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Abstrakt 

Denna uppsats har för avsikt att undersöka immigranters perspektiv på sin vardagliga sociala 

och kulturella integration i Sverige. Genom intervjuer med fem informanter ska förståelsen 

för integration i vardagen nyanseras. Uppsatsen beskriver, identifierar och diskuterar faktorer 

för integration och hur integrationsprocesser i praktiken kan se ut i Sverige. Uppsatsen 

argumenterar för att se integration som en social och kulturell process, snarare än praktisk och 

teknisk, med målet att skapa en gemensam identitet. De sex områden som kommer att 

diskuteras är; (1) hur informanterna identifierar sig själva, (2) vad integration antas leda till, 

(3) informanternas associationer mellan integration och ett skapande av hem, (4) identiteter 

som ingångar till sociala och kulturella plattformar, (5) hur sociala och kulturella 

identitetsförhandlingar kan ske på plattformar, samt (6) informanternas upplevda sociala och 

kulturella utanförskap i gemenskap(er). 

Nyckelord: etnicitet, etniska grupper, identitet, identitetsförhandlingar, immigranter, 

integration, migration, svenskhet, socialt samspel 

Abstract 

The aim of this paper is to examine immigrants perspectives of their everyday social and 

cultural integration. Through interviews with five informants the understanding of integration 

in the everyday life will be nuanced. The paper describes, identifies and discusses different 

factors of integration and how the integration processes can and may look like in Sweden. The 

essay argue for a perspective of integration as a social and cultural process, rather then 

practical and technical, with a main purpose to create a common identity. The six areas that 

will be discussed is; (1) how the informants identify themselves, (2) what integration is 

assumed to lead to, (3) the informants associations between integration and a creation of 

home, (4) identities as entrances to social and cultural plattforms, (5) how negotiations of 

social and cultural identities can take place on different plattforms, and (6) the informants´ 

feeling of social and cultural exclusion in inclusiveness. 

Keywords: ethnicity, ethnic groups, identity, identity negotiation, immigrants, integration, 

migration, swedishness, social interaction 
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Inledning  
Har du någonsin upplevt att du ständigt behövt kämpa och kriga för att du skall få vara du? 

Det har jag. I alla fall delvis. Men aldrig på de områden som min vän Karl har tvingas göra 

under många år. Han har fått kämpa för att kunna få bli respekterad och accepterad för den 

han är och den han vill vara. Karl har en mängd utpräglade styrkor och är mer kunnig än de 

flesta människor jag någonsin har träffat. En beskrivning av honom skulle väl överensstämma 

med den stereotypa bilden av en utåtriktad, artig, ung, akademiker. Skulle man få ta del av en 

sådan karaktärsbeskrivning skulle många i det svenska samhället sannolikt kunna 

argumentera för att han är ett bra exempel på den ”ideala” samhällsmedlemmen. Men det är 

en bild som Karl knappast relaterar till att han skulle möta i vardagen. Karl är från Iran. En 

första generationens invandrare.  

Under en varm höstdag i oktober var jag med om en händelse som öppnade mina ögon och 

illustrerade en aspekt av de utmaningar som Karl dagligen beskriver att han ställs inför. Det 

hela utspelade sig på en terass till en mindre pizzeria belägen i en liten småstad. Jag och Karl 

var på genomresa och hade stannat till för att ta del av det lokala lunchutbudet. Efter att fått 

vårt hett eftertraktade mål mat serverat till oss, slog vi oss ned och kort därefter sprudlade, 

precis som vanligt, samtalet. Samtalsämnena som florerade kretsade kring filosofi, mat och 

livet i största allmänhet. Efter ett längre berikande samtal frågade Karl;  

”Hur kommer du fira jul? Vi funderar att ha med Khoresh Bademjan på julbordet, 

du vet auberginegryta med lamm. Och fram mot nyår blir det ju sedan såklart 

också den årliga trippen ner till Teheran, om allt går väl. Du vet, jag måste ju 

ladda batterierna och akta min historiska bakgrund. Man behöver ju liksom 

förhålla sig till det som har präglat en.”  

Efter att han hade sagt det och innan jag hade hunnit replikera reste sig, två bord bort, en äldre 

herre som med raska steg kom fram mot oss. Vi förstod snabbt att att han uppenbarligen under 

en längre tid hade suttit och överhört vårt samtal. Han tittade först snabbt på mig och sedan 

ner mot Karl. Han sade i en ”vänlig” men lite vass ton;  



”Unge man, du förstår, du måste lämna din blatte-bakgrund och glömma din 

förtryckande barndom. Du kommer aldrig bli helt integrerad och accepterad 

som svensk om du inte till hundratio procent lämnar det och hängiver dig till 

vår kultur och traditioner.”  

Därefter avlägsnade sig mannen, lika fort som han kom. Jag var så häpen över situationen att 

jag inte kunde förmå mig att yttra även den minsta kommentarer. Jag vände mig mot Karl som 

såg förvånansvärt avspänd ut. Han böjde sig fram mot mig och sade; ”Skit i honom. Det 

händer oftare en vad du tror.” Sedan log han, och fortsatte samtalet precis som tidigare, som 

om att den äldre herren aldrig hade inflikat, men ändå med en lite smålustig underliggande 

känsla av obehag. Denna händelse fick mig att fundera. Kunde den äldre herren på terrassen 

ha rätt? Finns det ett negativt samband mellan upprätthållandet av kulturell bakgrund och 

möjligheterna för integration, respekt och acceptans? Den äldre herrens uttalande har gagnat i 

mig. Är det relevant att påstå att Karls kulturella och historiska bejakande skulle vara honom 

till otjänst för att kunna förstå, verka och bli accepterad inom det svenska samhället? I denna 

uppsats kommer jag att, från ett integrationsperspektiv, kasta ljus på hur första generationens 

invandrare upplever och resonerar kring sin identitet och vardagliga integration.  

Syfte och frågeställningar  
Denna uppsats har för avsikt att öka förståelsen för första generationens immigranters sociala 

och kulturella integration i Sverige. Genom intervjuer med fem informanter ska perspektivet 

på vardaglig social och kulturell integration nyanseras.  

De frågor som jag har för avsikt att diskutera är;  

- Hur ser informanterna på sina förutsättningar och faktorer för integration? 

- Hur beskriver informanterna sin vardagliga integration i det svenska samhället? 

- Hur kan informanternas berättelser nyansera samhällets perspektiv på integration?  

Metod 
Denna uppsats baseras till stor del på den etnografiska studie som genomfördes i samband 

med arbetet. Jag har valt att använda mig av kvalitativ etnografisk metod eftersom att jag vill 

försöka komma åt den vardagliga komplexiteten av identiteter och kulturell integration. Precis 
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som Bryman beskriver det, bygger kvalitativa studier mer på ord än siffror (Bryman 

2002:249). Jag har valt att angripa diskursen från första generationens immigranters, många 

gånger glömda, perspektiv på området. Sammantaget har fem intervjuer genomförts och ett 

inspelat material på sammanlagt sju timmar har transkriberats och bildar uppsatsens empiriska 

material. 

Etnografi som arbetsmetod 
I likhet med uppsatsen syfte, det vill säga att försöka bidra till att nyansera bilden av 

integration i praktiken, anser jag den etnografiska metoden vara väl lämpad för att komma åt 

nyanser och belysa komplexiteten på området. Etnografi är ofta definierad som en 

forskningsmetod, och en skriven text, som används för att berätta en trovärdig och autentisk 

historia som ger folk en röst. Etnografiska arbetsmetoder tillåter och ger möjlighet för flera 

olika tolkningar av verkligheten och eventuell data (Fetterman, 2007:1). Etnologin präglas av 

ett patos för komplexitet och nyansering och man problematiserar gärna det till synes 

vardagliga och välkända (Wolanik Boström 2005:16). Jag vill alltså, med hjälp av etnografi, 

berätta en trovärdig, noggrann och autentisk berättelse genom vardagliga skildringar och 

tolkningar av integration, uppfattade genom ögonen från första generationens invandrare.  

Under studiens genomförande har jag följt och använt mig av de antropologiska 

metodologiska riktlinjer och förhållningssätt som förespråkas av Emerson, Fretz, Shaw (2011) 

och Agar (1996). I grova drag omfattar riktlinjerna modeller för kvalitativa antropologiska 

arbetssätt vad som gäller utformning och genomförande av intervjuer, kodning av empiriskt 

material samt förhållande till modeller, material och informanter.  

Jag har valt att använda mig av semi-strukturerade intervjuer, av öppen karaktär, vid 

insamlingen av det empiriska materialet. Den formen av intervjustruktur innebär att man utgår 

från sedan tidigare utarbetade frågor som man öppet samtalar, resonerar och spekulerar kring. 

Mitt val av just denna metod grundar sig på två saker. Den första är att jag anser att den öppna 

formen ökar möjligheterna till att skapa en avslappnad stämning under intervjun, som därmed 

skulle kunna ge goda förutsättningar för att det skapas en rik empiri bortom de normativa 

antagandena. Det andra skälet är att jag upplever en större repertoar av potentiella 

arbetsverktyg i intervjun som datainsamlingsmetod. Min upplevelse är att samtliga intervjuer 

varierar i karaktär, framförallt beroende på deltagarnas karaktärer. En informant med en mer 
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tillbakadragen karaktär kan i vissa fall vilja ha ett resonemangs- och samtalsstöd genom sedan 

tidigare utarbetade samtalsfrågor, medan kanske en mera utåtriktad informant föredrar en 

mindre styrd samtalsform. Jag anser att intervjuer som är semi-strukturerade med en öppen 

karaktär kan ge möjlighet till att anpassa metoden efter den rådande intervjusituationen, då 

intervjun kan formas efter en mängd varierande parametrar. Möjligheten att finkänsligt kunna 

laborera med utrymmet för informanten, intervjufokuset och eventuella ”rich points” är något 

jag anser man som etnograf bör bejaka. Jag delar Fettermans beskrivning av att en etnograf 

kan liknas vid ett mänskligt instrument som under hela fältarbetet måste välja bland olika 

typer av data och analysera det relativa värdet över ett vägval över ett annat (Fetterman 

2007:2). Eftersom det är diskursen kring integration som studien fokuserar på, och inte de 

enskilda informanternas berättelser, anser jag möjligheten till att forma intervjun efter den 

enskilde, för att finna deras infallsvinkel i diskursen, vara värdefull.  

Jag delar Wolanik Boströms (2005:18-19), Martinssons (1996) och Anderssons (2000) 

uppfattning om att intervjun bör betecknas som ett socialt tillfälle, där personers 

subjektiviteter och samtalskontexter möts och samspelar över själva samtalet. Jag har i 

intervjusituationerna försökt anammat rollen som en intresserad frågvis lyssnare med 

öppenhet och respekt. Varje samtal har berört mig på ett sådant sätt att jag måste omvärdera 

mina egna ställningstaganden i relation till det uppkomna utmanande och obekanta. Men det 

ska noteras att allt empiriskt material i studien har påverkats av mig, eftersom att jag också är 

en del i intervjun. De frågor jag har ställt, min lyssnarstil och de intressen som styrt min 

perception är några faktorer som sannolikt spelar in. Därmed är det rimligt att anse mig, i viss 

mån, ha bidragit till vad som blivit sagt eller vad som har utelämnats under intervjuerna. 

Kvale och Brinkmann sammanfattar problematiken som att ”olika konstellationer av 

intervjuare och intervjupersoner kommer att resultera i olika kunskapsprodukter och den 

unika relationen mellan två människor bestämmer resultatet” (Kvale och Brinkmann 

2009:322-323). Jag vill däremot tydligt betona att jag inte medvetet har försökt styra eller 

influera materialet. Men dock ska det belysas att eftersom att jag förfogar över 

författarauktoriteten i denna text är det ofrånkomligt att jag styrt vad och hur saker belyses 

eller presenteras. Det jag gör är att sammanställa och presentera mina subjektiva tolkningar, 

av andras subjektiva tolkningar, till en subjektiv läsare. Men det bör noteras, precis som 

Wolanik Boström (2005:22) påpekar, i likhet med Alver (1992), att intervjun, rent praktiskt, 

har en inneboende maktaspekt som inverkar i materialet. Relationen mellan intervjuaren och 
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informanten är per definition asymmetrisk. En person frågar, den andra svarar och berättar, 

vilket är en struktur som ofta förknippas med en hierarki (Wolanik Boström 2005:22). 

Informanterna 
Denna studie grundar sig på fem stycken intervjuer med lika många informanter, tre män och 

två kvinnor. Sammantaget har sju timmar inspelat material transkriberats och ligger till grund 

för den empiriska delen av uppsatsen.  

Jag har valt ut dessa informanter eftersom att de alla har en liknande bakgrund. De delar alla 

erfarenheter av en lång socialisation utomlands, för att sedan bli integrerade i den svenska 

kontexten. Informanternas sociala och kulturella socialisation utomlands har varit under minst 

10 års tid. Alla informanterna har vid studiens genomförande varit bosatta i Sverige i minst 10 

år och i genomsnitt drygt 17 år. Samtliga informanter är också akademiker, men dock inom 

olika discipliner. 

Det bör däremot noteras att informanterna inte bör betraktas som ett homogent sällskap, 

förutom ur ovanstående aspekter. Eftersom att jag valt att studera vardagliga upplevelser av 

integration, ur ett socialt och kulturellt perspektiv, har jag inte ansett det nödvändigt att enbart 

studera informanter med ett svenskt medborgarskap, eftersom att en formell gemenskap inte 

nödvändigtvis leder till en social eller kulturell. Fyra av informanterna har (minst) ett icke 

svenskt medborgarskap och den femte har enbart ett svenskt medborgarskap. Åldrarna på 

deltagarna är mellan 23 och 53 år. Noterbart är även att informanterna har en samlad 

bakgrund inom följande åtta nationer, förutom Sverige; Australien, Frankrike, Gambia, 

Indien, Indonesien, Kenya, Libanon och Storbritannien.  

