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Vad betyder integration, med vilka ord skildras känslan av 
tillhörighet och hur beskrivs första kontakten med ”det 
svenska”.

I den här studien har 27 utrikes födda göteborgare inter-
vjuats kring sina upplevelser av förutsättningar och svå-
righeter i integrationsprocessen.

Författarna har även genomfört en fokusgruppsdiskussion 
med sju tolkar. Man har då utgått från deras erfarenhe-
ter från tolkade möten och den bild de fått av integra-
tionsprocessen i mötet mellan myndighetspersoner och 
klienter. 

Studien är i ett led i Göteborgs Stads integrationsarbete 
och har genomförts av Preventions- och Utvecklingsenhe-
ten vid Social resursförvaltning.
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Förord
I Preventions- och Utvecklingsenhetens (PrevU) uppdrag ingår att arbeta med frågor 
som rör etnisk mångfald. Vi skall främja integration och förebygga rasism, främ-
lingsfientlighet och diskriminering. Dåvarande Enheten för mångkulturell utveck-
ling, Stadsdelsförvaltningen Frölunda (som sedan 2007 ingår i PrevU), genomförde 
studien ”Samtal om integration med tjänstemän i Göteborgs Stad” där tjänstemän 
inom flyktingverksamheten intervjuades om deras upplevelse av integration. Stu-
dien följdes av en förfrågan om att genomföra en årlig uppföljning av Göteborgs 
Stads integrationsfrämjande arbete. 

Diskussionen kring denna idé ledde till att arbetsgruppen började planera en förstu-
die kring hur integration upplevs av utrikes födda i Göteborg. Vår slutsats blev att 
vi måste börja med att ta reda på vad människor tycker är viktigt för att ha ett bra 
liv i det nya landet. Vi har en bred och mångårig erfarenhet av arbete kring invand-
ring, integration och kulturmöten från skilda verksamheter på olika nivåer. Vi har 
haft omfattande direkta kontakter med människor och har genomfört projekt och 
studier inom området. Vi har därigenom sett ett behov av att fördjupa kunskapen om 
människors subjektiva upplevelser av sitt liv i Sverige. Därför ville vi ta del av och 
synliggöra några människors tankar och synpunkter kring det som vi allmänt kallar 
för integration. 

Vår rapport bör ses som en förstudie till den rapport kring det integrations- och 
mångfaldsfrämjande arbetet i Göteborgs Stad som kommer att genomföras årligen 
från och med år 2009. 
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Sammanfattning
Som ett led i Göteborgs Stads integrationsarbete har Preventions- och Ut-
vecklingsenheten inom Social resursförvaltning genomfört en studie om 
människors tankar och synpunkter kring det vi allmänt kallar integration. 

Det övergripande syftet i denna kvalitativa studie har varit att bidra till ökad 
kunskap och förståelse inför det fortsatta integrationsarbetet i Göteborgs Stad 
genom att ta reda på vad ett antal utrikes födda göteborgare upplever vara 
förutsättningar och svårigheter i integrationsprocessen. Utgångspunkten har 
varit ett behov av fördjupning i den subjektiva delen, det vill säga kring 
upplevelser och känslor, då vi tror att många olika perspektiv på integration 
bidrar till en positiv utveckling.

Sammanlagt har tjugosju intervjuer samt en fokusgruppsdiskussion med sju 
tolkar genomförts. Intervjuerna har koncentrerats kring följande områden: 
Vad betyder ”integration”?, Perspektiv på integration, Känsla av tillhörighet, 
Kontakt med ”det svenska” samt Kultur, Värderingar och Samhälle.

Begreppet ”integration” har diskuterats. Intervjupersonerna anser att begrep-
pet används utan tydlig innebörd. Dessutom talar flera om integrationen som 
ett misslyckande. De pekar på att integration ska vara en ömsesidig process 
och menar att ansvaret i praktiken läggs ensidigt på dem som invandrat. Den 
dominerande uppfattningen är att det svenska samhället inte har anpassats 
efter den förändring i befolkningssammansättningen som invandringen inne-
burit.

De vanligaste integrationsfaktorerna arbete, boende, utbildning och kunska-
per i det svenska språket har intervjupersonerna berört relativt sparsamt i 
sina berättelser. I stället har mellanmänskliga värden som samhörighet, öp-
penhet, tillhörighet och respekt lyfts fram som absolut viktigast.

Känslan av att höra till – att höra hemma – uppfattas som en viktig förut-
sättning för en lyckad integration. Frågan visar sig vara komplex. Många 
känner att de hör hemma varken i ursprungslandet eller i Sverige. De anser 
sig vara en ”ingetlandsmänniska” eller ”varken eller”. Många talar om en 
kluven hållning gentemot det nya respektive det gamla landet. De beskriver 
att de befinner sig mellan två oförenliga identiteter. Några beskriver det som 
en identitet ”mitt emellan” eller att man skiftar identitet beroende på i vilket 
sammanhang man befinner sig.
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Merparten säger att deras barn ser Sverige som ”hemma” och att dessa kän-
ner sig som ”svenskar”. Hos några intervjupersoner finns en ambivalent 
känsla kring detta. 

I mångas berättelser framhålls att den kulturella och etniska bakgrunden 
”blir” hela ens identitet i andras ögon. Den ges dessutom ett lägre värde 
än det svenska. Man reduceras till att bara vara en ”invandrare”. Individen 
måste därför ibland skapa sig en identitet utifrån en negativ eller motsägel-
sefull bild av sig själv. 

Intervjuerna visar på många svårigheter i integrationsprocessen, på både 
strukturell och individuell nivå. 

Bemötandet från myndighetsrepresentanter är ett område som intervjuper-
sonerna ägnar stort utrymme. De flesta anser att de bemöts negativt och 
på ett sätt som de tror skiljer sig från hur man bemöter invånare ur ma-
joritetsbefolkningen. Intervjupersonerna upplever att myndighetspersoner 
ofta förmedlar att man som ”invandrare” inte är en resurs utan ett problem.  
Exemplen handlar både om negativa attityder och diskriminerande beteende 
från myndigheters sida. 

De individuella intervjuerna kompletterades med en gruppintervju med tol-
kar därför att deras arbete möjliggör en alldeles särskild insyn i mötet mellan 
myndighetspersoner och den enskilde individen. Deras erfarenheter anser vi 
väga tungt, deras kompetens är ovärderlig i det fortsatta integrationsarbetet. 

Tolkarna identifierar hinder i verksamheternas strukturer, negativa attityder 
samt brist på kunskap och förståelse hos myndighetsrepresentanter. Många 
erfarenheter från deras tolkarbete handlar om negativt bemötande från perso-
nal; man talar om generaliseringar, paternalism och omhändertagandemen-
talitet, dåligt bemötande, etnocentrism, godtyckliga beslut, utbredd diskri-
minering och till och med rasism. De menar att det mest angelägna behovet 
är ökad kulturkunskap och ökad yrkeskunskap bland personal inom olika 
myndigheter. Dessutom efterfrågar de information som är anpassad till bru-
karnas kunskapsnivåer samt kvotering av utrikes födda till tjänster inom det 
offentliga för att öka förtroendet för myndigheter samt fler mötesplatser.

Merparten av de intervjuade talar om att samhället inte tar tillvara männis-
kors resurser, framför allt på arbetsmarknaden. Många anser att deras kom-
petens och yrkeserfarenheter värderas lågt. Den man var ”därhemma” värde-
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sätts inte här. Människor förblir på detta sätt oanvända resurser, kompetenser 
förblir outnyttjade. 

Ungefär hälften upplever att även allmänheten betraktar dem som en ”börda” 
för samhället istället för en tillgång. Det faktum att utrikes födda och svensk-
födda inte bor tillsammans och inte möts, ses som ett betydande problem och 
är orsak till negativa attityder och fördomar. Bristen på personliga möten 
innebär att fördomar sällan får en chans att omprövas och stereotypa upp-
fattningar som människor har om varandra lever vidare. Intervjupersonerna 
efterlyser en ökad kommunikation mellan olika grupper och mötesplatser där 
utbyte av tankar och åsikter kan ske.

Exempel på individuella hinder i integrationsprocessen är att man är uppta-
gen av oro för kvarvarande släktingar, traumatiska upplevelser, psykisk och 
fysisk ohälsa. 

Många anser att media skapar klyftor; genom sitt sätt att beskriva verklighe-
ten förstärker de negativa attityder. 

De flesta intervjupersoner betonar att vi inte behöver vara lika varandra så 
länge vi respekterar varandra. Många nämner spontant värden som demo-
krati, rättssäkerhet, trygghet och rättvisa som något de uppskattar högt och 
ibland som en av anledningarna till varför de migrerat från sitt hemland. 
Flera av dessa värden kan man hitta i de av FN formulerade mänskliga rät-
tigheterna. Intervjupersonerna beskriver inte dessa värderingar utifrån natio-
nella gränser, alltså inte som något svenskt eller europeiskt utan som något 
universellt. 

Det är allas ansvar – både minoritetsgruppers och majoritetsbefolkningens – 
att vi lyckas väl med integrationen. Våra intervjupersoner berättar om egna 
strategier där de själva kämpar hårt för att få ”höra till”. Några berättar om 
individuella strategier för att bli ”en av folket helt enkelt”. En del är förhopp-
ningsfulla inför framtiden och menar att det tar tid och kräver tålamod att få 
”höra till”.

De utvecklingsområden som framträder som väsentligast i intervjuerna är 
att diskutera vad integration innebär, att utveckla kompetens kring bemötan-
det, att inventera och utveckla metoder för att tillvarata medförda kunskaper 
och erfarenheter samt utveckla metoder för att skapa konstruktiva möten och 
mötesplatser.
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Introduktion
Det övergripande målet för den nationella integrationspolitiken är ”lika rät-
tigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 
bakgrund”.  

Den samlade strategin för integration under mandatperioden 2008-2010 
fokuserar på sju områden: 

•  ett effektivt system för mottagande och introduktion för nyanlända,

•  fler i arbete och fler företagare,

•  förbättrade utbildningsresultat och likvärdighet i skolan,

•  förbättrade språkkunskaper och utbildningsmöjligheter för vuxna,

•  en effektiv bekämpning av diskriminering,

•  en positiv utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap,

•  en gemensam värdegrund i ett samhälle som präglas av tilltagande 
    mångfald.

Integrationspolitikens mål ”ska främst uppnås genom generella insatser som 
når ut till hela befolkningen, oavsett födelseland eller etnisk bakgrund. Dessa 
kompletteras vid behov med riktade insatser för att stödja och underlätta 
nyanlända invandrares etablering under de första åren i Sverige. Stadsdelar 
med utbrett utanförskap, diskriminering samt behovet av gemensam värde-
grund uppmärksammas” (Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi 
för integration. Regeringens skrivelse 2008/09:24).

Aktuellt i Göteborg
”Vår vision är ett samhälle där vi har skapat en långsiktigt hållbar tillväxt 
och fler jobb, utvecklat medborgarnas välfärd, hälsa och trygghet, fördjupat 
demokratin och jämställdheten, skapat ett ekologiskt hållbart samhälle, med 
rättvisa och solidaritet samt vänt segregation till integration. Göteborg är en 
segregerad stad. Detta ser vi som den största utmaningen att bryta.”(Budget 
2009 Göteborgs Stad)

I budget 2007 för Stadsdelsförvaltningen Frölunda (som Enheten för mång-
kulturell utveckling då tillhörde) står att enheten ska ”genomföra en pilot-
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studie över integration i Göteborg, med sikte på att skapa ett underlag för 
kommande uppföljningar”. Föreliggande studie anser vi vara en bra början 
till ett sådant underlag. 

Sedan denna studie inleddes har Göteborgs Stad påbörjat flera viktiga sats-
ningar inom integrationsområdet. Bland annat pågår ett arbete att ta fram 
ett balanserat styrkort för integration. Detta för att bidra till stödverktyg för 
uppföljning av verksamheternas integrationsfrämjande arbete samt pröva på 
vilket sätt styrkortet kan bidra till en samlad uppföljning av kommunens in-
tegrationsarbete. Inom ramen för kommunens kvalitetssäkring kommer här 
också invånarnas upplevelse av kommunens integrationsarbete att kunna 
mätas. Som utgångspunkt för uppdraget att ta fram balanserade styrkort för 
integration i Göteborgs Stad anges ett antal områden såsom arbete och sys-
selsättning, utbildning, bostadsfrågor, trygghet, introduktion till flyktingar 
och nyanlända invandrare, delaktighet, förebyggande diskrimineringsarbete 
samt behovsbaserad resurstilldelning till kommunens stadsdelsnämnder. 

