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Abstract 

 

Authors: Bengtsson, Erik & Andersson Samuel 

Title: Entrance into the labor market – A study of experiences from the integration process  

Supervisor: Harrysson, Lars 

Assessor: Sandgren, Mikael 

 

The aim of this study was to explore experiences of motivation during the entry to the labor 

market from first generation immigrants. This study is empirically based on stories obtained 

from unstructured interviews with six people. These individuals have experienced migration to 

Sweden and established themselves in the labor market. José Alberto Diaz’s (1993) 

individualistic theoretical framework and Riyadh Al-Baldawi (2014) concept “The phase of 

recipient country” was used to analyse the material. The conclusion was that it seems to be a 

dynamic relationship between languages, social contexts and work. The language spoken of the 

individuals seems to develop with the entry of the labor market. The social context seems to 

increase in the same way, which could be interesting for further discussion. A further 

conclusion based on the material was the importance of an early entry into the labor market or 

internship in a work environment, which seems to increase integration variety of areas.  
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Förord  
 
Innan den egentliga uppsatsen tar sitt avstamp vill vi tacka några personer. Utan dessa personer 

hade vi inte haft möjlighet att skapa denna slutprodukt. Vi vill i första hand tacka vår handledare 

Lars Harrysson som väglett oss och motiverat oss till att genomföra denna studie. Ett flertal 

intressanta möten med Lars har gett oss inspiration till att genomföra denna uppgift. Vi vill 

även tacka en viss fru som under höstens stått ut med en man som lagt större delen av dagarna 

på Campus Helsingborg och stöttat under tuffa perioder. Sist men inte minst vill vi tacka de sex 

personer som ställt upp för intervjuer i denna studie. Det har varit intressanta samtal som nu 

kommit att ligga till grund för denna studie och uppsats.  
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Problemformulering 

Ur ett historiskt perspektiv har Sverige gått från att under 1800-talet varit ett land med en 

befolkning som utvandrar till andra länder för att söka lycka (Rauhut, 2007), till att idag vara 

ett land med en ökande befolkning: 2015 migrerade 134 240 personer till Sverige (SCB, 2016). 

Skälen till att flytta till Sverige har genom tiderna varierat. Under 1960- och 1970-talet 

immigrerade individer för att erhålla ett arbete; idag handlar det i högre utsträckning om 

skyddsskäl (Bevelander, 2007). Sysselsättningsgraden för gruppen migranter har gått från att 

vara jämställd med inhemska svenskar till att 2002 ha sjunkit. Detta förklarar Bevelander mot 

bakgrund av att just skälen till flytt och av en förändrad arbetsmarknad där tillgängligheten till 

enklare arbete är lägre. Detta är problematiskt eftersom det är viktigt både ur samhällssynpunkt 

och för individen att gruppen utrikesfödda i den svenska befolkningen ges möjlighet till ett ökat 

deltagande på arbetsmarknaden (SCB, 2014). 

 

Diaz (1993) menar att integration delvis handlar om individens val, choosing integration. För 

att ha möjlighet till att göra detta val krävs det dock motivation (Revstedt, 2014). Abbasian 

(2004) visar i resultatet från sin studie att motivet till att starta eget företag för att komma in på 

arbetsmarknaden ligger i personlig utveckling. Personlig utvecklingen är, enligt Revstedt 

(2014), en förutsättning för motivation. Al-Baldawi (2014) menar att bristande språkkunskaper 

och avsaknad av erfarenheter försvårar möjligheterna till inträdet på arbetsmarknaden. Detta, 

konstaterar han, kan leda vidare till upplevelsen av lägre status och i förlängningen till minskad 

motivation att fortsätta sträva mot arbetsmarknaden. Lewin (2001) är inne på ett liknande 

resonemang och menar att individer kan vara benägna att inte ta enklare arbeten mot bakgrund 

av att det skulle minska deras status. Detta sätt att resonera på kan alltså minska motivationen 

hos individen att ta enklare arbete. 

 

Diaz (1993) definierar integration i sju integrationsområden (samtliga sju presenteras i 

teoriavsnittet). Tre av dessa är kommunikativ integration, social integration och ekonomisk 

integration. Tam och Page (2016) menar att språket, vilket innefattar den kommunikativa 

integrationen, är en viktig del för individens möjligheter att genomföra inträdet på 

arbetsmarknaden. Detta konstaterar även Abrahamsson (2008) som betonar att strukturen i det 

svenska språket är en svårighet för andraspråkstalare. I sken av detta blir det av intresse att ta 

del av hur migranter tar till sig det svenska språket. Rooth (1999) menar att en 

introduktionsutbildning utan praktik kan bli fruktlös. Detta beror inte minst på att praktik kan 
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fungera som ett verktyg för att lära sig språket och inte bara för att skapa arbetslivserfarenhet 

(Sandwall, 2010). Det andra integrationsområdet, social integration är tätt förankrat med 

inträdet på arbetsmarknaden och kontakten med kollegor. Vikten av att ingå i ett socialt 

sammanhang består bland annat i att det kan vara gynnsamt för individen vid inträdet på 

arbetsmarknaden (Kalter & Kogan, 2014). Detta är även något Al-Baldawi (2014) presenterar, 

han konstaterar nämligen att en individ som ingår i ett marginaliserat socialt sammanhang eller 

inte ingår i ett socialt sammanhang har sämre förutsättningar till anpassning i det nya landet.  

Den ekonomiska integrationen, alltså inträdet på arbetsmarknaden, har genom tidigare 

forskning visat sig vara ytterst relevant för etableringen i det nya landet (Lewin, 2001) men är 

även förankrad med de svårigheter presenterade ovan. Att genomföra den ekonomiska 

integrationen har även visat sig vara fördelaktigt för integration på övriga områden (Diaz, 1993). 

 

Utifrån ovanstående resonemang om integrationsprocessen med utgångspunkt i kommunikativ-

, social- och ekonomisk integration blir det av värde för socialarbetare att få möjlighet att ta del 

av hur migranter upplevde sin motivation till att träda in på arbetsmarknaden. Det handlar alltså 

om upplevelser hämtade från individer som har flyttat från ett land till Sverige, individer som 

fullföljt integrationsprocessen och inträdet på arbetsmarknaden. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka första generationens invandrares upplevelser av 

motivation i förhållande till inträdet på arbetsmarknaden.  

 

Hur framhålls språkkunskaper? 

Hur lyfts sociala sammanhanget? 

Hur återspeglas strävan mot ekonomiskt självförsörjande? 
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Metod 

Summerat förfarande 

Denna studie bygger empiriskt på sex stycken, kvalitativa, ostrukturerade intervjuer. Kvalitativ 

metod används mot bakgrund av att studiens intresse är att på ett djupare plan ta del av 

berättelser och upplevelser från integrationsprocessen. Intervjuerna kom således att betraktas 

som livsberättelser där en del av intervjupersonernas liv lyftes fram i rampljuset (Öberg, 2015). 

Urvalet för denna studie består av en heterogen grupp människor, vilket medför att vi med en 

kvalitativ metod får möjligheten att förstå berättelserna utifrån intervjupersonernas kontext och 

miljö (Bryman, 2011). 

 

Möjligheter och begränsningar med kvalitativ intervju 

Kvalitativ intervju har flera fördelar. Den är tidseffektiv på så vis att det rör sig om ett samtal 

mellan intervjuare och intervjuperson, kunskapskällan (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att kvalitativ intervju lämpar sig i forskning med syfte att 

förstå världen utifrån intervjupersonernas synvinkel. Detta är något som är tätt förankrat med 

denna studie som har som syfte att undersöka första generationens invandrares upplevelser av 

motivation under integrationsprocessen. Vår förhoppning var att genom intervjun erhålla den 

specifike intervjupersonens berättelse om sina upplevelser av integrationsprocessen (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015; Bryman 2011). Detta ser vi som en fördel med den kvalitativa 

intervjun, där vi får ta del av de subjektiva upplevelserna, vilka utgör den bärande pelaren i 

denna studie. 

 

Vi ser även begränsningar med det valda tillvägagångssättet. Insamlad empiri från varje enskild 

individ samlas in under ett samtal, i ett unikt sammanhang vilket innebär att vissa delar av 

berättelsen framhålls och andra hamnar i skuggan (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Det 

har även lyfts fram kritik mot den kvalitativa intervjun i form av att intervjupersoner kan ha en 

dold agenda (Ibid). Även om vi inte har anledning att tro att intervjupersonerna direkt ljuger så 

kan det möjligen finnas agendor som vi inte är medvetna om. Utöver detta finns det även skäl 

att vara kritisk mot relationen mellan intervjuare och intervjuperson. Denna i sig kan ha en 

inverkan på resultatet i intervjun. Ett exempel på detta hade kunnat vara om intervjupersonen 

anpassar sig efter vad denne tror att vi som intervjuare vill höra, vilket kan ge ett missvisande 

resultat (Kvale & Brinkmann, 2014).  
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Mot bakgrund av de möjligheter och begränsningar som vi lyfter fram med den valda metoden 

vill vi redan nu påpeka att studien inte har möjlighet till, eller för avsikt att generalisera mot en 

större population. De slutsatser som presenteras under analys och empirisk presentation ska 

inte övertolkas utan betraktas för vad de är: En analys av upplevelser från sex stycken individer 

via deras berättelser. 

 

Att genomföra en ostrukturerad intervju  

Att förbereda sig inför en ostrukturerad intervju upplevde vi som utmanande. Vi hade, genom 

tidigare forskning, skapat oss en förförståelse där en påverkan på materialet var ofrånkomligt. 

Genom att vi använder den ostrukturerade intervjun reducerar vi risken påverka genom vår 

förförståelse. Detta underlättade denna balansgång betydligt för oss, då vi inte hade teman att 

förhålla oss till, vilka hade varit baserade på just förförståelse. Vi utgick istället ifrån en öppen 

fråga där vi bad intervjupersonerna att berätta om sin process, från ankomst till Sverige, till 

inträdet på arbetsmarknaden (se PM i bilaga 2). Vidare i samtalet ställde vi öppna följdfrågor 

(Se Bilaga 2), grundade i vad intervjupersonen redan berättat om. Genom att enbart visa intresse 

för vad intervjupersonerna själva valt att berätta tänker vi oss att vi begränsar förförståelsens 

påverkan i insamlingsögonblicket. Detta är även ett sätt att skapa flexibilitet och reagera på 

sådant som intervjupersonen framhåller som viktigt (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 

2014). Vilket också var följdfrågornas syfte. Det ska dock poängteras att vår förhoppning var 

att intervjupersonernas utsagor skulle bestå av en så fri redogörelse som möjligt, utan vår 

inblandning. Tanken var att vi kunde ställa dessa följdfrågor om det skulle falla sig som så att 

intervjun avstannade. Det visade sig efter de första intervjuerna vara lättare sagt än gjort. För 

att erhålla ett flyt i samtalet behövde vi precisera frågorna ytterligare genom att anknyta till det 

som intervjupersonerna sagt. Detta gjordes med en strävan att ställa öppna och icke ledande 

frågor, ett exempel på hur en sådan fråga var utformad är: Skulle du vilja berätta mer om din 

praktikplats?  

 

Vi förberedde oss även genom att konstruera en samtyckesblankett (Se Bilaga 1) i enlighet med 

de forskningsetiska kraven (Bryman 2011; Kvale & Brinkmann 2014; Vetenskapsrådet 2017). 

Denna blankett bestod av information om syftet med studien samt att intervjupersonen när som 

helst kan avbryta intervjun utan att ange skäl (Se Bilaga 1). I förberedelserna ingick även en 

kontroll av att inspelningsinstrumentet, i form av ljud, som vi skulle använda vid intervjun 

fungerade. Vår strategi med inspelningsinstrumentet låg i att avdramatisera det och lägga så lite 
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fokus på instrumentet som möjligt. Detta gjordes med en förhoppning om att det inte skulle 

störa intervjun utan snarare falla i glömska, vår upplevelse var att så var fallet. Som komplement 

till inspelningsinstrumentet användes anteckningsblock, vilket användes för att ha möjligheten 

att följa upp trådar i samtalet. Då detta inte användes i hög utsträckning upplevde vi inte heller 

att detta störde intervjun.   

 

De personer som ingick i studien och hur vi fick kontakt 

I denna studie använde vi oss av målstyrt urval i form av snöbollsurval (Bryman, 2011). Rent 

praktiskt kontaktade vi en organisation med en kontakt till olika invandrarföreningar. Vi 

skickade ut ett introduktionsbrev (Se Bilaga 3) med en förfrågan om organisationen kunde vara 

behjälplig i kontakten med intervjupersonerna. Denna organisation kom sedan att förse oss med 

fyra stycken intervjupersoner. Fördelen med att använda en så kallad gatekeeper, likt denna 

paraplyorganisation, är att vi på ett effektivt sätt kunde efterfråga intervjupersoner som matchar 

studiens kriterier (Ibid). De kriterier vi utgick ifrån var: Vuxna personer, som idag har ett arbete, 

som är första generationens invandrare och som flyttade till Sverige utan att ha ett arbete. 