Valet av att studera en många gånger heterogen grupp av informanter skall inte tolkas som att 

jag försöker eftersträva någon form av ”representativitet” och datavaliditet i kvantitativ 

mening. Det ska snarare ses spegla min ambition av att försöka skapa goda förutsättningar för 

att kunna bidra med varierande berättelser och kunskaper, och därmed tillföra nya synvinklar 

som kan nyansera bilden och diskursen kring integration. Förvånande nog var deras svar på 

mina frågor relativt likartade. Däremot vill jag påpeka att studien inte bör betraktas ha någon 

hög ”reliabilitet” ur synvinkeln av att återskapa exakt samma resultat. Jag vidhåller en 
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ställning av att alla människor är unika och att kulturer, samhällen och människor är i 

förändring. Utifrån dessa antaganden anser jag det högst orealistiskt att finna, i detalj, samma 

empiriska material. Däremot ska man inte avskriva möjligheten av att studien kan visa 

komplexa eller övergripande perspektiv och strömningar, i och med att respondenterna också 

är införlivade i det stora samhället. Kvalitativ metod må anses ha kvantitativa nackdelar, men 

ha kvalitativa styrkor.  

Jag som forskningsredskap 
Inom all forskning, men kanske framförallt inom etnografiska studier, är det relevant att 

problematisera forskarens personliga karaktär, eftersom att det logiskt sett påverkar studien. 

Jag vill lyfta fram några saker som jag anser är relevanta att man som läsare bör vara 

medveten om, för att på ett kritiskt sätt kunna förhålla sig till uppsatsens innehåll.  

Genom min uppväxt har diskursen kring kulturella olikheter, och även indirekt integration, 

inte varit främmande. Väsentliga delar av min närmaste släkt har stora erfarenheter av 

integrationsprocesser och flera av dem har haft sin socialisation utomlands, exempelvis min 

far, som både är född och uppvuxen i Etiopien. Mina näras kulturella prägel, tillsammans med 

personliga utlandsvistelser, gör att jag är präglad av annorlunda sociala och kulturella 

förhållningssätt, samt är van av att ha en underliggande diskurs om integration och 

kulturskillnader ständigt närvarande. Detta gör att jag skulle kunna betecknas, ur vissa 

synvinklar, ha ett liknande perspektiv och utgångspunkt som mina informanter. Wolanik 

Boström, beskriver i likhet med Jaffe (1991), att personer med en blandad kulturell eller 

nationell identitet skulle kunna betecknas som ”halfies”. De menar att halfies multipla 

förankring kan göra det svårt att bekänna sig till eller totalt accepteras av någondera 

(nationella) kulturen och att etablera ett oproblematiskt ”forskar-jag” skilt från de andra, 

samtidigt som det innebär ett ansvar gentemot publiken (Wolanik Boström 2005:17) Min 

personliga karaktär som ”halfie” illustrerades under intervjusituationerna där jag upplevde det 

brydsamt att definiera relationen och det resonemangsmässiga närmandet till informanterna. 

Wolanik Boström menar, tillsammans med Blackwood (1995) och Gullestad (1996), att en 

forskare som besitter multipla positioner och identiteter, som förändras över tid, ständigt 

tvingar henne att rekonstruera vem hon är i relation med dem hon studerar, och att utmana 

hennes egna uppfattningar (Wolanik Boström 2005:18). En sådan rekonstruktion av relationen 
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upplevde jag flertalet gånger under intervjuerna var nödvändig, då samtalen fördes med en 

hög indexikalitet, det vill säga ett stort förgivettaget samförstånd.  

Wolanik Boström menar, i likhet med Jaffe (1993), Czarniawska (1998) och Abu-Lughod 

(1991), att det kan finnas fördelar med att studera ett område som är välkänt för forskaren. 

Hon menar, att om man studerar ett samhälle (en kontext) som är likt forskarens eget kan det 

vara en motvikt till att konstruera det oproblematiska, exotiska andra och ett oproblematiskt 

självt. Hon menar även, i likhet med Ferguson och Gupta (1997), att en uppväxt i en kultur 

kan, med visst förbehåll, också betraktas som en sorts utvidgad deltagande observation 

(Wolanik Boström 2005:16-17). Jag instämmer i dessa antaganden.  

Jag vill däremot understryka att min bakgrund och livserfarenhet inte skall ses som någon 

sanningsgrundande utgångspunkt. Genomförandet av studien, både insamlingen av det 

empiriska materialet och inläsningen av den vetenskapliga litteraturen, har gett mig ny och 

utökad kunskap om området. Allra främst i samband med insamlandet av det empiriska 

materialet har jag fått ta del av flera människors erfarenheter och perspektiv på området, och 

jag har därefter funderat över mina förkunskaper och min förförståelse, för att inte göra våld 

på informanternas berättelser. Mina förkunskaper har gett mig vissa tolkningsredskap, inte 

tolkningsföreträde. 

I uppsatsens senare avsnitt kommer stora delar av det empiriska materialet att presenteras 

genom utdrag från intervjuerna. Utdragen kommer enbart utgöra delar av informanternas 

berättelser, resonemang och redogörelser. Utdragen kan tolkas vara citat, vilket de i princip är, 

men inte ordagranna. De empiriska utdrag som presenteras i uppsatsen är redigerade. Ett rakt 

av transkriberat talat språk innehåller ofta många slanguttryck, felsägelser och grammatiska 

fel, så för att öka utdragens läsvänlighet kommer de att redigeras till ett någorlunda flytande 

skriftspråk. Däremot vill jag tydligt betona att innebörden av vad informanterna har delgivit 

inte har förändrats, och att utdragen till stora delar är ordagrannt presenterade. Om 

informanterna personligen skulle utgöra studiens centrala intresse skulle citaten presenteras 

ordagrant och med en pseudonym, men eftersom att uppsatsen snarare fokuserar på diskursen 

som informanterna för tillsammans, är de enskilda meningarna i utdragen inte av samma vikt. 

Små justeringar av grammatiken, eller vissa ordval, förändrar inte innebörden av den 
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empiriska diskursen nämnvärt. I stället kan en viss korrigering snarare ge en positiv effekt 

genom att den kan minska risken för missförstånd och otydlighet i materialet.  

Etiska förhållningssätt 
Vid samhälls- eller beteendevetenskapliga studier måste man förhålla sig till vissa 

forskningsetiska principer. Jag har följt och utgått från Vetenskapsrådets etiska 

principkrav vad som gäller information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande.  

Informationskravet innebär att informanterna ska bli informerade om deras uppgift och roll i 

studien och vilka villkor som råder under och efter deras deltagande. Informanterna skall även 

upplysas om att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när 

de behagar, utan konsekvenser (Vetenskapsrådet 2002:7-9). Under studiens genomförande har 

jag i början av samtliga kontakter med informanterna upplyst dem om studiens förutsättningar 

och deras rättigheter, samt på förfrågan givit dem tillgång till Vetenskapsrådets offentliga 

dokument som avhandlar de forskningsetiska principerna. Jag har även innan påbörjad 

kontakt och intervju upplyst informanterna om vem jag är och vad mitt syfte med studien är. 

Detta för att informanterna ska få en ökad medvetenhet och förståelse för studiens utformning 

och avsikt (Agar 1996:111). 

Inom samtyckeskravet inkluderas det ett krav på att samtliga deltagande medverkar frivilligt 

och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som de behagar, utan konsekvenser 

(Vetenskapsrådet 2002:9-12). För att säkerställa detta har samtliga informanter blivit upplysta 

om detta i början av samtliga kontakter. Informanterna har även själva fått möjligheten att ta 

del av det insamlade materialet innan publikation. Detta för att försöka minimera eventuella 

missförstånd och för att kunna skapa förutsättningar för att rätta eller korrigera felaktigheter 

om informanten av misstag råkat dela någon känslig eller olämplig information.  

När man refererar till konfidentialitetskravet pekar man på att samtliga uppgifter som skulle 

kunna härledas till deltagarnas person ska skyddas och bevaras så att obehöriga inte kan ta del 

av dem, detta även efter publikation (Vetenskapsrådet 2002:12-14). Samtliga citat i studien är 

därför anonyma, detta för att bibehålla informanternas integritet och anonymitet. Eftersom att 

det är gruppen av informanter och inte den enskilde, och den diskurs som de för som är av 

intresse, anser jag det inte relevant att presentera citaten med pseudonymer.  
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Slutligen hänvisar nyttjandekravet till att all information som berör samtliga enskilda 

medverkande är insamlad enbart för forskningsändamål och inte kommer att användas (eller 

utlånas) för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 

2002:14-15). Genom att denna studie är genomförd under utbildning via Linköpings 

Universitet har jag därmed förbundit mig att hantera samtliga data enligt förespråkade 

riktlinjer.

Empiripresentation 
Att vara en utlänning, en immigrant, av tvång eller fritt val, kan förändra människors liv på 

sätt som de aldrig kunde ha föreställt sig (Rydin och Sjöberg 2008:1-7). Att flytta från ett hem 

till ett annat, mellan olika länder, kulturer och språk är en fråga om omplacering, i både fysisk 

och känslomässig mening (Suleimani 1998). Dessa skildringar är strömmingar som kan 

urskiljas i det empiriska materialet, och under detta stycke kommer informanterna komma till 

tals. Deras berättelser och resonemang kommer att analyseras och diskuteras löpande, med 

inslag av relevant teoretisk litteratur. Sex olika huvudområden framkommer i det empiriska 

materialet och kommer presenteras. Det första området kommer kort att beröra hur 

informanterna ser på sig själva och hur de konstruerar sin egen identitet. Det andra området 

kommer att diskutera informanternas upplevelser av vad de anser integration antas ska leda 

till. Det tredje området handlar om informanternas kopplingar och associationer mellan 

integration och ett skapande av hem. Den fjärde delen kommer att beröra informanternas 

resonemang kring identiteter som ingångar och förutsättningar för integration. Det femte 

avsnittet kommer fokusera på hur sociala och kulturella identitetsförhandlingar kan ske på 

plattformar. Det avslutande stycket kommer beröra informanternas upplevelser av ett 

utanförskap i gemenskap(er), det vill säga ett socialt och kulturellt mellanförskap. 

Begreppet ”integration” 
I skrivande stund utgör samtalsämnet integration en stor del av den offentliga debatten. Det är 

inte ovanligt att finna tidningsrubriker där det står; ”integrationen är misslyckad” eller ” här är 

ett lyckat integrationsprojekt”. Vad menar man då med ”integration”, och hur kan den vara 

mer, eller mindre, lyckad på ett generellt plan? Eftersom att syftet med denna uppsats är att 

nyansera bilden och diskussionen kring vad ”integration” är, genom att fokusera på fem 

individers uppfattningar, är det viktigt att inte fastslå vad begreppet ”integration” innebär i 
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någon slags objektiv bemärkelse. Informanterna förhåller sig ändå ofrånkomligt till samhällets 

diskurser kring vad integration är och vad begreppet anses innebära, men i denna studien är 

det informanternas egna uppfattningar av integration som står i fokus. Med avsikten att 

nyansera bilden av integration kommer därmed begreppet inte att definieras, för att undvika 

att projicera en eventuell felaktig bild och där med styra och influera materialet. Däremot för 

att på ett lämpligt sätt kunna förstå och förhålla sig till informanternas berättelser är det av 

intresse att utgå från någon officiell definition av begreppet ”integration”, för att således ha 

någon motpol och något att nyansera. I Nationalencyklopedin står det att integration inom 

samhällsvetenskapen innebär en ”process som leder till att skilda enheter förenas; men även 

resultatet av en sådan process. Termen används bland annat om processer genom vilka ett 

samhälle bildas och bevaras eller genom vilka flera samhällen förenas med varandra till större 

enheter, till exempel europeisk integration” (Nationalencyklopedin 2016). Vidare kan man 

läsa: ”inom den klassiska samhällsvetenskapen förekommer två förklaringar till hur och 

varför samhällens olika delar är och förblir förenade. Enligt den ena bygger integrerade 

samhällen på att dess medlemmar har gemensamma värden, i första hand förmedlade genom 

skola, religion och massmedier. Enligt den andra är integration en effekt av arbetsdelning eller 

specialisering. Arbetsdelning leder till differentierade verksamheter, men även till en starkare 

integration, eftersom specialisering medför ökat beroende av annan produktion. I denna 

mening kan samhällelig differentiering och integration vara två sidor av samma 

process.” (Nationalencyklopedin 2016). I denna studie kommer informanternas berättelser att 

beröra båda dessa perspektiv på integration, det vill säga både homogenisering och 

heterogenisering, på samhälls-, grupp- och individnivå.  

Vem är du?  
Den första frågan som jag ställde mina informanter var - ”vem är du?” Det kan kanske tyckas 

vara en onödigt komplicerad, eller kanske en alltför trivial, frågeställning att öppna ett samtal 

med, men de svar som gavs belyser de ingångar och förhållningssätt som informanterna har 

till uppsatsens diskurser. Något överraskande presenterar sig nästan alla informanter inte med 

rubriceringar som kan kopplas till etnisk, nationell eller yrkesmässig tillhörighet. Den 

dominerande formen av identiteter som återges kan placeras inom två kategorier - beteenden 

och sociala relationer. Detta är en informants respons på frågan:  
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”Vem är jag… Jag skulle säga, att jag är en slarvig idrottssupporter, en som läser 

mycket böcker, och en far. I andra hand är jag väl en bror. Och jag blir även 

mycket upprörd på orättvisor!”  

