mål (Esser, 2001). 
 
Esser anser att det s.k. ”assimilationskonceptet”, vilket enligt honom innebär att invandrarna 
ska åstadkomma en ”varaktig social integration” med vilket han egentligen menar en 
”varaktig social assimilering” i mottagarsamhället varken ter sig som ett orealistiskt koncept 
eller ett orimligt krav mot invandrarna utan att även empirisk data stödjer detta koncept 
(Esser, 2001). 
 
Enligt Esser främjas assimilationsprocessen om det inte finns något alternativ till denna d v s 
att inte bo inom segregerade bostadsområden och att inte heller ha möjligheten att återvända 
till sitt hemland (Esser, 2001). 
  
Esser anser språket vara nyckeln till en lyckad s.k. ”social- integration”. I detta sammanhang 
framhäver han betydelsen av den nyanländes ålder. Esser rekommenderar att reglera 
invandringen genom att prioritera invandrare i kategorin ”barnfamiljer med barn i 
företrädesvis låg ålder i avsikt att stanna i flera generationer” som dessutom i möjligaste mån 
ska ha en gedigen yrkes- eller och skolutbildning. Detta också för att invandraren ska vara till 
störst möjliga nytta för värdlandet (Esser, 2001). 
 
Esser skiljer i sin teori mellan ”privat” d v s individuell livsstil och ”offentlig” d v s 
arbetslivet. Enligt honom ska utövandet av livsstilar och religioner som inte är sedvanliga i 
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värdlandet begränsas till den ”privata” sektorn vilket innebär att invandraren åtminstone till 
det yttre ska anpassa sig d v s assimileras till värdlandets kultur och normer (Esser, 2001). 
 
Esser menar vidare att värdlandets kultur ska kunna anses vara en slags ”ledande kultur” eller 
mall som invandrarna ska anpassa sig till (Esser, 2001). 
 
Essers bild av samhället är bilden av ett ”prestationssamhälle” där alla individer ska bedömas 
efter sin ”prestationsförmåga”. Han utvecklar vidare att samhällets positioner fördelas efter 
just prestationsförmåga och att alla, invandrarna inkluderade, måste vara mån om att främja 
och förstärka sina individuella prestationsfaktorer, såsom språk eller utbildning för att på så 
vis kunna nå de högst möjliga positioner, rang eller befattningar i samhället (Esser, 2001). 
 
”Nur wer über eine gute Schulbildung verfügt, kann auf einen akzeptablen Posten hoffen, und 
wer als kleiner Bub nur Bayerisch kann, muss aufpassen, dass er auf dem Gymnasium in der 
Kreisstadt nicht sitzen bleibt.” (Esser, 2001,s.10 ) 
  
Esser förespråkar en s.k. strukturell assimilering där han kräver att invandraren för att kunna 
utnyttja sina individuella resurser på bäst möjliga sätt ska försöka främja och vidareutveckla 
de egenskaper som respektive mottagarsamhället anses vara gynnande i ett 
arbetsmarknadsperspektiv.  
 
Men också inom den kulturella sfären ska invandraren assimileras för att skapa 
”förutsättningarna” att kunna komma i kontakt med värdlandets lokalbefolkning. Detta 
beskrivs av Esser vara den s.k. ak-kulturationen (Esser, 2001).  
 
Enligt Esser ökar den invandrades chanser att få kontakt med lokalbefolkningen dessutom 
med dess position i samhället, d v s i politiken eller i arbetslivet (Esser, 2001). 
 
”Überwunden werden können diese Barrieren nur bei dann gleichzeitig bestehenden 
”materiellen” Interessen an der Aufnahme der betreffenden Beziehungen.”…”das aber 
wiederum hängt auch […] von der Existenz gewisser Dissonanzen und ”Kosten” ab, die mit 
der Aufnahme etwa der fremdethnischen Beziehung verbunden sind. Auch hier gilt jedoch, 
dass solche ”kulturellen” oder emotionalen Barrieren um so eher überwunden werden, je 
höher die sonstige Attraktivität des jeweiligen Kandidaten ist. Und auch die steigt erst mit 
dessen ”Marktmacht” besonders nachhaltig an.” (Esser, 2001, s.11) 
 
Esser menar att värdlandets befolkning måste ta på sig ”kostnader” d v s ett slags möda och en 
form av påfrestningar när den har för avsikt att umgås med invandrarna vilka beror på hur 
stora skillnaderna och ”avståndet” kulturerna sinsemellan är (Esser, 2001). 
 
Detta skulle t.ex. betyda att det för en svensk skulle innebära en förhållandevis stor 
ansträngning och möda att ta kontakt och kommunicera med en afrikansk invandrare jämfört 
med en invandrare från t.ex. England eller Kanada för att de kulturella skillnaderna mellan 
Sverige och t.ex. England skulle kunna bedömas vara mindre en de mellan Sverige och 
Afrika. Enligt Esser skulle en icke-europeisk invandrare, t.ex. från Afrika, kunna kompensera 
detta underläge med en hög position i arbetslivet (Esser, 2001). 
 
Enligt min åsikt dömer Esser med dessa uttalanden ut människor efter nationell tillhörighet, 
”ras” och hudfärg vilket placerar honom nära rasistiska tankesätt.  
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Esser skriver att ett bra betalt jobb kan nästan kan sägas vara en grundförutsättning för 
invandraren för att kunna få kontakt med värdlandets lokalbefolkning (Esser, 2001). 
 
3.4.2 Kritisk anmärkning mot Essers teori 
 
Jag vill avslutningsvis anmärka att denna teori inte på något sätt motsvarar mina 
föreställningar om integration och tycker att det är minst sagt anmärkningsvärt att även 
svenska forskare använder sig av denna som utgångspunkt för rapporter och utredningar, inte 
minst i Integrationsverkets uppdrag (Integrationsverkets Rapportserie 2004). 
 
Jag kommer att anföra flera kritiska anmärkningar om Essers s.k. integrationsteori under 
punkt 3.4.4, teorikritik. 
 
Jag kommer inte att använda mig av Essers teori i min resultatdel vilket ter sig ganska 
självfallet som jag tycker då Esser bryter mot både mina etiska och moraliska principer men 
också mot FN´ s förklaring om de mänskliga rättigheter, mer om detta under punkt 3.5. 
 
3.4.3 Diaz´ ”mångdimensionell-teori” 
 
Jose Alberto Diaz, professor i sociologi vid Stockholms universitet, menar att integration både 
är ett socialt fenomen som en mångdimensionell företeelse vars lyckande beror på den 
invandrades deltagande i olika typer av sociala relationer i mottagarsamhället. 
 
 ”Integration är en process genom vilken invandraren blir en fungerande del i viktiga 
samhällssfärer där en fördelning äger rum av eftersträvade resurser (arbete, inkomster, 
sociala resurser, rättigheter, information).” 
 (Diaz, 1993, s. 223) 
 
Diaz´ modell bygger på antagandet att de olika s.k. samhällssfären eller ”deldimensionerna” i 
ett väsentligt avseende är tydlig urskiljbara d v s att de skiljer sig från varandra och att de är 
jämförbara över tid. Det senare innebär att de antas vara betingade av sociala strukturer och 
social relationer som består under en relativt lång tid (Diaz, 1993). 
 
Med begreppet ”mångdimensionell” menas de olika viktiga samhällsområden där 
integrationsprocessen utspelar sig, mellan institutioner, organisationer och enskilda i 
mottagarsamhället och de nyanlända invandrade. I sin doktorsavhandling från året 1993 delar 
Diaz integration in i följande s.k. dimensioner: 
 
1. dimension: Kommunikativ integration 
2. dimension: Strukturell integration 
3. dimension: Politisk integration 
4. dimension: Social integration 
5. dimension: Familjär integration 
6. dimension: Boendeintegration 
7. dimension: Personlig integration 
 
 
1. Den s.k. kommunikativa integrationen är enligt Diaz den grundläggande förutsättningen för 
att kunna integreras i ett samhälle. Kommunikativ integration kännetecknas enligt Diaz av att 
kunna språket och att kunna konsumera massmedia.  
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2. Med strukturell integration menar Diaz processen av att delta i värdlandets arbets- 
och sysselsättningssystem samt att delta i värdlandets ekonomiska liv (Diaz, 1993). 
 
Diaz åskådliggör den strukturella integrationen med hjälp av den s.k. actor-context-modellen 
som också används av Esser. I actor-context-modellen ställs faktorer som tillskrivs 
invandraren, nämligen motivation, resurser och kostnader mot kontextuella faktorer som 
barriärer och möjligheter. Samverkan av dessa faktorer avgör graden av integrationen d v s 
med ett högt mått av motivation, goda resurser som t.ex. att behärska värdlandets språk och 
att ha en utbildning samt goda möjligheter att kunna använda sina resurser i samhället kan en 
lyckad integration äga rum.  
 
“We define the structural integration as the level of participation of immigrants in the 
institutionalized ranking of occupational and salary positions as an outcome of the 
interaction of both actor resources and contextual factors.”  (Diaz, 1993, s. 68  ) 
 
3. Politisk integration definieras med deltagande i politiska val, aktivt medlemskap i sociala 
organisationer och politiskt engagemang. Ett fundamentalt element av denna integration är att 
genom den s.k. naturaliseringen få rätten att byta medborgarskap till värdlandets 
medborgarskap som anses vara den grundläggande faktorn av integration enligt Diaz (Diaz, 
1993). 
 
4. Social integration menar invandrarnas sociala relationer med infödda. Diaz definierar social 
integration som ett deltagande i den informella strukturen av sociala kontakter med 
lokalbefolkningen. Med detta menas inte att invandrarna måste ha lika många kontakter med 
lokalbefolkningen som med sina landsmän men ändå ett visst och ökande deltagande i 
interaktionen med de s.k. infödda samt en medvetenhet att kontakterna med lokalbefolkningen 
värderas högre än kontakten med andra invandrare. Diaz kallar detta för ”primary group”-
relationer (Diaz, 1993). 
 

5. Den s.k. familjära integration skulle enligt Diaz tillsammans med den s.k. 
boendeintegrationen som följer som nästa punkt även kunna anses vara särformer av 
den sociala integrationen. Den familjära integrationen definieras enligt Diaz som 
graden av giftermål eller samboende med lokalbefolkningen samt invandrarnas inträde 
i lokalbefolkningens familjnätverk och vänskapsband (Diaz, 1993). 

 
6.  Den s.k. boendeintegration definierar Diaz äger rum vid invandrarnas inträde in i 
granskapsnätverken och genom interaktion med sina ”infödda” grannar. Boendeintegrationen 
kallas också för “Neighborhood integration” (Newman et al., 1973), (Diaz, 1993). 
 
7. Den s.k. personella integrationen definieras av Diaz som invandrarnas personliga 
belåtenhet med sina liv i det nya samhället (Diaz, 1993). 
 