 

Denna studie intresserar sig för individens berättelse och därmed stod och föll inte urvalet med 

om intervjupersonerna kom från en och samma gatekeeper. Efter att vi genomfört de fyra första 

intervjuerna fann vi att berättelserna började likna varandra. Två intervjupersoner hade flyttat 

till Sverige under 1989 och två under 2014. Vi såg även att samtliga intervjupersoner erhållit 

en akademisk utbildning innan de flyttat till Sverige. Mot bakgrund av detta och Brymans 

(2011) resonemang om att en snöboll kan ge lika intervjupersoner, tog vi beslutet att byta 

snöboll och kom då i kontakt med en femte intervjuperson. Detsamma gjordes för att komma i 

kontakt med en sjätte intervjuperson. Vi vill mena att denna navigering bort från gatekeepern 

gjorde att vi erhöll berättelser som berikade det empiriska materialet. Varje individ har dock en 

egen historia som gör just denne specifik och vi kommer aldrig få veta om navigeringen mot 

nya intervjupersoner var orsaken till att det empiriska materialet fick nya nyanser. 

 

Vi hade i urvalet ingen ambition om någon specifik könsfördelning, då intresset låg i 

individuella berättelser. Vi finner dock det relevant att lyfta könsfördelningen i denna studie, 

vilken kom att bli fördelad till hälften kvinnor och hälften män.  
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Våra upplevelser av intervjutillfällena 

Reflektionen kring den första intervjun tog sin start innan intervjun började; Vilka kläder ska 

vi ha, hur ska vi agera, var några av de funderaringar vi hade. Utifrån detta betonade vi följande: 

bemöt intervjupersonen med respekt, visa att det är intervjupersonen som står i första rummet, 

lyssna och var nyfiken. Valet av kläder föll på att ha så vardagliga kläder som möjligt, både för 

att de skulle vara bekvämt för oss men kanske framförallt för att utstråla ett lugn: Stickad tröja 

och jeans föll klädvalet på. 

 

Under intervjutillfället upplevde vi svårigheter med den ostrukturerade intervjun. Vi skulle vilja 

likna intervjusituationen med en spiral där intervjuaren och intervjupersonen inledningsvis lär 

känna varandra. Detta innebar att intervjupersonen kort redogjorde för den efterfrågade 

tidsperioden. Vid detta tillfälle insåg vi fördelarna med att använda två intervjutillfällen, ett där 

intervjuaren och intervjupersonen lär känna varandra och ett där själva undersökningen 

genomförs (Kvale & Brinkmann, 2014). Det vi stod inför var att genomföra båda dessa faser 

under ett tillfälle då tidsbrist gjorde att vi inte hade möjlighet att förändra förfarandet. Spiralen 

gick från att vara stor och svepande till att bli mer detaljerad allt eftersom intervjun fortskred, 

där vi genom att vara intresserade och nyfikna ställde följdfrågor som: berätta mer om? Vilket 

resulterade i att samtalet, som varade i ca 50 min, blev än mer detaljerat. Även om ytterligare 

ett intervjutillfälle hade kunnat ge mer ingående redogörelser, så vill vi ändå lyfta fram hur 

intressant det var att ta del av dessa livsberättelser. Framförallt vad intervjupersonerna själva 

valde att lyfta fram i berättelsen.   

 

Makt i förhållande till intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas respektive arbetsplats och i intervju nummer 

sex i dennes hem. Vår upplevelse av detta är att intervjupersonerna kände en viss trygghet i att 

de själva fick välja plats för intervjun vilket innebar att vi som intervjuare befann oss på deras 

arena. Skau (2007) är inne på ett liknande resonemang och menar att ett besök på individens 

territorium ofta är av en informell och lättsam karaktär, där ett samtal ofta får en mer vardaglig 

karaktär. Med detta vill vi inte på något sätt dölja den maktobalans som inte sällan ses förbi i 

en kvalitativ intervjusituation (Kvale & Brinkmann, 2014). Skau (2007) menar vidare att det är 

ett möte på den enes territorium men på besökarens premisser. Utifrån dessa resonemang är det 

vi intervjuare som bestämmer premisserna och därmed vi som besitter en stor del makten. Det 

som vi tidigare presenterat som en inledande ”lära känna” fas, där intervjupersonerna 
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inledningsvis redogör kort för integrationsprocessen, skulle även kunna tolkas som en 

motreaktion i förhållande till den existerande maktobalansen i intervjusituation (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Om så är fallet rör det sig alltså inte om en ”lära känna” fas, utan om att 

maktobalansen påverkar intervjupersonen. Denna motreaktion skulle kunna leda till att 

information undanhölls eller att intervjupersonen valde att tala runt ämnet (Ibid).  

 

Ur ett intersektionellt perspektiv (Mattsson, 2015) finns det även möjlighet att problematisera 

oss och vårt förhållande till intervjupersonerna. Vi båda är män, födda i Sverige och har, eller 

åtminstone snart har, en högskoleutbildning. Detta skulle ur ovannämnda perspektiv framhålla 

oss som individer med en hög maktfaktor i relation till intervjupersonerna. Vi är och var 

medvetna om denna maktobalans varför vi 1) valde att vara en intervjuare per tillfälle och 2) vi 

valde att agera på deras arena. Vi menar inte att vi eliminerar maktobalansen men vi är 

medvetna om den, reflekterar och agerar utifrån detta. Det bör även tilläggas att ålder även 

spelar in i det intersektionella perspektivet. Samtliga intervjupersoner var av högre ålder än oss 

vilket skulle kunna vara en maktfaktor i deras favör. Vårt intresse för deras specifika berättelser 

anser vi även ökar makten hos intervjupersonerna då vi som intervjuare står handfallna utan 

dem. 

 

Bearbetning av materialet  

Vi valde att använda ett och samma tillvägagångsätt vid bearbetning av vårt intervjumaterial. 

Efter att intervjun var genomförd använde vi det inspelade materialet för att genomföra en 

transkribering. Detta skedde under samma dag och av den person som genomfört intervjun. 

Dessvärre gjorde detta tillvägagångssätt att viss data i form av kroppsspråk och betoningar gick 

förlorad då vi enbart hade ljudinspelning och till viss del anteckningar att förhålla oss till. Dagen 

efter lästes transkribering igenom av oss båda. Efter detta genomfördes en första kodning för 

att lära känna materialet. Den första kodningen genomfördes på whiteboard (Se Bilaga 4) där 

vi strukturerade materialet efter vad vi, utan att applicera teori, fann intressant. För oss låg det 

intressanta i om det var något intervjupersonen pratade mycket om, la betoning på eller återkom 

till. Vidare fördes samma resonemang intervjupersoner i mellan, finns det några gemensamma 

upplevelser som intervjupersonerna lägger betoning på eller väljer att berätta mer om? De 

gemensamma nämnare som då framkom ur materialet var främst de frågeställningar som denna 

studie vilar på. Ett annat centralt område som framkom utöver detta var individernas 

resonemang kring mötet med det nya samhället. Även om vi tillmätte detta område en  betydelse 
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var vi tyvärr tvungna att avgränsa oss från detta då utrymmet i uppsatsen inte räckte till. Vid 

tidpunkten för denna kodning hade vi visserligen genomfört en kunskapsöversikt som troligen 

redan i detta läge spelade in på kodningen efter vad vi ansåg vara relevant. Vidare analys av 

materialet genomfördes med stöd av Diaz (1993) integrationsteori och Al-Baldawi (2014) 

begrepp hemlandsfasen, transferfasen och mottagarlandsfasen. Vilket framgår i vår analys och 

presenteras under teoretisk inramning och perspektivsättning.  

 

Trovärdigheten i studien 

Våra intervjuer genomfördes med en ambition om att de skulle vara helt ostrukturerade. Vi hade 

inte för avsikt att erhålla generaliserbar data och därför blir det något fruktlöst om vi mäter 

studiens relevans utifrån kvantitativa begrepp såsom validitet och reliabilitet (Bryman, 2011). 

Vi kommer därför att diskutera kvalitén i vår studie genom Guba och Lincolns (1994) modell 

av Trovärdighet och Äkthet. Denna modell utgår från fyra begrepp: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. 

  

Vi eftersträvar trovärdighet i vår studie genom att förhålla oss till de existerande 

forskningsreglerna. Trovärdigheten i intervjupersonernas utsagor blir i sin klaraste form 

trovärdig då det är deras beskrivning av verkligheten som berättas (Guba & Lincoln, 1994). 

Kritik kan dock riktas mot oss då vissa följdfrågor under intervjuerna övergick i en mer sluten 

karaktär. Detta anser vi däremot inte vara ett stort bekymmer för trovärdigheten då följdfrågor 

ställdes på områden som intervjupersonerna redan berättat om. I analysen kommer du som 

läsare se att vi förankrar våra resonemang med teori och tidigare forskning. Vi har, på grund av 

tidsbrist, tyvärr inte haft möjlighet att öka trovärdigheten genom respondentvalidering.  

 

Överförbarhet tar vi hänsyn till genom att klargöra kontexten av situationen under intervjun 

(Guba & Lincoln, 1994). Vår förhoppning är att du som läsare får en tydlig bild om hur studien 

genomförts med hjälp av våra beskrivningar i metod och analys. Vårt val att bifoga bilaga 3, 

det första mailet till gatekeepern, och bilaga 4, vilket är ett exempel från vår första kodning, är 

även det ett sätt för oss att öka överförbarheten. Redogörelsen för tillvägagångssättet är även 

ett sätt för oss att öka pålitligheten. Detta för att du som läsare ska ha möjlighet till att följa vår 

process och därmed kunna uttala dig om huruvida vår slutsats är rimlig eller ej. Vidare 

eftersträvar vi pålitlighet genom att vi genom studiens gång haft ett granskande synsätt. För oss 

har detta inneburit att vi ställt oss kritiska och reflekterat kring varje taget steg under processen. 
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Exempel på detta kritiska förhållningsätt är när vi stannat upp och ställt oss frågan om huruvida 

vi tolkar materialet rätt eller inte. Om det finns andra möjliga sätt att betrakta samma material 

på. Flera gånger har vi även ställt oss frågan om vi har fog för att uttala oss om det ena eller 

andra, där vi argumenterat för och emot detta.    

 

Sist, men inte minst tar vi hänsyn till möjligheten att styrka och konfirmera, genom en 

eftersträvan om att inte personliga värderingar eller teoretisk inriktning färgat materialet. Vilket 

har nämnts tidigare så försöker vi sudda ut vår förförståelse i högsta möjliga grad genom valet 

av ostrukturerad intervjuform. Trots detta visade det sig att vår förförståelse, både från 

socionomutbildningen och vid insamlingen av tidigare forskning, färgat delar av arbetet. Denna 

påverkan har främst en inverkan under intervju och kodning. Detta är något vi har varit 

medvetna om och reflekterat kring vilket, enligt Kvale och Brinkmann (2014) är ett av få sätt 

att hantera förförståelsen.  

 

Förförståelse 

Förförståelse är något som ofrånkomligt kommit att påverkat denna studie, inte minst mot 

bakgrund av att vi ser oss själva som producenter av data snarare än insamlare (Ahrne & 

Svensson, 2015). Förförståelse är på flera vis önskvärt då det kan ge oss kunskap som ökar vår 

förståelse. Förförståelsen kan också utgöra ett problem då studiens intresse ligger i individernas 

upplevelser. Detta eftersom risken med förförståelse kan bli att denna präglar forskningens 

olika delar och i förlängningen resultatet (Bryman 2011; Svensson, 2015). Att förhålla sig 

kritiskt till sin förförståelse är något vi lagt vikt vid. Detta kom att aktualiseras under 

exempelvis den första kodningen, vilken genomfördes utifrån vad vi i ett första läge utan ett 

teoretiskt perspektiv ansåg relevant. Denna reflektion tog vi sedan med oss in i analysen och 

kritiskt granskade vår förförståelse med stöd av tidigare forskning och teoretiska perspektiv. 

Utöver ovannämnda resonemang präglas vi som studenter av de sex terminers studier vi erhållit 

vilket inbegriper kunskap om sociala problem, skyddsfaktorer, makt med mera.  

 

Det etiska förhållningssättet 

Forskning får inte bedrivas på bekostnad av intervjupersoners hälsa: Individskyddskravet 

(Vetenskapsrådet, 2017) har vi i vår forskning tagit hänsyn till på olika vis. Vi tar hänsyn till 

detta i valet av målgrupp där vi genomförde en avgränsning till individer som genomfört 

inträdet på arbetsmarknaden. Dessa kan på så vis kan betraktas som ”lyckade” exempel på den 
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ekonomiska integrationen. Mer etiskt känsligt skulle det kunna tänkas vara om målgruppen 

istället bestått av arbetslösa som tampas med de motstånd som den situationen ofta medför. Vi 

ska trots detta inte förringa att en redogörelse för upplevelser under denna period skulle kunna 

röra upp känsliga minnen. Vi valde därför att intervjua personer som idag har ett arbete då vi 

inte har kunskap till att ta hand om känsliga minnen. 