Flera av informanterna utrycker även liknande svar som den som illustreras i det ovanstående 

citatet. När jag sedan ber dem utveckla och nyansera bilden exemplifierar de återigen 

kategorier som kan kopplas till individens enskilda beteende och social relationer. Detta var 

överraskande för mig eftersom jag hade förutsatt att informanterna, med vetskapen om att 

studien fokuserar på identiteter samt social och kulturell integration, skulle ha identifierat sig 

med kategorier som etnicitet, nationalitet eller yrkestitel med flera, som präglat den svenska 

integrationsdebatten. Enbart en ensam informant nämner medborgarskap, och då handlar det 

om en minst sagt kosmopolitiskt och transnationell ingång till en tillhörighet av nationalstater: 

”Jag kanske skulle känna mig mer svensk om jag hade ett svenskt medborgarskap, 

det är ju liksom klart jag skulle ju bli tvingad att införliva mig i det, det är ju 

liksom en gemenskap på ett annat sätt, trots att man inte ser det, utan mer känner 

det. Men det är inte jätteviktigt för mig egentligen, jag ser mig mer som en EU-

medborgare snarare, jag ser mig inte bara som brittisk eller svenskt utan snarare 

mer inom EU. Om Storbritannien skulle välja att lämna EU skulle jag skaffa ett 

svenskt medborgarskap! Den europeiska gemenskapen är ju liksom det 

viktigaste!” 

Informanternas spontana ovillighet till att i första hand identifiera sig genom kategorier som 

etnicitet, nationalitet eller yrkestitel är intresseväckande. När jag belyste denna iakttagelse för 

informanterna fick jag ett förhållandevis enhetlig svar. De menar att hur och vad man väljer 

att presentera sig med är kontextberoende och skiljer sig åt mellan länder. Flera menade att 

identitetsmarkörer som bör bejakas i den svenska kontexten kan anses vara totalt oväsentliga i 

ett annat sammanhang. En av respondenterna förklarade det följande;   

  

”Tidigare hem-hemma, behövde jag inte bry mig om vilket jobb jag hade, men i 

Sverige är det ett stort fokus på att byta sådant, till något man tror är bättre. 

Hem-hemma var det mer viktigt att bli bjuden på ”rätt” firande. Jag är ju alltid 

jag, men i Sverige ses jag som elektrikern, och hem-hemma är jag han som går på 
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den och den festen. För att inte tala om att jag var pappas pojke! Men nu bryr sig 

ingen om vem min familj är.” 

Att informanterna väljer att inte använda ett visst kulturellt systems klassificeringskategorier 

utan enbart beskriver symbolen beror sannolikt på att de inte vet, i relation till mig (eller sig 

själva), vilket klassifikationssystem som gäller för kommunikationen i relationen. Symbolerna 

behöver fyllas med mening, som i början av en relation kan vara svårt att uppnå mellan två 

människor med en kosmopolitisk karaktär och multipla kommunikationsmodeller. Att man 

även antyder att identitetsmarkörer som bör bejakas i den svenska kontexten kan anses vara 

totalt oväsentliga i ett annat sammanhang illustrerar processen att man måste finna en 

gemensam modell för vad symbolerna tillskrivs innebära, för att på ett enkelt sätt kunna 

integrera(s). Däremot upplevde jag att allt eftersom intervjuerna fortgick landade vi mer och 

mer i en subtil tolkningsöverenskommelse, som sedan ledde till ett avslappnat samtal med hög 

indexikalitet. Sammantaget kan vi se att informanterna verkar vilja definiera sina identiteter i 

form av beteenden eller sociala relationer. Man kan spekulera om varför de väljer att använda 

de begrepp som de gör, det vill säga att de i första hand definierar sin identitet på mikronivå, 

som individ i förhållande till signifikanta andra, och inte på makronivå, som tillexempel 

etnicitet eller medborgarskap. Men oavsett om identiteten utrycks på mikro- eller makronivå 

så speglar de ändå faktumet att identitet (om)skapas i relationer med andra.  

Integrerad till vad? 
Ett av de första områdena som framstod under intervjuerna var vad man ansåg att integration 

skall leda till. Att problematisera och diskutera målbilden för integration är vitalt för att på ett 

verklighetsnära sätt kunna diskutera hur olika faktorer påverkar processen som förväntas leda 

till det utstakade målet. Genomgående målade informanterna en bild som skildrade 

integration som nära sammanknutet med beteenden och socialt samspel, och att integration i 

vardagen till stor del är en social och kulturell process, snarare än praktisk och teknisk. På 

dessa tre sätt kunde bland annat informanterna beskriva det hela;  

”Att vara svensk, är att bete sig svensk, vara svensk. Spelar ingen roll hur du ser 

ut liksom, alla vi är människor, men vi tänker och tycker annorlunda, och hur man 

gör då, det är svenskt.”  
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”Integration säger du… jag skulle nog säga att det är… att man kan fungera med 

andra! Du vet att du får vara den du är, samtidigt som att andra får vara dem de 

är. Utan att någon dömer dig för att du är den du är. Utan man kan vara och 

fungera, och arbeta med varandra, med respekt till att vi alla är människor.” 

”Vem som helst kan, och får, vara svensk liksom… inte att man ser ut som killen 

på kaviaren, utan mer, att man kan vara med honom, liksom umgås på ett sätt som 

fungerar. Jag skiter i om människor har medborgarskap eller inte, alltså, det finns 

många svenskar som inte har medborgarskap, och många utlänningar som har 

liksom. Det handlar inte om det. När man träffar en granne på gatan har man ju 

liksom inte sitt svenska personnummer och svenska flaggan tatuerad mellan 

ögonen.” 

Det informanterna utrycker ovan är en genomgående strömning bland informanterna. Man 

belyser de sociala och kulturella faktorerna som de mest väsentliga, för vem som är 

integrerad, eller inte. Intressant är även att flera av informanterna markerar och betonar att 

praktiska aspekter som medborgarskap eller utseende inte skall antas vara det viktiga när man 

klassificeras som (icke) svensk. Om vikten av att förstå detta resonerar en av informanterna 

enligt följande; 

”Jag vet om några som kom till Sverige precis samtidigt som jag. Vi fick höra att 

medborgarskapet skulle vara det bästa om man skulle komma in i Sverige. Många 

tog det bokstavligt, men jag tänkte, det kommer ta tid. Och det gjorde det. Jag har 

sett många som gått samma resa som jag, och ägnat nästan hela sina liv åt att få 

det där förbannande pappret, och sedan kan de ändå inte få jobb eller leva i 

Sverige, för att ingen mer än myndigheterna bryr sig om pappret. Jag fick mitt 

första jobb och mina första svenska vänner innan jag på passet var svensk, och 

efter det då kom medborgarskapet typ på posten. Bry dig inte om det, lev som 

vanligt, fast i Sverige, det är enda sättet.”  

Denna informant har en mycket klar åsikt kring att integration inte förhåller sig kring det 

praktiska och tekniska utan definitivt det sociala. Men man bör notera att denna informant har 

plattformarna arbete och sociala kontakter som hen kan grundlägga sina identiteter på. En 
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person som inte har samma förutsättningar kan behöva en mer formell markering som anger 

dennes tillhörighet. Däremot ska inte medborgarskapets betydelse underskattas eftersom den 

genom sin politiska natur öppnar praktiska plattformar där man kan integrera med andra och 

komma åt de sociala och kulturella medlemskapen. Informanterna förmedlar dock snarare en 

bild av medborgarskapet som en ganska obetydlig komponent i sociala sammanhang. Ett 

medborgarskap leder per definition inte till en social och kulturell tillhörighet i samhället. En 

av informanterna resonerar kring det som att;  

”Jag kanske inte skulle känna mig mer svensk om jag hade svenskt 

medborgarskap, det är ju liksom klart jag skulle ju bli tvingad att införliva mig i 

det, det är ju liksom en gemenskap på ett annat sätt, trots att man inte ser det, 

utan man mer känner det. Men det är inte jätteviktigt för mig egentligen, jag ser 

mig mer som en EU-medborgare snarare, jag ser mig inte bara som brittisk eller 

svenskt utan snarare mer inom EU, det är det som räknas egentligen! Men jag 

tror inte människor mer skulle öppna dörren och bjuda mig på kaffe om jag hade 

ett svenskt medborgarskap, det spelar ingen roll, mer än för mig personligen 

kanske, och att man slipper allt detta papperskrångel.” 

Denna informant bekräftar antagandet om att ett medborgarskap inte automatiskt leder till en 

social eller kulturell gemenskap, som i sin tur kan ligga till grund för integration. 

Informanterna ser det snarare som en personlig markering för dem själva och en tydlig 

markering av relationen mellan dem och statsmakten. Ens personliga identitet skapas och 

förhandlas genom relationer med andra och omgivningen. Relationen med staten är också ett 

förhållande man måste bejaka. Relationen mellan individen och staten är utan tvivel 

asymmetriskt och statiskt där ramarna för förhållandet sätts av staten. Att som individ placeras 

som svensk utifrån statens perspektiv, beskriver informanterna, handlar till stor del om att 

passa in, och formas till den mall för gränser som upprättats för att definiera vilka som får bli 

nya medborgare eller inte. Men få relationer som den till staten är av en sådan statisk och 

hierarkisk karaktär. I många andra sammanhang kan de sociala relationerna vara 

förhandlingsbara och kan upprättas på gemensamma premisser. Detta leder till att social och 

kulturell integration för många kan vara enklare att uppnå i kontrast till tillhörigheten i 

formalitetens ramar, och tvärtom. Hur svenskhet definieras i detta avseende kan liknas med ett 

av informanternas uttalanden som lyder ”vem som helst får bestämma om de är en svensk 
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eller inte”. Det empiriska materialet pekar stundtals på att det är ett individuellt 

ställningstagande, men att detta ställningstagande påverkas av relationerna med omgivningen 

är obestridligt. Empirin pekar även på att parametrarna för vem som kan definieras vara 

svenskt, eller inte, varierar beroende på samhälleligt sammanhang, kulturell kontext och vilka 

sociala utbyten man har. Detta illustreras mer ingående under senare kapitel men 

komplexiteten kunde bland annat beskrivas på följande sätt; 

”Om jag ska vara svensk… jag tror inte att man bara kan räkna upp några saker 

sådär, utan det mer olika saker, och olika saker, på olika ställen. Liksom, jag har 

bott på flera platser i Sverige och på varje plats blir jag inte bemött på samma 

sätt. Det är som om att olika platser har olika sätt att se på vem som är svensk 

eller inte. Alltså, på en plats behöver jag göra något på ett visst sätt för att vara 

svensk, men på en annan plats blir jag då en invandrare. Det är inte samma 

förutsättningar för alla om de ska bli integrerade, jag vet att det är olika, jag 

känner det.” 

Trots att man utrycker att det föreligger ett sammelsurium av faktorer som komplext påverkar 

synen av svenskhet, och vem som är svensk, redogör informanten ändå för att det 

genomgående förekommer beståndsdelar och element som ”alla” svenskar delar. Tre 

informanter belyser dessa segment nedan. Den första informanten beskriver det som.  

”Alla svenskar delar inte direkt att man är blond i skinnet, och ljus i håret, utan 

mer, du vet, att man att man gärna ser sig själv som bäst, och är inåtvänd och tror 

att man är bra, eller snarare att Sverige är bäst. Vilket är lite roligt, de erkänner 

ju inte att man är bra, man ska vara så lagom, jantelag heter det väl kanske?” 

Här talar informanten om att ”svensken” genomgående har ett introvert beteende och en 

upphöjd syn på Sverige och svenskar, som kan tyckas stå i motsättning till den sociala 

strömmingen jantelagen. Citatet manifesterar exempel på sociala och kulturella särdrag som 

associeras med att vara svensk, men även att svenskarna själva betraktar sig själva tillhöra en 

särskild kategori av grupper. Den andra informanten beskriver det svenska som att;  
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”Det är väl att fira jul och gilla köttbullar, typ, och att man kan allt om vikingar, 

haha. Men definitivt att vara tillbakadragen. Liksom typ att det är det som alla 

svenskar gör, gillar, och delar, och gjort genom historien, och typ då tror att de 

har det i blodet eller något. Jag har tagit efter många svenska saker under mina 

dagar, inte alla men några”. 

I likhet med det ovanstående citatet lyfter denna informant fram vissa beteenden och 

förhållningssätt som man kan associera som svenska sociala och kulturella särdrag. Däremot 

betonar denna informant en uppfattning om att svenskhetens ramar har ett gemensamt nedärvt 

historisk ursprung. Den sista informanten resonerar kring sin upplevelse på området på 

följande sätt; 

”Först, innan jag kom till Sverige, fick jag höra liksom att alla svenskar skulle 

vara blonda, tillbakadragna och artiga, och att det fanns många kvinnor med 

stora bröst. Även att de skulle vara kristna, snacka som att de sjunger och att de 

bor på typ på nordpolen förekom väl även också. Men när jag kom hit stämde det 

ju inte alls, visst på några, men inte alla. Däremot är det som att alla tror att det 

är så Sverige ser ut, och svenskar är, och att andra inte är det.” 