Kommunstyrelsen har även beslutat att årligen producera en rapport kring 
det integrations- och mångfaldsfrämjande arbete som pågår i Göteborgs 
Stads verksamheter. Bland annat ska rapporten skildra goda exempel som 
kan återanvändas i andra delar av staden. Föreliggande rapport bör ses som 
en förstudie till den.

Ett nytillkommet uppdrag är S2020, som ska samordna arbetet med den so-
ciala dimensionen inom hållbar utveckling i Göteborgs Stad. I uppdraget 
ligger bland annat att formulera en vision om ett socialt hållbart Göteborg, 
samt att peka ut sociala faktorer som hindrar respektive gör en önskvärd 
utveckling möjlig. 

Hur ser verkligheten ut?
Sverige anses ligga långt framme i Europa och i världen när det gäller lag-
stiftning för att underlätta integration mellan olika grupper i samhället; ut-
trycket ”integration” används oftast för att beskriva en process som omfattar 
majoritets- respektive minoritetsgrupper i etniskt avseende. 

Ändå kan man nog påstå att det återstår mycket att göra. I vårt dagliga 
arbete får vi signaler om att segregationen ökar, trots en politisk ambition att  
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genom integrationspolitisk lagstiftning och andra åtgärder inkludera dem 
som invandrat. 

Integrationen beskrivs teoretiskt som en ömsesidig process för såväl majo-
ritetssamhället som minoritetsgrupperna. Detta understryks även i ”De elva 
europeiska grundprinciperna för integration”, där det som första punkt står 
att ”Integration är en dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt tillmö-
tesgående mellan alla invandrare och invånare i medlemsstaterna”(Råbergh 
2008).

Trots detta ligger fokus för integrationspolitiken fortfarande på de människor 
som kommit till Sverige och sällan på de infödda svenskarna – eller på att 
skapa ett samhälle för den befolkning vi faktiskt har. I debatten framför ofta 
kritiker att just detta är ett av de viktigaste skälen till att den reella integra-
tionen går långsamt. Sociologen Margareta Popoola menar att en stor del av 
integrationspolitikens satsningar riktas till enskilda individer och grupper av 
invandrare i syfte att öka kunskaperna i svenska språket, informera om det 
svenska samhället samt att öka kompetenser och deltagandet i arbetslivet. 
Satsningarna följer ett mönster där invandrares, inte samhällets och inte de 
infödda svenskarnas, integration fokuseras (2002).

Relationen mellan den utlandsfödda och den svenskfödda befolkningen bör 
ses som en maktrelation (Nielsen 1992:153-154). Ur detta perspektiv är inte-
gration ett problem som handlar om att majoritetskulturen har den politiska, 
ekonomiska och sociala kontrollen. Därför blir utmaningen att utröna hinder 
och möjligheter för att utlandsfödda personer ska uppnå en likvärdig position 
som svenskfödda. 

Vi måste alltså söka efter nya perspektiv att se på integration och nya sätt 
att utveckla arbetet. Vi behöver också nya metoder för att analysera och för-
djupa kunskapen kring vårt samhälle så som det ser ut idag. 

Hur mäts integration?
I offentlig debatt och i forskning används olika faktorer, ofta benämnda indi-
katorer, för att mäta graden av integration i samhället. 

De flesta studier om integration är kvantitativa i syfte att mäta förekom-
sten av de vanligaste indikatorerna för integration såsom arbete, utbildning,  
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boende, kunskaper i svenska språket. Vår erfarenhet av direkta kontakter med 
utrikes födda sade oss att förutsättningarna för integration är mer komplexa 
än så. Vi menar att uppgifter kring till exempel antalet sysselsatta i sig inte 
säger något om huruvida integrationen är lyckad eller ej. Enligt nuvarande 
indikatorer utgör civiligenjören som kör taxi en pinne i sysselsättningsstatis-
tiken, vilket är en lång ifrån rättvisande bild.

I arbetet med att skapa andra användbara mätinstrument kring integration 
förekommer bland annat ”subjektiv integration” som en dimension. Som 
indikatorer för denna subjektiva integration föreslås tillfredsställelse med 
uppnådd integration, förtroende för samhällsinstitutioner, identitetsföränd-
ringar med referenspunkter i det mottagande samhället samt upplevelser av 
diskriminering (Integrationsverket 2004). Vår utgångspunkt har varit att för-
djupa oss i den subjektiva delen av integration, det vill säga upplevelser och 
känslor, möjligheter och hinder. 

Det är också viktigt att försöka mäta vad invånarna anser om staden som 
välfärdsproducent. En upplevelsestudie bland dem som invandrat till Gö-
teborg kan ge en ökad kunskap om hur kommunens resurser bäst kan an-
vändas för att bidra till att forma ett bra liv för de enskilda medborgarna 
i ”en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund” (Sverige, 
framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik, 
prop.1997/98:16). 

En kvalitativ studie
Studiens övergripande syfte har varit att bidra till ökad kunskap och förstå-
else inför det fortsatta integrationsarbetet i Göteborgs stad: Vad upplever ett 
antal utrikes födda göteborgare vara förutsättningar och svårigheter i den 
process man genomgår för att känna sig hemma här? 

Vi ville undersöka vilka faktorer som kan vara relevanta när man talar om 
framgångar och misslyckanden, möjligheter och hinder inom integrations-
området i allmänhet och om vikten av hur man tänker kring begreppet ”inte-
gration” i synnerhet. Vad är viktigast för att integrationen skall bli framgångs-
rik? Kan det finnas faktorer utöver de gängse? En kvalitativ undersökning 
ger utrymme för svar som vi inte kunnat förutse.



”En av folket helt enkelt”– om integration i praktiken12

Studien baseras på halvstrukturerade djupintervjuer samt diskussioner i en 
fokusgrupp. Vi har utvecklat våra frågor så att vi skulle komma ”bortom” de 
traditionella integrationsparametrarna så som arbete, utbildning, boende och 
språkkunskaper. Vi ville uppmärksamma en annan del av verkligheten för att 
möjliggöra reflektion och nytänkande. 

Intervjuerna har koncentrerats kring följande områden:  
•  Vad betyder ”integration”?

•  Perspektiv på integration

•  Känsla av tillhörighet

•  Kontakt med ”det svenska”

•  Kultur, värderingar och samhälle

Tjugosju intervjuer, en till en och en halv timma långa, genomfördes och 
skrevs ut i sin helhet. Detta för att underlätta en jämförelse och en tematise-
ring av framträdande mönster i form av likheter och skillnader som vi anser 
viktiga att uppmärksamma utifrån vår tolkning. 

Material från tjugosju intervjuer kan inte ses som representativt för alla per-
soner som invandrat. Vi presenterar således inte statistiskt signifikanta data 
utan detta är en kvalitativ studie som förhoppningsvis ger möjlighet till ökad 
förståelse.

Intervjupersonerna utgör en bred representation avseende nationell bak-
grund, etnicitet, tid i Sverige, orsaker till migrationen, ålder och kön och 
visar ett snitt av vårt samhälle som i dag är präglat av kulturell mångfald. Att 
intervjupersonerna talade mer eller mindre bra svenska var en förutsättning 
då vi inte använde oss av tolkar. Ibland visade det sig dock att terminologin 
i våra frågor var onödigt svår och därför krävde en del förklaring. Perso-
nerna som intervjuats är anonyma. Urvalet gjordes med ”snöbollsmetoden” 
som innebär att vi utgick från en person och denne rekommenderade nästa 
kontakt som i sin tur… På så sätt kom vi i kontakt med en kedja av personer 
som vi inte själva styrt. Nio män och arton kvinnor från tolv länder deltog. Vi 
använder oss av förteckningen K då intervjupersonen är en kvinna och M då 
det är en man och med ett kompletterande ordningsnummer för att underlätta 
om läsaren önskar följa en och samma person genom rapporten.
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Vi genomförde också en fokusgrupp med sju tolkar om deras syn på integra-
tionen, dess möjligheter och hinder samt deras erfarenheter från sitt yrkes-
utövande. Med fokusgrupp avses en gruppdiskussion som är arrangerad av 
utredaren, sammansatt för ett visst syfte och inte för stor. Viktigt är att alla 
deltagare är på samma hierarkiska nivå så att ingen formell ledare tar mer 
samtalstid eller har eventuell inverkan på gruppmedlemmarna. Vår diskus-
sion var halvstrukturerad då vi gav gruppmedlemmarna några frågeställning-
ar att utgå ifrån och pågick under drygt tre timmar.

Vi är medvetna om att det finns en risk för att vår studie kan skapa ett skill-
nadstänkande, vilket förstås inte är vår avsikt. Vår uppfattning är att katego-
risering kan vara nödvändig för att göra verkligheten begriplig. Vi menar att 
det inte är kategoriseringen i sig som är ett problem utan de eventuella ne-
gativa värderingar man behäftar kategorierna med. När kategorierna upplevs 
som negativa eller stigmatiserande, som till exempel ”invandrare”, måste 
man reflektera över och kritiskt granska terminologin inom området. Efter-
som benämningen ”invandrare” i dag uppfattas av många som problematisk 
föredrar vi att i denna rapport använda termer som ”utrikes födda ” eller 
”personer med utländsk bakgrund”. ”Invandrare” återfinns dock där termen 
har använts i citat från intervjupersoner eller från forskare. Vi har försökt 
använda orden med eftertänksamhet.

I rapporten framträder ett antal utvecklingsområden inom vårt arbetsfält och 
vår förhoppning är att denna rapport kan vara ett värdefullt komplement till 
den samlade kunskapen inom integrationsområdet. 

Vad betyder ”integration”?
Trots att ”integration” är ett allmänt vedertaget begrepp är dess innebörd dif-
fus. Integration betyder olika för olika individer. Man har därför på senare 
tid känt ett behov av andra begrepp som är liktydiga eller närliggande, till 
exempel social sammanhållning och social inkludering. 

I vår studie ville vi ta reda på vad ”integration” betyder för några personer 
som har invandrat. De menar att begreppet används flitigt men att innebör-
den sällan är entydig. Ordet uppfattas som ”luddigt”, med oklart innehåll. 
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K10 ”Jag har varit ganska länge i Sverige, närmare trettio år, och jag upple-
ver själva ordet integration precis som tidigare när man pratade om assimi-
lation. Och därför tycker jag att alla sådana namn faktiskt är administrativa 
namn, som med nya projekt, nya pengar bara namnet som ändras.”

K13 ”Det är ju ett väldigt diffust begrepp och det betyder ju olika för olika 
människor och det har ju också betytt olika under olika epoker och olika 
tider beroende av den integrationspolitik vi haft”.

Dessutom talar flera av intervjupersonerna om integrationen som ett miss-
lyckande. 

K11 ”Jag tror att Sverige fortfarande är monokulturellt i många avseenden 
och det måste ändras. Man måste förnimma att mångfalden är här och det 
är nu”.

K5 ”I Sverige pratas mycket om integration och det startas många olika 
projekt, men det händer inte så jättemycket”.

M9 ”Fel bygger på fel och problemet blir större och större och blir ibland 
ohanterbart. Om man lägger ihop allt så som bostads- och arbetsmarknads-
politik så blir resultatet ett misslyckande med integrationsfrågan. Man vet 
inte klart och tydligt vad integration innebär. Myndigheter och institutioner 
och de som har makt måste förändra synen på integration”. 

K13 ”Jag tror också att det delvis påverkas av den integrationspolitik som 
vi haft. Konjunkturer, ekonomiska lägen har naturligtvis jättestor betydelse 
i sammanhanget, men också att integrationspolitiken varierat genom olika 
årtionden som inneburit att folk fått olika mottaganden. Folk har haft olika 
rättigheter till arbete i olika utsträckning till exempel”.

I svensk politik och debatt används begreppet ofta för att beteckna den öm-
sesidiga process där invandrare etablerar sig i det svenska samhället och där 
det svenska samhället anpassas efter den förändring i befolkningssamman-
sättningen som invandringen innebär. 