Påfallande i Diaz integrationsteori är den betydelsen som tillskrivs invandrarnas inlemmande i 
arbetslivet och i det ekonomiska systemet. Invandraren som “arbetande människa” står i fokus 
även i Diaz integrationsteori medan synen på människan som kulturbärgare vars kultur skulle 
kunna anses som en berikning för det nya samhället istället för en börda inte heller finner 
plats i Diaz teori.  
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“The economic life and the labour market are two of the most significant dimensions of 
organized social life in which the immigrant´s integration into the host society takes place.”  
(Diaz, 1993) 
 
Både Diaz och Esser har gemensamt att de delar upp integrationen i olika dimensioner vilket 
utgör en ansats som jag vill kalla för ”mångdimensionell ansats” och vilken jag också 
kommer att använda mig av i min egen ansats ( se 3.7). 
 
3.4.4 Teorikritik 
 
Enligt min åsikt nedvärderar Diaz likt Esser individens värde som resurs och kulturbärare. 
 
Diaz skiljer likt Esser på individens privata liv och arbetslivet och placerar individens 
kulturella kompetens endast till privatlivet vilket enligt min åsikt är att undervärdera den 
kulturella kompetensen. Dessutom utgår även Diaz från invandrarnas assimilering stället för 
integration då han skriver om att invandraren ska anpassa sig till mottagarsamhället. 
 
Diaz´ teori om ”primary-group”- relationer inom dimensionen social integration där kontakter 
med lokalbefolkningen ska anses ha större värde än kontakten med andra invandrare och som 
i möjligaste mån helst ska undvikas påminner nästan om rasistiska tankegångar. 
 
Dessutom försöker såväl Esser som Diaz att underminera mänskliga rättigheter som 
rörelsefrihet, och rätten att få kunna välja själ t.ex. vad det gäller socialt umgänge eller 
vistelsetiden i värdlandet. 
 
Både Essers och Diaz´ teori förespråkar enligt min åsikt ett icke-mångkulturellt samhälle.    
Så skriver t.ex. Esser att invandrarens kultur från hemlandet ”i princip är värdelös”. 
 
Enligt min åsikt bygger Essers teori på en kulturchauvinistisk värdegrund som jag inte anser 
vara lämplig för vårt samhälles framtida positiva utveckling utan att den snarare befäster de 
rådande maktstrukturerna i samhället där ”invandraren” från början hamnar i en underordnade 
position i vilken han/hon är tvungen att finna sig i inom loppet av minst två generationer 
(Esser, 2001).  
 
Som ett alternativ till Essers teori borde man använda sig av den enskildes olika resurser som 
t.ex. kulturkompetens ellerindividuell livserfarenhet.  
 
Den hårda regleringen av invandringen som Esser förespråkar gynnar enligt min åsikt 
upprätthållandet av rådande maktförhållanden vilket innebär invandrarnas underordning. 
 
Dessutom verkar det nästan skrämmande på mig att Esser använder en mall av kriterier efter 
vilken det ska kunnas bedömas vem som är en ”önskvärd” och vem som är en ”icke-
önskvärd” person som ska få bifall eller nekas tillträde till ett land. Detta strider mot mina 
etiska och moraliska principer.  
 
3.5 Mänskliga rättigheter 
 
Enligt FN´ s Mänskliga rättigheter är alla människor av samma värde ”utan åtskillnad av 
något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan 
uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.” (FN´ s 
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allmänna förklaring, Artikel 2).  
www.manskligarattigheter.gov.se/extra/page/?module_instance=7  
 
Enligt min uppfattning bryter Esser mot FN´ s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna, Artikel 2, vilket gör det till en självklarhet att utav moraliska och etiska 
principer gentemot mina intervjupersoner inte applicera de ovan redovisade teorier på min 
empiri. Istället känner jag mig ”tvungen” att söka efter andra teorier med ett mera humana 
synsätt på människan och dess värde. 
 
I det följande stycken vill jag därför redogöra för några andra ansatser för kanske kommande 
integrationsteorier som dessutom skulle kunna användas för att åstadkomma en tankemässig 
upplösning mellan ”vi” som utgör normen och allt som är önskvärt och ”dom” andra som bör 
anpassa sig till ”vi”.  
 
3.6 Mångfaldspolicy 
 
Ett annat synsätt än det att en ”lyckat” integration av invandrare bara kan uppnås genom 
integration som i själva verket handlar om assimilering har bl.a. amerikanska företag valt att 
byta till på 1960-talet då de började arbeta aktivt med att integrera etniska minoriteter och 
kvinnor i arbetslivet (Roos, 2003). 
 
Relationen mellan de anställda och samspelet dem emellan skulle karaktäriseras av förståelse, 
respekt och uppskattning av olikheterna sinsemellan. Under slagordet ”Managing Diversity” 
som blev aktuell i USA under 1990-talet skulle en organisationskultur skapas vilken värderar 
alla människors olikheter för att utnyttja mångfalden som konkurrensfördel (Roos, 2003). 
 
Enligt den definition av mångfald som det s.k. managing diversity förespråkar innebär 
mångfald inte olikheterna med avseende i ett antal dimensioner (kön, etnisk bakgrund, 
religion o s v ) utan snarare mixen av alla våra olikheter (Roos, 2003). 
 
Åt samma håll pekar Nina Edström i sin rapport ”Integration i regionen” där hon förespråkar 
ett paradigmskifte i synsättet på integration, nämligen att se invandrare som ”resurs” och inte 
som ”problem”. Hon skriver att genom användandet av begreppet ”mångfald” den djupa 
klyfta som finns mellan ”invandrare” i meningen av bärare av problem såsom arbetslöshet, 
kulturbundenhet, traditionalism, kvinnoförtryck, kriminalitet och utanförskap kan bytas ut 
mot synen på invandraren som ”resursbärare” (Edström, 2003). 
 
Edström skiljer i detta samband på två olika synsätt av resurs-begreppet:  
Det ena är att människan ses som resurs i likhet med en arbetskraft som behövs för att utföra 
ett arbete där etnisk tillhörighet är ointressant, så länge den inte ger upphov till problem. Det 
andra är enligt Edström ett synsätt ” där själva den etniska tillhörigheten förmodas vara en 
utvecklingsfaktor. På samma vis som utveckling i naturen kräver en stor mångfald, föreställs 
en mångfald etniska tillhörigheter i en organisation eller i ett samhälle generera utveckling.” 
(Edström, 2003) 
 
Edström kritiserar även tolkningen av integration som en teori som handlar om människor 
med utländsk bakgrund och deras relationer i samhället, i synnerhet till språk och arbete. Hon 
kritiserar tolkningen om integration som en anpassning just från invandrarnas sida till 
mottagarsamhället (Edström, 2003). 
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3.7 Den ”psykosociala integrationsmodellen” 
 
Som redan nämnd i teoridelen anser jag både Essers som Diaz´s teori som icke-användbara på 
min empiri för att de utgår från fel premisser och grundantaganden som innebär ett 
nedvärderande av individen och dess unika egenskaper och kunskaper. 
 
Det som jag kommer att använda mig av är såväl Essers som Diaz´ integrationsteori som 
handlar om ansatsen att integration handlar om en ”mångdimensionell” process. 
Utifrån detta antagande om mångdimensionalitet har jag dessutom konstruerat min 
intervjumall som jag använde mig av intervjuerna. I min analys har jag sedan bytt ut namnet 
”mångdimensionalitet” mot begreppet ”kategori”. Min resultatdel är så strukturerad att jag 
utgår från olika ”dimensioner” som också finns i både Diaz som Essers teori. Dock har jag 
valt att reflektera om dessa ”dimensioner” resp. ”kategorier” utifrån en annan ansats, eller 
andra ”glasögon” d v s att jag inte kommer att lägga fokusen på invandrares 
assimileringsprocess. Jag kommer inte heller att gradera eller ranka de olika kategorierna, 
t.ex. genom att värdera arbetsmarknadskategorin som viktigast, utan försöker istället att utgå 
från invandrarens perspektiv d v s utifrån hans resp. hennes känslor av huruvida han eller hon 
känner sig integrerad. 
 
I min ansats kommer jag dessutom med flit inte använda mig av begreppet ”invandrare” för 
att försöka att införa ett synsätt som inte längre skiljer på distinktionen mellan t.ex. ”svensk” 
och ”invandrare” resp. ”vi” och ”dom”. Med detta hoppas jag kunna underminera all form av 
underordning under ett föreskrivet system av värderingar, normer och förhållningssätt där den 
egna kulturen och värderingar inte känns av lika värde än värdlandets. 
 
Jag har dessutom valt att beskriva integrationen inom de olika kategorierna i termer av ”att 
vara nöjd med sitt liv”. Med detta hoppas jag att kunna beskriva den enskilde och dess 
”integrationsprocess” som en process verkställt av en person som bär på en mångfald av 
individuella färdigheter, kunskaper och egenskaper, eller kortare sagt, på ”resurser” istället för 
”problem”. 
 
Att ha känslan av att kunna tillvarata sina resurser anser jag vara en förutsättning för att kunna 
känna sig integrerad i ett socialt sammanhang.  
 
Utifrån ett psykologiskt perspektiv skulle man kunna säga att kunna tillvarata sig av sina 
resurser leder till tillfredställelse. Denna tillfredställelse menar jag när jag skriver om ”att vara 
nöjd med sitt liv”. 
 
Jag försöker alltså utgå från en teoretisk referensram som både innehåller 
”mångdimensionalitet” ( se 3.4.1 resp. 3.4.2), ”resurssyn” istället för ”problemsyn” ( se 3.6) 
såsom känslan av ”att vara nöjd med sitt liv” som skapas av både psykologiska som sociala 
processer ( se 3.7). 
Jag kommer dessutom att försöka applicera denna nya teoretiska ansats på min empiri i 
resultatdelen. För att bättre kunna ”fånga in” känslan av ”att vara nöjd med sitt liv” har jag 
försökt att utveckla subkategorier genom att fundera vad ur ett psykosocialt perspektiv 
kopplad till integrationsproblematiken skulle kunna tänkas bidra till att få denna känsla. Jag 
kom fram till följande resultat: 
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Känslan av att vara nöjd med sitt liv: 
 
1. Känslan av huruvida man själv kan påverka sitt liv resp. livssituation. 
 
Förutsättningar för detta skulle kunna vara: permanent uppehållstillstånd, medborgarskap, 
språkresurser, utbildning resp. tillgång till utbildningssystem, arbete, föreningar, partier, att 
kunna hitta nya vänner. 
 
2. Känslan av huruvida man kan påverka förändringar i samhället. 
 
Faktorer som påverkar denna känsla skulle kunna vara medborgarskap, tillgång till politiska 
partier, föreningar, känslan av ”att ens röst blir hört”. 
 
3. Känslan av att bli bemött av andra på ”samma nivå”. 
 
Jag tänker här på myndighetssituationer, situationer på arbetsplatsen, situationer i skolan, i 
bostadsområdet, i föreningslivet samt på allmänna platser. 
 