Denna informant säger i likhet med de tidigare citaten att svenskheten kan kopplas till sociala 

beteenden och kulturella särdrag, men här definieras också ett gemensamt språk, religiös 

åskådning, fysiska drag och territorium som segment i associationerna till svenskhet. Detta 

citat illustrerar även att medlemmarna i den svenska gemenskapen och sådana som är 

utomstående, som informanten själv, uppfattar svensken som en säregen kategori av 

människor. Dessa tre ovanstående citat pekar på en svensk mytbildning om ett gemensamt 

ursprung och historia. Aspekter som kan placeras inom kulturområden som religion, språk, 

traditioner och beteende återfinns även precis som en associerad anknytning till territorium 

och känsla av solidaritet. Sammanfattat lyfter informanterna genomgående fram segment som 

kan kopplas till kriterierna för en etnisk grupp. Kriterierna för en etnisk grupp brukar generellt 

sett hålla sig kring ett fåtal punkter. Det är att dess medlemmar uppfattar sig själva, och 

betraktas av andra, som en distinkt kategori, att gruppen har delade föreställningar om 

ursprung och historia, samt att de har sociala och kulturella särdrag som skiljer dem från 

andra grupper. Svenskheten kan utifrån ovanstående resonemang, med visst förbehåll och ur 
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vissa perspektiv, antas vara målet av integrationsprocessen. En integrationsprocess där man 

försöker åstadkomma en delad ”svenskhet” kan därmed, ur vissa avseenden, liknas med en 

etnogenes, det vill säga en process där människor (själva) börjar uppfatta(s) (sig) som en 

distinkt etnisk grupp. Under processen när en etnisk grupp (om)bildas används sociala 

sanktioner som verktyg för att markera och betona ramarna för gruppens identitet och särart. 

Om svenskar bör anses som en etnisk grupp bör sådana sanktioner även influera denna studies 

empiriska material, vilket det också gjorde. Det kunde bland annat låta så här under 

intervjuerna;  

”Ska man vara svensk, så känns det som att man måste vara, eller i alla fall tro, 

att man är som alla andra i detta landet. Det känns i alla fall som att man 

förväntar sig att man ska göra det. Gör eller säger man något som inte är typiskt 

svenskt kan man ju typ få höra att man är jävla utlänningen eller något, Alla är 

inte lika, men, för att vara svensk behöver man ”vara” lik som andra. Alla 

”mima” alla lika , då är det lugnt i båten liksom” 

”Jag är ju inte så troende, men förr hade jag slöja, men det var jättejobbigt. 

Liksom trots att jag bott i Sverige under snart 20 år tittar folk på mig som att jag 

skulle vara någon annan, och jag fick, eller får, om jag tar på den nu med massa 

kommentarer som folk säger typ - åk hem med dina jävla Alibabas! eller - du vet 

att det finns jourer för er som är förtryckta av era män.” 

Här skildrar informanterna att om man överträder ramarna för gruppens tillhörighet följer det 

sociala sanktioner. Etnicitet är en aspekt av en relation, och etniska grupper är en indelning 

baserad på gränserna av gruppers relationer med varandra. Ramarna för svenskhet måste 

förhandlas, och att de förändras, i samband med samhällsutvecklingen är självskrivet. Detta 

identifieras även av några av informanterna som bland annat säger.  

”Förr kunde jag i Sverige bära slöja ganska obehindrat utan att få hemska 

kommentarer, men nu… nu har klimatet hårdnat, och jag, men även många med 

mig, menar att man får höra många kränkande saker oftare nu. Men trots att man 

får mer kommentarer är det mer som har blivit lättare än när jag först kom hit.” 
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”Liksom tidigare kunde jag gå omkring med krucifix, du vet ett kors, på stan, men 

det kan jag liksom inte göra nu längre i Sverige, nu blir man någon slags 

fundamental ligist då, precis som om man talar arabiska på gatan. Fast trots att 

jag inte kan göra de sakerna, verkar inte folk längre bry sig på samma sätt längre, 

jag menar, typ, att man spelar orientalisk musik hemma eller så. Förr kunde jag få 

många blickar och hot på arga lappar för att det visst, hahaha, var olämplig 

musik för deras barn, eller något.” 

Här beskriver informanterna flera olika symboler som används för att förhandla kring 

identiteter och grupptillhörigheter. De ger även uttryck för att innebörden hos symbolerna 

också förändras över tid, vilket i sig, också kan härledas till en föränderlig social och kulturell 

process i samhället. Men vad ska då integration i detta avseende leda till? Det handlar inte 

direkt om praktiska och tekniska områden, som förslagsvis att få vissa rättigheter eller en viss 

sociopolitisk status, utan om beteende och sociala relationer. Intressant nog när informanterna 

beskriver svenskhet använder de begrepp och en retorik som kan kopplas till kriterierna för en 

etnisk grupp. Handlar integration om att skapa och förhandla om tillhörigheter och identiteter 

med och till omgivningen? Att informanterna redogör för att kategorierna förändras över tid 

och kontext antyder att så skulle kunna vara fallet. Om grupptillhörighetens ramar och 

identitet upprättas och förhåller sig till aspekter av relationer bygger antagandet på att man har 

ett mer eller mindre aktivt utbyte med andra och omgivningen. Informanterna redogör för att 

dessa sociala gränser lokalt kan fluktuera, men vilka personer som, i bred kontext, placeras 

inom kategorin svensk, förhåller sig till delade schematiska föreställningar om vad svenskhet 

är. Svenskhet används som ett begrepp för de sociala ramarna för en tillhörighet till gruppen 

vars medlemmar definieras som integrerade, vars gränser varierar över tid, plats och kontext. 

Integration för den enskilde handlar inte nödvändigtvis om att placeras i samma 

administrativa register som alla andra i samhället, eller att förändras till något man inte är, 

utan det handlar mer om, precis som en av informanterna tidigare utryckte det, ”att man kan 

vara med (folk), liksom umgås på ett sätt som fungerar”. Det man alltså, genom socialisation, 

ska bli integrerad till, är en fungerande social individ med ett delat kommunikation- och 

klassifikationssystem, med målet att på ett smidigt sätt ska kunna verka obehindrat i samhället 

och integrera med andra. Det betyder också att en individ kanske inte bara behöver integreras 

vid ett enda tillfälle, utan måste fortsätta att integreras i de olika sammanhang hen befinner sig 

i och i respons till förändringar i samhället.  
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Skapande av hem 
En av de största strömningar i det empiriska materialet handlar om hem. Samtliga informanter 

använder begreppet hem i sina berättelser. Flera av informanterna resonerar även mer 

ingående kring begreppet och kopplar det gärna till integration. En av dem sammanfattar det 

hela mycket talande;  

”Integration… det är att få ett hem!” 

Detta är ett uttalande som många gånger speglade den diskurs som fördes under intervjuerna.  

Den ovanstående kommentaren sympatiserar alla informanter med, dock med undantag av en. 

Denna idé-strömning syns alltså i stora delar av det empiriska materialet, och det är nära 

sammanknutet med det sekundära målet med integration. Två informanter liknar hem med 

integration på följande sätt;  

”Jag skulle säga att integration är när människor blir svenskar. Du vet, att man 

är svensk och inte blatte. Eheh, typ, man gör, och beter sig svenskt, liksom man är 

svensk, alla som en familj liksom, med Sverige som vårt hem” 

”Jag tänker att integration är det som människor gör och tänker om varandra. Du 

vet att man kan uppföra sig bra bland folk och att man inte tänker illa om någon 

annan. Liksom att alla får vara med, så länge de sköter sig. Precis som det är 

hemma. Att det finns regler, ramar och rutiner liksom, man gör inte vissa saker, 

och några saker måste man liksom bara göra, och bara gilla läget med. Först när 

man respekterat husets regler och fått förtroende kan man börja ta ut svängarna, 

och sedan när det är ditt hem då kan du och dina bröder bestämma nya regler.” 

Här kan vi identifiera att informanterna ser ett skapande av ett hem som en social och 

kulturell företeelse på ett likartat sätt som de ovanstående resonemangen kring integration. 

Man kan urskilja att ett hem är något man (aktivt) skapar med andra. Den handlar alltså inte 

om hem i termer av att få en ”bostad” per se, utan om en känsla av hem, en tillhörighet. Detta 

kan illustreras genom att informanterna uteslutande talar om andra ovan. Det närmaste 

ovanstående citatet belyser även att detta är en social process bestående av regler, ramar och 
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rutiner samt saker som man får, eller inte får göra. Informanten beskriver även de sociala 

ramarna som något förhandlingsbart, men att det kräver att man först blir accepterad och kan 

verka på plattformen, innan man får större inflytande över dess ramar.  

Människor som delar ett hem kan också i viss mån liknas vid en etnisk grupp. De betraktas 

vanligtvis som en enskild grupp - en familj eller ett kollektiv. I bosättningar som är 

organiserade efter släktskapsförhållanden brukar det även också återfinnas en uppfattning om 

ett gemensamt ursprung och historia. Människor som lever under samma tak brukar även ofta 

i vardagen upprätta distinkta synsätt, beteenden och rutiner som är symboliska handlingar som 

är nära förknippade med (en säregen) kultur. Liknar man integration med ett skapande av hem 

tenderar resonemanget att lyfta fram och accentuera samma faktorer som kan återfinnas inom 

etnogenes. På frågan vad informanterna själva definierar som sitt hem och vad de lägger i 

begreppet hem, tenderade svaren att illustrera två typer av synsätt: 

”Här är hem, ingen annanstans. Förr var hem utomlands, det var där jag levde. 

Men nu, det är här som jag har alla min vänner, intressen och mitt liv! Det är här 

jag lever och är, som jag har gjort så länge. Här är hem!” 

”Hem är där jag kommer ifrån, där jag ska vara. Det är liksom jag. Hem är där 

jag tillhör, känner mig välkommen och älskad. Liksom, där jag alltid kan vara den 

jag är, och där man kommer ihåg vem man är, som man annars lätt glömmer.” 

Här kan vi alltså identifiera två skilda perspektiv och diskurser kring hem. Det översta citatet 

illustrerar hemmet som den plats där man i vardagen rent praktisk lever och verkar. Det nedre 

av de två ovanstående citaten alluderar snarare till hemmet som den plats man i grunden 

naturligt tillhör och kommer ifrån. Dessa två skilda synsätt på hem har också identifierats i 

tidigare studier. Förslagsvis i Magat (1999:120) studie där han vill likna hemmet som en 

komplex konstruktion, med två (ihopblandade) huvudsakliga synsätt. Det finns ”det lilla 

hemmet”, som kan ses som basen för de vardagliga aktiviteterna, och ”det stora hemmet”, 

som kan liknas med var den enskilde hör hemma, platsen för hennes ultimata återkomst. Med 

utgångspunkt från dessa synsätt, vad menar man med att integration är att skapa ett hem? Jag 

skulle vilja hävda, precis som Hollander (1991:31) uttrycker det - det hela beror på vad du 

menar med hem. Kan informanterna någonsin bli integrerade och skapa eller finna ett hem 
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med dessa definitioner? Jag vill säga att det också beror på. Om man med ett hem referat till 

”det lilla hemmet”, det vill säga en plats för ett vardagligt handlande, en plats man kan vila 

och skratta på eller en trygg plats lämpad för familjeliv, då är svaret sannolikt positivt. Men 

om man menar ”det stora hemmet”, det vill säga en plats där hon naturligt hör hemma och där 

själen emotionellt bäst vistas, är svaret mer tveksamt. Livet består förmodligen av en 

kombination av platser för det ”lilla” och ”stora” hemmet, och emigration syftar i grunden på 

att man förflyttar sig från en plats och kontext till en annan. För informanterna har denna 

förflyttning skett relativt sent, efter deras mest formativa år. En av informanterna beskriver sin 

resa på följande sätt;  

”Jag kom inte hit som ung, utan som gammal, i alla fall som yngre vuxen. Jag 

minns händelsen som mycket jobbig, vi fick ju lämna vårt hem med alla minnen 

väldigt fort. Och sedan när vi kom till Sverige försökte jag finna ett hem igen, men 

det gick liksom inte. Visst Sverige är bra, det är mitt hem, men det är inte mitt 

hem. Du vet, det som är mitt land, den sand jag var menad att gå på.”  

Informanten som yttrade det ovanstående citatet kan tolkas utrycka en bastant känsla av 

tillhörighet, och utrycker inte direkt någon form av rotlöshet, till skillnad från en annan 

informant som beskriver många olika platser för bosättningar under de formativa åren. 

Samma informant som i det ovanstående citatet fortsätter sitt resonemang som;  

”Jag kände mig så ensam när jag kom hit, jag verkligen längtade tillbaka. Jag vet 

att jag försökte ställa om hela huset som det var, du vet, möblerna, dofterna, 

maten med mera, Haha vet inte om jag är nostalgisk, men det är liksom en bit av 

mig själv som inte finns där längre, som jag försökte nå genom det, som inte går. 

Jag vet att jag också skrev massor av brev och använde TV:n, tittade på 

hemkanalerna, du vet. Varför? Det var på precis samma sätt, för samma känsla.” 

Här beskriver informanten att hen försökt återskapa sin hemmiljö av emotionella skäl. Ålund 

(1997:145) menar att detta beteende bland människor med invandrarbakgrund handlar om att 

återskapa och identifiera ett ursprungssammanhang, men även att upprätthålla en kontinuitet 

mellan förr och nu som är nära relaterat till behovet av förankring. Tsagarousianou menar att 

längtan ”hem” och användningen av framförallt media, kan upprätta sambandet och länken 
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mellan migranterna och hemlandet (Tsagarousianou 2004:56), som kan bidra till en minska 

känsla av ensamhet och en ökad känsla av sällskap (Wood och King 2001:161-164). De 

ageranden som informanten beskrev ovan kan ses som ett sätt att försöka finna ”det stora 

hemmet”. Precis som informanten redogör för försöker man att återställa och efterskapa 

hemmet, men ”som inte går”. Informanterna uttrycker även en viss frustration över 

omgivningens uppträdande till sitt eget och andras hem. Två av informanterna utrycker sin 

irritation på följande sätt;  

”Ibland känns det som att svenskarna, i alla fall några, inte vill att jag ska bo här. 

Sverige är ju deras hem, men även mitt, vi delar ju samma land, men ändå det 

känns som att jag är en objuden gäst som inte delar husets regler.” 

”Sverige är mitt hem, och ditt, och ditt hem, vi bor i samma hem, men du vill inte 

se mig som broder trots att vi kommer från samma hus!?” 