I praktiken används dock begreppet ofta i betydelsen att det är de som in-
vandrat som skall integreras i samhället (de los Reyes & Kamali 2005). 

Även intervjupersonerna i denna studie uppmärksammar bristen på ansträng-
ning från såväl samhällets och majoritetsbefolkningens sida som från de 
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utrikes födda. Det finns i mångas berättelser en uttalad kritik av att kraven 
ställs enbart på dem.

K18”För mig betyder integration att man är i en process där man ger och 
tar. Jag kan inte ge hela tiden. Det är inte möjligt att kräva från mig som 
invandrare att jag ska integrera mig i det svenska samhället, jag vill att 
svenskarna ger mig något också. Det handlar om en ömsesidig respekt för 
olikheter. Det är integration för mig”.

K17 ”Integration måste komma från båda hållen, inte bara från dig själv. 
Man måste ha något att integrera dig med, som inte bara står stilla”.

M7 ”Integration för mig, det är en ömsesidig strategi. Om den bara är en-
vägs, då kan jag inte kalla det för integration. Jag kallar det istället utnytt-
jande… ”

Alla anser inte att integration är en ömsesidig process utan talade i termer av 
anpassning från de invandrade personernas sida.

K2 ”Integration för mig är att anpassa sig till landet, förhållandet som råder 
där man lever, där man bor och jobbar”. 

K16 ”I Sverige har alla rätt till sin kultur, religion och även att samhället 
betalar med föreningsbidrag. Men vad gör man på deras föreningar? Det är 
isolering, det ökar isolering inte integration. Det är inte assimilering, man 
skall inte vara rädd för assimilering, men man kan inte säga att du skall vara 
en del av samhället men samtidigt acceptera att dessa grupper isolerar sig 
på föreningen, deras egna skolor och deras områden. Bostadspolitiken är 
ju också oerhört dum i Sverige. Hur skall man bli integrerad när jag bor i 
Hjällbo, går på islamiska skolan, jag umgås med mina kompisar på fören-
ingen, jag får bidrag, jag får också tolk hela tiden, jag behöver inte lära mig 
svenska, jag kan gå till affärer där det finns allt som jag vill. Så varför skall 
jag känna mig som en medborgare i Sverige när jag får allt jag vill för att 
jag fortfarande är kurd eller turk eller arab… Jag bor i Sverige, jag måste 
ju vara medborgare här. Reglerna måste gälla alla. När det är rött trafikljus 
oavsett om jag är en bil eller människa så måste jag stanna. Man kan inte 
säga nej för jag är beslöjad, jag är homosexuell det går inte. Reglerna skall 
gälla alla oavsett vem jag är och det har inget med diskriminering att göra 
eller assimilering, det är ett samhälle. Antingen så ändrar ni lagen eller så 
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ska lagen vara för alla utan undantag. I Sverige finns många undantag hela 
tiden, är det undantag för att man tycker synd om folk? Det är inte ok att hon 
blir diskriminerad för hon har sjal, men vem sa att hon är diskriminerad, det 
är vad hon säger och samhället accepterar det. Det ska finnas mer tydliga 
regler”.

Förutsättningar för integration
Intervjupersonerna berättar om vad de uppfattar som kärnan i integrations-
processen och vad som krävs för att integrationen ska lyckas. 

Att ha ett arbete
I den aktuella debatten utgår man ofta ifrån att den viktigaste förutsättningen 
för integration är att ha ett arbete.  

Regeringen uttrycker att den viktigaste insatsen för integration är att skapa 
bättre möjligheter för försörjning och egenmakt genom att driva en politik 
som underlättar arbete och företagande. Huvudinriktningen för regeringens 
integrationspolitik under mandatperioden är att bryta utanförskapet på ar-
betsmarknaden, så att den samhällsekonomiska potentialen hos den utrikes 
födda arbetskraften tas tillvara. För att öka sysselsättningen föreslås åtgärder 
för att stärka den så kallade arbetslinjen, förbättra villkoren för företagande 
och konkurrens samt öka integrationen.

Men bara fem av de 27 intervjuade uttalar att ett arbete är själva kärnan i 
integration.

M4 ”Men att integrera sig är inte svårt för dem som vill jobba tycker jag. 
Eftersom det är genom arbete man skaffar kontakter med svenskar och det 
underlättar allt sen. Så det är mycket viktigt att ha vilja att jobba och viktigt 
att få arbete som fort som möjligt”.

De flesta intervjupersoner menar att enbart att ha ett arbete inte är tillräckligt 
för att man skall vara integrerad.

K16 ”Jobb är viktigt men det är inte vägen till integration utan när jag 
känner att jag har ett värde och en plats i den här helheten, då är jag inte-
grerad”.
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K5 ”…här känner man sig lite isolerad, oavsett om jag jobbar och träffar 
människor, så känner jag mig på något sätt isolerad från hela samhället”.

Kunskaper i det svenska språket
Ett av de strategiska områdena inom integrationspolitiken är bättre språk-
kunskaper och förbättrade utbildningsmöjligheter för vuxna. En tredjedel av 
intervjupersonerna anger kunskaper i det svenska språket som avgörande för 
en lyckad integration. 

K17 ”Integration för mig är först och främst språket. Kan du inte språket 
kan du inte integrera dig”.

K14 ”Mycket ligger i språket så kan man inte det så är det ett stort hinder…
Kan man inte språket så söker man sig till människor som kommer från sam-
ma land för att man skall kunna prata och att integrera dem med svenskar 
blir väldigt svårt”. 

I den offentliga debatten förekommer arbete och kunskaper i svenska som 
några av de mest betydande förutsättningarna för en lyckad integration. Des-
sa faktorer var däremot inte de som spontant framhölls som det viktigaste. 

Mellanmänskliga värden
En övervägande del av intervjupersonerna berör helt andra saker än de 
gängse parametrarna. De tycker att integration omfattar så mycket mer än de 
”objektiva” områdena som sysselsättning, boende och svenska språket. Man 
talar i termer av öppenhet, respekt för olikheter, hur vi ser på varandra, hur vi 
lever tillsammans, att vi möts, ”att ha en plats i ett pussel” eller vara ”en del 
av det hela”, att ta plats i samhället.

K11 ”Integration för mig, det är att jag ska vara en del av det hela. Integra-
tion är att jag känner mig bland alla andra, inte bara med rättigheter utan 
också skyldigheter, att jag känner mig som att jag är med om de tillhörighe-
terna. Jag känner mig trygg med allt och det händer inte bara vid sidan av 
för jag vill vara med, jag vill påverka”.

K8 ”Integration… Det är att man har ett öppet hjärta, en öppen syn för män-
niskor man möter och för de förändringar som kommer. Då spelar det ingen 
roll var man bor. Man kan bo i sitt hemland och ändå inte kunna leva i samhäl-
let. Så det är alltså hur man själv ser på möjligheterna, att få ett bra liv”.
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K13 ”Det handlar, för mig, mer om känslor, att jag känner en samhörighet 
med majoritetssamhället och det kräver ju naturligtvis att folk beter sig efter 
det. Så integration måste innebära att även majoritetsbefolkningen beter sig 
på ett acceptabelt sätt gentemot mig och jag gentemot samhället och att jag 
har full kontroll över mitt liv”.

K16 ”Integration handlar inte bara om att jag skall lära känna svenskar 
utan det handlar om att jag hittar min plats. Jag är en pusselbit med hela 
samhället, om jag passar där, det är integration. Jag måste ha min plats, jag 
är inte här för att kunna betraktas som ett hinder eller som något jobbigt 
som vill leva på andras resurser. Många gånger upplever jag att man ser på 
invandrare som parasiter i samhället, att det är de som bara lever på sam-
hällets resurser och det är inte integration. Integration det är när alla hittar 
deras plats oavsett om jag har kontakt med dig som svensk eller han som 
afrikan och man behöver inte äta köttbullar eller prata jättebra svenska”.

Reflektioner
Själva begreppet integration kan i sig vara problematiskt. En anledning till 
detta är att ordet har blivit så politiskt laddat och är föremål för olika tolk-
ningar och strategier. Vi tycker att intervjuerna bekräftar att det krävs en 
diskussion kring definitionen av integration för att vi så långt det är möjligt 
ska tala om samma sak.

Som forskning visat är en vanligt förekommande tolkning av begreppet in-
tegration närliggande assimilation, då man avser en ensidig anpassning och 
skapar skillnad mellan de som integrerar och de som ska integreras. Ömse-
sidigheten utelämnas. Följden blir att man skapar ojämlika maktrelationer i 
samhället. Kring detta behövs en saklig debatt.

De vanligaste faktorerna i debatten är arbete, boende, utbildning och kun-
skaper i svenska språket. Intervjupersonerna ägnar dessa litet utrymme i sina 
berättelser. De flesta säger att även om alla invånare skulle ha ett arbete inne-
bär det inte att vi har ett integrerande samhälle då livet består av många fler 
aspekter. Föreställningen att ett arbete är nyckeln till integration är proble-
matisk då frågan är mer komplex än så. En person som har arbete behöver 
inte vara integrerad, vilket kan bero på olika saker, till exempel att man är 
överkvalificerad eller att man arbetar enbart tillsammans med landsmän. En 
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person som däremot står utanför arbetsmarknaden kan uppfatta sig själv, och 
uppfattas av andra, som väl integrerad i det svenska samhället.

Som det absolut viktigaste för integration betraktar intervjupersonerna mel-
lanmänskliga eller sociala värden så som samhörighet, öppenhet, tillhörighet 
och respekt. Det kan vara så att arbete, bostad och kunskaper i det svenska 
språket kan vara underförstått självklara förutsättningar för intervjuperso-
nerna. Vi uppfattar ändå att dessa mellanmänskliga värden är av mycket stor 
betydelse och dominerar intervjuerna. Vi bedömer att intervjupersonernas 
tankar kring dessa värden är av stor vikt i det fortsatta utvecklingsarbetet i 
staden.

Perspektiv på integration
Såväl politiker, debattörer och allmänhet kan nog sägas vara överens om 
att integrationspolitiken hittills inte har skördat ett tillfredsställande resultat. 
Även intervjupersonerna i vår studie pekar att det återstår mycket att göra på 
både strukturell och individuell nivå.

Strukturella perspektiv
Möten med alla medborgare skall präglas av rättvisa bedömningar och jäm-
ställdhet. Även om regler, normer, rutiner och förhållningssätt inom sam-
hällets institutioner borgar för rättvis behandling och bra bemötande kan 
de dessvärre vändas till hinder för integration om de används felaktigt eller 
godtyckligt. Dessa regler och normer kan i sig bli diskriminerande när man 
bortser från människors olika förutsättningar. Lika utfall kan ibland kräva 
olika behandling.

M9 ”Även om man är ambitiös och verkligen vill ta eget initiativ och är 
medveten så behöver man hjälp för det finns väldigt många barriärer och 
hinder. Dessa är osynliga och de är mentala och mycket svåra att övervinna. 
Då måste myndigheter och institutioner som har makt hjälpa människor och 
ge dem en chans att komma fram”.  

Även när det gäller mottagandet av nyanlända efterfrågas större flexibilitet. 
Intervjupersonerna lyfter fram stelbenta rutiner och menar att åtgärder som 
är avsedda att hjälpa istället kan stjälpa.
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K17 ”Man får inte bestämma för mycket över folk. Jag tror det är mycket 
som hindrar folk i Sverige om man jämför andra europeiska länder som jag 
har besökt. Här i Sverige är det mycket lagar och pekfingrar du måste göra 
si eller så. Man måste ge folk lite frihet. Även om de får socialbidrag så 
måste folk komma på själva vad de vill göra. De kanske är högutbildade och 
kan sätta i gång direkt på universitetet, på engelska utan att kunna svenska. 
Man måste ge folk valmöjligheter, inte alla mår bra av att gå till en social-
sekreterare som talar om vad de skall göra varje månad. Det är som man 
blir barn på nytt. När jag tolkar upplever jag det ofta att vuxna människor 
blir barn på nytt. Det tycker jag är misslyckad integration. Det är samma 
sak på flyktingmottagandet, de har samma papper till alla. Kortsiktig plan 
och långsiktig plan det är samma för alla och det är fel när människor är 
så olika. Alla behöver inte två års introduktionsersättning utan människor 
behöver olika mycket stöd. Vissa behöver kanske tre till fyra års ersättning 
andra kanske bara sex månader. Ge lite frihet till folk, man tror man har 
kommit till frihetens land men det är inte så”.