4. Känslan av att kunna påverka sitt sociala umgänge resp. huruvida man är nöjd med 
det sociala umgänge man har tillgång till. 
 
Faktorer skulle kunna vara kontakten inom vänskaps- resp. umgängeskrets. Upplevs det 
svårigheter att skaffa sig nya vänner eller svårigheter att komma i kontakt med andra? 
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att alla fyra känslor innehåller såväl psykologiska som 
sociala dimensioner vilket gör att jag vill kalla denna ansats för den ”psykosociala 
integrationsmodellen”. Den utgår från den enskildes känslor och upplevelser (”psykologiskt 
perspektiv”) riktad mot ett socialt sammanhang (”socialt perspektiv”) i syfte att både känna 
sig delaktig och att ha känslan att kunna förändra det sociala sammanhanget efter egna 
föreställningar och önskemål. Det grundläggande synsätt som min kategorisering bygger på är 
alltså att alla influenser av olika kulturer ska ses som en tillgång och inte som ett hinder 
(”resurssyn”) samt på mångdimensionaliteten ( Esser, Diaz). 
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4. RESULTAT 
 
 
4.1 Presentation av intervjupersonerna 
 
Jag har intervjuat fem personer varav tre kvinnor och två män som kom från följande länder: 
Filippinerna, Irak, Iran, Kenya, Ukraina.  
 
Intervjuarna ägde rum i lokaler på Komvux, Lernia, Mittuniversitetet samt på Länsbiblioteket. 
Två av de tre kvinnliga intervjupersonerna var gifta med en svensk man, den andra kvinnliga 
intervjupersonen var gift med en man från hemlandet som dock har bott i Sverige i ungefär 20 
år. 
 
En av de två manliga intervjupersonerna hade fru och barn som var kvar i mannens hemland 
där de för närvarande väntade på ambassadens besked att få komma till Sverige. 
Den andre manliga intervjupersonen var ensamstående med släkt d v s mor, far och syskon 
kvar i hemlandet. 
 
Jag ska försökt presentera mina intervjupersoner för att ge läsaren en bild av var och ens 
tankar och funderingar. 
 

1. Maisha, en av de tre kvinnliga intervjupersonerna är 28 år och 
kommer från Irak. Hon är gift med en svensk som härstammar 
från Irak men som har bott i Sverige i över 20 år. Hon har bott i 
Sverige i 1,5 år och läser Svenska A på Komvux.  

 
Hon har flyttat till Sverige för kärlekens skull och gillar det svenska samhällets syn på 
jämställdhet vilket hon dock inte har möjlighet att leva upp till i det egna hemmet då hon blir 
behandlad av sin man enligt irakiska patriarkaliska traditioner. Hon säger sig inte kunna göra 
någonting åt sin situation för hon saknar permanent uppehållsstillstånd vilket hon först 
kommer att få efter två års vistelse i Sverige. Hon säger att hon ser framemot denna dag. 
 
”Två år i Sverige, och sen jag kan bo som en svensk kvinna, och ibland det är svårt, därför 
jag kan inte kämpa för våra rättigheter hemma och vi kan inte diskutera med min man och det 
är svårt , och måste acceptera allt, det är tråkigt, vet du?” 
 
”Jag tänker den lagen inte är bra för kvinnor, kanske det är diskriminering, det är inte 
rättvist! Lagen är inte rättvist!” 
 
Maisha har den uppfattningen att det är invandrarnas skyldighet att ta till sig den svenska 
kulturen men kräver å andra sida mera respekt och förståelse för den irakiska kulturen från 
den svenska befolkningen. 
 
Hon tycker att det är svårt att få kontakt med svenskarna, framförallt stör hon sig på att hon 
inte ”kan se vad dom tänker” utifrån deras ansiktsuttryck.  
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”Vad tänker dom och varför? Vi, när vi glad, vi pratar, alla vet vi är glad, och när vi är 
ledsen, alla kan förstå vi är ledsen!”…”det är svårt att förstå vad händer och vad tänker en 
svensk!” 
 

2. Elena, 25 år, kommer från Ukraina. Hon är gift med en svensk 
man och har bott i Sverige i tre och ett halvt år. Hon berättar att 
hon har uppmärksammat stora skillnader i mentaliteten mellan 
ukrainarna och svenskarna vad det gäller umgänge och 
bemötande av folk. Hon nämner framförallt de ”tomma 
gatorna”, i synnerhet gågatan men också den tystnad som råder 
bland resenärerna inom kollektivtrafiken.  

 
En annan punkt som Sverige och Ukraina skiljer sig mycket åt är enligt Elena relationen 
mellan könen, i synnerhet synsättet på feminism. Följande citat tydliggör detta: 
 
”Kulturkrock finns väl hur vi ser på män och kvinnor, jämställdhet! Ukrainska kvinnor hatar, 
dom nästan hatar feminism”…”i Ukraina kvinnor njuter av livet utan feminism” 
 
Hon framhäver särskilt skillnaden i graden av mäns uppvaktning av kvinnor mellan Sverige 
och Ukraina där hon anser bli uppvaktad i avsevärt högre utsträckning än i Sverige. 
 
”Vi är olika, män och kvinnor, för att vi är olika!! En svensk kvinna tycker, Nej! Vi är lika, vi 
är bättre kanske! Vi bråkar inte med män om saker och inom sig själv. Ja, vi är olika, det är 
stor sak!”   
 
Elena medger dock att hon har börjat ändra sina åsikter sedan hon flyttar till Sverige för tre år 
sedan, t.ex. vad det gäller feminism. Hon säger sig ha fått en viss förståelse för svenskarnas 
syn på t.ex. jämställdhet och hon har t o m börjat försvara den svenska synen på jämställdhet 
mot sina ukrainska vänner när hon är på hemvist i Ukraina. Hon säger t.ex.:  
 
”Jag är i mitten. Jag vet inte själv vad jag tror, jag vet att Dom tror så, men var finns jag, jag 
vet inte! Det ena är från den sidan, det ena är från andra sidan! Så för min man, jag försöker 
säga att jag tror som i Ukraina! Men för mina vänner i Ukraina jag försöker säga att jag tror 
Så! Så jag är hela tiden emot! Jag känner att jag är inte där och inte där! I mitten! Men det är 
kanske så: Om t.ex. pappa kommer till dig och säger att mamma är jättedålig för att hon är så 
och så, du försöker skydda din mamma, du säger: Nej, hon gjorde så för att hon ville göra så! 
Och om mamma klagar på pappa och säger att han är så, så, så, då också skyddar sin 
pappa!…försvarar den andra som du tycker om! Så det är därför, samma sak!” 
 

3. Tony, 29 år, kommer från Kenya. Han är ensamstående och har 
sin släkt kvar i sitt hemland.  

 
Han kom till Sverige som kvotflykting via ett annat afrikanskt land. 
 
Han har för avsikt att studera på en svensk högskola för att sedan återvända till Afrika. Han 
har varit i Sverige i 2 år och 6månader. 
 
Tony har många åsikter om den svenska kultur och det svenska samhället, i synnerhet om 
sättet att umgås och att bygga upp nya relationer. Han upplever det som svårt att få kontakt 
med svenskar: 
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”Det är svensk kultur, hur man träffas varan, hur man umgås med varan, hur det lätt det kan 
vara i Afrika, och hur det svårt det kan vara i Sverige…I Afrika, om jag träffar någon idag, 
det tar 2 dagar vi är kompisar, vi kan träffas hur lätt som finns, men i Sverige, det är inte 
säkert att man kommer att bli kompisar fast man träffats hur mycket som helst.” 
 
Tony berömmer Sverige som ett föregångsland vad det gäller möjligheterna till att studera och 
tjäna pengar men han ser däremot brister på det sociala livet: 
 
”För att Sverige är ett bra land för att studera, och allt det här är bra med det är sånt som 
saknas som jag sa till dig! Hur man, ja, kompisar och samhälle, hur man umgås med 
varandra. Det räcker inte med telefon eller Internet!” 
 

4. Sheela, 29 år, kommer från Filippinerna. Hon är gift med en 
svensk man och de har ett barn tillsammans. Hennes vistelsetid i 
Sverige är ett år och 11 månader. 

 
Sheela är utbildad till tandläkare och läser Svenska A på Komvux för att kunna få 
grundläggande behörighet i svenska och därmed tillståndet att kunna arbeta i sitt yrke i 
Sverige. Hon praktiserar flera dagar i veckan på en hälsocentral inom kommunen, främst att 
förbättra hennes språkkunskaper. 
 
Sheela tycker att det svårt att lära känna nya människor i Sverige. Hon uttalar sig som följer 
om hennes sociala umgängeskrets: 
 
”Förut bara min mans kompisar och sen mina grannar, och sen för att jag är mor nu så 
träffar jag andra mödrar på hälsocentralen.” 
 
Sheela tycker att livet i Östersund ter sig tråkigt då det inte finns lika mycket utbud på stan än 
hon är van vid hemifrån. Ändå tycker hon att Sverige är ett bra land att bo i. 
 

”Sverige är bättre land än andra länder tycker jag. Ok, i början sa jag, Sverige är tråkig 

kanske för att jag kommer från en stad som har mer än 2 miljoner invånare, och sen, feel so 

boring when i go to the stan allt the same, bara clothes.” 

 
När hon uttalar sig positivt om Sverige trycker hon framförallt på de sociala förmåner som 
Sverige har att erbjuda. Enligt henne är dessa väldigt generösa, speciellt när hon jämför 
Sverige med andra länder: 
 
”So that´s why I think Sverige är bättre! Jag har släktingar också där i Tyskland, i Frankfurt. 
Vi pratar, jämföra system, så jag kan jämföra för att jag har många släktingar och kompisar i 
London, Manchester, UK och i Tyskland och i Holland, så jag kan jämföra, compare: So, how 
you´re live in Sverige? How you´re live in UK? Finns det bidrag där? Barnbidrag?…Ja, men 
det räcker bara för att köpa mjölk till exempel, like that.”…”Of course it´s like boring 
because i live in a small stad”, 
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Sheela är den enda av mina intervjupersoner som säger sig varit utsatt för diskriminering när 
en kvinna i samma bostadshus hade yttrat sig diskriminerande om henne: 
 
”I think the most problem here is discriminering! I can make one reason: just because I´m 
Asia, min granne said:”Jag är dålig flicka från Thailand!”…She spread it over the whole 
lägenhet! And even, she has not talked to me yet, but she said like, t.ex. min man , han har 
thai-kvinna, han kan göra allt till henne!”  
 

5. Ahmed, 39 år, kommer från Iran. Han har kommit till Sverige 
för tre år och tre månader sedan. Han har fru och tre barn som 
fick stanna kvar i hemlandet för att Ahmed kom som flykting 
med hjälp av smugglare till Sverige. Just nu väntar både fru och 
barnen på att kunna ansluta till Sverige.  