Informanterna utrycker här en stark känsla av vanmakt och besvikelse över hur man inte kan 

värna om hemmet och dess medlemmar. De tenderar nästan att uppleva sin situation som 

kränkande. Har man identifierat en plats eller ett sammanhang som sitt hem blir dess karaktär 

och berättelser till en förlängning av jaget, som även skall skyddas mot kränkningar. Hemmet 

blir både en påtaglig och en symbolisk arena för maktkamp om jagets gränser och identitet 

(Wolanik Boström 2005:285). Om platsen och konceptet hem utgör en plattform för 

identitetsförhandlingar, är dessa centrala att uppmärksamma och arbeta med när det gäller 

integration. Informanternas resonemang om hem handlar till stor del om att få och skapa en 

tillhörighet, en tillhörighet vars ramar baseras på sociala relationer och kulturella beteenden, 

som utrycks genom handlingarnas och tänkandets normer i vardagen. Identiteten hos gruppen 

och individen som anses tillhöra ett hem kan många gånger liknas med tillhörigheter av 

etniska grupper, som består av likartade komponenter. Däremot belyser diskussionen kring 

hem en mycket väsentligt sak - att integration handlar om mål och motiv. Vill man skapa ett 

hem beror det på vad man menar med hem. Skillnaden mellan synsätten ”det lilla hemmet” 

och ”det stora hemmet” är betydelsefullt när det gäller genomförande eller en analys av orsak 

och verkan. Det empiriska materialet har visat att ett skapande av ett hem är en 

identitetsprocess och att konceptet hem är en plattform där identitetsförhandlingar äger rum.  
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Identiteter som inträden 
Det absolut största och tydligaste området som dök upp under intervjuerna var uppfattningen 

att identiteter kan ses som ingångar till plattformar. Betydelsen av att ha faktorer som man kan 

dela med andra och fästa sina identiteter på framställer informanterna som en central del för 

tillhörighet och deltagande i samhället. Några av dem beskriver det på följande sätt;  

”Liksom jag gick ju min utbildning på universitetet utomlands och jag ville ju 

fortfarande använda mig av den när jag kom till Sverige, i början var det svårt, 

jag kände ju liksom ingen, men sedan när jag träffat andra som också studerat 

samma som jag, gick det så mycket lättare och man fick jobb, och sedan ett helt liv 

här med familj och barn.” 

”Det har självklart varit ensamt! Under många år fick jag inget arbete, du vet jag 

var arbetslös, så jag levde hemma och drack öl, och sedan gick det utåt, och jag 

visste inte vem jag var, och jag kände mig så ensam, övergiven och utanför, att jag 

var så utanför! Jag visste knappt vad Sverige var längre, eller mig själv för den 

delen. Men sedan vände det, och när jag fick jobb, och började träffa vänner, blev 

det lättare och nu har jag valt bra i livet igen, och jag tror det är viktigt att inte 

glömma sig själv, som jag gjorde” 

I dessa två citat kan vi följa samma diskurs och händelseutveckling. Båda informanterna 

berättar att de under tidigare perioder i livet inte hade något fundament som deras identitet 

kunde byggas på. De talar om en vilsenhet, ett utanförskap och i viss mån personlighetskris 

när deras karaktär ifrågasattes. Men detta stadium av tillvaron förändrades tack vare ett ökat 

socialt utbyte och en ökad interaktion på sociala och kulturella plattformar, så som 

sysselsättning. Identiteter skapas och utrycks genom relationer med andra och omgivningen 

inom olika ramar, förutsättningar och kontexter, det vill säga plattformar. Informanterna säger 

att om tillträden till kontexter inte existerar, eller finns tillgängliga, leder det till ett minskat 

socialt utbyte, vilken i sin tur skapar risker för, som en av dem utrycker det, att ”glömma sig 

själv”. Roberman menar att en marginalisering på samhälleliga arenor, som arbetslivet, alstrar 

vaga civila identiteter och hindrar utvecklingen av den enskilda migrantens känsla av 

tillhörighet till värdlandet och samhället. Roberman menar att om man levt i ett sådant 

utanförskap under en längre period finner individen sig själv, på sitt egna unika sätt, i ett 
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tillstånd av limbo, det vill säga en osäkerhet inom sig själva och en osäkerhet i förhållande till 

det land den lever i (Roberman 2013:16). Med utgångspunkt från Robermans resonemang 

handlar i praktiken integration om att finna eller skapa just dessa plattformar, så att den socialt 

och kulturellt utomstående kan börja interagera med andra. Under intervjuerna lyfter 

informanterna framförallt fram tre former av identiteter som är särskilt viktiga - språk, 

intressen och gemensamma värderingar.  

Plattformen språket 

Enligt informanterna är den absolut mest viktiga av dessa delar språket. Samtliga informanter 

redogör för språkets betydelse för integration. Det kunde bland annat låta på följande sätt;   

”Språk, jag måste verkligen säga språk, det är så viktigt, jag var ju typ 

handikappad när jag inte förstods var folk sa, jag tror inte att man kan, ärligt 

alltså, fungera om man inte kan prata med människor, eller förstå det de skriver. 

Det är ju liksom som om att någon har stängt ute en, fast de inte menar det. Fast 

när man lärt sig språket fungerar det så mycket bättre, då är du liksom 

välkommen, jag är inte alls lika stressad längre när jag gå på stan, och folk som 

du från början trodde var dumma kunde verkligen vara jättesnälla, med de 

upplevs inte lika obehagliga och svåra då” 

”Svenska är viktigt, om du inte kan tala bra svenska, kan du inte vara svensk, 

eller får vara det heller, men jag är ju liksom inte helt svensk, jag är ju också 

”blatte”, du vet, då bryter man, men liksom jag pratar ju bra om jag är på 

vårdcentralen eller i skolan, annars är man ju blatte och inte svensk. Pratar man 

inte ren svenska tänker nog folk, titta där en jävla utlänning, och så kan du inte 

prata med dem sedan, eftersom att de har en sådan där fördom om dig.” 

Att informanterna anser att det svenska språket har en stor betydelse när det kommer till 

integration är ett faktum. Utifrån dessa två citat kan vi identifiera flera olika subtila diskurser. 

Det empiriska materialet kan delvis bekräfta Mahmoods resonemang om att om man 

behärskar språket uppfattas man som såväl bildad som skötsam och pålitlig (2012:118). Den 

ovanstående empirin kan också tyckas illustrera Fullers (2007:105-106) resonemang kring 

språkets betydelse för identitetsutvecklingen. Hon menar, med utgångspunkt från LePage och 
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Tabournet-Keller (1985) samt Blackledge och Pavlenko (2001), att språkval används för att 

uttrycka och förhandla identitet. Fuller menar att den sociala identiteten inte nödvändigtvis är 

konstruerad kring faktorer som kön eller ålder, utan snarare något som är konstruerat genom 

diskurs. När grupper och kategorier (om)skapas och bekräftas, är den individuella 

tillhörigheten socialt konstruerad genom sin egna, och andras, språk och sociala beteende 

(Fuller 2007:105-106). Informanterna redogör även för att de använder olika former av språk 

beroende på kontext, en av dem utrycker det som;  

”Hahaha, nej, jag använder inte samma språk hemma eller på jobbet. Du vet, 

man kan inte vara vem som helst jämt och ständigt. Du vet på jobbet är jag den 

duktiga arbetstagaren, hemma den avslappnade farsan, och med mina vänner som 

jag kom hit med är jag invandrarkillen. Skulle jag snacka som jag gör på jobbet 

med dem skulle de undra - vad är det där för jävla fåne! Och förmodligen 

tvärtom, om jag skulle prata på jobbet som med dem.”  

Här redogör informanten för ett beteende då man beroende på sammanhang byter språkbruk 

för att spegla de rådande sociala relationerna. Liknande mönster har även identifierats i bland 

annat Kasselias Wiltgrens studie på ett gäng högstadieelevers språkbruk. Beroende på 

sammanhang och kontext artikulerade eleverna olika former av ordval, uttal och språkbruk. 

Elevernas (o)medvetna variation av språket kunde härledas till en förhandling kring de 

grupper och tillhörigheter de (inte) ville tillhöra och representera (Wiltgren 2014). Ett sådant 

beteende måste betecknas som en knivskarp balansgång i identitetsförhandlingen, då man 

spelar med en stor variation av multipla (värdeladdade) symboler och klassifikationer, med 

tillhörighet och social status som insatts. Anderson menar att om man väljer att använda vissa 

symboler i sitt språkbruk är det inte enbart en fråga om att söka vidare sociala tillhörigheter, 

utan det kan även tolkas och betecknas som ett avståndstagande från tidigare 

grupptillhörigheter (Anderson 2003:200). På detta sätt blir den varierande identifikationen 

inte enbart direkt kopplad till den absoluta omgivningen, utan även till mer distanserade 

relationer. Fuller menar att inom ett flerspråkigt samhälle kan identiteter förhandlas och 

utryckas genom språket och med verbal kommunikation. I en interaktion över- eller 

underkommuniceras vissa aspekter av identiteten. På detta sätt blir språkvalet en del i 

identitetsskapandet tillsammans med andra kommunikativa praktiker. Språket är förstås inte 

det enda sättet för sändarna och mottagarna att konstruera sina sociala identiteter, och i 
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slutänden är faktorn språket sammankopplat med andra kommunikativa praktiker i 

förhållandet och utförandet av identiteter (Fuller 2007:106-107). En av informanterna 

kontrasterar hur ett användande av andra kommunikativa praktiker skulle kunna gå till på 

följande sätt; 

”Du vet när man var liten, då jag var med mina kompisar, vi hade inte samma 

bakgrund och vi kunde inte samma språk, men det fungerade ändå, men man fick 

peka och göra miner istället, gestikulera liksom, och det funkade.” 

Denna informant utrycker att trots att man inte delar samma verbala kommunikativa plattform 

kan man ändå på ett fungerande sätt kommunicera med andra. Jag vill däremot hävda att man 

ska vara försiktig med att se språket som en marginell faktor i integration, eftersom att 

färdigheterna på det lingvistiska området tidigt kommunicerar tillhörigheter och identiteter. 

Att kunna använda sig av det huvudsakliga språket, som ofta utgör en övergripande plattform 

för interaktion i samhället, är centralt i det sociala samspelet med andra. Språket kan därmed 

anses vara nyckeln till frihet, självförsörjning och samhällsdeltagande (Dirie 2013:134), och 

således även integration.  

Plattformen intressen 

Nästa område som informanterna tog upp handlar om intressen. Hobbies måste anses vara den 

absolut mest vida kategorin när vi talar om segment av ens identitet, men dock inte att 

underskatta, då stor del av våra liv kretsar kring våra intresseområden, som vi ofta delar med 

andra. Några av informanterna resonerar kring sina intressen på följande sätt;  

”Musiken har verkligen hjälpt mig att komma in! Liksom när jag först kom hit var 

det så ensamt, men jag fann ganska snabbt till musiken. Där var jag ju liksom 

redan med, en i gänget liksom, och de var ju genom bandet som jag lärde mig 

svenska.” 

”Jag har ju flyttat omkring massor när jag var liten, min mamma och pappa var 

inte där så mycket men musiken hade jag alltid. Liksom vart man än kommer så 

gillar folk musik och man kan dansa, spela och sjunga tillsammans, musik gör 

folk glada, och är folk glada är det lättare att lära känna dem och få vänner.” 
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”Jag skulle verkligen säga att idrotten har hjälpt mig att komma in i samhället, 

liksom det är ju där som folk är som mig och det jag inte kunde från början, som 

man ska kunna i Sverige, du vet, då vi kunde skrattade åt det på träningarna.” 

Här kan vi se att informanterna säger att deras intressen har hjälpt dem i deras integration, 

genom att intressena, som utgör delar av deras identiteter, öppnar vissa plattformar för dem att 

integrera med andra människor och därmed kunna skapa och förhandla om en individuell och 

gemensam tillhörighet och identitet. Flera av informanterna använde tidigt sina intressen för 

att beskriva sig själva vid öppningsfrågan - ”vem är du?”. Om vi antar att intresse utgör en 

central del av vår identitet, öppnar det vida spektrumet av potentiella intresseområden 

mängder av plattformar för interaktion mellan människor, som annars kanske inte skulle haft 

ett socialt och kulturellt utbyte. Förslagsvis skulle stora intresseområden, som idrott, musik 

eller scouting, var betydelsefulla nycklar till att interagera med socialt och kulturellt 

utomstående. Detta eftersom att de berör många medlemmar i samhället, och att 

verksamheterna i grunden bygger på gemenskap, tillhörighet och sammanhållning. En ingång 

i föreningslivet, som bland annat informanterna antyder, skulle kunna utgöra utmärkta 

plattformar för människor att interagera och förhandla kring individens och gruppens 

identitet. På dessa plattformar förhandlar man de sociala och kulturella ramarna för kulturen 

och samhället, både på mikro- och makronivå. Därmed bör sådana plattformar anses vara 

betydande platser i processen för att kunna integreras socialt och kulturellt i samhället, och 

således skapa en gemensam identitet.  

Plattformen värderingar 

Ett annat område som betonades av informanterna är de möjligheter som gemensamma 

värderingar kan generera i integrationsprocessen. Bland annat talar informanterna om att de 

upplever en ökad förståelse och respekt för människor som man har delade värderingar med. 