K16 ”Systemet är väldigt snävt det är så byråkratiskt, det är så mycket byrå-
krati här och människan är inte fri som man tror i Sverige”. 

Bostadssegregationen 
En av de absolut vanligaste indikatorerna för integration är boendet. Att bo-
endesegregationen är utbredd och svårlöst är allom bekant. Detta bekräftas 
av många röster i våra intervjuer. Svårigheter att få kontakt med svenskar 
och det faktum att man inte bor tillsammans, och helt enkelt sällan träffas, är 
ett betydande problem. 

K6 ”Som i Hammarkullen. Det är ett stort problem att alla invandrare bor 
på samma ställe. Det är inte bra. Jag blev faktiskt chockad, bara invandrare. 
Husen har åtta våningar, på varje våning är det fyra lägenheter och bara 
invandrare. Det borde inte vara så, man kan inte prata svenska och har inte 
naturliga kontakter”.

M8 ”Det enda jag tycker är att i Hammarkullen där bor det bara typ invand-
rare. Jag har bott där i typ nio år och har aldrig sett en svensk familj bo där. 
Jag har sett några gamla bo där, men inga familjer. Varför är det så att det 
bara är invandrare som hamnat i Hammarkullen eller Hjällbo? Varför är det 
så att i de finare ställena bor bara svenskar?”
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K18 ”…segregationen blir starkare och den är väl planerad, genom bo-
stadsmarknads- och arbetsmarknadspolitiken. Det är det största hindret för 
integration”.

M3 ”Här i Göteborgsområdet finns något som är största problemet, man 
har byggt upp invandrarkretsar som är jättesvårt att komma åt. Om du är 
i Hammarkullen så ser du inte en enda svensk. Du ser myndigheter, du ser 
bostadsbolaget, poliser och så men du ser inte en vanlig människa. Så det 
här har visat sig fullständigt fel att bilda de här invandrarkretsarna. Segre-
gationen är emot integration.”

K15 ”…det är svårt att få kontakt med svenskarna. Det är jättesvårt att få 
kontakt med dem, för de vill inte ha kontakt. Det syns att de inte vill lyssna 
på mig och de vill inte träffa invandrare. Det går inte att gå och prata med 
svenskarna bara så där utan att man känner dem.”

K6 ”…(att få kontakt med svenskar i Göteborg) är svårare faktiskt (än på 
en mindre ort). Speciellt där jag bor i Hammarkullen, där har vi ju ingen 
kontakt alls med svenskar, det finns ju inga svenskar”.

Att inte tas till vara
Merparten av de intervjuade talar om att samhället inte tar tillvara människors 
resurser, framför allt på arbetsmarknaden. Många uppehåller sig kring att 
deras kompetens och yrkeserfarenheter inte uppskattas. De menar att etno-
centrism är ett genomgripande hinder: svensk utbildning är alltid överlägsen 
utländska utbildningar. Det enda som räknas är svensk arbetslivserfarenhet. 
Den man var ”därhemma” värdesätts inte här. Människor förblir på detta sätt 
oanvända resurser, kompetenser förblir outnyttjade. 

K1 ”Här uppskattar man inte det som man har kommit med – hög utbildning 
eller stor erfarenhet av ett jobb. Man måste göra allt på nytt”.

K13 ”… vi vet att det är jättemycket folk som i dag inte kommer in i arbets-
livet oavsett utbildning. Många har akademiska utbildningar utan att få jobb 
och det är bara beroende på deras ursprung”.

K10 ”Jag är akademiker var som helst i världen men inte i Sverige”.
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K16 ”Jag som har en annan utbildning, det är svårt för mig att hitta min 
plats för jag måste bevisa fyra gånger mer än en vanlig svenska att jag du-
ger. Man måste hela tiden hävda att jag kan det här även om jag ser annor-
lunda ut, även om jag har problem med att kunna uttala vissa ord. Jag kan 
ge dig ett exempel: när jag kom för tretton år sedan satsade jag på att skaffa 
barn eftersom jag var lite äldre och tänkte att det kan jag inte vänta med 
längre, då var jag 31 år. Sedan när jag började leta efter ett jobb så gjorde 
jag sfi och sedan arbetsförmedlingen och varje gång jag kom dit så sa de att 
jag var tvungen att ha utbildning. Då undrade jag vad som var fel med min 
utbildning, jag har utbildning och jag har hög utbildning. De såg den som 
ingenting och att jag stod på noll och hade inget värde”.

K18 ”Jag är inget problem för samhället utan samhället är ett problem för 
mig. Jag kom hit välutbildad med två utbildningar och massor av resurser. 
Från första dagen på flyktingförläggningen har jag jobbat för det här sam-
hället. Jag har jobbat gratis och på alla möjliga sätt och jag har visat vad 
jag kan. Inte någon gång har samhället visat respekt tillbaka…. Det svenska 
samhället förlorar mycket på detta, att de inte kan se oss som resurser och 
ge människor chans att visa vad de kan”.

K9 ”Till exempel nu när mina barn har vuxit upp och de skall fylla i en 
jobbansökan och säger att vi är säkra att när de ser våra namn och att vi 
är från ett annat land så accepterar de inte oss. Men de försöker att gå till 
olika arbetsplatser och träffa människor och prata med dem, det är först då 
de säger att vi behöver dig. Om du bara skickar ett brev så kan namnet och 
efternamnet vara hinder”. 

K7 ”…jag har aldrig fått träffa en chef på en arbetsplats och jag vet inte 
varför. Jag misstänker att det är på grund av min bakgrund eller mitt efter-
namn att man blir diskriminerad.  På något sätt när man har det här namnet 
eller brytningen på språket då kan man inte gå vidare med ansökningen 
…jag ville gärna många gånger jobba någonstans i min bransch, jag har 
aldrig fått den här möjligheten faktisk. Även om jag till exempel hade andra 
intressen, det var samma sak, jag kunde aldrig få den möjligheten. Det är ett 
hinder att man inte integreras”. 

M9 ”Det här att man söker jobb anonymt det ger ju inga resultat, bara 
skratt. Det hjälper ju inte. Det är experiment som man gör med oss hela 
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tiden, som man gör med råttor. Det här med avidentifierade ansökningar 
det ger ingenting för man kommer fram till slut och de ser vem man är och 
blir avvisad då istället. Vi måste våga ge folk möjlighet att ta hand om pro-
blemet. Det finns kompetenta människor bara man ger dem en möjlighet så 
ordnar det sig. Marknaden måste öppna upp och släppa in folk som kommer 
från andra länder och ge dem en chans. Jag vill inte säga att man planerar 
det här medvetet. Det finns inte i någon verksamhetsplan att man inte skall 
anställa invandrare utan det är en kultur som finns på det flesta av våra 
arbetsplatser. Det finns i våra tankar och det har kommit från media, från 
skolan, från kyrkan eller moskén – det kan komma från vilken institution 
som helst för det är alla som skapar den här mentaliteten. Varför när man 
pratar om kvotering av kvinnor till olika styrelser så skapar det inget kaos, 
alla kan förstå det och diskutera det. Om man däremot pratar om att kvotera 
invandrare så hoppar alla högt och alla skriker om diskriminering. Om man 
har en förbättrad integration som mål, om kommunstyrelsen beslutar det, så 
måste man kunna mäta det här. Det här måste ni ha ordnat inom ett eller två 
år inom förvaltningsledningen, då måste ni ha en som kommer från ett annat 
land. Alla chefer måste se till att ha femton procent som kommer från andra 
länder. Hur ni gör det är upp till er. Så kanske man kan ge lite stimulans, för 
att ni skall hitta dem och utbilda dem så får ni lite extra resurser”.

Individuella hinder
Att det kan finnas hinder för integration hos den enskilde individen är själv-
klart. Den situation man lever i, vad man har varit med om före, under och 
efter migrationen påverkar givetvis ens förutsättningar för att integreras.

Intervjupersonerna nämner att individuella hinder kan handla om att man 
upptas av oro för kvarvarande släktingar, traumatiska upplevelser, psykisk 
och fysisk ohälsa. 

K3 ”…jag hade problem i början. Jag var under chock för att jag lämnat allt 
och kommit hit…det är inte lätt för en mogen människa att sitta vid skolbän-
ken och lära sig ord och att stava, då känner man sig som en smula. Som om 
man är ett litet barn och det är man ju inte och det är något som …det kokar, 
det kokade inom mig. Det hände att jag inte kunde koncentrera mig för att 
alla mina var kvar hemma och min son var krigsfånge så då tänkte jag hela 
tiden på dem och jag kunde inte tänka på annat”.
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Att bli sedd som den man är och för det man kan är avgörande. Att under lång 
tid inte bli bekräftad påverkar förstås människor negativt. Självförtroende 
och självkänsla undergrävs och det blir svårt att orka och våga.  Att gång på 
gång lida nederlag skapar känslor av hopplöshet vilket gör det svårt att hitta 
motivationen.

K14 ”Det spelar ingen roll vad du gör i det här landet så har du socialfall 
stämplat i pannan”.

Några tror att det hos en del människor kan finnas ett motstånd mot att inte-
greras.

K13 ”Sedan tror jag att det kanske finns individuella hinder att folk hindrar 
sig själva till att ”komma in” så att säga”.

M3 ”Vissa kulturer är starkt emot att integreras, de släpper inte sitt och det 
finns vissa som inte släpper in folk i sin kultur. Sverige är ett kristet samhälle 
och om man är kristen är det lättare att integreras.”.

K5 ”Jag upplever som att det handlar mer om personer som kommer från 
utomeuropeiska länder. De har lite svårare att integrera sig. Och det är kan-
ske också deras kultur som spelar lite roll att de har svårt att anpassa sig 
till svenska samhället. Här gäller vissa regler som är annorlunda än i deras 
länder när det gäller både barnuppfostran eller sätt att jobba. Ofta är folk 
inte så mycket intresserade att lära sig språket. Vissa vill inte lära sig och 
jag tycker också att de själva måste bidra med integration. Det måste komma 
från båda sidor, skapa sådana förutsättningar att man skall kunna integrera 
sig annars går det inte om någon skall känna sig tvingad: nu skall du inte-
greras. Det måste finnas vilja också från den person som bor här, upplever 
jag. Enligt min erfarenhet är det inte alla som vill integrera sig”.

Enligt forskare kan ett sådant motstånd vara en strategi vid känslor av exklu-
dering. Att uppleva sig diskriminerad, utesluten och motarbetad för sitt ur-
sprung leder till någon form av reaktion, som att sluta sig samman i den egna 
gruppen med tydliga gränser mot övriga samhället (se till exempel Larsson 
och Sander 2007:368).  

Ett annat hinder för integration kan vara den egna gruppens synpunkter på 
individens anammande av ”det svenska”.  Drygt en tredjedel har sådana er-
farenheter.
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M9 ”Man säger det inte högt men man ser det lite negativt…Jag förstår och 
jag har ”kommit in” bra i samhället och jag trivs och det är det som man 
tolkar som att jag har försvenskat mig. Jag tror att många, som ser det som 
lite negativt, gör det på grund av att de inte har fått samma möjlighet”. 

K17 ”Mina landsmän kallar mig ofta ”Svensson”. I många sammanhang 
tycker de att jag är lika hopplös som en svensk. Om de sitter i bastun och 
skriker hur mycket som helst säger jag ”Kan ni inte vara tysta, varför skriker 
ni”? ”Åh, Svensson är här” säger de då. När vi har möte så säger jag ”en i 
taget”, och då är jag plötsligt svensk. Så i många sammanhang är jag Svens-
son, men sen när de vill ha min hjälp då är jag plötsligt en riktigt kompetent 
person. Så jag tror inte att de har något emot att jag umgås med svenskar”.

Några av de lite yngre intervjupersonerna berättar att man betraktas som 
”töntig” om man umgås med svenskar. 

M8 ”…mina kompisar skulle tycka att jag också blivit ”svenne”.

M5 ”...du får ett tryck på dig när några säger att du kommer vara tönt och 
så där. Det är oftast de som bor här som säger så”.

Fördomar, negativa attityder och rasism
Som vi sett uppfattas både samhällets strukturer och individuella problem 
som hinder för integration. Även om formella hinder så som diskriminerande 
lagar, regler och rutiner tas bort finns invanda handlingssätt och normer kvar 
hos individerna i samhället. Över hälften av intervjupersonerna talar om ne-
gativa attityder, fördomar och till och med om rasism. 