 

Vi anser att forskarkravet, vilket pekar på samhällsvärdet och forskarvärdet för utveckling 

också ska tillmätas vikt i valet av forskning (Vetenskapsrådet, 2017). Vi anser att forskarvärdet 

i stor utsträckning legitimerar vår undersökning då en fot in på arbetsmarknaden både är bra ur 

integrationssynpunkt och för individernas hälsa. Vetenskapsrådet (2017) beskriver vidare att 

individskyddskravet främst består av fyra stycken huvudkrav: Informationskravet, vilket vi 

tagit hänsyn till genom att informera intervjupersonerna om syftet med studien. Vilka vi är, var 

vi kommer ifrån, var uppsatsen kommer publiceras samt att de närsomhelst kan dra tillbaka sitt 

samtycke. Detta presenterades skriftligt (Se Bilaga 1) och muntligt när intervjupersonerna 

önskade. Under empiriinsamlingen var vi även mån om att få ett informerat samtycke, 

Samtyckeskravet. Detta gjordes genom att deltagarna blev informerade om att de hade rätt till 

att själva bestämma på vilka villkor de medverkar. Detta var för oss av yttersta vikt då risken 

att känsliga minnen kopplade till integrationstiden kunde väckas. Konfidentialitetskravet, tog 

vi hänsyn till genom att intervjupersonerna anonymiseras i våra texter. Då syftet i vår forskning 

var att få en redogörelse för deras process, ser vi det som viktigt att vi anonymiserar materialet 

i största möjliga mån. En livshistoria kan tänkas vara enklare att spåra till en viss individ än 

exempelvis svar i en enkät (Bryman 2011; Kvale & Brinkmann 2014; Öberg, 2015). Mot 

bakgrund av detta kommer du som läsare inte hitta någon källhänvisning till intervjupersonerna 

i analysen. Det sista kravet, nyttjandekravet, kommer vi att respektera genom att enbart använda 

empirin i forskningsändamål, vilket vi informerat intervjupersonerna om.  

 

Två författare  

Denna studie är genomförd av två studenter som båda står ansvariga för publiceringen. Mot 

bakgrund av bådas ansvar var det av vikt för oss att båda var delaktig i såväl arbetsprocessen 

som presentationen av studien i denna uppsats. I de fall där arbetet delats upp, av 

effektivitetsskäl, har genomläsning av varandras texter varit en viktig del i kombination med 

återkoppling. Uppdelningen med att vi genomfört intervjuer var för sig har främst varit av 

metodologiska skäl. En styrka med denna uppsats är just i att vi båda arbetat gemensamt med 
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samtliga delar för att till sist stå med den färdiga produkten. Allt gemensamt arbete ägde rum 

på Campus Helsingborg, Helsingborgs Stads bibliotek och vid enstaka tillfälle i var deras hem. 

Uppskattningsvis har arbetet till 75 procent skett i former där båda befunnit sig på samma 

fysiska plats.  
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Kunskapsöversikt  

I detta avsnitt kommer vi presentera en kunskapsöversikt kring integration och etablering på 

arbetsmarknaden. Förändringen från assimilation till integration, ett ekonomiskt perspektiv på 

integration, språkets betydelse för integration, sociala nätverk och etablering på 

arbetsmarknaden.  

 

Från Assimilation till integration 

Det finns flera teorier som eftersträvar att ge klarhet kring hur anpassning till det nya landet bör 

betraktas. Gordons (1964) assimilationsteori är en sådan. Han beskriver assimilation som en 

process i sju steg som alla ska genomgå för att kunna betraktas som etablerad i det nya 

samhället. De steg Gordon presenterar är: Kulturell assimilation, vilket innebär närmare 

anpassning till majoritetssamhället. Slutmålet är att invandrare överger gamla mönster. 

Strukturell assimilation, innebär att invandrare får tillgång till majoritetssamhällets grupper, 

institutioner, föreningar och sociala nätverk. Äktenskapsassimilation, att blandäktenskap 

mellan majoritetsbefolkningen och invandrare sker i stor omfattning. Identitetsassimilation, att 

individen utvecklar en känsla av tillhörighet med det nya landet och majoritetsbefolkningen. 

Attitydassimilation, genom vilken invandrare själva inte upplever att majoritetsbefolkningen 

har fördomar om dem. Beteendeaccepterande assimilation, vilket innebär att invandrare inte 

upplever sig diskriminerade av majoritetsbefolkningen och ”Civic” assimilation, vilket innebär 

att det inte uppstår makt- och värderingsskonflikter mellan invandrarna och 

majoritetsbefolkningen. Assimilation innebär alltså att individen, i svensk kontext, 

”försvenskas”. Detta innebär, enligt Gordon, att individen överger sina gamla värderingar och 

uppvisar samma beteende och tankemönster som ”ursprungsbefolkningen”. Hur man betraktat 

anpassning i det nya landet har med tiden förändrats, vilket blir tydlig genom att ställa Gordons 

Assimilationteori mot Al-Baldawi (2014). Al-Baldawi menar att en stolthet över sitt kulturella 

arv är av stor vikt för en framgångsrik anpassning till det nya landets förutsättningar. En annan 

som har forskat om integration i svensk kontext är Diaz (1993). Han studerade chilenare, finnar 

och jugoslaver och deras integration in i det svenska samhället. Genom den sociologiska 

ansatsen och metodologisk individualism kom Diaz fram till ett resultat som visade på att fokus 

i integrationsarbete läggs på fel saker. Det bör flyttas från kultur och etnicitet till sociala, 

ekonomiska och politiska relationer. Vidare menar Diaz att: 
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[…] this means that Sweden’s policy orientations should move from the dominant 

cultural pluralism approach to a model defined specifically and consistently 

according to the notion of integration (Diaz, 1993 s 126).    

 

Integration ur ett ekonomiskt perspektiv  

Likt resonemanget om att vi gått från assimilation under 1960-talet till integration under 2000-

talet visar Bevelander (2007) att det även finns nya mönster i migrationen och integrationen. 

Bevelander menar att vi gått från en arbetskraftinvandring till att människor i större utsträckning 

flyttar av skyddsskäl. Denna förändring har även gjort att sysselsättningsgraden för invandrare 

har gått från att ligga på 100-110 procent till att gått ner till 77-81 procent. Detta menar 

Bevelander grundar sig i just att vi gått från en arbetskraftsinvandring till en invandring som i 

större utsträckning grundar sig i skyddsskäl. Det presenteras även att det existerar stora 

skillnader mellan olika etniska grupper vad det gäller sysselsättningsgrad men också skillnader 

mellan lokala förutsättningar. Vilken tidpunkt som migranten anländer till det nya landet spelar 

på så vis en roll för dess förutsättningar för integration. Vilken etnicitet individen har och var 

man är bosatt är andra faktorer som påverkar integrationen på arbetsmarknaden. Att nationellt 

ursprung spelar roll för etableringen på arbetsmarknaden styrks även i andra undersökningar. 

SCB (2014) skriver i en rapport att individer med medborgarskap från Norden eller andra länder 

inom EU, har en betydligt högre förvärvsfrekvens än gruppen som flyttat till Sverige av 

flyktingskäl. Den gruppen som ligger närmast inrikes föddas förvärvsfrekvens är kvinnor i 20 

års åldern som flyttat från Norden eller EU. Det tycks alltså vara så att det föreligger en slags 

närhetsprincip. Vidare i samma rapport framgår det att andelen förvärvsarbetande är relativt låg 

en kort tid efter flytten till Sverige. Framförallt för de individer som flytt från krig eller andra 

oroligheter. Den första tiden i Sverige ägnar sig de flesta åt språkstudier. Förvärvsfrekvensen 

ökar med tiden för samtliga invandrargrupper, även längden på denna period skiljer sig 

beroende på härkomst, vilket nämnts ovan. 

 

Språkets roll för integrationen 

En annan faktor som visat sig spela en stor roll för etablering på arbetsmarknaden är 

språkkunskaper hos individen. Tam och Page (2016) undersöker i studien, Effects of language 

proficiency on labour, social and health outcomes of immigrants in Australia, sambandet 

mellan språkkunskaper och arbetsmöjligheter, sociala- och hälsoproblem i Australien. I studien 

finner forskarna att invandrare med bra språkkunskaper, i engelska, kan få en högre inkomst, 
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uppnå en högre utbildningsnivå och ökad sannolikhet att slutföra sina studier samt har fler 

arbetade timmar per vecka. Studien visar även att bättre språkkunskaper ökar den sociala 

integrationen vilket ökar sannolikheten för medborgarskap. Integrationsverket (2004) 

framhåller ett liknande resultat och menar att bristande språkkunskap är den främsta 

anledningen till att en individ inte har möjlighet att arbeta eller utbilda sig till det den gjort i sitt 

hemland. Undersökningen visar även att 26 procent av högutbildade får sin utbildning värderad 

och 11 procent får sina tidigare yrkeskunskaper validerade. Samma studie visar däremot att 

olika grupper av migranter tar till sig möjligheten till språkundervisning i olika omfattning. I 

undersökningen framkommer en skillnad mellan män och kvinnor i hänseende till att män i 

högre utsträckning deltar i språkutbildningen som har förankring i praktik eller annan aktivitet. 

Undersökningen visar dock att cirka hälften av urvalsgruppen, 938 individer, genomför en 

praktik som är arbetsmarknadsrelaterad. En annan skillnad mellan män och kvinnor är att män 

generellt får en bättre introduktion än kvinnor, dock är skillnaden liten i de fall där både mannen 

och kvinnan är högutbildade. Betydligt större andel högutbildade kvinnor tar del av 

arbetsplatsförlagd introduktion än lågutbildade kvinnor. Högutbildade kvinnor får i lika stor 

utsträckning arbetsplatsförlagd introduktion som män (oberoende av mäns utbildningsnivå). 

Samtidigt deltar högutbildade män i högre utsträckning än lågutbildade män i 

språkundervisningen kopplat till yrket. 

 

Det tycks alltså vara som så att akademisk utbildning är av värde för att migranter ska ta tillvara 

på möjligheten att ta del av de språkutbildningar som samhället erbjuder. Utöver kön och 

akademisk bakgrund visar även undersökningen att problem med bostad, hälsa och avvaktan 

på familjeåterförening är de tre faktorer som vanligen har negativ inverkan på introduktionen 

och att en tidig kontakt med svenskt arbetsliv är ett viktig steg för individen mot 

egenförsörjning. Vidare framkommer det i samma undersökning, att den då rådande 

svenskundervisningen inte genererade tillräckliga språkkunskaper för flera av deltagarna. 

Mindre än en tredjedel av individerna, enligt handläggares bedömning, hade tillräckliga 

kunskaper för att använda det svenska språket som kommunikationsmedel i yrkeslivet och i 

utbildningssammanhang. Det verkar alltså som att språkinsatser kan vara otillräckliga för flera 

individer. 

 

Otillräckliga insatser är även något som Sandwall (2010) pekar på i sitt resultat. I Sandwalls 

studie Learn More at School: A Critical Perspective on Workplace-Related Second 

LanguageLearning In and Out of School i vilken hon följt en kvinna som utbildar sig i det 
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svenska språket, på svenska för invandrare (SFI), genom en praktikplats. Studien visar att 

praktik som väg till ett bättre språk och arbete kan ge mening till individen men att ett 

otillräckligt stöd under lärandeprocessen kan medföra att praktikplatsen nödvändigtvis inte 

främjar den språkliga utvecklingen. Praktik kan alltså vara ett fungerade redskap men kvalitén 

på den är av vikt för att den ska vara ändamålsenlig.  

  

Att etablera sig på arbetsmarknaden och få tillgång till sociala nätverk 

Abbasian (2004) har i sin studie haft en annan infallsvinkel än de ovan presenterade. I den 

intervjustudie som han genomfört, intervjuades kvinnliga företagare med invandrarbakgrund. 

Abbasians syfte med studien var att ta reda på vad kvinnornas motiv var till att starta eget. 

Vidare ställde han sig frågan om det var mer integrationsfrämjande att starta eget. Resultatet av 

studien visar att kvinnorna främst hade två olika typer av motiv till att starta eget. Det första 

var personliga skäl som självständighet och personlig utveckling. Det andra var strukturella 

skäl såsom att individerna inte kom in på den reguljära arbetsmarknaden och där av valde att 

starta eget. Studien visar även att samtliga kvinnor säger sig vara stolta med sig själva och finner 

meningsfullhet i sin sysselsättning som egenföretagare. Dessa egenföretagande kvinnor stärker 

integrationen både genom att de skapar arbete och en sysselsättning till dem själva men också 

att de skapar sysselsättning åt andra. Studien visar alltså på att både dem själva och andra blir 

ekonomiskt självförsörjande. 

 

Att komma till ett nytt land, med nya förutsättningar och tvingas bygga upp allting från ruta ett 

kan, enligt Lewin (2001), leda till en identitetskris. Urvalsgruppen för Lewins studie var iranska 

män och kvinnor i integreringen i det svenska samhället. Slutsatsen är att det finns en skillnad 

mellan män och kvinnor och hur dessa copar med fenomenet. Kvinnor visar sig vara mer 

benägna än män att ta enklare jobb och från det utvecklas i arbetslivet. Män är mindre benägna 

att ta ett arbete under deras kompetensnivå då de anser sig tappa status mot vad de hade i sitt 

hemland. Lewin pekar även med studien just på vikten av att få in en fot på arbetsmarknaden 

för att vidare kunna självförverkliga sig i det nya landet. Kvinnorna i studiens benägenhet att 

kunna ta enklare jobb har även en inverkan på deras sociala liv, då arbetet kan mynna vidare 

till nya sociala nätverk. 

 

Sociala nätverk i relation till integrationsprocessen har även diskuterats av Akkaymark (2016). 