 
Ahmed fick vänta på permanent uppehållstillstånd i nästan tre år och uttrycker en oerhörd 
lättnad över att slutligen har fått detta.   
 
”Jag var jätteglad första gången, när man väntar i tre år utan familj”…”förut jag var lycklig 
mycket jag grät mycket första gången!” 
 
Ahmed fick inte börjar med SfI- undervisningen innan han fick sitt permanent 
uppehållstillstånd. Av detta skäl har han för blott några månader sedan börjat med SfI på 
Lernia i Östersund. Ahmed är dessutom klassad som handikappad då hans ena ben är 
långtidsskadad. Detta gör att han inte anses vara arbetsför och han får dessutom hjälp av 
kommunen som betalar hemtjänsten åt honom. 
 
Ahmed känner sig utsatt, dels för att han fortfarande inte behärskar det svenska språket 
tillräckligt bra, men också för att han p.g.a. sitt handikapp inte kan utföra ett arbete: 
 
”Flesta invandrare kan inte integrera på en gång med svenskar, det är svårt, du kan inte 
svenska! Om du inte har jobb och du inte går till skolan, hur ska du integreras?” 
 
Ahmed ger sin känsla av utsatthet som han hade speciellt i tiden efter ankomsten i Sverige 
uttryck med följande liknelse: 
 
”Första gången när man kommer det är svårt, känner som en katt! Som en katt i en påse! Som 
bära hit och sen: lämna i ett rum! Ta bort påsen, katten måste titta  några minuter i rummet, 
eller hur?? Det vet inte var är han!! Och vi som katten!” 
 
4.2 Resultatanalys 
 
Efter har gett en bild av mina intervjupersoner vill jag nu analysera mina intervjupersoners 
svar till de olika ”dimensionerna” eller ”områden” som intervjuerna handlade om. 
Jag vill i det följande kalla de olika ”dimensioner” för ”livsdimensioner” för att de beskriver 
olika delar av mina intervjupersoners liv. Till att börja med har jag delat in ”livet” i åtta 
dimensioner: 
 
1.   Kontakten med svenskar/ Upplevelsen av bemötandet av svenskar 
2.   Kontakten med andra invandrare 
3.   Upplevelsen av fördomar 
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4.   Upplevelsen av diskriminering 
5. Upplevelsen av boendesegregation  
6. Upplevelsen av integration på skola och arbetsplats 
7. Upplevelsen av kontakten med myndigheter 
8. Upplevelsen av livet i Östersund/ Sverige 
 
Det följer nu en resultatredovisning utifrån mina intervjuer för var och en av 
”livsdimensionerna”: 
 
4.2.1 Kontakten med svenskar/ Upplevelsen av bemötandet av svenskar 
 
Det genomgående svaret på min fråga om hur det upplevdes att få kontakt med infödda 
svenskar var att det uppfattades som mycket svårt. 
Den inhemska befolkningen tycktes jämt värna om att hålla en distans till mina 
intervjupersoner. Samtidigt påpekas det av en av intervjupersonerna att svenskarna verkar 
hålla samma distans även mot andra svenskar.  
 
Orsaker kan vara bristande språkkunskaper bland de invandrade men också förmodas 
fördomar samt en reserverade hållning mot invandrare hos svenskarna. Maisha uttalar sig om 
detta som följer: 
 
”Det är svårt att få kontakt med svenskar och det är svårt att förstå hur dom tänker. Och jag 
var rädd, jag tänkte dom vill inte acceptera mig. Därför jag kan inte prata med dom och kan 
inte.”…”Nu går det bättre. Kanske därför jag kan prata lite svenska, det bli lättare för mig. 
Men i början var det svårt.” 
 
Språket brukar anses vara nyckeln till att kunna få kontakt med lokalbefolkningen men tycks 
enligt mina intervjupersoners uttalanden inte låsa upp dörrarna in i samhället i den 
utsträckning som det tycks bli utlovad.  
Alla mina intervjupersoner behärskade det svenska språket någorlunda bra. Ändå kände de att 
de inte fick den önskade kontakten med lokalbefolkningen vilket leder till slutsatsen att det 
måste finnas andra skäl för att det tycks finnas en barriär mellan svenskar och invandrare.  
 
Dessutom tycks den svenska kulturen försvåra möjligheten att ta upp kontakten med varandra. 
Sättet hur man umgås med och träffar varandra i Sverige säger sig skilja också från andra 
länder och bidrar således till att kontakten med lokalbefolkningen upplevs vara bristande. Ett 
genomgående svar på förklaringar och orsaker till detta var att svenskar uppfattas vara blyga, 
tillbakadragna och misstänksamma. Den svenska befolkningen ansågs generellt vara 
svårtillgänglig, dessutom skiljer sig sättet på hur man umgås och träffas markant från andra 
länders sätt: 
 
”Det är svensk kultur, hur man träffar, hur man umgås med varandra, hur lätt det är i Afrika 
och hur svårt det kan vara i Sverige.”…”Till exempel i Afrika jag kan säga, om jag träffar 
någon idag, det tar 2 dagar vi är kompisar, vi kan träffas hur lätt som finns, men i Sverige, 
det är inte säkert att man kommer att bli kompisar fast man träffats hur mycket som helst.” 
 
Av samtliga intervjupersonerna uttalades de liknande erfarenheter nämligen att det är mycket 
svårt att få kontakt med svenskar och att detta beror enligt samtliga intervjupersonernas 
uppfattning på mentaliteten samt kulturen att umgås med varandra och att bygga upp 
relationer.  
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Alla personer tyckte att tiden som de tar för att få nya vänner är mycket längre i Sverige än i 
hemländerna. Följande citat bekräftar detta: 
 
”Vi är också att vana att hjälpa varandra. Jag har bott i Sverige i två och ett halvt år, jag vet 
inte hur det funkar. Man har alltid ett avstånd mellan varan. Det finns inte  i Afrika. 
Det kanske beror på som man brukar säga att svenskar är blyga.” 
 
”Svenskarna dom är lite mera osäkra till varandra…dom är misstänksamma.”  
 
En intervjuperson påpekar att svenskarna sinsemellan använde sig av samma mönster i 
umgängessättet vilket dock inte nämndes någonting om av andra intervjupersoner. Faktumet 
att enligt den intervjupersonens uttalande svenskarnas tillbakadragna sätt umgås med varandra 
inte skiljer sig på beroende vem det är som man möter säger emot fördomen att svenskarna 
inte vill ha kontakt med invandraren dock är det naturligtvis inte något bevis på detta. 
 
”Med folk på bussen som du ser! Alla sitter på en! En, en, en, en. Det är så! Men i Ukraina 
man sitter lite närmare! I Ukraina är det så.  Man säger: ”Går det bra om jag sitter lite 
bredvid dig ?” Och dom börjar prata!” 
 
Det påpekas från en annan intervjuperson att kontakten med svenskar enbart äger rum i slutna 
sammanhang d v s när olika personer möts av en anledning t.ex. på barnavårdscentralen eller 
arbetsplatsen. Den sociala kontakten människor sinsemellan i lösa sociala sammanhang verkar 
vara i det närmaste obefintlig.  
 
En av intervjupersonerna ser en risk för att det kan uppstå fördomar när kontakten mellan 
invandrare och svenskar är alldeles för glest. 
 
Två av intervjupersonerna påpekar i detta sammanhang att viljan till kontakt finns hos 
invandrare, däremot inte i lika stor utsträckning hos lokalbefolkningen. Hos båda männen 
uttalades en allmän känsla av isolering och ensamhet, speciellt med tanke på 
boendesituationen där kontakten med grannarna verkar vara obefintlig. 
 
”Men när du tänker när du inte känna någon, när du inte har kontakt med svenskar, du 
känner inte att det är ditt land! …”Jag var bara hemma, sitta själv…alla familj och du 
känner: jag var ensam här och tänker som fängelse!” 
 
Bristande kontakt med svenskar yttras också kunna vara en grogrund för fördomar gentemot 
svenskarna. 
 
”Det finns dom som bor i Sverige som har invandrarbakgrund som har ingen kontakt med 
svenskar, då har dom fördom också mot svenskar! Det blir svårt för dom att komma in i 
systemet!” 
 
En tänkbar kontaktarena och mötesplats mellan svenskar och invandrare skulle kunna vara 
föreningslivet vilket gör att man skulle kunna förvänta sig ett aktivt deltagande i 
föreningslivet från invandrarnas sida. Här var det påfallande att enbart en av mina 
intervjupersoner var aktiv i en förening som han dock inte ville sig uttala om. 
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Som förklaring för att inte vara aktiv i föreningslivet nämndes av tre intervjupersoner 
bristande intresse. En av intervjupersonerna var t o m avogt inställt mot alla form av 
engagemang i föreningar eller dylikt p.g.a. negativa rön under Sovjettiden.: 
 
”Jag tycker inte om förening för efter Sovjetunion, ukrainare och ryssar är emot förening! 
Okej, det kan heta grupp, men inte förening.” 
 
Det är påfallande att mötesplatserna för svenskarna uppenbarligen inte är de samma som för 
invandrare vilket kanske är en förklaring för att svenskar och invandrare tycks ha rätt så 
segregerade sociala umgängeskretsar. Många svenskar är aktiva inom föreningslivet. 
Föreningar är en av mötesplatserna där svenskarna umgås. Kännetecknade för denna form av 
umgänge är att man träffas under ”organiserade” former d v s att sammanhanget för mötet är 
klart definierat från början. Man träffs för att t.ex. spela fotboll, hockey eller för att sjunga i en 
kör.  
Att man dessutom möjligtvis umgås socialt utöver själva anledningen för sammankomsten 
som t.ex. hockeyspelandet är en bieffekt av att vara aktiv inom föreningslivet.  
 
På detta vis kan man knyta nya kontakter som möjligtvis kan förklaras vara ett alternativ till 
bristande sociala kontakter på offentliga platser som gator och torg vilket möjligtvis skiljer sig 
från sättet att umgås i andra länder som t.ex. Kenya eller Ukraina vilket i sin tur kan ha som 
följd att människor från dessa länder känner sig utanför när deras sätt att ta upp sociala 
kontakt inte får något gensvar. De flesta föreningar utmärker sig genom att vara fri 
tillgängliga för alla intresserade oavsett ålder, kön eller etnicitet vilket skulle kunna vara en 
bra inkörsport i det svenska samhället för nyanlända. Detta utnyttjas dock uppenbarliggen 
bara i alltför liten utsträckning.  
 
Alla tre kvinnliga intervjuade föredrog att umgås med kompisar istället för att vara aktiv i en 
förening. 
 
En av dem manliga intervjupersonerna visade intresse att ta upp kontakt med politiska partier 
fast han inte ville bli medlem. Den andre manliga intervjuperson berättade att samtliga 
svenska föreningsmedlemmar gick ur den förening som han och andra invandrare gått med i. 
Han ville dock inte berätta vilken slags förening det handlade om så att jag inte kan värdera 
företeelsen ifråga. 
 