M1 ”Ett ord som…jag alltid kommer ihåg, svartskallar har ingen plats i Sve-
rige. Det spelar ingen roll vad du kommer ifrån, och det stora problemet är 
att svenskarna tror att de är högst i samhället. Men det är inte så tyvärr”.

K15 ”Det går inte att gå och prata med svenskarna bara så där utan att man 
känner dem. En del de pratar, de är nyfikna och undrar vem du är och vill 
veta grejer om invandrare. Jag har kontakt med min granne, han är sån. Han 
vill veta och pratar på. Han är jättetrevlig och nyfiken. Det är några av de 
andra grannarna som skickar brev, ibland, där det står: Terrorist! Försvinn 
härifrån! Du är ”fru bin Laden”, Det här är inte Afrika! Det gör mig mycket 
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rädd. Jag förstår inte varför de kan bedöma mig på mina kläder, varför tar 
de inte kontakt med mig, så de vet vem jag är? De bestämmer sig bara av att 
titta på mig, henne kan vi inte komma till för hon är sån. De bara kommer 
till Sverige för att leva på ”socialen” och föder massor av barn. Men när 
man bor i Afrika, där är det många som föder många barn men inte för att 
få pengar. Det är en trygghet. En dag när jag gick till skolan så mötte jag en 
man som ”gav mig fingret” och skrek massor av fula ord. Jag tänkte varför 
gör han så? Kan han inte komma och prata med mig i stället? Mina kläder 
visar ju inte vem jag är. De sa att i Europa är människorna fria och kan göra 
som de vill. Så jag trodde det men det är inte alls så. Det är svårt för mig 
att leva här då ingen tar kontakt och vill försöka lära känna mig utan dömer 
efter mina kläder”.

Strategier och hopp
Våra erfarenheter visar att så många kämpar hårt, på alla plan, för att bli ac-
cepterade och vi ville ta reda på hur man tänkte kring egna strategier för att 
få ”höra till”. Det finns de som var förhoppningsfulla inför framtiden även 
om de menar att det krävs tid och tålamod.

M9 ”För att ”vi” ska kunna lyckas få något jobb så måste vi prestera lite 
mer jämfört med svenskar. Alltså vi måste ha lite extra kompetens, varför 
skulle man annars välja en främling som är lika med risk. Utöver detta så 
ska vi ha tur också. När jag letade efter jobb och hade skickat tiotals ansök-
ningar till olika företag genom arbetsförmedlingen utan resultat så tänkte 
jag att jag måste visa mig, det vill säga ”marknadsföra mig som arbetskraft” 
annars har jag ingen chans. Då började jag ringa runt och be att få komma 
på studiebesök. På det här sättet presenterade jag mig och hoppades på att 
väcka intresse för mina kompetenser. Ett annat sätt var att skapa kontakter 
och kunskaper genom engagemang på olika föreningar och i det lokala sam-
hället så som skola och förskola, fackföreningar, nämnden, samtidigt gå på 
olika kurser och utbildningar, söka olika praktikplatser…. Det handlade om 
att kämpa 110 procent dagligen. Det gav ganska bra resultat”.

K5 ”Jag har kämpat jättemycket. Först blev jag väldigt begränsad på grund 
av att jag väntade på uppehållstillstånd i fyra år och blev totalt utanför sam-
hället på alla möjliga sätt. Sedan har jag kämpat jättemycket med att lära 
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mig språket för att det skulle gå så snabbt som möjligt. Jag har validerat 
mina betyg från högskoleverket och började jobba så snart som möjligt. Och 
mitt första jobb hade ingenting med min utbildning att göra, men jag tänkte 
att det är viktigt att börja någonstans. Det är lättare efteråt att få en chans 
att gå vidare och få annat jobb.  Man måste jobba mycket hårt och visa vad 
man kan, innan man kan få ett ”riktigt jobb” som passar min utbildning, det 
tar flera år”.

K11 ”Om jag skryter om mig själv, jag är mycket social, jag är inte rädd 
för att möta människor. Jag har bidragit mycket själv, jobbat mycket gratis, 
jag har drivits av jag kan, jag kan, jag kan och jag kan (skratt) och till sist 
har jag också trott att jag kan …(skratt). Och jag vill, jag vill, men jag blev 
mycket väl bemött också. Mycket väl bemött av många människor som kom 
i min väg och tog hand om mig verkligen, och jag uppskattar alla de små 
och stora insatserna. Det betydde mycket verkligen, de som kommer att göra 
det, vem ställer upp för denna människa som inte kan språket, som inte kan 
koderna i samhället  och vill så väl att ta itu och gå vidare, skaffa nytt liv för 
sig själv med den historia som man har lämnat bakom sig och att se framåt, 
det är viktigt”.

K13 ”Jag tror att Sverige har förändrats enormt mycket på väldigt kort tid 
så jag tror att det finns en förskjutning i värderingar och acceptans hur olika 
vi får lov att vara. För om vi tänker på när jag var barn i Sverige på 70-talet 
så skulle man absolut inte vara olika och vi var inte måna om att var an-
norlunda heller. Det var ju den politiken man förde då också att människor 
skulle assimileras och man skulle bli likadan och folk betedde sig därefter. I 
dag är det en annan politik och andra saker som globalisering som gör att 
vi kanske är mer öppna och dessutom har en politik som vill åstadkomma ett 
samhälle som är mångkulturellt som accepterar olikheter så jag tror att vi är 
på god väg men här har det skett en stor förändring, tycker jag. Vi är absolut 
inte där att alla jublar över mångkulturalismen i samhället, inte det minsta. 
Jag tror att det fortfarande är mycket lättare att var en finsk invandrare än 
att vara somalisk invandrare. Men jag tror att det skett förändringar och jag 
tror att det kommer att ske ännu mer”.

Vi har hittills sett att intervjuerna visar på många svårigheter i integrations-
processen. Vi ställde därför en direkt fråga om förslag till förbättringar i inte-
grationspolitiken. De förslag på förbättringar som intervjupersonerna anger 
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är av olika karaktär och på många olika nivåer. Förutom att ha egna strategier 
för att förbättra den personliga situationen föreslår de samhälleliga struktu-
rella åtgärder. Förslagen är på olika konkretionsnivåer. De mest förekom-
mande behov som de nämner är att bryta bostadssegregationen, att ta till vara 
människors resurser, att ge arbete till ”invandrare” och att skapa mötesplat-
ser med alla grupper i samhället. Mer konkreta förslag är kortare väntetider 
för besked om uppehållstillstånd, kvotering till tjänster och hårdare tag mot 
diskriminering. 

Reflektioner
Intervjuerna innehåller kritik mot myndigheter när det gäller att se och be-
kräfta det individen har med sig till Sverige: kunskaper, språk, kultur, yrkeser-
farenheter, livserfarenheter. Samtidigt måste också hänsyn tas till omständig-
heter kring migrationen, förluster, trauman. Det är viktigt att man använder 
regelverket på ett sätt som ger alla lika förutsättningar. Likabehandling och 
rutiner som skall gälla alla leder inte till jämlikhet i praktiken. 

De förslag till förbättringar som intervjupersonerna anger överensstämmer 
inte alltid med de upplevda svårigheterna. Förslagen rör inte i första hand de 
sociala och mellanmänskliga värdena som dominerar den övriga intervjun. 
En tänkbar orsak till detta är att frågan om förslag till förbättringar ställdes 
i slutet av intervjun och kan ha uppfattats som krävande. I den situationen 
kan man ha fallit in i den integrationspolitiska retoriken och man nämner de 
förslag på förbättringar som förekommer där.

Känsla av tillhörighet
Vi ville i denna studie undersöka subjektiva upplevelser som kan ha betydel-
se för den enskilda personens integrationsprocess. Vi ställde frågor kring var 
intervjupersonerna hörde hemma och om deras tankar kring det. Vi utgick 
alltså från att denna känsla kunde vara en viktig indikator för uppnådd – eller 
upplevd – integration.

Det visade sig också att just känslan av att höra till – att höra hemma – upp-
fattas som en viktig förutsättning för en lyckad integration.
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Att känna tillhörighet är enligt en av informanterna: 

K17 ”…en av de viktigaste sakerna för att man ska må bra. Det handlar så 
mycket om att man är en av folket helt enkelt. Det betyder jättemycket…om 
man skulle känna att man slapp bli uttittad för man bär slöja, att man inte 
blev illa bemött i affären eller på spårvagnen för att man inte kan språket, 
folk dömer direkt. Hon kan ingenting, tänker folk, för att man bryter fast man 
förstår lika mycket som de och vissa saker kan jag till och med förstå bättre 
än någon svensk. Det är det att man aldrig känner sig accepterad, med sin 
egen kompetens och som den människa man är. Folk tänker alltid på kläder, 
färgen och att man är utlänning. Jag tror det skulle förändras mycket i sam-
hället om man accepterade människor som de är och lät folk bli en del av 
samhället”.

Kvalitén i mötet med det nya är avgörande för identiteten som i sin tur är 
avgörande för integrationen. Människan behöver känna att hon har en plats 
i samhället, att hon accepteras som hon är, att hon är viktig, behövd och 
uppskattad. Detta kan också uttryckas som behov av samhörighet, gemen-
skap och tillhörighet, känslor som främjar hälsa och välbefinnande och som 
självklart utgör en förutsättning också för integrationsprocessen. Sociologen 
Ahmadi menar att integration inte handlar om exempelvis sysselsättning, in-
komst, språkkunskaper etcetera, utan om att ha en känsla av samhörighet och 
tillhörighet i en bestämd situation i en given tid (Ahmadi 2000:175).

Migration, integration, tillhörighet, bemötande och andras syn på mig själv 
påverkar i högsta grad min identitet. Detta avspeglas naturligtvis också i våra 
intervjuer. Därför ägnar vi ett avsnitt åt att kort behandla migrationens och 
integrationens betydelse för identiteten och – omvänt – identitetens bety-
delse för integrationen. 

Migration, integration och identitet
Identitet ses i dag som en social konstruktion och en medveten skapande 
process i en växelverkan mellan individen och den omgivande sociokultu-
rella miljön. Identitet betraktas alltså som förhållandet mellan den enskilde, 
den andre och inte minst de andra (Hylland Eriksen 2004). Man formas inte i 
isolering utan i samspel och i reaktion mot de olika strukturer som finns i ens 
omgivning (Larsson & Sander 2007). 
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Den subjektiva delen av identiteten är baserad på individens egen självbild 
och den objektiva delen är den som tillskrivs individen utifrån. Den senare är 
snarare en etikett eller en stämpel. Men när individen erkänner denna utifrån 
tillskrivna identitet förvandlas etiketten till hennes subjektiva identitet. Och 
eftersom dessa båda aspekter förändras och påverkas sinsemellan är identitet 
inte något statiskt utan förändras över tid.

Identiteten påverkas dels av förändringar i individens livssituation t ex vid 
migration och dels av stora samhällsförändringar. Man kan alltså inte be-
trakta identiteten som en egenskap, eftersom den är situationsbetingad och 
därmed tidsbunden (Ahmadi 2000).

Hur jag ser på mig själv påverkas i sin tur av andras bild av mig, men det är 
den starkare majoriteten som driver igenom det synsätt som för tillfället ska 
råda. Oavsett om man utsätts för överdriven idealisering eller öppen främ-
lingsfientlighet tvingas man tänka och agera strategiskt för att bli accepterad, 
långt ifrån egna villkor och önskemål (Alsmark 1997:12). 

Integration och identitet har ett direkt samband med varandra. Att vara in-
tegrerad i dag innebär att känna sig delaktig i de aktuella processer och det 
samspel som pågår i samhället.  För att kunna integreras måste individen få 
en viss uppfattning om det sammanhang i vilket integrationen ska ske. En-
ligt den hälsofrämjande modellen KASAM är det nödvändigt för individens 
hälsa att hon upplever en känsla av sammanhang. Ju starkare de tre kompo-
nenterna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i tillvaron är, desto 
starkare är känslan av sammanhang (Antonovsky 1991:37-56).

De gamla identiteterna utformade i en helt annan kontext blir ogiltigförkla-
rade och man förväntas anta nya erbjudna identiteter i det nya samhället 
(Ahmadi 2000:159). 