Dels resonerar de kring att en gemensam historia eller bakgrund, skulle kunna leda till empati 

mellan människor. Det kunde bland annat artikuleras på följande sätt;  

”Du vet i och med att jag är invandrare, är det mycket lättare att umgås med 

sådana, de är liksom på något sätt som jag upplever de förstår mig bättre, vi 

har ju varit med om samma sak, vi har typ samma historia. Jag har enklare att 

dela saker med dem och de med mig.” 
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Den här informanten berättar att integrationsprocessen blir lättare om man delar samma 

historia, som då underlättar möjlighet till empati och socialt utbyte. Den delade historien kan 

anses vara en symbol för ett delat klassifikationssystem, som ligger till grund för 

kommunikationen i det mänskliga sociala samspelet. Den delade historien blir då en plattform 

där man sedan tidigare har gemensamma erfarenheter av och den kan, i relation med andra, 

också fungera som utgångspunkt för den nya kontexten. Ett annat område som genomsyrar 

informanternas berättelser kan associeras med gemensamma värderingar och personliga 

övertygelser. En informant resonerar enligt följande;  

”Om vi tänker tillbaka… jag minns när jag kom till Sverige, var religionen 

jätteviktigt! Jag kom snabbt in i församlingen som en broder och det känns 

verkligen som att de ser efter mig, liksom jag kan komma överallt i hela världen 

och jag har dem, genom Gud.” 

Här illustrerar informanten exempel på när personliga övertygelser och värderingar kan skapa 

en kontext där människor kan samverka. De delade uppfattningarna blir det fundament för de 

sociala och kulturella ramarna som utgör en distinkt grupp, vilket i sin tur tyder på ett 

gemensamt klassifikationssystem. Den empiriska diskursen i detta stycke tyder på att 

identiteter, i former av språk, intressen, bakgrund eller personliga övertygelser, kan fungera 

som ingångar till sociala plattformar där identitetsförhandlingar kan ske. Informanterna 

redogör flera gånger under intervjuerna för en att delade plattformar är viktiga faktorer i 

integrationen. En uppfattning som genomgående återfinns är uppfattningen om att ju fler 

faktorer som överlappar mellan dem själva och omgivningen desto lättare blir integrationen 

på plattformen. Två av informanterna beskriver det på följande sätt;   

”Lättast var… att de känner till England och tror sig veta mycket om kultur, och 

man har liksom ett stort utbyte redan, liksom gemensamma nämnare där, som man 

kan dela och umgås genom, och som man har gemensamt innan man själv skapar 

något personligt gemensamt med varandra”. 

”Jag skulle säga att tack vare att jag är som jag är, du vet, vem jag är, skulle jag 

säga att det har hjälpt mig att bli svensk. Jag är ju många saker, så det finns ju 

liksom många delar som kan överlappa med Sverige så att du kan komma in 
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någonstans. Och sedan när du varit där ett tag, blir mer överlappande, och man 

blir mer som människa.” 

Med utgångspunkt från detta skulle man kunna anta att integration premieras ju fler faktorer 

som bildar gemensamma plattformar för umgänge och interaktion mellan de ointegrerade 

parterna. Vega menar att en personlig interaktion på förslagsvis arbetsplatsen, skolan eller 

sportevenemanget ökar möjligheterna till att som individ (eller etnisk grupp) betraktas tillhöra 

samhället. Hon menar, med utgångspunkt från Diaz Barriga (2008), att upplevelsen av 

tillhörighet överförs genom de vardagliga upplevelserna och handlandet. Vega betonar att 

(etnisk) tillhörighet omfattar ett aktivt praktiskt och känslomässigt agerande i relation till 

situationens förväntade beteende (Vega 2012:200). Med utgångspunkt från att integration 

handlar om sociala och kulturella aspekter och ett (om)skapande av identitet och tillhörighet 

illustrerar informanterna genomgående olika kontexter där denna förhandling äger rum, där 

interaktion i vardagen beskrivs vara en förutsättning för identitetsförhandlingarna. I likhet 

med Sarav och Makowski kan vi sannolikt anta att processerna för social exkludering inte är, 

per se, uppbygga på dåliga materiella levnadsförhållanden, utan snarare på ett underskott av 

relationer, resurser och utrymmen för integration (Sarav och Makowski 2011:331). 

”Jag måste börja om” 
Informanterna tar i sina narrativ upp flera olika exempel på hur integration i praktiken kan gå 

till. Under detta stycke kommer vi att fokusera just på den aspekten. En av de viktigaste 

faktorerna handlar om informanternas upplevda behov av att ”omforma” sig själva. På 

följande sätt kunde det bland annat låta;  

”Jag behövde verkligen ”börja om” när jag kom till Sverige. Här fungerar det ju 

inte likadant som hemma, jag är ju inte samma person i Sverige som jag var 

hemma. Liksom, jag kan inte leva på gamla meriter och gammal kunskap, eller att 

mina föräldrar var omtyckta. Man fick liksom bara börja om och bli samma 

person jag är, fast på nytt” 

Informanten säger alltså att man behöver bli ”ett nytt jag” på grund av att ”här fungerar det ju 

inte lika dant som hemma”. Identiteten som man tidigare haft i en annan kontext, och utgjort 
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vem man var, ”räcker inte till” på den nya plattformen. De grundläggande parametrarna för 

vad som definierar någon i det sociala sammanhanget har förändrats och man måste då ”börja 

om” och upprätta en ny identitet, på den nya plattformen. Denna strömning har tidigare 

identifierats i andra studier så som Baileys. Han menar att immigranter kan känna ett behov 

av att ”omforma” sig själva när de möts av deras nya realitet av att vara den diasporiske andre. 

Ett sådant beteende skulle man kunna tolka som en förhandling och omvärdering av 

identiteter för att anpassa sig i relationen med (och till) det nya samhället (Bailey i Rydin och 

Sjöberg 2008:18). Just en sådan anpassning uppger informanterna äger rum i många skilda 

sammanhang. De kunde förslagsvis illustrera det så här;  

”Det är klart att jag inte kan bete sig på samma sätt i Sverige som jag kan med 

min familj utomlands. Det är ju liksom, som om, att man inte kan göra och säga 

allt här på samma sätt. Om vi ska jämföra med min familjs hemby skulle andra 

saker förväntas av mig, som jag inte skulle behöva svara på i Sverige. Och 

tvärtom, såklart! Du vet, man får ju liksom bara anpassa sig dit till där man är, 

man har ju till en början inget större val…”   

”Du vet, klart att jag inte alltid säger att jag är muslim, folk blir så obekväma då. 

Jag mins särskilt en gång när jag var på jobbkonferens och jag råkade säga något 

om att jag bad, och någon frågade, är du muslim!? och jag skäms ju inte riktigt 

så, men jag sa - ja. Då var det som om att alla backade ett steg och tittade 

konstigt på mig, sedan under den kvällen var det väldigt svårt att få till ett längre 

samtal med någon, utan de hittade ganska snabbt på en ny ursäkt för att slippa 

prata med mig. Det kändes verkligen dåligt. Så nu säger jag bara att jag är 

muslim om jag är säker på att det är okej, man vill ju liksom vara med. Men 

däremot kan man på andra platser få öppna armar om man säger att jag läser 

Koranen, liksom det är olika.” 

”Hahaha jag är verkligen en annan person hemma, typ jätteolik! Jag gör och 

beter mig verkligen olikt, där kan jag liksom leva ut!” 

Här kan vi illustrera en stark strömning bland informanterna. De alla utrycker att det 

förekommer olika diskurser och förhandlingar inom olika sammanhang och kontexter. De 
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skildrar att det finns underliggande klassifikationssystem, diskurser och utryck som man 

måste förhålla sig till, och som, i förhållande till den rådande kulturella tolkningsmodellen, 

identifierar vem du är. Informanterna påvisar även en klar uppfattning om att dessa sociala 

och kulturella ramar inte är stabila, utan förändras, och (om)förhandlas över tid. En informant 

beskriver det på följande sätt;  

”Men jag som varit här en stund märker en skillnad, jag menar, jag upplever att 

för 20 år sedan kunde du inte bete sig och göra som många i samhället gör, i alla 

fall inte på samma sätt.” 

Denna informant har identifierat att det sociala samspelet konstant förändras i takt med 

samhällets utveckling. Informanterna beskriver ovan att de upplevt att sociala sanktioner 

används och uttrycks på ”fel” områden och situationer, i relation till deras ursprungliga 

tolkningsmodell, baserat på ett annat kulturellt klassifikationssystem. Liknande strömning har 

bland annat identifieras av Gordon (2010). Han menar, med utgångspunkt från Anderson 

(1991), Hall (2002), Hornberger (2004), Norton (1997), Ong (1999) och Suarez-Orozco 

(2001), att transnationell migration kan producera komplexa och brutna identiteter. Detta 

genom att de senare identiteterna utmanar traditionella essentialistiska föreställningar, det vill 

säga begränsade och isolerade identiteter. I relationen med andra kan det då skapas en 

komplexitet, då man kan identifiera ”nya” fragmenterade, överlappande och motstridiga 

identiteter (Gordon 2010:4) Gregg följer Gordons resonemang och belyser att narrativ ofta 

visar på att själv-representativa system normalt består av multipla diskurser, det vill säga 

kontrasterande och motsägelsefulla identiteter (Gregg 1998:146). Följer vi de empiriska 

berättelserna ovan kan man urskilja denna diskurs då informanternas bild och tolkning av 

deras själv skiljer sig avsevärt från omgivningens. Mångfalden av identiteter, och faktorer 

som utgör dem, visar på att kultur inte bara fördelas, utan också att individer inte agerar som 

stabila punkter i integrationsprocessen, utan att de förändras över plattformens kontext. 

Snarare tyder mångfalden på volatilitet till både personlighet och kultur (Gregg 1998:148). 

Eftersom att identiteterna inom, och ramarna för, det sociala samspelet förändras beroende på 

sammanhangets medverkande, kan man precis som Andersson (2003) menar, anse att enbart 

immigranternas närvaro i Sverige skulle på sikt kunna generera en identifikation med 

svenskhet, förutsatt att tiden generar ett ökat inkluderande i det svenska, som sedan kan leda 

till de betraktas, av sig själv och andra, vara delaktiga i den föreställda gemenskap som 
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nationen (och dess kultur) utgör (Andersson 2003: 201). Eftersom att känslan av tillhörighet 

är en aspekt av en relation är det sannolikt att i takt med att individerna förändras, som 

omfattas av relationen, omformas också symboler och gränser för olika gruppers 

identifikation och tillhörighet.  

Utanförskap i gemenskap 
Det sista området som informanterna betonar handlar om deras upplevda själv. De menar att 

deras sociala och kulturella position, det vill säga egenskapen av att ha formats i en annan 

kontext, leder till en upplevd känsla av utanförskap, trots en gemenskap och tillhörighet i det 

svenska. Nästan alla informanter beskriver genomgående en känsla av begränsning, 

utanförskap och att inte kunna leva ut sig själva. Det kunde bland annat beskrivas så här;  

”Hur det känns nu… nu känns det väl liksom bra, jag är svensk och har ett liv här, 

men… det är liksom som om att Sverige inte räcker till. Liksom förutom kunde jag 

göra så många saker som jag inte kan här, eller om jag gör något för någon så 

betyder det inget” 

”Liksom jag har ett svenskt och ett utländsk jag, och det känns som att jag är mer 

än vad mitt svenska jag är”. 

”Jag är definitivt inte hundra procent svensk eller utländsk, jag är mer sjuttio, 

trettio. Men jag vet många som inte är så svenska som jag liksom, som inte kan 

bete sig i samhället eller bland folk och då får höra att de är jävla invandrare och 

så. Men för mig är det viktigt att tänka på att jag inte bara är svensk, det finns en 

annan del av mig också! Skulle jag tappa den delen skulle det försvinna något 

från mig.” 

Här lyfter informanterna fram en genomgående strömningen som tydligt återfinns i det 

empiriska materialet. De menar att den svenska plattformen, med alla dess diskurser och 

klassifikationssystem, inte räcker till för att förhandla och utrycka alla de identiteter som 

utgör vem de är, som det fanns möjlighet till att göra i tidigare kontexter. Därför menar de att 

trots att man på ett smidigt sätt kan använda och förhålla sig till den svenska kontextens 

sociala och kulturella plattform, och genom den ha en gemenskap, finns det aspekter av dem 
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själva som förblir dolda. Om man med termen ”svensk” menar hela ens identitet, värjer sig 

informanterna från att helt och fullt vilja identifiera sig till den grupperingen. Trots att man 

kan fylla stora delar av plattformen finns det områden som förblir orörda, som också, mer 

eller mindre passivt, definierar dem som personer. Kommentarer som ”för mig är det viktigt 

att tänka på att jag inte bara är svensk, det finns en annan del av mig också! Skulle jag tappa 

den delen skulle det försvinna något från mig.” är utifrån det antagandet inte oväntade. Inom 

gemenskapen, som utgörs av tillhörigheten till den svenska plattformen, upplever de ett 

utanförskap, eftersom att plattformens ramar och diskurser inte täcker hela individens jag. Att 

vara invandrare i Sverige, som under formativa perioder i livet formats under annorlunda 

kulturella kontexter, kan leda till en mer eller mindre påtaglig känsla av ett utanförskap i 

gemenskapen. Det gör att man, utifrån det perspektivet, sannolikt aldrig kommer att kunna 

uppnå en fulländad känsla av tillhörighet, gemenskap eller assimilation. Ovanstående 

resonemang kan återknytas till inledningen och den äldre herrens kommentar till Karl. För 

Karl handlade det inte om att nostalgiskt försvara sina tidigare kulturella värderingar, på 

bekostnad av dem svenska, utan snarare ”för att ladda batterierna”, som syftar på att få 

plocka fram och uttrycka dolda och undertrycka delar av honom själv, det han identifierar sig 

med, den han också är. Att uppleva ett utanförskap i gemenskapen är en genomgående 

strömning bland informanterna. Det handlar inte nödvändigtvis om att vilja upphöja sig själv, 

inte förstå eller inte akta de svenska sociala och kulturella plattformarna, utan mycket mer om 

humanitära mänskliga behov och rättigheter, om att ha behovet och möjligheten till att vara 

dem de är, det som den svenska plattformen inte kan ge.  