Samtidigt måste det tilläggas att intresset för föreningslivet bland svenskarna också har 
minskat på senare år, framförallt hos den yngre generationen som i stor utsträckning har 
präglats av samhällets ökade individualisering.  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att känslan av att vara integrerad och delaktig i samhället 
beror till en väsentlig del på hur stor kontaktnätet med den inhemska befolkningen är. 
 
4.2.2 Kontakten med andra invandrare 
 
Om kontakten med andra invandrare säges det både positiva och negativa saker. Vad som kan 
tolkas som negativt är att kontakten med invandrare säges uppehållas enbart i brist på kontakt 
med svenskar vilket kan anses vara ett tecken på ett segregerat samhälle. Påfallande är här 
också att andra länders kultur tycks skilja sig från den svenska umgängeskulturen i den mån 
att det verkar vara lättare att knyta kontakt till invandrare från andra länder men inte med 
svenskar. Kvinnan från Ukraina berättar att hon upplever ha mera gemensamt med personer 
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från Latinamerika än med personer med svenskar vilket är häpnadsväckande, inte minst med 
tanke på det geografiska och klimatiska avstånd mellan Ukraina och Latinamerika resp. 
Ukraina och Sverige.  
 
Kontakten med andra invandrare upplevs dock ofta bara vara den ”näst bästa” lösningen 
eftersom kontakter med lokalbefolkningen inte tycks vara möjligt att få. 
 
”Jag, vi har kontakt!…jag sa vi har inte kontakt med svenskar, måste du har kontakt med 
invandrare!” 
 
Ett annat skäl för att kontakt med andra invandrare äger rum istället för att försöka ta kontakt 
med svenskar är enligt en kvinnlig intervjuperson tidsbrist. 
 
”Jag har också mycket ukrainska, så jag har inte tid för svenskar!”  
 
En av de kvinnliga intervjupersonerna uttryckte obehag i att umgås med sina landsmän och 
försökte därför att undvika kontakt med. Hon uppfattade deras sätt som påträngande och 
obekvämt. Detta kan möjligtvis förklaras med att den intervjupersonen flyttade till Sverige för 
att undgå manligt förtryck och det patriarkaliska samhället från hemland. Hon påmindes 
möjligtvis av situationen i hemlandet i umgänget med sina landsmän.  
 
”Nej!. Vet du, invandrare, inte alla, dom vill veta om mitt liv ibland, du förstår?? Dom vill 
veta allt! Och jag vill inte vet du! Och dom brukar prata, baktala, och jag gillar inte! Och 
därför vill jag inte ha kontakt med invandrare som kommer till Sverige, till exempel ett eller 
tre år, därför att dom tänker som sitt land…och ibland är dom farliga!” 

 
4.2.3 Upplevelsen av fördomar 
 
En intervjuperson uttryckte tendensen hos lokalbefolkningen att generalisera kriminella 
handlingar som begåtts av invandrare på så sätt att den inte skiljde på individ och folkgrupp 
utan att snarare alla invandrare tycks dras över en kam när ett brott begåtts av en person med 
utländsk härkomst. 
 
”Till exempel när en irakisk man gjorde fel, svenskar säger: alla irakier! Vet du? Men man 
ska säga till exempel: ”Jag är tjuv!”… du måste säga: ”Ahmed är tjuv!” inte irakier! Vet 
du?” 
 
En av de intervjuade känner sig marginaliserad p.g.a. hennes icke-svensk utseende. Hon 
kände hur svenskarnas fördomar mot hennes land och kultur tycktes projicera på henne därför 
att de förknippades med hennes utseende.  
 
”Jag tycker inte om att de ser på mig som en terrorist! Ibland när jag säger att jag är från 
Iran dom tittar på mig så konstigt! Jag tycker inte om! Irans regim dålig och för mycket 
terrorist, men inte vanlig folk, vet du?” 
 
Tre av fem intervjupersoner uttrycker att det kan känna av fördomar mot invandrare men att 
det är svårt att få konkreta belägg på därför att de inte uttalas, åtminstone inte i offentliga 
sammanhang.  
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Alla intervjupersoner uppger att det tycks vara svårt att utläsa utifrån svenskarnas ansiktsdrag 
vad de tycker och tänker. Inte någon av intervjupersoner kan hitta konkreta uppslag på att det 
skulle finnas fördomar från svenskarnas sida gentemot invandrare. Däremot instämmer alla av 
de intervjuade att det är svårt eller t o m omöjligt att kunna utläsa utifrån ett svenskt 
ansiktsuttryck vad vederbörande tycker eller tänker.  
 
Det är oklart hur det förhåller sig med fördomarna bland lokalbefolkningen mot invandrare. 
Det kan inte uteslutas att det finns fördomar bland svenskarna men det är svårt att hitta belägg 
på. En möjlighet att få klarhet i saken skulle kunna vara att uppmuntra den svenska 
lokalbefolkningen till ett mera öppnare tillmötesgångssätt, både gentemot invandrare men 
också sig själva emellan. Detta kan dock antas vara svårt för att det skulle innebära att bryta 
beteendemönster som är inkörda sedan långt tillbaka och som möjligtvis grundar sig på den 
s.k. svenska mentaliteten. 
 
Enligt Studien ”Integration i region” från år 2003 finns det däremot inte några konkreta 
belägg på att det skulle finnas en reserverad eller t o m avogt hållning bland svenskarna 
invandrarna emot. Utav studiens resultat framgår det nämligen att 44 % av jämtlänningarna 
sades sig vara vänlig inställd mot invandrare, mot 11 % ovänligt inställda (45 % svarade 
varken/eller) (Edström, 2003). 
 
Resultatet tycks inte återspegla de intervjuades intryck av Östersundsbornas inställning 
gentemot invandrarna för att enligt deras utsagor betedde svenskarna sig avvaktande och kalla 
vilket tolkades som att det mycket väl kan finnas fördomar.  
 
”Man kan inte se i deras ansikte! Till exempel när jag hatar dig, du vet i min ansikte, men jag 
tror till exempel när ni, när du hatar mig, du bara hatar mig i ditt hjärta” 
 
”Vad tänker dom och varför? Vi, när vi glad, vi pratar, alla vet vi är glad, och när vi är 
ledsen, alla kan förstå vi är ledsen!”…”det är svårt att förstå vad händer och vad tänker en 
svensk!” 
 
4.2.4 Upplevelsen av diskriminering 
 
På tal om diskriminering nämns än en gång svenskarnas sätt av artighet, blyghet och att hålla 
distans som gör det svårt att ta fasta på diskriminering. Bara en av intervjupersonerna berättar 
om att ha upplevt sig ”öppet” diskriminerade. Händelsen ägde rum i hennes hus där en granne 
uttryckte sig nedlåtande om en svensk i bostadshuset som hade ”skaffat” sig en tjej från 
Thailand. Kvinnan som fick ta del av detta uttalande kände sig både illa behandlad och 
diskriminerad. Likt de uttalandena om fördomar i föregående rubrik så tyckte alla 
intervjupersoner att det kan förekomma s.k. dold diskriminering.  
 
En intervjuperson säger som följer:   
 
”Det är lite svårt för att svenskarna dom är mycket artiga, och dom är inte vana med att 
kränka någon eller såra någon, så på det sättet det kan vara lite svårt att känna sig 
diskriminerad i Sverige.”  
 
Samma intervjuperson berättar om en bussresa från Sundsvall till Östersund där en annan 
resenär vägrade att säga sig bredvid honom.  
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Denna företeelse skulle mycket väl kunna tolkas som diskriminering. Den skulle också kunna 
tolkas på ett annat sätt nämligen att den andre resenären, dels av artighet, dels för att han/hon 
inte är van sätta sig bredvid en person när det finns plats någon annanstans, gjorde valet att 
inte sätta sig bredvid min intervjuperson vilket denna i sin tur tolkades som diskriminering. 
Hur som helst uttalar sig intervjupersonen som följer: 
 
”Det var i fredags jag kom från Sundsvall, jag kom från bussen, så en svensk ville inte sitta 
bredvid mig, det är en form av diskriminering. 
Kan man se på diskriminering på det sättet kan man säga att det finns diskriminering i 
Sverige, fast man säger inte!” 
 
Samma person berättar att hon är aktiv inom en förening där det enbart fanns svenskar som 
medlemmar vid tillfället han tillträde föreningen. Efter hans tillträde till sagda förening 
lämnade alla svenskar den samma, samtidigt som flera andra invandrarna tillträdde. Detta 
uppfattades också som diskriminering av intervjupersonen. 
 
”Jag tillhör en förening som hade ungefär elva svenskar, i början var jag den enda 
invandrare, sedan kom t.ex. sex invandrare, sen försvann alla svenskar! Varför? Jag vet inte! 
Kan man räkna som diskriminering vet jag inte!” 
 
Alla intervjupersoner utmärkte sig att lägga stor vikt till lagen om diskriminering. Enligt 
intervjupersonernas uttalanden finns det antingen inte någon motsvarighet i deras hemländer 
eller så efterlevs denna lag inte tillräckligt. Utifrån intervjupersonernas uttalanden tycktes de 
vara väl medvetna om sina rättigheter och att de kunde lita på att ”lagen om diskriminering” 
efterföljdes. 
 
En av intervjupersonerna berättade dock att hon kände sig diskriminerad för att hon inte hade 
samma rättigheter som alla andra då hon saknade permanent uppehållstillstånd och därför inte 
kan skilja sig från sin man vilket gör att hon måste stå ut med att leva hemma under förtryck. 
 
Det nämndes av fyra intervjupersoner som positivt att ämnet ”diskriminering” diskuteras och 
rapporteras om i stor utsträckning i media. En av intervjupersonerna berättade att det var 
”gatans lagar” som rådde i sitt land istället för vanliga lagar, speciellt när det gällde 
diskriminering. 
 
”Det finns folk som hatar oss men du har lärt, inte som mitt land, han kan inte komma på en 
gång och slår mig!” 
 
En annan intervjuperson uttrycker glädje om att lagen om diskriminering efterföljs så 
noggrant: 
 
“I´m glad that Sverige made the law about discriminering, so jag kan pick upp the 
law…Sverige made law against discriminering, and it works! Jag menar, it works! Om du 
klagar, du kan anmäla för att det finns lagar, thats my opinion.” 
 
Tre av fem intervjupersoner berättade att de hade varit beredda på att möjligtvis bli utsatta för 
diskriminering innan de bestämde sig att flytta till Sverige. Tre av intervjupersonerna berättar 
dessutom att det uppfattar diskriminering i sitt eget land mot invandrade folkgrupper som 
mera påtaglig än i Sverige. 
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” But however, i think om Sverige if it´s hard to ta bort discriminering in the world, if you can 
ta bort den totally, it´s already heaven in the world! If you can ta bort den totally, it´s already 
heaven in the world, this is what i think! So i think, just a little discriminering, it´s okay!” 
 