Alla människor är bärare av en mängd överlappande identiteter och tillhör 
olika grupper. Etnicitet och kultur är viktiga komponenter i människans 
identitet, men inte de enda. Man kan inte beskriva en person utifrån en enda 
aspekt, vare sig det gäller egenskaper, kön, kompetens, religion eller erfa-
renhet av migration. ”Det handlar således snarare om, vilken eller vilka av 
alla våra möjliga identiteter vi kommer att förverkliga, vilket i sin tur beror 
på vilken plats och i vilka olika sociala sammanhang vi kommer, av tvång 
eller av relativt fria val, att ingå i” (Clifford 1988, Whitebrook 2001 i von 
Brömssen 2003:63).
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Det förhållningssätt som merparten av intervjupersonerna tycker är förhärs-
kande i det svenska samhället idag kan medföra att man måste välja: antingen 
är man svensk eller turk, arab, muslim eller bara rätt och slätt ”invandrare”. 
Begreppet ”invandrare” begränsar människor i deras identifieringsprocesser. 
Detta beskrivs väl i följande citat: 

K8 ”Jag gillar inte ordet invandrare – hur länge skall man vara invandrare? 
Jag har nu bott här i snart trettiofem år och är svensk medborgare, hur länge 
skall jag vara invandrare?” 

Migrationen kan alltså innebära ett problem för identiteten i den mening att 
man blir betraktad som en ”endimensionell” människa, vilket i sin tur kan 
försvåra integrationen. Alla invånare måste ges ”möjlighet att själva bestäm-
ma över sin egen identitetsbildning; att inte kolonisera dem åter och åter” 
(Andersson & Sander 2005: 493). 

För att komma ifrån den förenkling och det förminskande av personen som 
benämningen ”invandrare” innebär, finner människor olika strategier. Ett sätt 
att hantera en sådan situation är att försöka ”bli svensk”.

K17 ”Jag har vänner som helt tappat den somaliska kulturen bara för att de 
ska bli accepterade. De pratar ”göteborgska” och allt som svenskarna tyck-
er är konstigt tycker de också är konstigt. Barnen får inte skrika på gatan, då 
hyschar de och säger att så gör man inte och att de måste uppföra sig. Det är 
så mycket hysch: ”Så gör man inte i det svenska samhället!”

Det finns också en annan sida, där den intervjuade tillskrivs en ”svenskhet” 
som något som har ett större värde än den etnicitet eller det ursprung som 
personen uppfattar som sin identitet. 

K13 ” …det har jag också råkat ut för, att man säger ”men du är ju så 
svensk” och på något sätt vad man egentligen vill säga med det är ju att du 
är som ”vi” och ”vi” gillar dig. Men jag vet ju inte alls om det är någon 
komplimang. Intentionen är ju den att man skall vara vänlig och det har jag 
hört ibland från våra svenska vänner att, ”vi tänker ju aldrig på att du har en 
annan bakgrund” och då tänker jag vad menar du med det då? Jag tycker ju 
tvärtom, att det är ju en jättestor del av min identitet. Jag gillar inte alls att 
man säger så. Man skall neutralisera något som egentligen inte är bra, den 
känslan får man fast det inte är så menat”.
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M6 ”En sak…som kan göra en person lite arg eller att det gör ont i hjärtat. 
Jag tror att om jag så bor här i tvåhundra år så kommer ändå svenskarna 
fråga mig var jag kommer ifrån”.

Var är ”hemma”?
Känslan av tillhörighet tycks ha en stor betydelse i integrationsprocessen. 
Vid direkt fråga om var man hör hemma svarade intervjupersonerna ganska 
entydigt till en början; antingen hörde man hemma här i Sverige eller i ur-
sprungslandet.  Merparten av de intervjuade svarar att de känner sig hemma 
i Sverige. 

Påfallande är att nästan alla intervjupersoner från forna Jugoslavien (såväl 
arbetskraftsinvandrare från 70-talet som flyktingar från 90-talet) känner sig 
hemma i Sverige medan färre än hälften av de från utomeuropeiska länder 
eller områden gör det. Några av dem som svarar att de inte känner sig hemma 
i Sverige utan i ursprungslandet funderar på att återvända.

M1 ”Jag väntar på att mitt land skall bli fritt. Jag kommer helt säkert att 
åka tillbaka. Om det blir fred åker jag tillbaka. Jag kommer inte att stanna 
en dag längre, men jag tackar Sverige för att jag fick plats här. Det glömmer 
jag inte”.

 ”Varken eller”
Under intervjuernas gång framstod det efterhand att känslan av tillhörighet 
är komplex. Många intervjupersoner känner att de hör hemma varken i ur-
sprungslandet (som man ofta benämner ”hemlandet”) eller i Sverige. 

Man anser sig vara en ”ingetlandsmänniska” eller ”varken eller”. De beskri-
ver att de slits mellan två oförenliga identiteter. 

Många talar om en kluven hållning gentemot det nya respektive det gamla 
landet. Några beskriver det som en identitet ”mitt emellan” eller att man 
skiftar identitet beroende på var man befinner sig:

K5 ”Ibland upplever jag det som att jag har två parallella liv. När jag är där 
nere är jag en person och när jag är här så är det ett helt annat liv och sätt 
att leva på…Det är annorlunda atmosfär. Här känner man sig lite isolerad. 
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Oavsett om jag jobbar och träffar människor så känner jag mig ändå på 
något sätt isolerad ibland från hela samhället. Hela vardagen är planerad, 
varje minut är programmerad. Jag vill gärna ändra på det men det går inte. 
Man måste anpassa sig och leva som alla andra eller bli utanför samhället. 
Det är annorlunda också på grund av att jag inte har mina närmaste här. Det 
märks ofta när det kommer högtider och helger.”.

K1 ”Oavsett hur mycket man trivs här är jag inte svensk. Det är inte mitt 
hemland och jag tror det blir kvar inom mig livet ut….jag passar inte där 
nere och inte här heller”.

K5 ”Jag känner mig som en person som är någonstans mitt emellan. När jag 
är i Bosnien och åker tillbaka till Sverige så säger jag ”nu åker jag hem till 
Sverige”. Men det är svårt att säga att jag upplever bara här som hemma. 
Jag känner att vi befinner oss någonstans mitt emellan, så ju längre vi bor 
i Sverige, desto mer tappar vi kontakter där nere i Bosnien. Kanske blir det 
mer hemma här, men det är inte hemma på riktigt. Speciellt eftersom man 
inte har sin familj och släkt här, det är det som saknas väldigt mycket”.

Man kan i intervjuerna urskilja en smärta i att inte känna sig hemma någon-
stans. Man blir ledsen och känner sig främmande och ”lite fel” både här och 
där,

K17 ”Just nu har jag en jättestor hemlängtan och jag längtar efter att få 
vara en av dem, där borta. Jag längtar efter träden, sanden och värmen. Att 
få resa dit hade nog fyllt ett jättestort hål inom mig just nu. Jag skulle vilja 
kolla på gamla skolan där jag gick när jag var barn och kanske kolla på den 
där affären ja, jag vet inte men jag känner att jag skulle vilja komma hem. 
Sedan vet jag inte hur anpassad jag skulle känna mig, jag skulle säkert bli 
kritiserad och jag skulle kritisera andra och jag skulle säkert tycka att saker 
var jättekonstiga där”. 

K18 ”Själv åkte jag till Kurdistan för två år sedan och jag kände mig mer 
svensk där än jag var kurd. Jag kände mig främmande. En ”inget lands män-
niska”, man är mer svensk än kurd. Det märks direkt.…Man blir lite ledsen 
och känner att man, inte är riktigt svensk när man är här, och när man är där, 
är man inte riktigt kurd. Jag tror det är ett pris alla människor måste betala 
när man emigrerar och tar det beslutet att vara i exil av olika skäl”. 
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K1 ”….på något sätt har jag ändrat mig, så jag passar inte så bra i hemlan-
det, jag har andra visioner och jag ser saker på ett annat sätt än till exempel 
mina systrar som bor i Bosnien. Så vi säger ofta att jag inte passar in där 
nere och inte här heller, så kan man säga på något vis”.

Att inte känna sig hemma och en känsla av rotlöshet kan vara en del av mig-
rationsprocessen. Ett sätt att ”lösa” denna kluvenhet kan vara att identifiera 
sig med sin religion i stället för med ett land eller en nationalitet. Ett flertal 
forskare pekar på den ökade roll religion och religiös identitet kan få i sam-
band med förändrade livsvillkor så som migration (von Brömssen 2003:77, 
Sander & Andersson 2005:69).

K17 ”Det känns inte som om jag har något hem. Jag tillhör inte någon plats. 
Förmodligen så tillhör jag bara Islam. Det är där jag kan reflektera, det är 
där mina begränsningar ligger. Jag får inte göra vissa saker, men det beror 
inte på att mamma har sagt det eller att jag har med mig det hemifrån eller 
för att svenska lagen säger utan det finns något större för mig, och begräns-
ningen ligger där i Islam. Jag tror jag kan säga att jag hör hemma där i Islam 
eller det är ju inget hem egentligen, ja det är svårt att svara på frågan”. 

Man talar idag i media och debatt om ”antal personer i utanförskap” som 
liktydigt med att sakna arbete, att stå utanför arbetsmarknaden. Ibland an-
vänds ordet synonymt med ”stadsdelar med hög andel invandrare”, ”utsatta 
stadsdelar” och då ofta i negativa termer.

Att räknas som en person i utanförskap behöver inte betyda att man känner 
sig utanför. Och omvänt: Man kan känna utanförskap trots att man har arbete 
och inte bor i en av de så kallade utsatta stadsdelarna. I vår studie talas det 
om att vara utanför i social och känslomässig bemärkelse och det talas spar-
samt om ett utanförskap i betydelsen att stå utanför arbetsmarknaden.

K5 ”Jag känner mig fortfarande lite isolerad här, det spelar ingen roll att 
jag jobbar. Jag är den enda invandraren på min arbetsplats. Det säger en del 
om den svenska arbetsmarknadspolitiken”. 

Några funderade på orsaken till känslan av att stå utanför: 

M9 ”Utanförskap beror inte bara på att människor kommer från andra län-
der eller bor i segregerade områden, utan utanförskap har sina rötter i hur 
majoritetssamhället ser på ”oss” och hur man hanterar de frågor som rör 
integrationen.” 
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Privilegiet att definiera vad som karakteriseras av att tillhöra ”det samma”, 
det vill säga vad som krävs för att ingå i samhällsgemenskapen, ligger hos 
den dominerande gruppen och därför kan gränserna för tillhörighet göras 
onåbara. Intervjuerna ger exempel på olika sådana krav som ställs för att 
man ska bli insläppt i värdsamhället.

M6 ”…först måste du lära dig svenska bra, du måste kunna arbeta med 
data och du måste ha körkort. Plus två saker till, du måste kunna simma och 
cykla. Om du inte har dessa fem kunskaperna räknas du som en handikappad 
människa”.

”Både och”  
Våra intervjuer visar att det finns ytterligare ett förhållningssätt, nämligen att 
man inte behöver välja tillhörighet eller etnisk identitet. Några få använder 
sig istället av sina erfarenheter från sina båda eller fler identitetskonstruktioner.

Religionshistorikern Kenneth Ritzén uttrycker ett nytt sätt att tänka kring 
integration så här: ”Försonas med sin rotlöshet, vila i sin komplementaritet 
och hitta balansen, det är integration” (Kenneth Ritzén, föreläsning 15 maj 
2008). För den integrerade utrikes födda innebär detta att man obehindrat rör 
sig mellan sina olika identiteter beroende på sammanhang och funktion och 
att detta betraktas som naturligt och positivt.

K17 ”Man är ju mångkulturell när man bor här. Jag har ju två eller tre kul-
turer till och med; svensk, muslimsk och somalisk kultur. Dessutom har jag 
kvinnokultur som man har som kvinna”.

”Att jag själv ser nyttan i att vara ”både och” samt att omgivningen förstår 
att uppskatta min sammansatthet är viktigt. Denna dubbla erfarenhet är 
naturligtvis ett värdefullt bidrag till samhällets samlade kunskap och 
kompetens”.