Empirisk sammanfattning 
Summerat har uppsatsen diskuterat första generationens immigranters perspektiv på identitet 

och integration. Uppsatsen har genomgående argumenterat för att se integration som en social 

och kulturell process, som antas leda till ett gemensamt kommunikationssystem och således 

en gemensam tillhörighet och identitet, på makro- och mikronivå.  

Ingången i det empiriska materialet var hur informanterna beskrev och identifierade sig själva 

på frågan - ”vem är du?” Utmärkande var att samtliga informanter framställde sig själva 

genom beteenden och sociala relationer. Att beskriva sig själv genom handlingar och 

symboler, som ännu inte har tillskrivits någon djupare innebörd, tyder på en (viss) 
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medvetenhet bland informanterna om att symboler inte tolkas på samma sätt i alla kontexter. 

Sammantaget vill informanterna i första hand definiera sin identitet på mikronivå, som individ 

i förhållande till signifikanta andra, och inte på makronivå, som förslagsvis genom kategorier 

som etnicitet eller medborgarskap. Ingången i det empiriska materialet dechiffrerar det faktum 

att identiteter, oavsett om de utrycks på makro- eller mikronivå, speglar realiteten att identitet 

(om)skapas i relation med andra. 

Nästa område som diskuterades var vad informanterna ansåg integration bör, och antas, leda 

till. Detta stycke gav belyste att om man ser integration som en social och kulturell process är 

faktorer förenade med social interaktion och identitet viktiga att bejaka. Informanterna 

presenterar på en enad front uppfattningen om att vem som klassificeras som svensk, eller 

inte, förhåller sig till sociala och kulturella aspekter snarare än praktiska och tekniska. Det 

framförs att ramarna för klassificeringen fluktuerar beroende på plattform och kulturell 

kontext. Vem som klassificeras som införlivad, eller inte, förhåller sig till olika platser i 

samhället, och kring skiftande ramar och faktorer inom det sociala och kulturella samspelet. 

Vilka dessa olika faktorer man primärt förhåller sig till framställs vara de som schematiskt 

anses vara dem som associeras med svenskhet, i social och kulturell mening. Svenskheten, 

som informanterna beskriver vara nära sammanknutet med beteenden och sociala relationer, 

kan betraktas som en beteckning för ett delat kommunikations-, klassifikations- och 

tolkningssystem bland gruppens införlivade. Vad som praktiskt tillskrivs innefattas inom varje 

enskild beståndsdel förfäktar det empiriska materialet varierar beroende på social och 

kulturell plattform, som mer eller mindre kan grundas på olika schematiska (subtilt) 

överenskomna föreställningar och faktorer. Detta område belyser att integration för den 

enskilde inte nödvändigtvis handlar om att placeras i samma administrativa register, utan att 

”finna ett sätt att vara med folk, liksom umgås på ett sätt som fungerar”. Under detta område 

framhåller man att integration är processen (genom socialisation) när man skapar ett delat 

kommunikation- och klassifikationssystem, som ligger till grund till att man som individ ska 

kunna verka obehindrat i samhället och interagera med andra.  

Nästföljande område berörde informanternas associationer mellan integration och ett 

skapande av ett hem. Detta avsnitt belyste att det handlar inte om ”hem” i termer av att få en 

”bostad” per se, utan om en känsla av hem, en tillhörighet. Känslan av att få en tillhörighet 

följer tidigare resonemang som pekar på att integration till stor del handlar om att skapa en 
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gemensam identitet, ett vi. Hemmet kan liknas vid en påtaglig och symbolisk arena för 

individens och gruppens identitetsförhandlingar. Under detta kapitel belyser informanternas 

narrativ en essentiell grundpelare i integrationsdiskursen, det vill säga mål(bild). Det 

empiriska materialet beskriver två synsätt  - ”det lilla hemmet” och ”det stora hemmet”. 

Beroende på vilket synsätt man förhåller sig till innebär (målet för) integration olika saker och 

resonemangen kring processen kommer att bära åt skilda håll. Detta område belyser explicit 

att när man diskuterar och talar om integration är det högst nödvändigt att definiera plattform, 

ramar och mål(bild) för att på ett värdigt och rimligt sätt kunna angripa komplexiteten. 

Påföljande kapitel dryftade informanternas syn på deras egna faktorer och förutsättningar för 

integration. Det empiriska materialet lyfte särskilt fram tre områden - språk, intressen och 

värderingar. Informanterna menar att dessa områden kan fungera som nycklar, det vill säga 

ingångar, till vissa plattformar i samhället. Det som karakteriserar dessa plattformar är att de 

är en kontext där social interaktion mellan människor kan ske. Genom det sociala samspelet 

på plattformarna skapas möjligheten till att (om)förhandla identiteter samt sociala och 

kulturella ramar, som ligger till grund för individernas självbild och det sociala samspelet på 

mikro- och makronivå. Informanterna utrycker även uppfattningen om att det finns en 

korrelation mellan goda förutsättningar för integration och mängden faktorer som överlappar 

mellan de skilda parterna. Informanterna menar att enbart genom att vara den du är, genom 

alla de faktor som definierar dig, och om du finner jämlikar, således kan ge dig ingångar i 

samhället och ett inträdde till kulturens sociala samspel. Desto fler inträden man har, och 

gränser man kan passera, ju lättare framstår integrationsprocessen att bli, för att identifieras 

som införlivad i (den rådande) gemenskapen. Däremot accentueras språket som en viktig 

faktor, som är svår att kompromissa med, eftersom att den är en så påtaglig faktor i relationen 

med signifikanta andra.  

Nästkommande kapitel berörde informanternas berättelser om känslan av att ”börja om” och 

funderingarna kring att vem man ”är” förhåller sig till olika plattformar. Genomgående styrker 

avsnittet uppfattningen om att identiteter är nära sammanknutet med relationer med andra, 

likväl antagandet om att integration är en social och kulturell process. Informanternas känslor 

över att tvingas ”börja om” och ”ombildas” kan härledas till bytet av modell för 

kommunikation, klassifikation och tolkningar av symboler, som används i samspelet med 

andra. Informanterna redogör för att man inte är samma person inom alla sammanhang och på 
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alla plattformar, eftersom ramarna och kategorierna för hur man förhandlar om identiteter 

varierar. Detta leder till man kan urskilja en diskurs i det empiriska materialet baserat på en 

upplevelse av att inneha fragmenterade, överlappande och motstridiga identiteter. Det medför 

att individen (och gruppen) inte kan ses som en stabil punkt i integrationen, utan som en pol i 

ständig omförhandling.  

Det avslutande empiriska kapitlet berörde informanternas beskrivningar av känslan av att 

tvingas ”börja om” och ”omforma” sig själva. Informanterna liknar detta som att de upplever 

ett utanförskap i gemenskap. Denna beskrivning kan härledas till att informanterna upplever 

att mer eller mindre många komponenter som utgör deras ”grundläggande” identitet inte kan 

utryckas på den svenska plattformen. Det empiriska materialet har tidigare argumenterat för 

att ramarna för de sociala och kulturella konstruktionerna kan variera. Med utgångspunkt från 

att modellerna för det sociala samspelet är uppbyggt genom ett komplext sammelsurium av 

faktorer, som (troligtvis) bygger på olika fundament, upplever informanterna att många delar 

av deras identitet förblir dolda. Detta medför en känsla av ett behov av att underhålla sina 

underkommunicerande identiteter för att ”inte glömma sig själv”, och återfå känslan av att 

man lever ärligt och riktigt mot sig själv. Känslan och behovet av att upprätthålla sin 

kulturella bakgrund handlar inte om att prisa sig själv, eller att inte respektera, eller förstå, de 

svenska sociala eller kulturella plattformarna. Upprätthållandet och känslan grundar sig på 

humanitära rättigheter och behov av att kunna få vara och känna att man är den man är. 

Avslutande diskussion 
I många sammanhang skildras integration som en homogeniserande process där de avvikande 

förväntas avskaffa sina divergerande drag. Denna uppsats kan ses som en kritisk kommentar 

till sådana antaganden. Det empiriska materialet visar snarare att integration handlar om en 

heterogen process, i avseendet att individer skall få tillgång och kunna verka på flera 

plattformar. Det empiriska materialet gör tydligt att de utomstående inte behöver avskaffa sina 

(avvikande) kulturella identiteter, utan istället behöver öka sin repertoar av dem. 

Homogeniteten i sammanhanget kan således framställas som (den ömsesidiga) upplevelsen av 

flera delade (relevanta) sociala och kulturella plattformar. Med utgångspunkt från att alla 

människor består av flertalet identiteter, som används och kommuniceras i förhållande till den 

rådande kontexten och plattformen, kan samma person upplevas som införlivad eller 
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utomstående på både mikro- eller makronivå, helt i relation med plattformens andra, och de 

sociala faktorer som tillhörigheten bygger på. Detta medför att samtliga människor som i 

någon situation kan anses vara införlivade i en kulturell gemenskap kan i någon annan 

likartad kontext, som eventuellt bara bygger på några få subtila skillnader, upplevas som 

utomstående. Detta innebär att skiftningarna bör ses som ett vanligt fenomen och att samtliga 

sociala individer laborerar med dessa sociala spel och förhandlingar. Antagandet om att man 

behöver minska sin reportrar av kulturella identiteter för att kunna ”integreras” anser jag är 

felaktigt. Det är genom kultur på olika plattformar som vi kommunicerar och gör oss mer eller 

mindre förstådda, och ju mer kultur som delas desto lättare kan man ur vissa perspektiv 

samordna sina och andras handlingar. Det kan räcka med minimala signaler för att, mot 

bakgrund av vad som förutsätts vara bekant, kommunicera förhållandevis invecklade 

budskap. Uppsatsen argumenterar snarare för att integration handlar om att knäcka de 

underförstådda koderna för det kulturella och sociala samspelet, på många olika plattformar i 

samhället. Det empiriska materialet exemplifierar en syn på att det man vill uppnå är hög 

indexikalitet, det vill säga den ömsesidiga upplevelsen av att ”jag vet, och jag vet att du vet, 

och jag vet att du vet att jag vet” vilka de sociala och kulturella ramarna och normerna är. När 

denna modell inte stämmer beskriver informanterna att det leder till kulturkrock, och det är 

den sociala otryggheten som kulturkrocken leder till som man genom integration har för 

avsikt att överbrygga. Hur detta överbryggande skall ske kan man tvista om, men integration 

handlar inte om att byta ut ett kulturellt samförstånd till ett annat, utan att få fler. Integration 

handlar om ett skapande av en identitet, och att kunna (sam)verka på sociala och kulturella 

plattformar. Att individer må inneha divergerande kulturella identiteter är inte ett hinder för 

integration, så länge avvikelsen inte återfinns på de grundläggande fundamenten för den 

sociala och kulturella plattformen, det vill säga att du aldrig hittar en plats för din(a) 

identitet(er). Divergens behöver inte i sig innebära ett hinder eller en motsättning, utan kan 

snarare ses som en fördel då det ökar den enskildes sociala kapital.  

Denna uppsats har skildrat en bild av integration som en kulturell och social process. Ett 

sådant antagande menar jag utmanar förhållningssätt och uppfattningar om att integration är 

”mätbart”, framförallt på makronivå. Med utgångspunkt från att integration är en kulturell och 

social process menar jag att det är bekymmersamt att bedöma om integration(en) är mer eller 

mindre ”lyckad”. Att kunna göra en sådan bedömning förutsätter att man bedömer data, i 

förhållande till en modell som baseras på vissa valda faktorer, gentemot en uttalad målbild. 
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För att på ett ödmjukt och verklighetsnära sätt kunna diskutera integrationen är det en 

förutsättning att man problematiserar komponenterna i resonemangen. Min upplevelse är att 

den breda diskursen kring integration består av ett sammelsurium av sociala och kulturella 

aspekter tillsammans med praktiska och tekniska. Att inte problematisera eller definiera 

komponenterna i diskursen menar jag komplicerar förutsättningarna och försvårar 

möjligheterna till att uppnå resultat som stimulerar verklighetsnära förhållningssätt och 

perspektiv. Problematiserar man inte komponenterna kan det förslagsvis leda till att man 

argumenterar för att sociala eller kulturella frågor uteslutande kan lösas genom praktiska och 

tekniska åtgärder. Praktiska åtgärder kan skapa plattformar för sociala och kulturella 

(identitets)förhandlingar, där de sociala eller kulturella frågor kan ”bearbetas”. Men ett 

medborgarskap leder inte per automatik till en social eller kulturell gemenskap. Det empiriska 

materialet exemplifierar tydligt att ramarna för vem som definieras som integrerad, eller inte, 

förhåller sig till sociala och kulturella aspekter, snarare än pratiska och tekniska. Precis som 

informanterna berättar varierar och förändras ramarna för det sociala och kulturella samspelet 

beroende på kontext, vilket komplicerar bedömningen om integrationen är (miss)lyckad. 

Denna föränderlighet medför att en individ i vissa sammanhang kan betraktas vara socialt och 

kulturellt integrerad samtidigt som att hon inte är det i andra. Kan man med utgångspunkt från 

denna mångfacetterade fluktuation överhuvudtaget tala om integration i termer av 

(miss)lyckad, utan att vara situationsspecifik på mikronivå? Sannolikt inte. Därmed menar 

jag, med utgångspunkt från denna uppsats, att man måste få en ökad ödmjukhet och 

medvetenhet om betydelsen och processen kring de sociala och kulturella faktorerna, för att 

således kunna nyansera hur integrationsprocesser kan se ut i praktiken. Utvecklar man inte 

diskussionen, och inte aktivt börjar reflektera kring de sociala och kulturella processerna, 

menar jag att det leder till att argument och lösningar mister sin realitetsförankring och blir 

simplistiska. Däremot som motvikt till detta resonemang, bör man problematisera och ha i 

åtanke att uttalanden som - ”integrationen är misslyckad” egentligen kan vara en kommentar, 

det vill säga en social sanktion, mot den rådande situationen eller utvecklingen av den sociala 

och kulturella ordningen, snarare än ett utryck för snäva perspektiv eller okunskap.  