En av intervjupersonerna känner sig diskriminerad för att hon inte har samma rättigheter som 
alla andra p.g.a. hon saknar permanent uppehållsstillstånd vilket hon kommer få efter att ha 
varit gift med en svensk medborgare i två år. Hon känner sig utlämnad åt sin mans lynne och 
säger: 
 
 ”Och när vi har inte permanent uppehållstillstånd vi har inte samma rättigheter som en 
svensk kvinna...därför när jag har problem med min man och han vill inte bo med mig, jag 
har inte rättighet, och när han säger: ”Du måste åka tillbaka till Irak!”, då måste jag göra 
så. Jag tänker den lagen inte är bra för kvinnor, kanske det är diskriminering, det är inte 
rättvist! Lagen är inte rättvist!” 
 
4.2.5 Upplevelsen av boendesituationen 
 
Upplevelsen om boendesituationen tycks skilja sig intervjupersonerna sinsemellan beroende 
på i vilka sociala förhållanden intervjupersonerna lever under. De två kvinnliga 
intervjupersonerna som är gifta med en svensk man uttalade sig överlag positivt om deras 
boendesituation. 
Även kvinnan som var gift med en man från hemlandet upplevde inte några problem med sitt 
boende i den meningen att hon sade sig kunna byta bostad tillsammans med sin man efter 
deras önskemål. 
 
Tre av intervjupersonerna bor i Torvalla som framförallt av de två manliga intervjupersonerna 
uppfattades som ett segregerat bostadsområde. Båda männen som bodde själv kände sig 
dessutom socialt isolerad vilket förklarades genom bristande kontakt med grannarna. 
Kontakten till grannarna som i fyra av fem fall var svenskar upplevdes som nästan obefintlig. 
Inte någon av intervjupersonerna uppgav sig ha kontakt med en svensk i bostadsområde, 
däremot hade alla kontakt med andra invandrare inom sitt bostadsområde. 
 
Två av de kvinnliga intervjupersonerna uppfattade detta inte som ett stort problem för att det 
hade en svensk man och kunde ta del av dennes umgängeskrets och på så sätt ha sociala 
kontakter med svenskar.  
 
De två manliga intervjupersonerna däremot kände sig isolerade och önskade sig ha en mera 
utökad kontakt med sina grannar. 
 
”Många svenskar, ja, det blir bättre med området, men dom har inte kontakta med mig, vi har 
inte kontakter med dom.” 
 
”Ja, mina grannar dom är ganska snälla. Jag har inte mycket kontakt med dom, det är så det 
funkar i Sverige, vi hejar bara, kanske en gång i månaden.” 
 
Båda det två manliga intervjupersoner drar paralleller mellan deras bostadsområde och andra 
mera kända segregerade bostadsområden i svenska storstäder som Stockholm eller Malmö.  
 
En av intervjupersonerna drar paralleller mellan Torvalla i Östersund och Rinkeby i 
Stockholm vilket ändå inte kan sägas motsvarar realiteten då Torvalla är en stadsdel med 
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blandad befolkning. En intervjuperson tycks sig se paralleller mellan bostadssegregation och 
social utslagning p.g.a. bristande socialt umgänge med svenskar vilket i sin tur medför brister 
i det svenska språket. 
 
”Det är ungefär samma sak i Östersund med i Torvalla som i Stockholm med Rinkeby. .En 
man som kommer från Afrika som bor i Torvalla, den träffar bara utländska människor, det 
är svårt! Det finns folk som bor i Torvalla i 14 år, dom kan inte svenska! Det är synt om dom! 
Det är så många som bor i Torvalla i 14 år dom kan inte prata svenska! Hur ska dom 
etablera sig i samhället?” 
 
4.2.6 Upplevelsen av integration på skola och arbetsplats 
 
En annan möjlig kontaktarena mellan svenskar och invandrare kan tänkas vara skola resp. 
arbetsplats. Även här blir det tydligt att det finns ett obesvarat kontaktbehov hos invandrarna 
som inte får den önskade responsen från den inhemska befolkningen. 
 
Olika åsikter bland intervjupersonerna fanns det om huruvida upplägget av 
språkundervisningen på Komvux främjar segregation resp. integration. Det fanns olika 
uppfattningar om hur språkundervisningen på Komvux är upplagd. En av intervjupersonerna 
uppgav att undervisningen på Komvux enbart skedde i skiljda klasser för svenskar och icke-
svenskar vilket naturligtvis inte kan påstås främja integrationen bland svenskar och 
invandrare: 
 
”Sen man gå till Komvux, det finns två kurser: Det finns Svenska för invandrare och svenskar 
för svenskar, så det är lite svårt! Man har lite, man har några timmar där man jobbar, 
svenskar och invandrare, men det räcker inte! Kanske fem eller sex timmar i år som man 
jobbar gemensamt” 
 
En annan intervjuperson däremot uppger att det handlar om blandande klasser på Komvux 
d.v.s. att klasserna är blandade med både svenskar och invandrare. Detta leder dock enligt 
henne inte heller till den önskade effekten nämligen en ökad kontakt mellan invandrare och 
svenskar. Det upplevs vara mycket svårare att komma i kontakt med svenskar än med andra 
invandrare som kom från t.ex. Ryssland eller Latinamerika. 
 
”Men i Sverige du kan inte gå till vem som helst och byta telefonnummer! Samma på Komvux! 
Vi bytte telefonnummer med ryskor där på samma dag fast vi inte kände varandra. Men 
svenskar dom är misstänksamma.” 
 
Vad det gäller upplevelserna av integration på arbetsplatsen så kan det konstateras att bara två 
av fem intervjupersoner hade ett avlönat arbete vilket kan förklaras med att alla fem var 
upptagna med svensk-undervisningen på Komvux resp. Lernia vilket också motsvarar 
regeringens och kommunens plan för integration där språkinlärningen anses vara det första 
steget in i det svenska samhället och därför prioriteras istället för sysselsättning, åtminstone 
under de två första åren i Sverige. 
 
Fyra av fem uttryckte ändå att de kände av svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Två 
av intervjupersonerna uttalade sig om en negativ inverkan på att få ett arbete med ett utländskt 
låtande namn. En annan intervjuperson uppgav ha hört att invandrare generellt fick sämre 
betalt än svenskar. 
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En av intervjupersonerna tyckte att det fanns skillnader i chanserna om att få ett arbete 
beroende på utseende d v s europeiskt resp. icke-europeiskt utseende. 
 
”För oss andra är det svårt, utländska! Om man har europeiskt utseende, om man är blond 
och vit, det kanske är inte så svårt än dom som har helt annat folk! Man kanske mera rädd för 
annat folk än europeiskt?” 
 
En av intervjupersonerna uttalar sig som följd om sitt utländska efternamn som nackdel för att 
få ett arbete: 
 
”Det är svårt för invandrare att söka jobb. Min man försökte mycket att söka jobb. Han bor i 
Sverige nästan 20 år och han är doktor men det var jättesvårt att söka jobb, han har inte ett 
svenskt namn.” 
 
En annan intervjuperson la märke till att han tyckte sig bara se svenskar i ”offentliga” och 
representativa yrken såsom polis eller programledare på TV där han påtalade sig se en 
skillnad till andra europeiska länder som t.ex. Frankrike. Han tyckte sig ha sett avsevärd fler 
personer med invandrarbakgrund i statliga tjänster som t.ex. polis. 
 
”Det är många tjänster som jag brukar gå, jag har aldrig sett en invandrare som jobbar på. 
Om du tittar i Sverige på TV, det finns kanske en tjej från Kina som presenterar nyheterna” 
 
En intervjuperson yttrade dessutom att hon hade hört av en systematiskt lägre avlöning av 
personer med invandrarbakgrund vilket skulle kunna vara ett tecken på strukturell 
diskriminering.  
 
En annan intervjuperson tycks ha en förklaring varför många människor med 
invandrarbakgrund tycks enbart återfinnas i branscher som t.ex. restaurang, nämligen att de 
saknar adekvat utbildning.  
 
”Och dom går inte till universitet med svensk! Om du inte har bevis till universitet du kan inte 
gå till universitet, arbeta t.ex. som lärare. Mest av dom går inte till kursen, till exempel jag 
tror att 50 % dom kan inte ha dator. T.ex. om du jobbar på bank, du måste veta dator! hur 
kan du hitta jobb? Du kan bara gå på restaurang! Det bästa jobb till invandrare: restaurang! 
Därför att mer av dom är invandrare!” 
 
Samtliga tre kvinnliga intervjupersoner uppfattar det som svårt att få tag på s.k. lågavlönade 
jobb såsom städjobb. Däremot uttrycker en av intervjupersonerna sin förvånad över att 
lokalbefolkningens syn på lågavlönade arbeten inte är lika nedsättande som i sitt hemland. 
 
“Even like städa, it´s like in our countyr, low salary, but not here, people are more positiv 
tycker jag.” 
 
En av intervjupersonerna som arbetar extra som städpersonal uppger ha en god kontakt med 
sina kollegor som med ett undantag är svenskar. Detta är naturligtvis ett alldeles för litet 
underlag för att kunna dra någon form av slutsats vad det gäller situationen på arbetsplatsen.  
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4.2.7 Upplevelsen av kontakten med myndigheter 
 
De två manliga intervjupersonerna som står i kontakt med kommunens integrationsservice 
uppger denna kontakt vara god. Båda ser dock brister i integrationsservices arbete såtillvida 
att de inte uppfattar få tillräckligt med hjälp i integrationsprocessen i den meningen att de 
kräver ett bättre stöd i att skapa kontakter med lokalbefolkningen. 
 
Båda uttrycker att de känner av en frustration av att inte komma i personlig kontakt med 
svenskar och att de förväntar sig mera ingående hjälp av kommunen i detta. De tycker sig inte 
få någon annan hjälp en uppmuntran att läsa svenska tidningar och titta på svensk TV. 
 
”Jo, man får hjälp från kommunen, man har kontakt med kommunen, men det är inte 
kontinuerligt kan man säga. Ringer du, du kan komma om du vill, men man skulle umgås med 
svenskar! Man skulle ha någon förändring där!” 
 
”Svenskar, dom har inte kontakta med mig, vi har inte kontakter med dom. Ibland jag går 
fråga i kommunen hur man kan integrationen med svenskar. Jag tycker om gärna när man 
har kontakt med Svensson.” 
 
”Jag vill gärna ha kontakt med svenskar! Integration med svenskar! Men hur ska man göra? 
Och sen min handläggare, dom säger att TV och tidningen, men ibland säger vi: ”Vi vill 
integration vi invandrare!” 
 
En kvinnlig intervjuperson uttalar sig om att hon känner sig välbehandlad av kommunen 
eftersom hon erbjöds en praktikplats av kommunen inom sitt gamla yrke. Hon uttalade 
dessutom förståelse om att kommunen har kravet på dokumenterade språkkunskaper i det 
svenska språket innan ett arbetstillstånd kan utfärdas för att hon anser att språket är nyckeln 
till deltagande i samhällslivet. 
 