Var hör barnen hemma? 
Vi frågade de intervjupersoner som har barn vad de ansåg om var deras barn 
hör hemma. Vi tänkte att deras uppfattning om barnen kunde ge ytterligare 
en dimension av hur stark tillhörigheten är och hur rotad man känner sig. 
Många intervjupersoner upplever en ambivalens kring var de själva hör 
hemma men de tycker att det är lättare att avgöra var barnen hör hemma. 
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Merparten säger att deras barn ser Sverige som ”hemma” och att de känner 
sig som ”svenskar”. Man betraktar sig själv som ”icke-svensk” medan man 
ser sina barn som ”svenskar”.

De flesta intervjupersonerna känner sig nöjda med att barnen känner sig 
hemma i Sverige. 

K17 ”Ja, de är ju födda här och de har de här värderingarna. De har gått 
på dagis från 0-7 och de har gått i skolan så de har ju samma värderingar 
som svenska barn har. Det kan man ju inte ta bort från dem, det är ju en del 
av deras identitet. Så de hör hemma i Sverige”.

K15 ”De är hemma här…Det tycker jag är bra och jag blir glad för de kan 
leva bättre”.

Det finns dock hos några föräldrar en ambivalens kring denna frågeställ-
ning: 

K17 ”Det är svårt att beskriva var de hör hemma. De säger ju att de är 
svenskar. De tvekar inte en minut över det. Ibland när jag kommer med kom-
mentarer som ”att så gör vi inte!”  Vilka är vi? , säger den stora då.  Jag 
har tagit bort lite av det somaliska och det svenska och säger att de är mus-
limer. Där ligger begränsningen och att de skall dyrka Gud. Att de skall vara 
starka i sig själva. Så jag säger att de är muslimer, det räcker för dem, för de 
kan inte vara svenskar och inte somalier heller, de måste hitta något mellan 
där. Men de skulle inte klara av att bo där borta så på så sätt hör de hemma 
i Sverige”.

K8 ”Jag har tre barn och det är nog tre olika uppfattningar var hemma är. 
Min äldsta dotter, hon har bott i Frankrike ett tag och varit mycket där nere 
med mina föräldrar så jag tror att hon känner sig hemma överallt. Men jag 
tror att det är mest Sverige. Min son som är yngst, han säger att det är Sve-
rige som är hans hem. Han kan och vet vad som händer med kulturerna som 
vi kom ifrån. Hans pappa är från Ungern och så men han känner sig mest 
hemma här. Han var den som var minst på semestrar i Jugoslavien så han 
har inte den riktiga anknytningen där. Men min andra dotter som bor i USA, 
hon känner sig stolt att vara ungrare, makedonier, svensk som bor i USA, 
så även om de är uppvuxna i samma familj så har de olika känslor vad hemma 
är. …jag skulle gärna vilja att min son känner lite mer av det här med familje-
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känslan som är mer … i Makedonien än här. Just det här att man har jobb 
här, har lägenhet och klarar sig, man behöver inte andra, men i dom andra 
länderna så behöver man mer varandra, på grund av att man kanske inte 
har jobb eller det finns inte möjligheter att studera och få lån och så. Man 
är mer beroende men samtidigt så finns det en familjekänsla som är starkare 
där, men här vi klarar oss själva vi behöver inga andra och det är fel tycker 
jag. Så där är det kanske lite för tätt och här mer distans, det skulle vara bra 
med mera balans mellan de två”. 

Flera föräldrar uppmärksammar att det bland många ungdomar i segregerade 
områden inte ses som positivt att känna sig svensk. Man identifierar sig helt 
med sina föräldrars ursprungsland även om man är född i Sverige. 

M9 ”Mina barn är kanske irakier. De har inte sett landet, de har aldrig varit 
där och vi pratar inte mycket om Irak, men ändå så är de irakier. Det är på 
grund av att de har vuxit upp i ett segregerat bostadsområde och då är det 
vanligt att man känner sig så. I vårt område är det inget positivt att känna sig 
svensk, man är kurd, somalier, arab, latinamerikan och så vidare. Här visar 
man gärna sin bakgrund… Det är egentligen inte den inre känslan om var 
de hör hemma, utan det är på grund av den attityden som dominerar i vårt 
bostadsområde. De flesta av oss som bor ”där” känner att de inte riktigt till-
hör samhället, utan lever i utanförskap. De är utanför när de åker till stan, 
de hör och ser hur man fördömer invandrare. Och är man invandrare, så vill 
man inte visa sig som en svensk, för det kan tolkas som svaghet... Min dotter 
är lite yngre och hon umgicks mer med svenska barn och hade inte riktigt 
den inställningen men nu börjar hon få samma attityd”.

Några av barnen som var äldre när de kom till Sverige längtar tillbaka. 

K2 ”Jag tror att de tycker lika som jag, de besöker släktingar i Bosnien, min 
dotter var där i somras och hon var så glad att hon grät varje dag när hon 
träffade kompisar från skolan. Det är en annan känsla att man är hemma, 
man hör sitt modersmål överallt. Här är jag, det är mitt. Men om jag är här 
i Sverige måste jag tänka när jag ska någonstans. I mitt huvud tänker jag 
hur jag ska  säga om jag går till någon offentlig plats, vad skall jag säga? 
När jag ska ringa ett samtal måste jag först gå igenom i huvudet vad jag 
skall säga.  Så det är någonting som man känner djupt i hjärtat. Oavsett hur 
mycket man trivs här, är jag inte svensk, det är inte mitt hemland. Det är så 
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och jag tror att det blir kvar inom mig livet ut. Ja, ibland är de (barnen) väl-
digt nedstämda och säger att de ibland upplever att de är främmande, att de 
är invandrare. De kan inte säga att allt här är solsken. Det finns så många 
stunder i livet när man känner att man är invandrare”.

En av intervjupersonerna har uppmärksammat att det är svårt för många barn 
här i Sverige att få ihop de båda identiteterna och att känna sig hemma här. 

K11 ”Det är svårt, det är jättesvårt och jag har detta med föräldrar som 
har sådana barn, och det är jättesvårt, det är ett dilemma verkligen. De kan 
inte känna någon tillhörighet men jag tycker att det ligger hos skolan också 
från början, att man skall känna  tillhörighet .... att man vågar fråga om 
deras åsikter också, att man analyserar vad som är viktigt för ett somaliskt, 
arabiskt, eller bosniskt eller iranskt barn. Att de känner sig som en del av 
skolan och känner wow, det är det jag skall lära mig av livet! Hur man skall 
väcka dom värdegrunderna hos dem, det är det viktigaste. För att dessa barn 
har en hemmiljö, även om den är i Sverige, mitt i Göteborg, precis här, med 
samma seder, värderingar och regler som sina föräldrar från Turkiet, Tehe-
ran eller Mogadishu eller  … Och sedan i svenska skolan kommer de att ha 
monokulturell svensk miljö, de känner sig inte hemma. Då måste man fråga 
dem, komma lite närmare, ge dem någonting”. 

Reflektioner
När en människa migrerar, byter hem, och därmed sammanhang, händer na-
turligtvis något med hennes identitet. Migrationen innebär en av de största 
personliga förändringar en människa kan genomgå. För den som flyr handlar 
det om liv eller död; hotet mot ens liv är lika med det största hotet mot ens 
identitet. Eftersom det sammanhang och det liv personen har lämnat är okänt 
för de flesta hon möter i det nya landet har hon den svåra uppgiften att pre-
sentera ”vem hon är”. Att vara ”någon” i andras ögon, att bli bekräftad som 
en mångfacetterad komplex människa, att kunna uttrycka sig nyanserat och 
som en vuxen person är ett mänskligt behov. Ju mindre man blir sedd som en 
vuxen människa med en historia, erfarenheter och drömmar, desto större blir 
den egna gruppens betydelse.  Att få möjlighet att behålla sin ursprungskultur 
och sitt språk är därför avgörande för att människor skall ”känna sig hela”.
Problemet som intervjupersonerna upplever är att deras ursprung – eller 
snarare det faktum att de har en utländsk bakgrund – i andras ögon utgör 
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hela ens identitet. Kärnfrågan är vem som bestämmer vilka egenskaper el-
ler aspekter hos andra människor som erkänns som grundläggande, medan 
andra egenskaper förbises helt?

I mångas berättelser framhålls att den kulturella och etniska bakgrunden, 
förutom att den ”blir” hela ens identitet i andras ögon, dessutom ges ett lägre 
värde än det svenska. Det svenska värderas högre än all annan bakgrund, 
dessutom rangordnas andra kulturella bakgrunder från bättre till sämre. Det 
innebär att de erfarenheter, kunskaper och traditioner man har med sig be-
traktas som sämre än motsvarande ”svenska”. Individen måste därför ib-
land skapa sig en identitet utifrån en negativ eller motsägelsefull bild av sig 
själv. 

Intervjupersonerna talar om ett förhållningssätt som utesluter möjligheten 
att identifiera sig med flera identitetskonstruktioner samtidigt, man beskrivs 
som ”antingen eller”. De menar att budskapet från majoritetssamhället inne-
bär att man inte kan vara ”både och”, att det skapas en ny identitet. Man 
reduceras till att bara vara en ”invandrare”.

Intervjupersonerna uppmärksammar att vissa ungdomar, särskilt de som är 
bosatta i så kallade invandrartäta bostadsområden, väljer att starkt identifiera 
sig med föräldrarnas ursprung även om de är födda här och aldrig ens varit i 
föräldrarnas ursprungsland. De känner inte gemenskap med det svenska sam-
hället och väljer att bortse från det svenska i sin identitet. Förutom att bryta 
alienationen är det dessutom viktigt att öka medvetenheten om identitetsska-
pande processer och identitetskonflikter för att vi inte ska slå in en kil mel-
lan oförenliga identiteter hos den uppväxande generationen. Alla vuxna bör 
bekräfta att man inte behöver välja och att det är positivt att vara ”både och”. 
Man bör därför reflektera över användandet av termen ”andra generationens 
invandrare”. Om människor i andra och ibland i tredje generationen efter ut-
rikes födda betraktas av majoritetssamhället som ”invandrare” i bemärkelsen 
”sämre” och ”andra klassens medborgare” blir detta diskriminerande. 

Integrationsprocessen påverkas av en mängd faktorer som har med migra-
tionen att göra: Varför har personen migrerat? Hur? Vems beslut var det? I 
vilken ålder var hon? Hur länge sedan var det?  Vårt intervjumaterial är för 
litet för att man skall kunna dra några slutsatser om huruvida det finns skill-
nader utifrån dessa faktorer. 
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Kontakt med ”det svenska”
I vårt segregerade samhälle begränsas många invandrade personers kontak-
ter med ”svenskar” till kontakter med företrädare för det offentliga Sverige. 
De flesta av intervjupersonerna har någon ytterligare form av kontakt med 
”svenskar”. Dessa kontakter beskrivs dock av många som ytliga, till exempel 
att man hälsar på grannen. Några få anser att de har djupa relationer eller är 
”riktiga” vänner med någon ”svensk”. Några har inga kontakter alls, vilket 
vissa ser som ett problem och andra inte. 

I detta kapitel redogör vi för intervjupersonernas upplevelser av sina kontak-
ter med dels myndigheter och dels ”svenskar” i allmänhet.

Myndigheters bemötande
Många intervjupersoner upplever att bemötandet från myndigheter är nega-
tivt och utgör ett hinder i den process man genomgår för att finna en plats i 
det nya landet. Budskapet som intervjupersonerna upplever att myndighets-
representanter förmedlar är att man som ”invandrare” inte är en resurs utan 
ett hinder och ett problem. 

Flera har bestämda uppfattningar om att myndigheter behandlar människor 
med utländsk bakgrund sämre än etniska svenskar och vissa känner sig dis-
kriminerade på grund av namn och brytning. Många har blivit behandlade 
på nedvärderande sätt, stött på aggressiva och hotfulla tjänstemän eller fått 
annat otrevligt bemötande. 

K15 ”Jag tror att de som jobbar där (på olika myndigheter) ser mig som ett 
problem. Många säger till mig att jag skall ta av mig slöjan från ansiktet”.

K13 ”Men min kulturella bakgrund tror jag inte i det stora hela egentligen, 
om vi pratar ”jobbsökning” eller kontakt med myndigheter, det tror jag inte 
har varit till min fördel. Jag tror möjligen att det har varit neutralt läge till 
negativt. Jag tror det är ytterst få tillfällen som min kulturella bakgrund har 
varit till min fördel”.