Akkaymark gör ett försök till att förstå vilka faktorer som spelar roll för migranter i Canadas 
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väg till att etablera sociala nätverk i det nya landet. Detta görs med begrepp lånade från 

Bourdieus teori om kapital. Begreppen som tillämpas är socialt kapital, habitus och kulturellt 

habitus. Vidare talar Akkaymark om skillnad mellan socialt kapital i form av “bonding”, vilket 

betyder socialt kapital inom den egna etniska och kulturella gruppen, vilken vid avsaknad av 

socialt kapital i form av “bridging”, det vill säga socialt kapital till människor utanför den egna 

etniska och kulturella gruppen. Resultatet pekar mot att egenskaper såsom etnicitet och 

nationellt ursprung inte alls spelade en avgörande roll i detta avseende. Det viktiga var 

personernas tidigare erfarenheter i form av klasstillhörighet och arbetserfarenheter samt 

arbetsmarknadsposition. Om individer som i hemlandet var vana vid en viss ställning som var 

i linje med det landets medelklass och om deras nya arbetsmiljö innebar en social mobilisering 

i motsatt riktning, så var benägenheten stor att dessa inte kände tillhörighet till den övriga 

arbetsgruppen. De som upplevde en sådan ensamhet på sin arbetsplats var mindre benägna till 

både bonding och bridging än andra. Studien visar även på andra fynd: migranter med en uttalad 

profession hade åtkomst till arbetsplatser där de kunde möta kanadensare och fick på så vis 

möjlighet till bonding och bridging, medans migranter utan professionell bakgrund var 

begränsade till arbetsområden där arbetskollegor hade samma bakgrund som de själva. Studien 

visar alltså att arbetsplatsen var nyckeln till att bredda sociala nätverk men att de personerna 

med en uttalad profession i större utsträckning fick möjlighet till dessa sociala nätverk. 

 

Om arbetsplatsen kan betraktas som en nyckel för att få åtkomst till sociala sammanhang så 

som det redogörs för ovan, så blir det också av intresse att diskutera vad som kan öka chanserna 

för etablering på arbetsmarknaden. Olofsson och Panican (2015) resonerar i sin avhandling om 

huruvida en ökad betoning på lärlingsutbildningar kan underlätta inträdet på arbetsmarknaden. 

Deras argumentation bygger bland annat på att det rådande systemet där skolans akademiska 

meriter är avgörande för att erhålla nyckeln för vidare studier, missgynnar elever som har svårt 

för att underordna sig detta. Detta medför att dessa, i ett tidevarv där ”enkla jobb” blir allt färre, 

riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden. Vidare pekar de på resultat som visar att unga, 

vilka har en gymnasial yrkesutbildning eller lärlingsutbildning, har kortare 

arbetslöshetsperioder och längre anställningsperioder. I studien beskrivs emellertid flera 

utmaningar som förenade med en sådan omställning. Bland annat att företag idag är mindre 

benägna att göra långsiktiga utbildningsinvesteringar av olika skäl. 
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Teoretisk inramning och perspektivsättning 

Jose Alberto Diaz (1993) integrationsteori är den teori vi kommer att använda oss av i analysen 

av studiens material, då denna premierar integration framför assimilation och överensstämmer 

med den rådande diskursen i svensk politik. Diaz menar integrering är att komma i det tillstånd 

där du delvis eller fullt ut lever jämlikt med den övriga befolkningen. 

 

Diaz (1993) avhandling bygger på ett sociologiskt tillvägagångssätt där han studerat chilenska, 

finska och jugoslaviska migranter i Sverige. Studien bygger på en metodologisk individualism, 

vilket beskrivs, av Diaz, vila på antagandet att alla sociala fenomen utrycks genom individers 

egendom, mål och uppfattningar. Diaz menar att integration handlar om ett socialt fenomen där 

en förutsättning för att en individ ska bli integrerad är vilka aktiva val individen gör samt att 

den tillåts bli integrerad. Diaz framhåller även jämlikhet och delaktighet med inrikes födda som 

två viktiga byggstenar för integrationen. Vidare presenterar Diaz sju dimensioner av 

integrationen, dessa dimensioner delas upp i fyra stycken primära och tre stycken sekundära 

(Diaz, 1997).  Dessa sju dimensioner presenteras var för sig nedan: 

 

1. Ekonomisk integration (structural integration) vilket innebär att komma in på 

arbetsmarknaden och ha en egen försörjning. Inom detta område har de olika betydelse 

beroende av vilken yrkesposition och inkomst individen har. Bland annat lyfter Diaz 

fram att ju högre man når i den ekonomiska integreringen, ju större positiv effekt får 

man på integrationen på övriga områden så som social delaktighet, social kontakt och 

kommunikativ utveckling. Diaz mäter den ekonomiska integreringen i form av 

egendom och förvärvad inkomst.  

2. Social integrering, vilket innebär i vilken utsträckning invandraren har kontakt med ett 

svenskt kontaktnät. Diaz menar att det sociala är en av de viktigaste för individen i det 

nya landet och en process som för många människor är svår och lång. Diaz mäter den 

sociala integreringen i form av hur många svenska kollegor, familjer och vänner 

individen umgås med på fritiden.  

3. Politisk integration, vilket innebär tillgången till de politiska rättigheterna. Såväl 

deltagande som representation är mått på den politiska integrationen.  

4. Kommunikativ integrering, vilket innebär tillgången till information och utbildning i 

språk. Detta mäts i individens språkliga kunskap. 
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5. Familjeintegration, vilket innebär att binda svenska släktförhållande. Detta kan göras 

genom giftermål eller via samboförhållande med svenskar. Att vara en del av dessa 

släktband med svenskar mäter familjeintegrationen.    

6. Boendeintegration, vilket innebär goda bostadsförhållanden, alltså att komma ur den 

trångboddhet som annars är vanligt förekommande för migranter men också vilken form 

av kontrakt du har till din bostad (första/andra hand etcetera.). Inom 

boendeintegrationen ryms även hur vida de är svenskar som bor i ditt område eller inte. 

Diaz mäter boendeintegrationen genom vilken form av kontrakt du har, den sociala 

verksamheten i bostadsområdet men också i vilken grad individen är delaktig i 

föreningslivet.   

7. Personlig integrering, vilket innebär den allmänna tillfredsställelsen hos individen. En 

samlad bild av arbete, inkomst, fritid, boende och allmänna välbefinnande är mått på 

personlig integrering.  

Det finns kritik riktad mot denna teori. Abbasian (2004) lyfter fram kritik mot den 

individualistiska analysmodellen, vilken består av att man förbiser eller missförstår 

samhälleliga fenomen och lägger ett allt för stort fokus på individen för att förklara kollektiva 

problem. Att se integration som något individen väljer, Choosing integration, och inte som en 

fortsatt del av individens liv. Att mäta den sociala integrationen med i vilken utsträckning man 

umgås med kollegor är något det även lyfts kritik mot. Detta mot bakgrund av att det inte är 

säkert att svenskar i speciellt hög utsträckning umgås med sina kollegor på fritiden. En sista 

kritik som läggs fram är just indikatorn på äktenskap med svenskar. Vilket Abbasian ställer sig 

tveksam till. 

  

Vi ifrågasätter inte Abbasian gällande indikatorn på äktenskap men detta är inte heller något 

som blir aktuellt i denna studie. Abbasian kan mycket väl vara något på spåren gällande den 

sociala integrationen vilket är aktuell för vår studie. Däremot finner vi belägg i vår studie för 

att upplevelsen av utvidgat socialt nätverk via kollegor är förekommande. 

 

Mot bakgrund av att Diaz (1993) integrationsteori är framtagen i en svensk kontext anser vi den 

vara lämpad som teoretiskt perspektiv till denna studie. Då Diaz integrationsteori är av 

kvantitativ art, där han med stöd av indikatorerna ovan mäter integration, var vi i behov av vissa 

justeringar för möjlighet att applicera den i en kvalitativ studie. Vi använder dessa 

integrationsområden både som faktiska integrationsområden men tar också del av de 
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resonemang som Diaz för kring vardera område. Genom att använda denna teori väljer vi också 

att se på integration som något en individ väljer att göra men också något som individen tillåts 

att göra. Denna teori kommer att användas parallellt med begrepp hämtade från Riyadh Al-

Baldawi (2014).  

 

Al-Baldawi är docent i psykiatri, psykiater, leg. Psykoterapeut och idag lektor vid Ersta Sköndal 

högskola. Han är av iransk härkomst och kom som flykting till Sverige på 1980-talet. De 

resonemang vi hämtar från Al-Baldawi (2014) avhandlar olika faser under migrationen: 

  

Al-Baldawi definierar migration i tre faser, hemlandsfasen, transferfasen och 

mottagarlandsfasen.  

Hemlandsfasen är den del av migrationen som individen har i sitt hemland 

faktorer såsom: ålder, formell utbildning och socioekonomisk bakgrund är mest 

väsentliga i denna fas.  

Transferfasen är den del av migrationen där individen flyttar från sitt hemland till 

mottagarlandet. Faktorer såsom: längd på resan, boende under resan och antal 

länder man flyttat till spelar in i denna fas.  

I Mottagarlandsfasen, vilket är den fas vi avgränsat oss till, är det omgivningens 

attityd till invandraren, samhällets mottagande nivå och tolerans, den ekonomiska 

situationen i hemlandet, arbetsmöjlighet, försörjningsmöjlighet, vistelselängd, 

uppfyllda förväntningar, bostadsområde och sociala kontakter som lyfts fram som 

mest relevanta.  

 

I enlighet med Al-Baldawi måste man ha i åtanke att de faktorer som han lyfter fram som 

relevanta för anpassningen i det nya landet består av är just en generalisering. Individer som 

förflyttar sig till ett land möter i verkligheten olika utmaningar och reagerar olika på dessa. De 

skydds- och riskfaktorer som Al-Baldawi lyfter fram måste betraktas med hänsyn till 

individuella förutsättningar.  

 

Al-Baldawis resonemang om de olika faserna under migrationen kompletterar den 

huvudsakliga teori, alltså Diaz integrationsteori, som vi tillämpar i analysen. Al-Baldawi rör 

sig runt resonemang om förutsättningar till att bli integrerad och skydds och riskfaktorer. Detta 

ur ett perspektiv med anknytning till psykologin. Diaz å andra sidan har ett sociologiskt 
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perspektiv som presenterar olika integrationsområden och när individen kan definieras som 

integrerad. 
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Analys och empirisk presentation 
Analysens innehåll 

Inför analysen framförs här en presentation av hur den valda teoretiska ansatsen och begrepp 

från Al-Baldawi konkret har kommit att prägla vår analys. Under teori presenterades en 

schematisk bild över Diaz (1993) integrationsteori och Al-Baldawis (2014) begreppsapparat. 

Mot bakgrund av Diaz ser vi att individerna vi intervjuat gjort flera val under 

integrationsprocessen. Dessa val görs inom en samhällskontext som vi är medvetna om men 

som vi dessvärre inte har möjligt att ta i beaktning i vidare utsträckning. I materialet ser vi 

exempelvis hur individerna gör aktiva val för att så snabbt som möjligt få ett arbete och bli 

ekonomiskt oberoende. I analysen kommer vi även att beskriva fenomen med stöd av de 

resonemang och den begreppsapparat Al-Baldawi presenterar.   

 

Analysen är uppdelad i tre delar. I den första delen presenterar vi språket och hur detta framhålls 

i materialet. I den andra delen redogör vi för hur det sociala sammanhanget lyfts fram. Den 

tredje delen tar oss sedan igenom hur strävan mot ekonomiskt självförsörjande återspeglas i 

materialet. I slutet av varje del presenteras något som vi valt att benämna som ett delresultat 

detta kan även ses som en summering för vad som framkommit under analysen. Efter analysens 

tre delar går vi vidare och presenterar ett sammanfattat resultat under rubriken resultat.  

 

Upplevelsen av språket 

Språket var något som intervjupersonerna valde att berätta mycket om. I materialet 

framkommer det att språket framhålls som att det har en vidare betydelse än enbart 

kommunikation. Den vidare betydelsen innefattar språket som ett verktyg, både för inträdet på 

arbetsmarknaden men också för att vara verksam på densamma. Språket som ett verktyg och 

en viktig del för inträdet på arbetsmarknaden är något som visat sig genom tidigare forskning 

(Tam & Page, 2016; integrationsverket, 2004). Utöver detta framträder språket i intervjuerna 

som en potentiell nyckel till framtida arbetsmöjligheter som kräver högre utbildningsgrad, 

vilket även visar sig i den utvärdering som Integrationsverket (2004) genomfört. 

 

Berättelser om det svenska språket 

Det framgår av materialet att intervjupersonerna har tampats med olika svårigheter under 

inlärningen av det svenska språket. En svårighet som framkommer berör strukturen i språket:  
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Vad är det i språket? Det är inte engelska och det är inte franska och inte arabiska. Det 

är annorlunda. Jag kan inte. 

 

Denna svårighet med struktur är något som även Abrahamsson (2009) framhäver. Han menar 

att strukturen i modersmålet förs över till det svenska språket vilket påverkar inlärningen av 

densamma. En annan svårighet som framhålls, av två intervjupersoner, är rädslan att göra bort 

sig i kontakten med svenskar på grund av att individerna inte behärskar det svenska språket. Ett 

exempel på detta är hur det gjordes ansträngningar för att ha möjlighet till att ge enkla svar. 

Denna intervjuperson målar upp en bild av sig själv i fikarummet där denna inte förstod 

”vardagssnacket” som fördes kollegor emellan. Individen utformade då en strategi som innebar 

att spetsa öronen och verkligen lyssna för att på tilltal ha möjlighet till enkla svar som ja, nej 

eller kanske. Den rädsla som vi nu beskrivit ovan kom att påverka individerna på sådant sätt att 

det begränsade deras sociala sammanhang.  