Uppsatens empiriska material illustrerar att man måste förhålla sig till, och lära sig att 

använda, de plattformar som finns tillgängliga, på både mikro- och makronivå, för att kunna 

identifieras som integrerad och kunna (sam)verka i samhället. Men, som uppsatsen 

argumenterar för, om integration är en social och kulturell process, som har för avsikt att 
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skapa delade kommunikations- och klassifikationssystem, och således konstruera en 

gemensam tillhörighet och identitet, finns det ingen annan genväg än att interagera med de(t) 

kulturellt främmande. Integration handlar inte per se om assimilation, det vill säga att de 

kulturellt utomstående ska formas till majoritetsgruppen. På samma sätt som de socialt och 

kulturellt utomståendes identiteter och kommunikations- och klassifikationssystem utmanas, 

så utmanas även de socialt och kulturellt införlivades. Om man med integration har för avsikt 

att skapa ett socialt och kulturellt ramverk, som ska leda till en gemensam tillhörighet och 

identitet, är det inte en fråga om vad den ena eller andra (statiskt) är, utan ett ständigt 

föränderligt samspel mellan varandra. Min ingång i det empiriska materialet kan ha varit 

felaktigt. Det handlar inte om - ”vem är du?” det handlar om - ”vem blir vi?” 

Fortsatt forskning 
Under uppsatsarbetet uppkom det frågor som inte har inkluderats i uppsatsens avgränsningar, 

men som jag anser är oerhört intressanta att arbeta vidare med, och som skulle kunna utgöra 

intressanta komplement till denna uppsats, likväl som andra spännande ingångar i diskursen 

kring identitet och integration. 

En fundering som uppkom under uppsatsarbetet är - om man tillfrågar andra, tredje eller 

fjärde generationens invandrare, resonerar de då på samma sätt kring hem? Ärver de ”det 

stora hemmets” mystik eller upprättar de ett eget? Jag hävdar att det är under de mest 

formativa perioderna som en människas ”stora hem” definieras och inrättas. Jag är tveksam 

till att många andra, tredje eller fjärde generationens invandrare, som har socialiseras i 

Sverige under sina formativa perioder, skulle anse att deras ”stora hem” skulle finnas på en 

annan plats än i Sverige. Däremot är det sannolikt att de eventuellt skulle kunna ge svar på en 

religiös plattform som pekar på en transnationell eller utomvärldslig tillhörighet som fungerar 

efter samma parametrar som ”det stora hemmet”. Att undersöka detta ytterligare hade 

ytterligare nyanserat bilden kring integration som en stor identitetsförhandling.  

Någonting som jag skulle vilja ifrågasätta är antagandet att människor som personligen 

emigrerat, eller har nära släktingar som gjort det, skulle ha mer behov av att positionera sig på 

den sociala och kulturella kartan av grupptillhörigheter. Om vi antar att identitet och 

grupptillhörighet är en aspekt av en relation bör rimligtvis samma behov också återfinnas hos 
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den kulturella majoritetsgruppen, vars identitet (också) blir utmanad och behöver 

(om)förhandlas. Att byta perspektiv och intervjua människor tillhörande den kulturella 

majoriteten om deras erfarenheter och uppfattningar om identiteter i integrationsprocessen, 

hade varit ett ypperligt komplement till att nyansera diskursen mellan de kulturellt införlivade 

och utomstående.  

Informanterna redogör för att hemmet kan ses som en central faktor i integration som 

identitetsbyggande process. Med utgångspunkt från att identiteter (om)förhandlas i relation 

med signifikanta andra och omgivningen är det troligt att informanterna även anammar seder 

och bruk associerade med Sverige. Man kan reflektera över varför inte aspekten ”det svenska 

folkhemmet” genomsyrar informanternas material på ett mer tydligt sätt. Ingenstans i det 

empiriska materialet finner man förslagsvis kommentarer som ”i ett svenskt hem så…” eller 

”bor man i Sverige ska hemmet innefatta…” vilket minst sagt förbryllar mig. Det svenska 

folkhemmet har ju genom tid varit, och kanske är fortfarande, en betydande aspekt för den 

gemensamma svenska identiteten. I identitetsförhandlingen av den kollektiva bilden av det 

svenska hemmet, där mina informanter definitivt kan innefattas, förmodade jag att åtminstone 

några segment av diskursen skulle uppkomma, framförallt när vi diskuterade perspektiv och 

betydelsen av hem i integration, eftersom det svenska folkhemmet, för mig i alla fall, har ett 

starkt symbolvärde och skulle vara en naturlig faktor i diskursen. Att undersöka hur den 

kollektiva bilden av det svenska folkhemmet förhandlas och används i ett 

integrationsperspektiv tror jag kommer att kunna leda till några mycket intressanta och 

betydelsefulla ingångar för att nå en djupare förståelse om integration i Sverige.  

Eftersom att stora delar av uppfattningen kring vad som uppfattas vara svenskt, eller inte, 

förhåller sig till övergripande schematiska föreställningar måste det finnas mer eller mindre 

viktiga faktorer som reproducerar denna bild. Informanterna nämner förslagsvis olika former 

av medier som ett verktyg för att underhålla deras uppfattningar om sin kulturella tillhörighet 

och bakgrund. Att titta på hur och vilka faktorer som påverkar vilka former av grupperingar 

hade varit mycket intressant ur ett integrationsperspektiv då det kan leda till en ytterligare 

förståelse för hur och med vilka verktyg man ska arbeta med när man vill skapa en solidarisk 

identitet och gemenskap.  

!40



Källförteckning 

Abu–Lughod, Lila (1991) Writing Against Culture, I: Fox, Richard G. (ed)   
 Recapturing Anthropology. Working in the present, Santa Fe: School of American  
 Research Press. 

Agar, Michael H. (2008) The professional stranger, an informal introduction to ethnography, 
 Second edition, Emerlad Group Publishing Limited, Chippenham och Eastbourne. 

Alver, Bente Gullveig (1992) Ethical issues in folkloristic research, I: Kvideland, Reimund 
 (ed) Folklore Processed, Studia Fennica, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

Andersson, Åsa (2000) In medias res – om metod, makt och författarauktoritet, I: Hagström, 
 Ylva (red) Porträtt utan ram. Kön och sexualitet bortom strukturalismen, Lund: 
 Studentlitteratur. 

Andersson, Åsa (2003) Inte samma lika, identifikationer hos tonårsflickor i en multietnisk 
 stadsdel, Stockholm/Stehag, Brutur Östlings Bokförlag Symposion 

Anderson, Benedict (1991) Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of 
 Nationalism. London: Verso. 

Blackledge, Adrian och Pavlenko, Aneta (2001) Negotiation of Identities in Multilingual  
 Contexts. International Journal of Bilingualism 5(3):243-257. 

Blackwood, Evelyn (1995) Falling in Love with An–Other lesbian. Reflections on identity in 
 fieldwork, I: Kulick, Don & Willsón, Margareth (eds): Taboo. Sex, identity and erotic 
 subjectivity in  anthropological fieldwork, London: Routledge 

Bryman, Allan (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga 1. Malmö: Liber ekonomi  

Czarniawska, Barbara (1998) A Narrative Approach to Organisation Studies , London:  
 SAGE, Abu–Lughod,  Lila 1991: Writing Against Culture, I: Fox, Richard G. (ed)  
 Recapturing anthropology. Working in the present, Santa Fe: School of American  
 Research Press  

Diaz-Barriga, Miguel (2007) Distracción: Notes on Cultural Citizenship, Visual Ethnography, 
 and, Mexican Migration to Pennsylvania. Visual Anthropology 24(2):122–147. 

Dirie, Rahma (2013) We Need a Dream!, Carlson, Benny & Mohammed, Abdi-Noor (red.) 
 Somalier i Sverige - Mellan förtvivlan och hopp, Fores: Stockholm 

Emerson, R, Fretz, R och Shaw, L (2011) Writing Ethnographic fieldnotes, The University of 
 Chicago Press. 

Fetterman, David M. (2007).  Ethnography: step-by-step. 3. ed. London: SAGE 

 !41



Fuller, Janet M (2007) Language Choice as a Means of Shaping Identity, Journal of Linguistic 
 Anthropology, Vol. 17, Issue 1, pp. 105–129, ISSN 1055-1360, EISSN 1548-1395. 

Gordon, Daryl M. (2010) Disrupting the Master Narrative: Global Politics, Historical  
 Memory, and the Implications for Naturalization, Education Anthropology &  
 Education Quarterly, Vol. 41, Issue 1, pp.1–17, ISSN 0161-7761, online ISSN  
 1548-1492. DOI:10.1111/j.1548-1492.2010.01064.x. 

Gregg, Gary S (1998) Culture, Personality, and the Multiplicity of Identity: Evidence from 
 North African Life Narratives, Ethos 26(2)120-152. 

Gullestad, Marianne (1996) Everyday Life Philosophers. Modernity, Morality and  
 Autobiography in Norway, Oslo: Scandinavian University Press 

Gupta, Akhil & Ferguson, James (1997) Discipline and Practice: The ”Field” as Site,  
 Method,and Location in Anthropology, I: Gupta, Akhil & Ferguson, James (eds):  
 Anthropological Locations. Boundaries and Grounds of a Field Science , Los Angeles: 
 University of California Press 

Hall, K (2002) Lives in Translation: Sikh Youth as British Citizens. Philadelphia: University 
 of Pennsylvania Press. 

Hollander, John (1991) It all depends. Home, a place in the world, Social Research 58(1)  
 Spring. 

Hornberger, N.H (2004) 2004 The Continua of Biliteracy and the Bilingual Educator:  
 Educational Linguistics in Practice. International Journal of Bilingual Education and 
 Bilingualism 7(2):155–171 

Jaffe, Alexandra (1993) Involvement, Detachment och Representation on Corsica, I: Brettell, 
 Caroline B. When They Read What We Write. The Politics of Ethnography, London: 
 Bering & Garvey 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund:  
 Studentlitteratur AB. 

LePage, R.B och Tabuuret-Keller, Andreé (1985) Acts of Identity: Creole-Based   
 Approaches to Language and Ethnicity. Cambridge:Cambridge University Press. 

Magat, Ilan (1999) Israeli and Japanese Immigrants to Canada: Home, Belonging, and the 
 Territorialization of Identity, Ethos 27(2):119-144. 

Mahmood, Qaisar (2012) Jakten på svenskheten, Natur & Kultur: Stockholm 

Martinsson, Lena (1996) Komplexitet och likhet. Det mångtydiga talet om kön, I: Lundgren, 
 Britta, Lövkrona, Inger & Martinsson, Lena: Åtskilja och förena. Etnologisk forskning 
 om betydelser av kön , Stockholm: Carlssons 

!42



Nationalencyklopedin (2016) Integration, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/
 integration, hämtad 2016-06-21 

Norton, Bonny (1997) Language, Identity, and the Ownership of English. TESOL Quarterly 
 31(3):409–429. 

Ong, A (1999) Flexible Citizenship: The Cultural Logics of Transnationality. Durham, NC: 
 Duke University Press. 2003 Buddha is Hiding. Berkeley: University of California 
 Press. 

Roberman, Sveta (2013) All That is Just Ersatz: The Meaning of Work in the Life of  
 Immigrant Newcomers, Ethos, Vol. 41, Issue 1, pp. 1–23, ISSN 0091-2131, online 
 ISSN 1548-1352. 

Rydin, Ingered och Sjöberg, Ulrika (red.) (2008) Mediated crossroads: identity, youth culture 
 and ethnicity: theoretical and methodological challenges. Göteborg: Nordicom. 

Sarav, Gonzalo och Makowski, Sara (2011) Social Exclusion and Subjectivity: Youth  
 Expressions in Latin America, The Journal of Latin American and Caribbean  
 Anthropology, Vol. 16, No. 2, pp. 315–334. ISSN 1935-4932, online ISSN 1935-4940. 

Suarez-Orozco, M (2001) Globalization, Immigration, and Education: The Research Agenda. 
 Harvard Educational, Review 71(3):345–365. 

Suleimani, S (1998) Exile and creativity: signposts, travellers, outsiders, backward glances. 
 Duke: University Press. 

Tsagarousianou, Roza (2004) Rethinking the concept of diaspora: mobility, connectivity and 
 communication in a globalized world, Westminster papers in communication and  
 culture vol 1(1):52-65. 

Vega, Sujev (2012) The Politics of Everyday Life: Mexican Hoosiers and Ethnic Belonging at 
 the Crossroads of America, City and Society, Vol 24, Issue 2, pp. 196-217, ISSN  
 9893-0465. 

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer, inom humanistisks-samhällsvetenskaplig 
 forskning, Vetenskapsrådet, Stockholm, ISBN: 91-7307-008-4, (PDF) 

Wiltgren, Layal Kasselias (2014) Stolt: om ungdomar, etniciteter och gemenskaper. Diss.  
 Linköping: Linköpings Universitet 

Wolanik Boström, Katarzyna (2005) Berättande liv, berättad Polen: en etnologisk studie av 
 hur högutbildade polacker gestaltar identitet och samhälle. Institutionen för kultur 
 och medier. Print och Media: Umeå Universitet, ISBN: 917305822, ISSN: 11036516  

Woods, N och King, R (2001) Media and migration: An overview. In R. King & N. Wood 
 (Eds.), Media and migration: Constructions of mobility and difference (pp. 1–22). 
 London: Rutledge 

 !43

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/


Ålund, A (1997) Multikultiungdom. Kön, etnicitet och identitet. Studentlitteratur: Lund

!44