4.2.8 Upplevelsen av livet i Östersund/ Sverige 
 
Vad det gäller den allmänna uppfattningen om livet Sverige så kan det rent allmänt uppfattas 
som ”trist” och ”tråkigt”. Som exempel på vad som menas med ”trist” och ”tråkig” nämns 
t.ex. bristen på olika slags evenemang samt upplevelsen av ”att det inte händer någonting” i 
Östersund. 
 
En av intervjupersonerna uttrycker sig som så att livet i Östersund uppfattas som ”statiskt” 
istället för ”dynamiskt” vilket hon förklarar med att det inte tycks vara omväxlande utan att 
det bara fanns en enda sak som hon kunde kolla på stan, nämligen kläder.  
 
En annan intervjuperson berättar om upplevelsen att vart han än gå så hamnar han ”vid en 
vägg” som han säger sig vara en metafor för att det inte finns någonstans att ta vägen. Han 
skiljer denna upplevelse på stans storlek vilken bedöms vara alldeles för liten.  
 
En annan intervjuperson drar paralleller mellan Stockholm och de mindre provinsstäderna 
från sitt hemland dit hon brukade åka när hon ville ha lite avkoppling. Det kan tänkas hur det 
då känns i en stad som Östersund som är det mångdubbla mindre än Stockholm.  
 
Som positivt lyfter alla intervjupersoner upp socialstatens förmåner samt det ordnade 
förhållanden i samhället, likaså att det enbart tycks finnas små klyftor mellan fattiga och rika.  
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Detta ses dock från en annan intervjuperson att vara en begränsning för den egna utvecklingen 
i viss mån, men även denna intervjuperson uttalar sig allmänt positiv om den svenska staten 
och dess socialpolitik. Andra positiva aspekter om Sverige som lyfts fram är lagen mot 
diskriminering, kvinnans jämställdhet samt, som ovan nämnt, det svenska socialsystemet som 
verkar stå sig bra, även i internationella sammanhang. 
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att Sverige får ett bra betyg av alla intervjupersoner vad det 
gäller organisationen av samhället, jämställdhetsfrågan samt sociala förmåner. Brister 
däremot upplevs framförallt på den ”mänskliga” sektorn d v s framförallt bristen på social 
kontakt med lokalbefolkningen.  
 
Det följer två avslutande citat om den allmänna uppfattningen om livet i Sverige såsom 
bedömningen av Sverige som socialstat: 
 
”I början jag så: Sverige är tråkig, jag vill tillbaka! Jag vet inte, det kanske för att jag 
kommer from stad som har, stor stad, som har mer än 2 miljoner invånare, och sen, när du, 
feel so boring, you can go there, there, there, there…and here: I feel so boring! I just go to the 
stan, always the same, bara clothes, it´s always the same! it´s just kläder, it´s tråkigt! “ 
 
”So that´s why I think Sverige är bättre! Jag har släktingar också där i Tyskland, i Frankfurt., 
UK, London, Manchester, Holland, så jag kan jämföra: ” So, how you´re live in Sverige? 
How you´re live in UK? Finns det bidrag där?Barnbidrag?” ”Ja, men det räcker bara för att 
köpa mjölk.” Till exempel, this information courage my opinion om Sverige, and we talk 
about their system there and: It looks better here, tycker jag! Of course it´s like boring 
because i live in a small stad!” 
 
4.3 Sammanfattning 
 
De största brister i integrationsprocessen upplevdes av mina intervjupersoner i den sociala 
kontakten med svenskarna, i synnerhet gäller detta sättet av ”hur man känner sig bli bemött” 
av den inhemska befolkningen som tycks hålla en distans till mina intervjupersoner. Samtidigt 
påpekas det av en av intervjupersonerna att svenskarna verkar hålla samma distans även mot 
andra svenskar. Alla intervjuade personer upplever att det är svårt att komma i kontakt med 
lokalbefolkningen. 
 
Språket brukar anses vara nyckeln till att kunna få kontakt med lokalbefolkningen men tycks 
enligt mina intervjupersoners uttalanden inte låsa upp dörrarna in i samhället för dem. 
Alla mina intervjupersoner behärskade det svenska språket någorlunda bra. Ändå kände de att 
de inte fick den önskade kontakten med lokalbefolkningen vilket leder till slutsatsen att det 
måste finnas andra skäl för att det tycks finnas en barriär mellan svenskar och invandrare.  
 
Möjligtvis handlar det om de ofta beskrivna skillnader i kultur resp. mentalitet, t.ex. skillnader 
i sättet att umgås, i mötet mellan två personer samt i sättet hur man påbörjar och upprätthåller 
sociala kontakter. Här påpekas av alla intervjupersonerna att svenskarna utmärker sig av att 
vara tillbakadragna, osociala och obenägna att själv ta initiativ till nya kontakter. 
 
En annan förklaring till bristande kontakter mellan invandrare och lokalbefolkningen skulle 
också kunna vara att det finns vissa fördomar eller åtminstone förbehåll från svenskarnas sida 
mot invandrarna vilka skulle kunna ligga bakom den uppenbarliga oviljan bland svenskarna 
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att kommunicera eller att umgås socialt med invandrarna. I min undersökning kunde jag detta 
varken bekräfta eller vederlägga.  
 
Vad det gäller fördomar och diskriminering så verkar dessa förekomma i viss utsträckning om 
än mera ”dold” än ”öppet”. I mina intervjuer nämndes det ”bara” ett fall av diskriminering 
som öppet uttalat diskriminering som naturligtvis är ett fall för mycket.  
  
Den uttalade bristen på kommunikation och umgänge mellan invandrare och svenskar kan 
vara grogrund för fördomar från båda håll. Det enda sättet att undanröja fördomar är att prata 
om dem. Att detta uppenbarliggen inte så är fallet tolkar jag som ett larmtecken på att åtgärder 
mot detta borde vidtas, både på struktur- som individnivå.   
 
Den svenska befolkningen skulle kunna uppmuntras till ett mera öppet och kommunikativt 
förhållningssätt, både mot invandrarna men också mot sig själva. Hur detta skulle kunna 
åstadkommas kan tyvärr inte heller behandlas inom ramen för denna uppsats. 
 
Vad det gäller kontakten med och hjälpen av myndigheterna som t.ex. kommunens 
integrationsservice, så uppfattades den överlag som bra om än det nämndes brister i hjälpen 
med att etablera nya sociala kontakter.  
 
Det kan ställas frågan om huruvida det överhuvudtaget är kommunens uppgift att 
tillhandahålla en sådan hjälp. Enligt min åsikt är det i slutändan bara individerna själva som 
kan bestämma om sitt umgänge.  
 
Skilda åsikter fanns det bland intervjupersonerna om upplägget av språkundervisningen på 
Komvux där en gemensam undervisning av svenskar och invandrare naturligtvis skulle vara 
önskvärd. 
 
Vad det gäller arbetsmarkanden samt dess möjligtvis åtföljande problem av diskriminering så 
kan det sägas att en av intervjupersoner uppgav svårigheter i att få ett arbete p.g.a. ett icke-
svensk- låtande efternamn. Alla likartade företeelser borde såväl anmälas och åtgärdas inte 
minst för att bevisa att den så lovade lagen mot diskriminering verkligen efterföljs men också 
för att uttrycka att majoriteten av svenskarna (förhoppningsvis) inte delar detta sätt av 
särbehandling. 
 
Min studie kommer fram till att känslan av att vara integrerad och delaktig i ett samhälle beror 
till en väsentlig del på hur stor den enskildes kontaktnät med den inhemska befolkningen är. 
Enligt alla intervjupersonerna upplevdes det stora brister på just den punkten.  
 
Som en möjlighet för att åtgärda detta skulle det kunna vara till fördel för alla att använda sig 
av de ”kontaktytor” som redan finns i samhället. Vad det gäller Sverige och dess 
”kontaktytor” så handlar det uppenbarliggen inte mycket om spontana kontakter på gator och 
torg utan mera om sociala kontakter inbäddade i ett socialt sammanhang som t.ex. 
föreningslivet erbjuder.  
 
Mycket av det svenska social livet utspelar sig inom just föreningslivet som t.ex. 
idrottsföreningar, musik- eller konstföreningar såsom hembygdsföreningar. En möjlighet att 
öka kontakterna skulle således kunna vara att börja engagera sig i t.ex. fotbolls- eller 
musikföreningar. Detta förutsätter naturligtvis att inte alla svenskar i en motreaktion börjar 
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lämna resp. förening vilket då skulle innebära en diskriminering som ändå aldrig hade kunnat 
uppdagas annars, bara för att hitta något positivt i det. 
 
Det bristande engagemang i föreningslivet från invandrarnas sida är dokumenterad i Edströms 
studie från 2003 där 58 % av jämtlänningarna tyckte att invandrare är mindre engagerade i 
föreningslivet än svenskarna, motsvarande 15 % som tyckte motsatsen (Edström 2003). 
 
Hur som helst var det oerhört lärorikt för mig att kunna ta del av mina intervjupersoners 
erfarenheter, upplevelser och uppfattningar om bemötandet med lokalbefolkningen och det 
lokala samhället. Inte minst av det skälet att vi alla kan lära oss av varandras erfarenheter och 
upplevelser för att sedan möjligtvis kunna påverka förändringar mot en bättre situation för 
alla. Detta sker enligt min åsikt bäst genom samspel och kommunikation mellan alla personer 
och individer som befinner sig i ett samhälle. En grogrund för fördomar såväl mot enskilda 
individer som mot grupper utgör bristande kunskap inför den andres kultur, umgängesformer 
och tankesätt.  
 
Det svenska samhället i sin helhet beskrevs av mina intervjupersoner som god, rättvist och väl 
organiserad.  
 
Svenskarna som personer däremot beskrevs som ”försiktiga”, ”tillbakadragna”, ”blyga”, 
”fåordiga” och ”socialt kalla”. Det kan således ställas frågan om vilka åtgärder som skulle 
kunna vidtas för att påverka och förändra dessa mera negativt belastade egenskaper mot ett 
mera ”kommunikativt” håll. Hur som helst är detta en fråga som inte heller kan besvaras inom 
ramen för denna uppsats men som likväl skulle kunna vara uppslaget till nästa studie.  
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5. DISKUSSION 
 
 
Detta arbete har visat att människors upplevelser är olika och subjektiva. Det har dessutom 
visat att man inte kan dra olika människor över en kam bara för att det tillhör den s.k. 
kategorin ”invandrare” vars kännetecken är att det kommer från just olika länder med olika 
bakgrund och olika erfarenheter.  
Min studie har visat att det inte är helt oväsentligt vilken civilstatus man har när det gäller 
chanserna ”att komma in” i det nya samhället. De som var gifta med en svensk hade det 
lättare därför att de kunde använda sig av makens kontaktnät som var redan etablerat i 
samhället. Således är det av betydelse om man kommer till Sverige som ensamstående man 
eller kvinna gift med en svensk man. 
 