 

Att lära sig det svenska språket tycks vara en resa kantad av svårigheter. En resa med ett 

fokuserat och målmedvetet sikte inställt på att genomföra inträdet på arbetsmarknaden. 

Berättelsen om resan har sin början vid SFI-utbildningen. Vi ser en milstolpe i upplevelsen av 

språkutvecklingen vid inträdet på arbetsmarknaden. Men likt vad intervjupersonerna påtalar i 

deras berättelser så ha var sak sin tid. Språkinlärningens start vid SFI beskrivs som en svår tid. 

Citat som “det var inte så lätt” och “vi var väldigt, väldigt trötta första dagarna, månaderna” 

målar upp en bild av i vilken situation intervjupersonerna befann sig i vid den tid då de skulle 

lära sig det svenska språket. Flera intervjupersoner pekar på vikten av att ta till vara på 

möjligheten till grundläggande språkinlärning som SFI kan förmedla.  

 

För att förstå dessa svårigheter måste vi sätta in det i en kontext och ställa oss frågan vad det 

var som var svårt och tröttsamt. I materialet framgår det att det handlar om att både få ihop 

vardagslivet och samtidigt lära sig språket i strävan mot ett arbete. Tidigare studier visar på att 

problem med bostad, hälsa och familj är tre faktorer som försvårar introduktionen 

(Integrationsverket, 2004). I denna studie ser vi hur avsaknaden av ett socialt nätverk försvårar 

praktiska göromål så som att hämta och lämna barn på dagis och samtidigt delta på SFI-

utbildningen. En intervjuperson beskriver hur hen lämnade sina barn på förskolan innan SFI för 

att efter lektionerna åka hem och fortsätta studera. Dennes partner studerade SFI på 

eftermiddagen och fick således hämta barnen efter att hen studerat klart. På så vis lyckades de 

lösa livspusslet men det som framhålls är att ett socialt nätverk hade underlättat de praktiska 
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göromålen. Vi ser här hur individerna gör aktiva val, i enlighet med Diaz (1993), och lägger 

ner stor möda för att påskynda eller genomföra sin integration. Detta är en av flera olika 

kontexter som försvårar förutsättningarna för deltagande i SFI rent praktiskt. I materialet 

framgår det hur svårigheter med exempelvis avsaknad av socialt nätverk, vänds till något 

positivt. Även om vi ser att avsaknaden av ett socialt nätverk försvårade vardagsbestyren så 

beskrevs också hur det gav möjlighet till att lägga stora delar av tid på språkstudier. Det kommer 

sedan visa sig under rubrik det sociala sammanhanget att individer avstår eller prioriterar bort 

fritidsaktiviteter med vänner för att fokusera på studier i det svenska språket.  

 

På så vis kommer vi in på att presentera individernas upplevelser om sin motivation i 

förhållande till språkstudier. Att ha ett positivt förhållningssätt, att vara målinriktad, fokuserad 

och ambitiös i sin strävan mot att lära sig språket för att sedan ha en möjlighet till inträdet på 

arbetsmarknaden är något som framträder i utsagorna som värdefulla egenskaper i 

språkinlärningsprocessen: 

 

Jag vakna och jag ska kämpa för att… lära mig… svenska på rätt sätt [...]  

 

Det var svårt. Mycket svårt men sen så är jag en sådan person som kräver dubbelt så 

mycket av mig än vad jag kräver av samhället. Så jag… då tittade jag på mitt språk, min 

brytning och alla dessa detaljer. 

 

Det tycks vara som så att individerna i denna studie har varit motiverade i 

språkinlärningsprocessen. Tre av de sex intervjuade lyfter fram hur det gick ett snabbspår 

genom SFI, där en av dessa beskriver att det var viktigt, just att det gick snabbt. Individen hade 

då erfarenheter om att motivationen har en tendens att avta efter ett års tid. En möjlighet som 

vi ser här är alltså att motivationen kan vara hög just på grund av att processen inte var allt för 

långdragen. Tillägas bör även att alla dessa tre hade en akademisk utbildning vilket 

fortsättningsvis är en skyddsfaktor i processen (Integrationsverket, 2004). En av dom lyfter 

fram hur de tidigare akademiska meriterna bidragit till kunskaper i studieteknik, vilket enligt 

denne varit en del, tillsammans med motivationen, till att individen genomförde SFI-

utbildningen på kort tid. Med detta sagt så är intervjupersonerna inte på något vis några 

individer som genom ett trollslag lärde sig det svenska språket. Det vi vill att du som läsare inte 

ska gå förbi är just individens strävan och vilja till delaktighet. Denna strävan och viljan till 
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delaktighet är något som är centralt i Diaz (1993) integrationsteori som bygger just på vilka 

aktiva val individen gör. 

 

Språket i vardagliga situationer 

Intervjupersonerna tycks uppleva att språket tog ytterligare kliv efter inträdet på 

arbetsmarknaden eller praktik. Detta ytterligare kliv innebar att individerna fick möjlighet att 

delta i vardagssnacket, att prata svenska med kollegor varje dag. I materialet framgår det att 

detta var någon form av en milstolpe för individen.  Inte heller detta var något som kom i ett 

trollslag, vi ser snarare hur det inledningsvis var en svår övergång, från skolbänken och teori 

till den praktiska tillämpningen:   

 

Sen när jag kom till praktikplatsen så var det jättesvårt för mig. För man vänjer sig vid 

en och samma lärare så man hör bara den lärarens svenska så var det inte alls lätt på 

praktiken [...]  

 

Denna skillnad mellan skolbänken och praktisk tillämpning är något som även Al-Baldawi 

lyfter fram (2014). Han menar att regelbunden kontakt med svenskar är viktigt för att kunna 

tillämpa det svenska språket på “rätt” sätt. I citatet ser vi hur individen lärt sig lärarens “sätt” 

att prata och därmed inte lärt sig den vardagliga tillämpningen. Tidigare forskning visar att en 

introduktionsutbildning utan praktik kan vara fruktlös för bland annat språket (Rooth, 1999). I 

materialet beskrivs det hur språkinlärningen på praktik inte var något enkelt men ändock något 

som upplevdes utveckla språket. 

 

Vi ser i materialet hur olika strategier använts för att ta tillvara på den möjlighet till att utveckla 

språket som praktik och arbete ger. I denna analys har strategin om att spetsade öronen för att 

ha möjlighet till att ge enkla svar redan presenterats. En fullt medveten strategi för att anpassa 

sig genom att i normalfallet vara en social människa men att i fikarummet bli tillbakadragen 

och spetsa öronen. Det framkommer även andra strategier i materialet, ett exempel är att man 

under arbetsdag skriver ner alla nya ord som framkommer i interaktionen med kollegor. I detta 

fall kom det ibland att mynna ut i en lista på 15 ord och andra gånger på flera sidor. Båda dessa 

exempel upplevs, av intervjupersonerna, som strategier som leder till att man efter 3-4 månader 

började förstå det vardagliga samtalet mellan kollegor allt mer. Kontentan av detta är att 

individerna upplever att arbete och praktik är en viktig del av språkinlärningen samt vidare för 

integrationsprocessen. Detta är något som intervjupersonerna säger uttryckligen: 



29 

 

 

Men det är bra… man får jobb. Man får bättre språk när man jobbar.  

 

Därför jag hamnade på massa olika jobb och arbetsuppgifter. De har utvecklat mig och 

språket, samhälle, arbetserfarenheter. 

 

I dessa citat ser vi återigen att praktik eller arbete är något av en nyckel i språkinlärningen. 

Individernas beskrivningar visar på att den dagliga i kontakten med kollegor är något av en 

förutsättning i språkinlärningen. En tidigare studie (Sandwall, 2010) visar att praktikplats 

använts för att i första hand utveckla språket och i andra hand få arbetslivserfarenhet. Sandwall 

lyfter dock fram kritik mot att praktikplats som exempelvis på skola, där interaktionen sker 

mellan praktikanten och eleven inte utvecklar praktikantens språk i sin fulla potential. Detta 

eftersom eleven som interaktionen sker med inte har ett fullt utvecklat språk. Rooth (1999) 

lyfter en annan kritik; att introduktionsutbildning utan praktik blir fruktlös. Utifrån dessa 

resonemang är det av vikt att ha en praktikplats men också att ha en praktik som ger 

förutsättningar för språkets utveckling. Utöver det ovannämnda framhäver andra studier att 

språket är en faktor för att komma in på arbetsmarknaden (Tam & Page, 2016), alltså 

nödvändigheten i att lära sig språket först för att sedan genomföra inträdet på arbetsmarknaden. 

Integrationsverket (2004) lyfter fram att det enskilt största skälet till att individer inte kommer 

in på arbetsmarknaden, inom den yrkeskategori individen tidigare arbetat, är bristande 

språkkunskap. Vi ser utifrån vår studie att praktik kan vara en väg att gå. Vi vill dock betona 

att i utsagorna från materialet berättas det om arbete i första hand och praktik i andra hand. Vad 

kan vi dra för slutsatser kring detta? Det vi kan se i berättelserna från intervjupersonernas resa 

mot inträdet på arbetsmarknaden är; att arbete upplevs som en del av den språkliga inlärningen. 

Att använda en praktikplats eller arbetsplats som en plattform för språkinlärning är något som 

tycks vara lyckat, förutsatt att rätt förutsättningar ges (Sandwall, 2010). Vi tolkar upplevelserna 

som att SFI som en första del av språkinlärningen är en viktig grund. Denna grund behöver man 

sedan bygga vidare på genom att använda språket i vardagliga situationer så som i praktik eller 

arbete.  

 

Vi vill återigen framhålla det faktum att så väl Tam och Pages (2016) studie som rapporten från 

integrationsverket (2004) visar på ett samband där språket lärs först, för att sedan få ett arbete. 

Till detta adderar vi material från denna studie som menar att SFI är en grundläggande plattform 

för att få möjlighet att komma ut i arbetslivet. Där vikten ligger på ett tidigt inträde på 
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arbetsmarknaden, efter SFI-utbildning, vilket upplevs föranleda en ytterligare språkutveckling. 

I och med att språket utvecklas ytterligare efter inträdet ser vi i materialet att ett första arbete 

inte betraktas som slutdestinationen. Det första arbetet upplevs snarare som ett sätt att 

vidareutveckla språket för att i ett senare skede erhålla ett arbete som är av likvärdig nivå med 

den utbildning eller ambition individerna har: 

 

Kanske i framtiden kan jobba som advokat [...]. Jag behöver inte flytande att bli… 

superman på svenska. 

 

Delresultat 1 

Att stora delar av berättelserna avhandlar ämnet språk och individens upplevelser av den 

språkliga inlärningen är inte speciellt anmärkningsvärt. Vi ser genom Diaz (1997) 

integrationsteori att språket ingår i ett av de primära integrationsområdena. Det är också som 

så att det påvisats tidigare att språket och inträdet på arbetsmarknaden är två viktiga aspekter 

för en individs integrationsprocess (integrationsverket, 2004). 

 

Det vi måste göra är att ställa oss frågan vad dessa subjektiva, kvalitativa berättelser kan säga 

oss. Hur kan vi förstå detta? Vi vill mena att vi kan se detta fenomen likt en ekvation. En första 

del av denna ekvation är språkets utveckling efter inträdet på arbetsmarknaden, med en början 

där individerna “spetsar” öronen i fikarummet för att de i ett senare skede, 3-4 månader senare, 

förstår allt mer. Den andra delen av denna ekvation är att man först efter att man lärt sig språket 

har en större möjlighet till inträde på arbetsmarknaden (Tam & Page, 2016). I materialet ser vi 

hur intervjupersonerna upplevt SFI som en nödvändig grundläggande kunskap för att kunna 

genomföra inträdet på arbetsmarknaden. Vi vill dock poängtera att efter denna grundläggande 

kunskap i form av SFI så är ett tidigt inträde i en arbetsmiljö något som samtliga 

intervjupersoner lagt vikt vid och som tycks föranleda en utveckling av den språkliga 

inlärningen. 

 

Vi ser även i materialet hur motivationen tycks ha en betydelse för språkinlärningen. En 

motivation som föranleder skapandet av strategier som förflyttar individerna närmare sina mål.  
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Upplevelsen av socialt sammanhang 

I denna del av analysen kommer det presenteras hur upplevelser av det sociala sammanhanget 

lyfts. Du som läsare kan se i föregående del av analysen att upplevelser av det sociala 

sammanhanget och upplevelser av språket tangerar varandra vid flera tillfällen. Detta eftersom 

de är förankrade med varandra och till viss del tycks ha en dynamisk relation till varandra. I 

tidigare forskning framhålls sociala nätverk som en viktig för inträdet på arbetsmarknaden 

(Kalter & Kogan, 2014). Denna studie visar snarare på hur det sociala sammanhanget vidgas 

efter inträdet på arbetsmarknaden.   

 

Diaz (1993) menar att social integrering inbegriper hur många svenskar individen umgås med 

på fritiden. Kritik som lyfts denna definition av social integration är att svenskar nödvändigtvis 

inte umgås med sina kollegor (Abbasian, 2004). Vårt material visar snarare på att just kontakten 

med kollegor möjliggjorde ett bredare socialt sammanhang på fritiden. Du som läsare kommer 

även se att vi rör oss utanför kontakten med kollegor och analyserar avsaknaden av, eller valet 

att avstå sociala kontakter till förmån för integreringen och med målet inställt på att få ett arbete. 

Inom detta område har svårigheter lyfts fram som i vissa fall överensstämmer med de 

svårigheter Al-Baldawi (2014) definierat under mottagarlandsfasen.  

 

I individernas utsagor framkommer gemensamma nämnare kring det ovan nämnda men också 

skillnader. En sådan gemensam nämnare är att samtliga intervjupersoner haft en partner vid 

ankomsten och majoriteten har även haft barn. Vilken roll detta spelat för dem på deras resa 

kan vi däremot inte uttala oss om då det inte framkommer i vår empiri. Al-Baldawi (2014) 

menar dock att familjen kan underlätta anpassningen i det nya landet. 

 

Det sociala sammanhanget som ett redskap eller ett värde i sig 

Först och främst bör det tydliggöras att intervjupersonerna lägger olika betoning på behovet av 

det sociala sammanhanget. Att belysa detta blir intressant eftersom Al-Baldawi (2014) menar 

att ett flexibelt och tryggt socialt nätverk är av stor betydelse för en lyckad integration.  

 

Det framkommer i materialet att vissa intervjupersoner tillmäter det ett stort värde i sig. En 

intervjuperson beskriver exempelvis detta genom att berätta om en upplevelse av social 

isolering och svårigheter i att förhålla sig till de nya sociala spelreglerna då hen uppfattar 

svenskar som osociala. En närmare kontakt med svenskar tog denna person inte förens efter ett 
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års arbete. Intervjupersonen beskriver sin dåvarande situation som påfrestande. Al-Baldawi 

(2014) lyfter fram social isolering som en faktor vilken försvårar integreringen. Vidare menar 

Fritzell och Lundberg (2007) att gruppen migranter i Sverige har färre formella och informella 

sociala kontakter utifrån begreppet socialt kapital 1 . Han pekar vidare på att det finns ett 

samband mellan lågt socialt kapital och ohälsa. Därmed kan det vara av yttersta vikt att 

migranter bryter denna och får åtkomst till sociala sammanhang. En annan person, som 

visserligen inte lägger samma vikt vid de sociala nätverken i sig beskriver också svårigheter i 

kontakten med svenskar. Däremot menar personen att det är enklare med kontakten i grupper 

av ungdomar än med vuxna: 

 

Dom är väldigt tighta. Ingen folk, svårt att folk kommer ut och umgås med 

invandrare. Jätte svårt, jätte svårt. Men däremot ungdomar är bättre i kontakten 

[…] 

 

Då tillgång till socialt sammanhang genom vuxenvärlden för tillfället var svårtillgänglig, så 

hittade individen en lösning på detta genom att vända sig till yngre grupper av svenskar, vilket 

visade sig framgångsrikt. Det vi vill betona i citatet är dock värdet av det sociala sammanhanget 

i sig som individen presenterar i sin beskrivning. Vi ser i dessa två exempel att den förstnämnda 

intervjupersonen inte inledde någon närmare kontakt med andra utanför familjen förrän efter 

ett års arbete. Personen i fråga var bosatt i ett område som vid tidpunkten enbart beboddes av 

individer med svenskt ursprung. Att denna inte fick inträde i den sociala gemenskapen här är 

däremot inte någonting som skuldbeläggs svenskarna, utan intervjupersonen upplevde en 

känsla av vi och dom, alltså en känsla av utanförskap vilket gjorde att personen distanserade sig 

själv. Lewin (2001) beskriver att identitetskrisen som inträdet i det svenska samhället kan 

utgöra, också kan medföra ett utanförskap, där personen istället för att integrera sig i samhället, 

intar en passiv roll. Al-Baldawi (2014) beskriver att familjens anknytning till det svenska 

samhället spelar en roll för dennes självbild i frågan. I exemplet var intervjupersonens hela 

familj nyanländ i det svenska samhället med de nya förutsättningar som detta utgör. På så vis 

kan dennes upplevelse förstås. Vi ser här alltså en skillnad i hur den ena väljer att fortsätta vara 

i den något isolerade situationen och en annan som gör ett aktivt val för att närma sig samhället 

genom ungdomar. 

    

                                                 
1 Socialt kapital är ett begrepp hämtat från Bourdieu (1986) vilket innebär: summan av de resurser, aktuella eller 

potentiella som finns tillgängliga för en individ eller grupp genom att ha tillgång till bestående nätverk.  
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Det finns fler beskrivningar i materialet om den första perioden som problematisk. En annan 

beskrivning är att asylprocessen beskrivs som ett slutet fängelse. Känsla av att befinna sig i ett 

slutet fängelse beskriver en mindre gynnsam situation. Genom Al-Baldawis (2014) resonemang 

kan situationen förstås ytterligare. Han menar nämligen att den otrygghet och instabilitet som 

under denna period råder påverkar hälsan negativt. Hälsan påverkas i relation till processens 

längd. Aggressivitet, och anpassningssvårigheter till bland annat samhällskrav kan bli en 

konsekvens av denna bristfälliga hälsa men också isolering från sociala kontakter. Vi tolkar in 

i materialet, med stöd av den förståelse från sammanhanget som intervjun fördes under, flera 

betydelser i intervjupersonens berättelse. Med slutet fängelse pekar intervjupersonen på 

maktlöshet, rädsla för att bli hemskickad men också ett inskränkt socialt sammanhang: 

 

För annars är migrationsprocessen jättesvår. Jag överdriver inte om jag säger att 

det är som… ett instängt fängelse. Inte öppet, utan slutet.  

 

Till skillnad från dem som lyfter fram det sociala sammanhanget som viktigt i sig, framhäver 

andra detta snarare som ett verktyg. Ett verktyg som kan användas för att öppna dörrar i det nya 

samhället. Att medvetet eftersträva sociala kontakter på detta vis kan vara fruktbart då sociala 

kontakter kan vara behjälpligt till ett tidigt inträde på arbetsmarknaden (Kalter & Kogan, 2014). 

Vidare spelar det även roll vilka sociala kontakter som denna anammar då olika kontakter 

fungerar olika väl som dörröppnare.  

 

Att individerna har en syn på sociala nätverk som ett verktyg framkommer på olika vis. En 

intervjuperson beskriver mer direkt uttalat en stor medvetenhet och strävan efter att bygga upp 

kontaktnät men också en medveten strävan i att underhålla dessa: 

 

[...] Jag sitter här och har fortfarande kontakt med mina gamla kollegor här och där, 

chefen, kollegorna [...] Viktigt att man har kontakt med gamla kollegor och gamla 

chefen.  

 

Just att betrakta det sociala sammanhanget som ett verktyg, vilket belyses med citatet ovan, till 

självförverkligande i det nya landet blir i sken av detta intressant. Intervjupersonerna saknar 

mer eller mindre i mötet med det nya landet de kontaktnät som den etablerade svensken har 

åtkomst till och tvingas därför till att bygga upp ett nytt från grunden. Att det finns svårigheter 

med att bygga upp ett sådant nätverk menar Akkaymark (2016) i sin studie där slutsatsen pekar 
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mot att arbete, utbildning och erfarenheter är avgörande för att erhålla kontakt med sociala 

nätverk vilket även är något som Al-Baldawi (2014) menar. Att intervjupersoner strävar mot 

att skaffa sig dessa verktyg i integrationsprocessen som förflyttar dem närmare sina mål blir 

därmed förståeligt.  

 

I materialet beskrivs det alltså en medvetenhet i strävan efter att bygga upp, för att sedan vårda 

sociala kontakter. En annan intervjuperson uppger som exempel på detta att denna inte vill vara 

till alltför mycket besvär genom att ställa alltför mycket frågor, utan anstränger sig i högsta 

möjliga mån för att vara så autonom i sitt yrkesutövande som möjligt. En annan tar del av 

kvällskurser, vilka vi tolkar, fyller en multipel funktion, genom att dels förmedla kunskap om 

det nya samhället, men också utgör ett socialt sammanhang som ger personen en känsla av 

“värde”.  

 

Vi har alltså kommit fram till att det sociala sammanhanget tillmäts olika mycket betydelse i 

materialet. Vissa använder detta som ett redskap för social mobilisering i det nya samhället där 

medvetna strategier av olika slag skapar sociala kontaktytor som i sin förlängning gör att 

individerna stärker sin position. Medans andra pekade att dessa givit sociala nätverk en 

underordnad betydelse i förhållande till språklig utveckling och familj under sin första tid i 

Sverige: 

 

I: [...] men det här året du gick i skolan och sedan bara var hemma. Kan du berätta mer 

kring det? [...] 

IP: Inte så mycket. Jag bara va hemma och pluggade hela tiden. Satsade all tid på skolan. 

Ibland jag gick till fotboll med dom killarna som var från hemlandet.  

 

Jag inte använda mitt kompisnät när jag kom hit. Bara studera. Bara. Det finns några 

kompisar. Dom arabiska [...] men, jobb, min familj är mitt första steg i mitt liv.  

 

Av intervjupersoner beskrivs denna period med mycket fokus på språk som en tuff period men 

en nödvändig sträcka för att senare kunna röra sig närmare självförsörjande. Vi tolkar detta som 

att intervjupersonerna förlikar sig med det faktum att det finns en avsaknad av socialt 

sammanhang på fritiden, men att de vänder på detta och ser: Vad kan jag då få ut av denna tid? 

Intervjupersonerna väljer att lägga denna tid på studier och strävan mot ett arbete. En 

investering inför framtiden. Detta kan även tolkas som drivande och motiverade individer som 
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låter var sak ha sin tid. Detta mot bakgrund av att intervjupersonerna idag beskriver att de 

genom arbetet erhållit ett socialt nätverk som tillsammans med familjen utgör deras sociala 

sammanhang. På så vis tillhör de ett socialt nätverk som Al-Baldawi (2014) pekar på är viktiga 

för den sociala integrationen. 

 

Att välja och tillåtas bli socialt integrerad 

Även om kontaktnät tillskrivs ett instrumentellt värde, så framkommer också olika grad av 

aktivt strävande efter av att erhålla ett socialt nätverk. En intervjuperson beskriver exempelvis 

vägen till arbete som enbart styrt av arbetsförmedlingen. Att välfärdsstaten bör ha ett aktivt 

ansvar för att migranter ska få åtkomst till sociala nätverk har stöd i forskning och anses vara 

gynnsamt (Fritzel & Lundberg, 2007). Vissa forskare ställer sig dock skeptiska till detta. Det 

förmedlade arbetet bidrog i intervjupersonens fall i sin förlängning till sociala kontakter. Vi ser 

alltså att oberoende av hur kontakten med arbetsmarknaden uppkom, så ledde denna kontakt 

till ett vidgat socialt sammanhang. Detta i enlighet med Akkaymark (2016) resonemang om att 

arbete kan föranleda socialt nätverk. Intervjupersonen beskriver i sina utsagor inga specifika 

strategier såsom flera andra intervjupersoner har gjort. Här väljer intervjupersonen istället att 

lägga tonvikten vid välvilliga kolleger som inkluderade denna i sin gemenskap, alltså efter 

inträdet på arbetsmarknaden. Intervjupersonernas resonemang skulle alltså vara möjligt att 

koppla till Diaz (1993) mått på integration och kontakten med kollegor men också att, av sin 

omgivning, tillåtas bli integrerad. I denna persons fall var det specifikt inträde på 

arbetsmarknaden som föranledde det vidgade sociala sammanhanget vilket även tycks vara 

fallet för övriga: Praktiken eller arbete men framförallt kontakten med kollegor tycks alltså 

skapa ett vidgat socialt sammanhang.  

 

Just det sociala sammanhanget på arbetsplatsen beskrivs som en utmaning för flera. Framförallt 

i en inledande fas, för att det senare med tiden blir allt enklare. Fikarummet, vilket presterats 

mer ingående i analysen av språk, på arbetsplatsen är ett exempel på en plats där två 

intervjupersoner beskrev utmaningar. Dessa var inte enbart av språklig karaktär, även om detta 

beskrivs som centralt, utan också att ta till sig arbetsplatsens kutym och sociala normer beskrivs 

som ett hinder: 

 

[...] När jag började här på arbetsplatsen blev jag mycket rädd och var försiktig 

och jag… pratade inte så mycket med folk från början. Bara lyssna. Samla. Var 
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är hon nu, var är han nu, hur dom arbetar med varandra, hur dom känner varandra, 

vad det är för arbetsplats, vad får man göra och inte göra. Det är så mycket. 

 

Det som beskrivs i citatet är något som även Al-Baldawi (2014) menar inte är ovanligt. Detta 

eftersom att det i den svenska historiska kontexten skett många förändringar som är specifika 

för just Sverige. Migranten som kommer ifrån en kultur med stora skillnader står för en 

utmaning att anpassa sig till denna under mycket kort tid. Intervjupersonen som citeras ovan 

beskriver sig ha hittat ett sätt för att hantera svårigheten i situationen genom att vara försiktig 

till en början. Att bara lyssna och samla förståelse för både språket och sammanhanget. Att 

lyssna mer än prata. Det är ett sätt för denne att hantera situationen och på så vis komma in i 

det sociala sammanhanget. 