Det tycks också vara en skillnad om man kommer från ett europeiskt land eller från ett 
asiatiskt eller afrikansk land. Marginaliseringen börjar här redan genom vederbörandes 
utseende som skiljer sig från en ”vit” europé. 
 
Alla intervjupersoner upplevde en tydlig distinktion mellan ”vi” d v s invandrarna och ”dom” 
d v s ”svenskarna. 
 
Tydliga skillnader mellan Sverige och andra länder upplevdes framförallt inom områden som 
kan sägas hänga samman med kultur resp. mentalitet, t.ex. skillnader i sättet att umgås. Ett 
ofta förekommande tema i mina intervjupersoners uttalanden är skillnader i mötet mellan två 
personer samt i sättet hur man påbörjar och upprätthåller sociala kontakter. Här påpekas av 
alla intervjupersonerna att svenskarna utmärker sig av att vara tillbakadragna, osociala samt 
obenägna att själv ta initiativ till nya kontakter. 
 
Om det finns fördomar bland svenskarna mot invandrare kunde jag varken bekräfta eller neka 
genom min studie. För att kunna göra detta skulle det framförallt behövas höra den ”andra 
sidans” åsikt, d v s svenskarnas uppfattning om de förebråelser som är riktade mot dem. Detta 
skulle samtidigt kunna vara uppslaget för en ny studie nämligen att låta personer med svensk 
bakgrund berätta om sina upplevelser i mötet med invandrare. Vidare skulle det vara 
intressant att jämföra svenskarnas förklaringar och motiveringar för sina beteendesätt med de 
förklaringar som mina intervjupersoner trodde sig till. Möjligtvis skulle det komma fram att 
beteendemönster inte måste vara sådana att man djupt resonera om varje sak som man gör 
utan att det mycket kan handla om inlärda beteende som möjligen bara tolkas ”fel” av 
motparten, eller åtminstone på ett annat sätt. 
 
Den uttalade bristen på kommunikation och umgänge mellan invandrare och svenskar kan 
vara grogrund för fördomar från båda håll. Det enda sättet att undanröja dessa är att prata om 
dem. Att detta uppenbarliggen inte så är fallet tolkar jag som ett larmtecken på att åtgärder 
mot detta borde vidtas, både på struktur- som individnivå.   
 
Som förslag skulle den svenska befolkningen skulle kunna uppmuntras till ett mera öppet och 
kommunikativt förhållningssätt, både mot invandrarna, men också mot sig själva. Detta skulle 
kunna verkställas genom skapandet av nya mötesplatser, t.ex. kulturella tillställningar som 
mångfaldsfestivaler eller dylikt. Man borde kunna uppmuntra både svenskar och invandrare 
att använda sig av mötesplatserna som redan finns i samhället, t.ex. i föreningar eller 
församlingar. Ett annat förslag till att öka kontakten mellan människorna, oavsett etnicitet, 
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skulle kunna vara organiserade tillställningar inom bostadsområde, t.ex. grannskaps- eller 
bostadsfester, loppmarknader inom bostadskvarteret eller liknande.  
 
En annan åtgärd som skulle kunna vidtas gäller språkundervisningen på Komvux där jag 
förespråkar en indelning av språkklasserna efter den enskildes utbildningsbakgrund d v s att 
skilja mellan personer med tidigare skolutbildning och personer då detta saknas. Jag är 
övertygad om att detta skulle främja den enskildes läroprocess. 
 
Avslutningsvis vill jag ge en allmän kommentar till alla integrationsteorier i dess olika 
varianter. Enligt min åsikt handlar nämligen alla integrationsmodeller om inget annat än 
politiskt färgade förslag om hur de nyanlända ska integreras in i samhället (i de flesta 
teorierna för att samhället ska kunna dra den störst möjliga nytta utav dem) men också om hur 
samhället ska fungera i största allmänhet.  
 
Man skulle kunna säga att alla former av samhällsteorier i själva verket handlar om politiska 
åsikter ”gjuten” in i en vetenskaplig form så att den därmed uttryckta politiska viljan tycks ha 
skenet av att vara något ”objektivt” och ”vetenskapligt”. Men istället handlar det ”bara” om 
underlag för politiska åtgärder och det är så som det är tänkt från början också. Politiken och 
politikerna kan på detta sätt, nämligen genom att åberopa sig på den ena eller andra teorin 
försvarar sitt agerande, genom att man påstår använda sig utav vetenskapligt vedertagna rön. 
 
Jag anser det är viktigt att ha detta i bakhuvudet, nämligen att inte ta något för givet bara för 
att det påstås vara ”vetenskapligt”. Varenda gång man konfronteras med en ny teori om 
integration eller assimilering (eller vad som helst) ska man vara mån om att det ”bara” är en 
människa som har utvecklat denna. Detta genom att har utgått ifrån sina egna politiska 
värderingar och tankar vilka i sin tur naturligtvis är subjektiva och därmed får kunna 
ifrågasättas! 
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Bilaga 1 
 
 
Hej! 
 
 
Jag heter Björn Katterwe och läser till socionom på Mittuniversitetet i 
Östersund. 
På utbildningens sista termin ingår det att skriva en C-uppsats med 
forskningsanknytning. 
Min uppsats ska handla om ”hur personer med invandrarbakgrund upplever 
sig integrerade i Östersunds kommun”. 
För att få så bra information som möjligt tänker jag intervjua 4-5 personer med 
invandrarbakgrund som ska ha bott i Sverige mellan 2-3 år, helst inom 
Östersunds kommun. 
Uppgifterna som jag kommer att få i mina intervjuer kommer bara att användas 
inom uppsatsarbetet och intervjuerna kommer naturligtvis att behandlas 
konfidentiellt d v s att det som säges i intervjuerna inte ska kunna kopplas till en 
enskild person. 
 
Om beskrivningen passar på dig och du tycker att detta verkar vara intressant 
ring eller mejla mig gärna! 
 
Björn Katterwe 
Mobil: 073- 048 2502 
e-post: bjka0300@student.miun.se  
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Bilaga 2 
 
Frågeguide 
 

 
 
1. STRUKTURELL INTEGRATION: 
 
Vistelsetid: 
 
-  Hur länge har du bott i Sverige? 

 
- Hur länge har du bott i Östersunds kommun? 
-  
- Kom du hit som flykting? 

Har du tagit del av kommunens ”integrationsstöd”? 
-  
- Känns det bra att vara här? På vilket sätt? 
 

      Språket: 
 
- Hur länge har du lärt dig svenska? 
 

- Tycker du att folk tar hänsyn till att man kanske inte är lika bra på svenska än   
dom infödda svenskar? 
 

      Jobb: 
 

- Har du jobb? (haft jobb?) 
      (alternativt: Egenföretagare, anställning, student, arbetslös, sjukskriven, penionär, 
socialbidrag) 
 
- Har du ett jobb som motsvarar din kvalifikation? 
 

      -  Har du svenska arbetskamrater? 
 

- Umgås du med dom? 
 

      - Skulle du vilja umgås mer med dom? 
 

      - Har du blivit nekat ett jobb p g a din bakgrund? 
 

      Utbildning: 
       
     - Vad har du för utbildning? 
 
      - Grundskola, Gymnasial resp eftergymnasial? 
 
       -  Från Sverige? - Från ditt hemland?  

                            
- Får du tillgodoräknat din utbildning i Sverige? 
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2. SOCIAL INTEGRATION: 
 
Kontakt med svenskar: 
 
- Möter du många svenska i din vardag? 
 

- Skulle du vilja ha mer kontakt med svenskar? 
 

- Tycker du att svenskar är svåra att få kontakt med? 
 

      - Tycker du att det är lättare att få kontakt med andra invandrare? 
 
 
      Bostad: 
 
       -Bor du på det sätt som du skulle vilja bo? 
  
          - Har du upplevt en särbehandling i fråga om boendeform, d v s när du sökte   
            bostad? 
 

-  Har du svenska grannar? 
 

          - Umgås ni med varandra? 
 

- Skulle du vilja umgås med dem mer? 
 
      Vänner: 
 
     - Har du svenska vänner? 

 
- Skulle du vilja ha flera svenska vänner? 
 

- Har du fler vänner bland invandrare? 
 

- Är du med i någon förening? 
 

- Inom kultur, idrott, kyrka, parti, byalag, teater, musik, grannförening 
 

      -Är det många svenskar med i föreningen? 
 
  -  Umgås du annars med svenskar på din fritid? 
 
Diskriminering: 
 
- Har du blivit utsatt för förolämpningar eller trakasserier någong gång? T.ex. på skolan, på jobbet, 
gator, torg, grannar, på bussen. 
 

- Tycker du att du har blivit särbehandlat på negativt sätt någong gång? 
 

    - Har du blivit utsatt för påhopp, våld, rån, stöld? 
 

- Tror du att det har med din bakgrund att göra? 
 

       - Har du blivit nekad tillträde till nattklubb, restaurang, affär? 
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- Tror du att det har med din bakgrund (evt. utseende, språk) att göra? 
 

     -  Tror du att ”svenskar” är vänlig/ ovänlig inställda mot invandrare? 
 
  - Tror du att svenskar har många fördomar gentemot invandrare? 

 
3. FAMILJÄR INTEGRATION: 
 
Familestånd: 
 
  - Är du gift? 
         - Trivs din fru här? (svensk, invandrare??) 
         - Har hon mycket kontakt med svenskar resp. invandrare? 
 
Barn: 
 
- Har du barn? Hur många? Hur gamla är de? 

-  Är de födda här i Sverige? 
       - Trivs de här? 
       - Har de svenska vänner? 
       - Har de blivit utsatta för trakasserier, förolämpningar eller mobbing, t.ex. på                
         skola, dagis, förening?     
  
Släkt: 
 
- Har du  dina föräldrar resp släkt kvar i ditt hemland? 
  

4. POLITISK INTEGRATION: 
 

 Medborgarskap: 
 
- Har du svensk medborgarskap? 
 
Rösträtt: 
 

- Tycker du att man måste kunna språket för att kunna få svensk medborgarskap? 
 - Har du rösträtt? 

- Har du röstat?  
 

Individuell påverkan: 
 
- Känner du att du kan påverka resp förändra saker i din omgivning? T.ex. genom att rösta, demonstrera, 
medborgarrörerlse, organiserad grannskap, byalag, invandrarföreningar, kyrkan. 
- Känner du dig lika delaktig och lika ”beaktad” som en infödd ”normal” svensk? 
 
5. PERSONLIG INTEGRATION: 
 
Hemhörighetskänslan: 
 
-  Skulle du vilja åka tillbaka till ditt hemland om du kunde? 

-Varför?  
- Var känner du dig hemma? (Östersund, hemland) 
- Känner du dig som svensk eller invandrare? 
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