 

Gemensamt för samtliga intervjupersoner är att de beskriver kollegor från både tidigare och 

rådande arbetsplatser i positiv bemärkelse; som förstående, förklarande och accepterande. Att 

ha just dessa arbetskollegor är, enligt Integrationsverket (2004), viktigt i etableringen på 

arbetsmarknaden. En person beskriver mer exakt att det goda och inkluderande bemötandet från 

kollegor var viktigt för hennes känsla av samhörighet och värde: 

 

Det betyder mycket att de umgås med mig och att alla engagerade sig i mig och 

min familj. För alla tävlades om att de skulle göra det. De hjälpte mig med det, 

körde mig hit och dit [...] 

 

[...] Dom var jättesnälla och vänliga och jag fick delta i deras julmys och 

julsånger[...] De var jättejätte… det betydde mycket för mig. För att det kändes 

som jag, tillhör också. Jag var inte bara en sån som kommer ifrån ett annat land 

och läggs vid sidan, nej, att jag syns också.  

 

Det vi ser genom citaten är något som tolkas som både att välja men också att tillåtas bli 

integrerad (Diaz, 1993). Dessa kollegor som uppvisar ett gott socialt bemötande är en del av 

samhällets tillåtande inställning till individens integration. 
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Delresultat 2 

Vi ser som ett resultat av analysen att det finns två sidor av myntet. Individer beskriver att de 

väljer bort det sociala till förmån exempelvis fokus på studier. Men vi ser även att det funnits 

en avsaknad av det sociala sammanhanget som exempelvis hade kunnat förenkla de praktiska 

göromålen. Vi tycks dock se att flera intervjupersoner varit medvetna om vikten av sociala 

sammanhang och sökt sig till dessa på olika sätt. En intervjuperson uppvisade inte samma aktiva 

sökande men kom ändå in i ett socialt sammanhang genom att omgivningen visar på 

engagemang. Som Diaz (1993) pekar på är alltså individens vilja viktig men också att samhället 

tillåter personen att bli integrerad.  

 

Det måste betonas att vi inte menar att målgruppen är i ett större behov av ett socialt nätverk än 

andra. Utbildning och kontaktnät ligger till grund för att ta sig vidare i samhället så väl för en 

etablerad svensk som för en individ som flyttat till Sverige (Al-Baldawi, 2014). Det som 

däremot är specifikt för denna grupp är att de flyttat till ett nytt land och aktivt måste söka efter 

ett socialt sammanhang (Akkaymark, 2016). Rostila och Hjern (2012) pekar i sitt resonemang 

på att homogena invandrarnätverk hos migranten kan leda till brister i värdefulla sociala 

resurser till individen. I vårt material ser vi att det sociala sammanhanget först kommer efter en 

vardaglig kontakt med arbetskollegorna, vilket stämmer överens med Diaz (1993) mått på 

social integration.   

 

Delresultatet från analysen av det sociala sammanhanget visar att arbete kan föranleda 

upprättandet av värdefulla sociala nätverk. Analysen visar även att intervjupersonerna betraktar 

sociala nätverk som ett redskap, vilket de använder för att röra sig framåt. 

 

Strävan mot ekonomiskt självförsörjande 

Så här långt har vi presenterat intervjupersonernas berättelser av hur det var att ta till sig språket 

och anammandet av sociala kontakter. Som nämnts tidigare har dessa utmaningar inte antagits 

utan motstånd eller svårigheter. Ett motstånd som de tycks ha lyckats övervinna. Då blir det av 

intresse att ställa sig frågan, varför lyckades just de etablera sig på arbetsmarknaden i strävan 

mot ekonomiskt självförsörjande? Flera av intervjupersonerna besvarar till viss del denna fråga 

genom att betona vikten av motivation och egenansvar. Motivation beskrivs av Revstedt (2014) 

som “en strävan hos individen att leva ett så meningsfullt och självförverkligat liv som möjligt” 

genom att ta ansvar för sig själv och tillvarata sina möjligheter. I materialet finner vi berättelser 

om individer som är konstruktiva, målinriktade, sociala och aktiva, för att återigen se till 
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Revstedts resonemang så menar han att det är dessa fyra faktorer som mer eller mindre 

definierar motivation. 

 

I materialet återspeglas den personliga motivationen i relation till andra, de omotiverade andra. 

Individer som vi inte träffat och därför inte kan analysera, men vi har möjlighet att analysera 

uttalanden om dem och vad det säger om individerna vi haft samtal med.  

 

Personlig motivation 

Vår uppfattning av att individerna var motiverade i sin strävan mot ekonomiskt självförsörjande 

bottnar i flera orsaker. Att komma till ett nytt land innebär nya förutsättningar för individen. 

Att etablera sig på arbetsmarknaden är en process där dessa nya förutsättningar gör sig påminda.  

 

I materialet till denna studie återfinns berättelser om bristfälligt språk, akademiska meriter som 

inte valideras eller avsaknad av stödjande sociala nätverk vilka skulle kunna ses som svårigheter 

eller motstånd i resan mot arbetsmarknaden. Svårigheter eller motstånd som i förlängningen 

kan innebära att individen förlorar den tidigare status och samhällsposition som denna är van 

vid (Lewin, 2001; Al-Baldawi, 2014). Vidare skulle detta kunna innebära att individer som i 

sitt hemland varit motiverade i det nya landet, blir omotiverade och upplever en identitetskris. 

I materialet framkommer det däremot att individerna istället för att bli omotiverade tycks vara 

motiverade. Vi har däremot ingen möjlighet och uttala oss om de varit omotiverade eller 

motiverade innan de kom till Sverige, men vi ser att de talar om sig själva som om de hade en 

hög personlig motivation: 

 

Om jag är utbildad jag måste använda den. Jag va hemma å chilla på socialbidrag hela 

tiden? Nej. Jag är inte en sån människa som bara är hemma [...] 

 

Jag tror att om man tar det snabbt och man inte dröjer, väntar för länge. Jag tror 

ambitionen är hög första året, väldigt hög. 

     

Med citaten ovan ser vi att den personliga motivationen återspeglas på ett sådant sätt att risken 

för identitetskris minskar (Lewin, 2001; Al-Baldawi, 2014). I det första citatet ser vi hur 

individen inte kan tänka sig vara hemma, förlikar sig med rådande förutsättningar (Al-Baldawi, 

2014) och strävar målfokuserat (Revstedt, 2014) framåt. Intervjupersonen i fråga kan inte tänka 

sig att gå på socialbidrag utan vill, eller måste som hen benämner det, använda sin utbildningen 
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och bli självförsörjande. Genom att se det andra citatet i sin kontext där individen menat att den 

personliga motivationen var hög mot bakgrund av att det gick snabbt för denna att etablera sig 

på arbetsmarknaden. Vidare skulle man kunna anta en annan utgång för denna individ om tiden 

runnit iväg. 

  

Vad orsaken till varför just dessa individer kan acceptera den rådande situationen och göra det 

bästa av den kan vi i denna studie inte uttala oss om. Al-Baldawi (2014) pekar däremot på att 

olika förutsättningar under migrationsfaserna spelar en avgörande roll vid integreringen. En 

förutsättning som utgör skyddsfaktor, är just akademisk bakgrund. I citatet ovan kan vi se hur 

intervjupersonen i fallet beskriver sig ha förutsättningar genom sin tidigare utbildning. Att detta 

skulle kunna ha en betydelse framkommer även utav en annan redogörelse: “kanske en dag kan 

jag bli advokat...” Utifrån resonemanget skulle den akademiska utbildningen kunna vara en 

drivfjäder som gör att individen tror på sina möjligheter att bli självförsörjande. Denna 

potentiella möjlighet stärks utav faktumet att flera av intervjupersonernas beskrivningar pekar 

på målmedvetenhet och tilltro till förmåga att anta de utmaningar de ställs inför under 

etableringen på arbetsmarknaden. 

 

De omotiverade andra 

Att berätta om sig själv som motiverad i relation till andra kan ha en dubbel bemärkelse. Dels 

att de inte dras med i de omotiverades spiral utan själva fortsatt är motiverade men också att de 

genom att berätta historien på detta vis lyfter sig själva en nivå till. Jag som lyckas var så här, 

de som inte har lyckats var så där.   

 

Sammanhanget för citatet nedan handlar om att gå in i praktik. Intervjupersonen tillskriver 

praktiken ett stort värde med flera syften. Att skapa sociala nätverk som föranleder en fot på 

arbetsmarknaden och språkträning. Hen ser på praktiken som en möjlighet medan de negativa 

ser på det som gratisjobb:  

 

Idag dom har inget jobb, nej nej [...] Bara säger nej nej hela tiden. Negativt hela tiden. 

Praktiken, jag var väldigt glad, nu kan jag utveckla mig jag kan gå vidare. Jag visste att 

jag måste börja någonstans. 
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Andra beskriver en möjlighet under SFI tiden att separeras från de omotiverade andra och 

tycker att detta var positivt. SFI organiseras nämligen på olika sätt vid olika tidpunkter och i 

olika kommuner: 

 

SFI var faktiskt bra, att man väljer specifikt dom som var ambitiösa dom som har 

ungefär nivå, har likheter och hänger med på rätt sätt så man inte blandar dom som er 

omotiverade.[..] dom vill inte jobba med språket. 

 

Här ser vi två av flera exempel på där materialet pekar ut de andra som omotiverade. Vi ser 

även hur de andra citatet pekar på en trygghet med att inte ha de omotiverade i samma klass 

som denne själv. Här skulle alltså den risk vi lyfte fram tidigare, om att dras med i de 

omotiverades spiral och själva bli omotiverade framstå tydligt. Al-Baldawi (2014) menar att 

individens motivation kan påverkas av attityder i dess sociala omgivning. 

 

Eget ansvar för försörjning 

Vidare beskriver intervjupersoner, antingen direkt eller genom kontexten av berättandet att de 

tar ett stort egenansvar för att uppnå sina mål i det nya landet. Även om myndigheters stöd 

gällande samhällsorientering, språkinlärning och arbetsförmedling beskrivs som en positiv sak 

i deras personliga utveckling, så beskriver de ändå att ansvaret för deras situation vilar hos dem 

själva: 

 

Jag kom hit med familjen för att arbeta, då kan jag inte bara sitta och rulla tummarna, 

jag behöver utbilda mig eller hitta ett arbete. 

 

man har studerat man var klar med studier. Man vill jobba, så enkelt är det, det är det 

som är livet.  

 

Denna upplevelse av att det är upp till dem själva att erhålla ett arbete och att inte överlämna 

detta ansvar till staten är i materialet en gemensam nämnare för samtliga intervjupersoner. 

Samtliga av intervjupersonerna beskriver i sina utsagor sig själva på ett sätt som för oss kan 

betraktas som att de upplever sig ha kontroll, bortsett från den individ som beskriver det som 

“ett slutet fängelse”. Denna upplevelse av att det är upp till dem själva att skaffa ett arbete och 

att inte överlämna detta ansvar till staten är i materialet en gemensam nämnare för samtliga 

intervjupersoner. De beskriver i sina utsagor sig själva på ett sätt som för oss kan betraktas som 
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att de upplever sig ha kontroll. Som vi ser i det presenterade materialet lämnades inte ansvaret 

över till staten utan individen själv behåller kontrollen. Vi ser även att de på olika vis håller 

dörrarna öppna för framtida arbetsutmaningar och att de inte upplever sig fjättrade vid rådande 

arbetsplats; De behåller kontrollen. 

 

Som nämnts ovan får vi i analys av materialet en upplevelse av att intervjupersonerna tagit och 

tar en hög grad av egenansvar för sin situation. Att detta tycks vara en framgångsfaktor blir inte 

anmärkningsvärt i sken av Diaz (1993) diskussioner om egenansvarets betydelse för att bli 

integrerad och mot bakgrund av att materialet består av utsagor från individer som faktiskt 

genomförs inträdet på arbetsmarknaden. Egenansvaret tar sig i uttryck genom att individerna 

upplever att det var upp till dem om de ville få ett arbete. 

 

När vi betraktar materialet finner vi att individerna målar upp sig själva som ambitiösa, 

personligt motiverade och målfokuserade i relation till andra. Vår benämning på detta fenomen 

har kommit att betecknas de omotiverade andra. Vi har ingen möjlighet att analysera dessa 

andra, vi finner det dock intressant att analysera individerna vi samtalat med i sken av dessa 

omotiverade andra.   

 

Delresultat 3 

Förhoppningen från vår sida är att motivationen genomsyrar analysen av språket och det sociala 

sammanhanget. Vi har nu avhandlat upplevelsen av strävan mot ekonomiskt självförsörjande 

och ser även här att den personliga motivationen gör sig påmind. 

 

Delresultatet från denna analys är att individer med skyddsfaktorer i form av akademisk 

bakgrund kan ha en roll i att upprätthålla/skapa personlig motivation. Samtidigt har vi inte 

möjlighet att visa på vilken nivå den personliga motivationen hade innan individerna kom till 

Sverige och har därför inte heller en möjlighet att uttala oss i någon större utsträckning om 

denna skyddsfaktor. En andra del av strävan mot ekonomiskt självförsörjande är att individerna 

i denna studie upplever sig ha en hög personliga motivationens i förhållande till andra. 

Individerna tycks vara motiverade och att det för dem varit en bidragande faktor till deras 

inträde på arbetsmarknaden.  
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Det framkommer även av denna analys att ansvaret för inträdet på arbetsmarknaden inte läggs 

på staten eller någon annan i samhället. Ansvaret tycks upplevas ligga på individen själv även 

om de beskriver samhället som en resurs. Detta resultat är baserat på individernas berättelser 

och är direkt applicerbart på den integrationsteori (Diaz, 1993) vi använt i analysen. Individens 

ansvar och val i integrationsprocessen tycks vara avgörande. Citat vi lyft fram i analysen pekar 

just på de val individen gjorde. 

 

Resultat 

Under studiens gång har vi kommit till att ställa oss frågan om ett tidigt inträde på 

arbetsmarknaden kan ha en positiv inverkan på andra integrationsområden. Vi ser genom 

presenterat material att språket upplevs utvecklas ytterligare och vi ser även att det sociala 

sammanhanget vidgas efter inträdet på arbetsmarknaden. Utöver detta ser vi i materialet att 

ansvaret för integrationen och inte minst för inträdet på arbetsmarknaden läggs på individen 

själv, staten och samhället ses som en resurs. Individerna i denna studie upplever sig ha en hög 

motivation och inte minst i relation till andra i samma situation. Personlig motivation tycks ha 

en betydelse för individen och inte minst när det ställs i relation till andra individer i 

integrationsprocessen. 

 

Liknande resonemang har tidigare förts: Diaz (1993) menar exempelvis att den ekonomiska 

integrationen, alltså inträdet på arbetsmarknaden, skapar förutsättningar för integration på 

övriga områden. Akkaymark (2016) lyfter ett liknande resonemang där han menar att 

arbetsmarknaden öppnar dörrar för ett socialt nätverk. Vi ser i materialet att det finns en 

tendens, till att det är arbetsmiljön i sig, med kollegor och en daglig kontakt som är gynnande i 

förhållande till att utveckla språket och vidga det sociala sammanhanget. Att komma in i en 

arbetsmiljö behöver nödvändigtvis inte innebära att få ett arbete. Praktikplats vilket redan 

använts som ett verktyg i integrationsarbetet (Sandwall, 2010) är ett exempel på där man 

kommer in i en arbetsmiljö utan att för den delen ha ett arbete. Lärlingsutbildning är ett annat 

exempel. Olofsson och Panican (2015) diskuterar lärlingsutbildningen för att etablera sig på 

arbetsmarknaden. De menar att lärlingsutbildning har flera fördelar. En fördel är att individen 

under utbildning blir en del av arbetsgruppen och att lärandet i sig kan ses som en social praktik. 

Vidare menar de att individen genom praktiken skapar sig en kunskap för yrket men också att 

lärlingen får kunskap om arbetsplatsens rådande identitet och kultur. Rooth (1999) betonar 

också praktikens betydelse. Detta i sin diskussion om introduktionsutbildning för nyanlända. 
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Han menar att introduktionsutbildningens värde för den ekonomiska integrationen kan minska 

om praktik inte används som en del av utbildningen.  

  

Som ett resultat av att vi använts oss av Diaz (1993) integrationsteori i analysen faller vi även 

i skuggan av densamma. Kritiken mot att inte se, eller förminska den samhällskontext dessa 

individer lever i (Abbasian, 2004) går även att applicera på vår studie. Med detta sagt vill vi 

framhålla att vi är medvetna om att integrationen på arbetsmarknaden är beroende av antalet 

arbetsmöjligheter och den allmänna arbetsmarknadskonjunkturen i Sverige. En arbetsmarknad 

som i allra högsta grad är föränderlig och därmed direkt påverkar integrationen på 

arbetsmarknaden (Bevelander, 2007).  

 

I nästkommande rubrik kommer du som läsare finna en diskussion kring denna studie och 

förslag till vidare forskning. Men innan vi lämnar resultatet vill vi göra ett förtydligande: Denna 

studie vilar på en kvalitativ metod med en öppen intervjuform där materialet består av empiri 

från sex stycken intervjupersoner. Därför bör slutsatserna tas med försiktighet. Detta är ingen 

generell bild av vad som är gynnande i integrationsprocessen utan vår tolkning och analys av 

sex stycken första generationens invandrares upplevelser av tiden från att de kom till Sverige 

fram till inträdet på arbetsmarknaden och vad inträdet betydde för dem. 
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Avslutande diskussion  

Diskussion 

Denna studie hade som syfte att undersöka första generationens invandrares upplevelse av 

motivation i förhållande till inträdet på arbetsmarknaden. Som hjälp till att undersöka detta 

formulerade vi följande frågeställningar:  

 

Hur framhålls språkkunskaper? 

Hur lyfts sociala sammanhanget? 

Hur återspeglas strävan mot ekonomiskt självförsörjande? 

 

De språkliga kunskaperna framhölls, av intervjupersonerna, som ett verktyg i strävan mot i 

första hand ett arbete och i andra hand ett arbete som låg i linje med deras utbildning. Språket 

som ett kommunikativt verktyg framhölls inte i någon högre utsträckning. Hur vida detta beror 

på att det tas som självklart eller om det lämnades utanför berättelsen med hänsyn till studiens 

syfte har vi inte möjlighet att uttala oss om. Materialet visar att intervjupersonerna upplevde att 

språket utvecklades efter inträdet på arbetsmarknaden. Vi ser även i materialet hur motivationen 

tycks ha en betydelse för språkinlärningen. En motivation som föranleder skapandet av 

strategier som förflyttar individerna närmare sina mål.  

 

Det sociala sammanhanget lyfts fram som att intervjupersonerna på ett, begripliggörande 

generaliserande vis, upplevde en avsaknad av sammanhang under integrationsprocessen. 

Upplevelser både i negativ och positiv bemärkelse är kopplat till denna avsaknad. Negativt som 

praktiska göromål som att hämta och lämna barnen på förskola i kombination med att studera 

svenska eller som känslan av att vara isolerad och hälsans påverkan av det. I positiv bemärkelse 

menar flera av intervjupersonerna på att avsaknaden skapade en möjlighet att fokusera på 

studier till 100 procent. Detta kan även tolkas som drivande och motiverade individer som 

försakar sociala kontakter med hänvisning till att var sak ha sin tid, som en investering för 

framtiden. Det sociala sammanhanget kom sedan att utvecklas i takt med inträdet på 

arbetsmarknaden och kontakten med kollegor. Här tycks inträdet på arbetsmarknaden spela en 

avgörande roll för det sociala sammanhanget vidgande. Där en kontakt med kollegor ökade 

förståelsen för samhället och vidgat socialt liv på fritiden.  
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Strävan mot ekonomiskt självförsörjande återspeglas i materialet så som att de intervjuade till 

stor del upplevt sig själva som personligt motiverade i förhållande till andra i deras närhet, så 

som andra SFI-studerande eller individer ute på praktik. En målmedvetenhet och strävan både 

mot att lära sig det svenska språket men framförallt för att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Ansvaret för inträdet på arbetsmarknaden upplevs ligga på individen själv medan staten eller 

samhället ses som en resurs. 

 

Genom att använda oss av en ostrukturerad intervju som metod för producering av material 

erhöll vi en stor mängd empiri. De delar vi använts oss av till vår slutsats har nu presenterats 

för dig som läsare i korthet här under avslutande diskussion och utförligare under rubrik 

analys och empirisk presentation. 

     

Slutsatsen i studien är att ett tidigt inträde på arbetsmarknaden eller i en arbetsmiljö likt praktik, 

tycks vara något av en nyckel för integration på övriga områden. Det tycks även finnas en 

dynamisk relation mellan språk och arbete, samt socialt sammanhang och arbete. Där arbete 

tycks generera en utveckling på de andra två områdena. Denna studie är inte av den 

omfattningen att vi kan uttala oss om så är fallet eller inte, detta lämnar vi åt vidare forskare. 

 

Vi vill med denna studie slå ett slag för att praktikplats som en del av språkinlärningen, likt av 

Sandwall (2010) presenterat, bör implementeras och användas i så hög utsträckning som möjligt 

för att skapa förutsättningar för integration på övriga områden. Vidare menar vi också, vilket 

även Edin, Fredriksson & Åslund (2000) gör, att den strategi som Sverige använt gällande 

placering av migranter i landet med hänvisning till kommuner med lediga bostäder, inte är 

förenligt med strävan mot migranters inträde på arbetsmarknaden. Mot bakgrund av att 

migranter istället bör bosätta sig där arbetsmarknaden är stark.  

 

Förslag på fortsatt forskning 

I denna studie har vi även stött på något som skulle kunna beskrivas som ett moment 22. En 

ekvation som kan vara tämligen svår att få ihop, det krävs i mångt och mycket svenska som 

språk för att migranter ska ha möjlighet att genomföra inträdet på arbetsmarknaden. Samtidigt 

visar vår studie att språket tar vidare utveckling efter inträdet. Att forska mer på detta område 

och kring detta som skulle kunna ses som ett moment 22 anser vi intressant. 
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I materialet till denna studie återfanns berättelser om hur det var att flytta till ett nytt samhälle. 

Ett område som länge var med i tankarna om hur vida vi hade möjlighet att analysera detta eller 

inte. Tyvärr kom vi till den punkt där dessa upplevelser inte blev en del av denna uppsats. Vill 

vi betona att det för framtida forskning tycks vara ett intressant område att bedriva vidare 

forskning på.  

 

I denna studie lyfts resonemang hämtade ur materialet mellan individerna som motiverade och 

de omotiverade andra. Varför det kommer sig att vissa är motiverade och andra inte i 

integrationsprocessen är även det ett område värt att forska på. Skulle det visa sig, vilket vi inte 

ser som otroligt, att motivation har en stor betydelse för etableringen i det nya landet. Hade 

vidare forskning kring vad som har en inverkan på motivationen, i en sådan komplex situation 

som integrationsprocessen, ha en stor betydelse.   
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Vi heter Erik Bengtsson och Samuel Andersson och studerar vid Lunds Universitet. Vi är nu 

inne på den sjätte terminen av socionomutbildningen och ska genomföra en undersökning.  

Vårt syfte är att undersöka vilka erfarenheter första generationens invandrare har av inträdet på 

arbetsmarknaden och vill undersöka detta genom intervjuer. Vi hoppas att med studien kunna   

öka kunskapen om erfarenheten av integrationen in på arbetsmarknaden.  

 

Det är helt frivilligt att vara med i denna intervjustudie och du har rätt att avbryta när du vill 

utan att ange särskild förklaring. Alla uppgifter som vi samlar in kommer att behandlas och 

bevaras med sekretess. Vilket innebär att de delar av intervjun som kommer att användas i 

uppsatsen kommer att avidentifieras samt att det inspelade materialet kommer att hanteras på 

sådant vis att ingen obehörig kommer åt dessa. Du har rätt att och kommer att få möjlighet till 

att läsa igenom de uppgifter vi samlar in här idag.  

 

Om du i efterhand har några frågor kontakta oss eller vår handledare.  

 

Kontakt: 

Samuel Andersson, muh11sa3@student.lu.se ; ### - ####### 

Erik Bengtsson, agy14ebe@student.lu.se ; ### - ####### 

Handledare: 

 Lars Harrysson, lars.harrysson@soch.lu.se  

 

Vi är mycket tacksamma för din medverkan i denna intervjustudie  

Jag har tagit del av och förstått informationen om studien som kommer att skrivas av Samuel 

Andersson och Erik Bengtsson och samtycker till att delta i intervjuundersökningen.  

 

 

………………………………………………….. 

Namnunderskrift och datum 

 

 

………………………………………………….. 

Namnförtydligande 

mailto:muh11sa3@student.lu.se
mailto:agy14ebe@student.lu.se
mailto:lars.harrysson@soch.lu.se
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Bilaga 2 

Vi är nyfikna på din tid från att du kom till Sverige till det att du fick ett arbete. 

Jag har inte med mig några specifika frågor utan jag ser detta mer som ett samtal 

mellan mig som student och dig som yrkesverksam. Det kan hända att jag 

antecknar under samtalet och det är mer för jag själv ska komma ihåg. 

Skulle du vilja berätta om tiden från att du kom till Sverige till att du fick ett 

arbete?  

Förut berättade du….  

Kan du berätta mer om….  

Det var intressant, hur funkade det för dig 

Hur upplevde du att det påverkade dig?  

 

 

Namn: _______________________ 

Kön: _______________________ 

Vilken typ av anställning har du idag: _______________________ 

När kom du till Sverige: _______________________ 

Telefonnummer: _______________________ 
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Bilaga 3 

Hej Namn.  
 

Vi heter Erik Bengtsson och Samuel Andersson och studerar vid Lunds Universitet. Vi är nu 

inne på den sjätte terminen av socionomutbildningen och ska genomföra en undersökning.  

 

Vårt syfte är att undersöka vilka erfarenheter första generationens invandrare har av inträdet på 

arbetsmarknaden och vill undersöka detta genom intervjuer. Vi önskar komma i kontakt med 

personer som har flyttat till Sverige och som idag är yrkesverksamma. Vår utgångspunkt är att 

intervjua fyra personer om deras erfarenheter. 

 

Vi skulle vara mycket tacksamma om ni som organisation har möjlighet att hjälpa oss finna 

intervjupersoner? 

  

Tack på förhand. 

Med vänlig hälsning 

Erik och Samuel 

  

Ni kan kontakta oss på mail eller telefon: 

Erik Bengtsson, agy14ebe@student.lu.se ; ### - ####### 

Samuel Andersson, muh11sa3@student.lu.se 

  

Ni kan även kontakta vår handledare vid behov: 

                      Lars Harrysson, lars.harrysson@soch.lu.se 

 

 

  

mailto:agy14ebe@student.lu.se
mailto:muh11sa3@student.lu.se
mailto:lars.harrysson@soch.lu.se
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Bilaga 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