K17 ”De ser mig också som hinder, de ser mig inte som resurs. Ofta vill de 
gärna stänga dig ute innan de ens vet vad du vill. Jag kan gå till ett myndig-
hetskontor och innan de ens hört vad jag vill så kan de börja argumentera 
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eller kritisera direkt fast de inte ens vet vad jag är ute efter. Så det kan vara 
riktigt obehagligt på till exempel försäkringskassan eller skattemyndigheten, 
de kan skrika så alla kan höra ditt ärende. Ibland vill jag bara gå därifrån 
eller slänga ut personen”.

M1 ”De (myndigheterna) använder invandrare på ett politiskt och ekono-
miskt sätt som problem. De tror att vi är helt dumma, vi är inte det, vi kan 
också berika Sverige men vi har ingen plats i Sverige. Vi kan berika samhäl-
let men det går inte, vi har inga möjligheter”. 

K15 ”Det är svårt att få hjälp från myndigheter, de skickar runt en som en 
fotboll från en person till en annan. Det är svårt, det syns att de inte vill 
lyssna på mig och man får ingen hjälp”.

K9 ”De vill inte att vi skall vara här och frågar varför vi kom hit. OK nu när 
barnen är vuxna kan ni åka tillbaka”.

Några intervjupersoner har inga egentliga erfarenheter av myndighetskon-
takter. Endast en säger sig uppleva att hon ses som en tillgång av myndig-
hetspersoner: 

M4 ”Jo de ser det som en resurs, för de uppskattar och uppgraderar mig 
hela tiden och de lastar mer och mer på mig och ser att du klarar mer”. 

Som vi sett ovan känner sig många besvikna på svenska myndigheter och 
deras representanters bemötande. Detta kan få konsekvenser enligt kulturan-
tropologen Mikael Kurkiala: ”Om samhällets institutioner inte förmår tillva-
rata ens mest fundamentala behov – behovet av att bli sedd, av säkerhet och 
tillhörighet – söker man tillfredsställa dessa behov via andra institutioner...
och där tilliten till myndighetspersoner och demokratiska institutioner när-
mar sig noll utvecklar eller förstärker man istället andra institutioner. När det 
civila samhället försvagas kompenserar människor samhällets impotenta in-
stitutioner med att skapa eller sätta sin tillit till andra – till medborgargarden, 
gäng, informella nätverk, släkten”(2005:224). 
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Några menar att man inte prioriterar detta område från myndigheters och 
politikers håll:

M9 ”Då måste myndigheter och institutioner som har makt hjälpa männis-
kor, ge dem en chans att komma fram. Jag tror att dessa människor inte fått 
tillräckligt med hjälp, varken motivation eller grundläggande kunskaper om 
samhället som man måste ha för att kunna integreras. Vad blir det av det? 
Det blir motsatsen, man drar sig mer och mer undan in i sin grupp, till sin 
kultur och tradition. Då blir konsekvensen en negativ bild av samhället och 
det blir en konfliktsituation. Jag tycker man kunde göra mycket mer för dessa 
människor från början”. 

K16 ”Myndigheter ser också bakgrunden som en brist. De missar mycket 
faktiskt. De har gjort en undersökning bland somalier i USA och somalier i 
Sverige. Jag tror att 75 procent av somalierna i USA har arbete och i Sverige 
har 90 procent av somalierna inget arbete och de har varit här sedan 90-
talet. Så är det fel på somalierna som är här? Är det inte samma somalier 
som är i USA eller i England? Varför är det bara somalierna i Sverige som 
hamnar i utanförskap? Är det på grund av att ni ser dem som ett hinder eller 
som börda eller är de en börda för samhället? Jag tror att svenska samhäl-
lets syn på människan måste ändras”.

Allmänt bemötande 
Ungefär hälften av de intervjuade upplever att de av majoritetsbefolkningen 
betraktas som en ”börda” för samhället istället för en tillgång.

K14 ”Det är kanske inte alla som tycker att vi är ett problem, men de flesta 
tycker att vi har kommit och tagit för oss av det de har. Folk tänker inte att 
alla som kommer hit har en anledning till det”.

Många menar att svensken i gemen visar föga intresse för den som invandrat 
och för vad den personen kan tänkas ha med sig till det nya landet av erfa-
renheter, kunskaper, tankar, känslor, livsfilosofi etcetera. Detta upprör flera 
av intervjupersonerna. 

M9 ”Jag har ibland sagt ifrån till mina kolleger att jag inte kan förstå att 
de inte har något intresse att lära känna den kulturen som jag har och den 



”En av folket helt enkelt”– om integration i praktiken 43

historia som finns bakom mig utan bara efterfrågar recept på mat. Det tycker 
jag är sorgligt. Det måste vara ömsesidigt intresse…”

K18 ”Väldigt lite (intresse hos människor att veta mer om din kulturella 
bakgrund) och det tycker jag är respektlöst. Jag har alltid varit intresserad 
av den svenska kulturen…. Svenskar har också svårt att lära från andra kul-
turer och de tror för de mesta att de är bäst. Den attityden gillar jag inte, för 
ingen är perfekt. …Jag tror inte jag haft så intresserade människor runt mig, 
men det de kan vara intresserade av, det är maten. Matkulturen är svenskar 
intresserade av, det är enkelt att ta till sig, men om man går djupare till det 
här outtalade som känslor och värderingar då är det stopp”.

Den andra hälften upplever däremot att de ses som en resurs av ”svenskar”, 
då ofta när man vill ha resetips eller matrecept. Här är två olika uppfattningar 
om den saken.

K12 ”…de har frågor om kultur och allting och jag svarar och de tackar så 
mycket. De är intresserade och jag är tacksam för att de är intresserade till 
exempel om (min) kultur och sånt. Ibland skall de resa och vill ha tips”.

M9 ”…hur duktiga vi är på att laga mat och hur det ”luktar så gott”, men 
inte mer än så. Sorgligt…ja, jag känner mig kränkt på något sätt”.

De flesta intervjupersoner berättar om sina svårigheter med att få kontakt 
med svenskar och uppger en mängd olika tänkbara förklaringar till dessa: 

K15 ”Det är svårt att få kontakt med svenskarna. Det är jättesvårt att få 
kontakt med dem, för de vill inte ha kontakt. Det syns att de inte vill lyssna 
på mig och de vill inte träffa invandrare”.

K17 ”Det är ett väldigt instängt samhälle vi lever i, ingen pratar med någon. 
Det är många som känner sig isolerade och inte träffar några svenskar och 
språket blir aldrig utvecklat, det är tråkigt”. 

K13 ”För svenskar uppfattar jag fortfarande inte som ett särskilt gästvän-
ligt folk. Man tar inte första kontakten och välkomnar människor och det är 
ganska ovanligt. Det vanliga är ju att man visar respekt genom att uppmärk-
samma och det tror jag är ett kulturellt drag som man egentligen inte menar 
något illa med men det är ett annorlunda sätt att hantera nykomlingar…
Generellt sett så tror jag svenskar har lite svårt att ta kontakt med nya män-
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niskor och ännu svårare med människor som man inte är van vid att komma 
i kontakt med. …Man har dessutom utvecklat en tradition om att hålla sig 
lite på kant till andra och det är ett sätt att visa respekt på, rent utav, som 
kan uppfattas som ett kyligt sätt av andra människor som kanske är vana vid 
något annat….Att vara nyfiken är fult till skillnad från många andra kulturer 
där det är tvärt om. Alltså där det är fult att inte visa intresse för en person,  
det betraktas som nonchalans och arrogans”. 

M2 ”Svenskarna vill inte bli kompis eller vänner med invandrare”.

K5 ”Då upplever jag ofta att de vill umgås med de personer som liknar dem, 
inte de som skiljer sig och har väldigt stor skillnad mellan kulturer och så”.

K14 ”Då träffade jag svenskar på arbetsplatsen men när man kom hem så 
var det slut”.

Många beskriver att det krävs att man tonar ner sig eller är på ett visst sätt för 
att få kontakt och umgås med ”svenskarna”.

K1 ”…man inte skall vara för öppen, inte öppna sig för mycket i början, för 
att det inte är deras stil,  det skall man akta sig för,  utan så småningom”. 

M7 ”…om man själv inte är tillräckligt anpassbar med svenskarna så kom-
mer du inte långt. Jag kan tänka mig att svenskarna är en mycket reserverad 
befolkning, mycket … de gillar inte folk som är för ”aggressiva”. De gillar 
inte heller folk som är reserverade som de själva är, och de vill att du tar 
kontakt först och hälsar på dem”.

K12 ” Det beror på oss själva också…. Om vi är öppna, jag vet att svensk-
arna i början är de inte öppna, de är lite försiktiga i början. Men lär man 
känna dem då blir det väldigt fin kontakt men de är väldigt försiktiga.  Kan-
ske vi invandare är lite annorlunda”.

M5 ”man kan absolut inte vara så som man är här (i Hammarkullen) när 
man är med svenska kompisar. Man måste vara ödmjuk, man måste prata 
svenska med dem och du kan inte skoja med dem så som man skojar här”.

Några berättar hur de till en början är förstående och tillåter ett mindre bra 
bemötande för att relationen skall ges en chans att utvecklas.

K3 ”…men jag brydde mig inte. Jag var öppen som jag är och tillät henne 
att …stirra  eller fråga eller bara…  Jag märkte hur hon granskade men jag 
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låtsades att jag inte märkte så jag tillät henne för att hon skall lära känna 
mig. …Jag kan förstå det, jag är främmande och allt som är främmande är 
ofta skrämmande…Tidigare så kom folk efter andra världskriget och många 
var kriminella, sedan kom arbetskraft, många var analfabeter eller lågutbil-
dade så på grund av dem var de rädda. Så jag pratade om det och jag har 
sagt att jag inte är sån utan jag är sån här. Jag tillät och bjöd på mig så att 
de skall lära känna mig på riktig”. 

K17 ”Man måste klä sig som dem med byxor och man måste hålla med vad 
de säger. Till allt måste man säga, ja javisst är det så, precis så tycker jag 
också. Annars så är det svårt. Man måste vara assimilerad”.

Ömsesidiga fördomar och stereotyper
Forskare menar att många ur majoritetsbefolkningen fortfarande ser ”svensk-
ar” som ett homogent folk med stora likheter i termer av rådande normer och 
ideal. Detta resulterar i ett ”vi-och-dom-tänkande” i vårt samhälle, där in-
födda svenskar representerar ”vi” medan människor med utländsk bakgrund 
representerar ”dom”. Folkhemmets bärande ideologiska riktning var enhet 
och likhet som i sin tur skapade en bild i många svenskars medvetande om en 
grundsvensk normalitet. Den bilden har nu krackelerat både idémässigt och 
demografiskt, men den finns känslomässigt kvar hos många svenskar (Elias 
& Scotson 1994, Löfgren 1997:30-31, Alsmark1997:63-64). 

Detta motsatspar ”vi” och ”dom” medför ett intolerant och exkluderande tan-
kesätt som sällan grundar sig på egna erfarenheter utan på stereotypa bilder 
som byggts av fördomar och mytbildning. Detta gäller för både majoritets-
gruppen och minoritetsgruppen. Hur man ser på varandra beror ofta på hur 
mycket eller lite kontakt man har. 

M3 ”Men det svenska samhället har byggt upp fördomar mot invandrare och 
de fördomarna är ett hinder för att integreras. En vanlig invandrare, kurd, 
arab eller perser måste först bevisa för svenskar att han är OK. Och det är 
jättesvårt att sitta med en människa och visa honom att jag är en vanlig män-
niska, att radera bort de här fördomarna”.

K14 ”En svart tjej som jag, då tror man: outbildad, arbetslös, att man är här 
utan att jobba och vill leva på socialen”.
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M8 ”Träffar man en svensk kille så tänker man, vilken tönt. Vad fan håller 
han på med? Vad är det för kläder han har på sig? Jag tror inte att de vill 
komma och vara med oss om man jämför vilken utsikt vi har mot vilken de 
har. Det finns ju en del svenskar som beter sig som oss och så finns det de 
som beter sig som riktiga svenskar”.

K6 ” …alltså svenskar de vågar inte prata med oss, för de tror att ”invand-
rare” OK de är farliga förstår du, men jag tog det steget själv,  att jag ville 
bevisa för dem att jag inte är sådan som ni tror. Eller fördomar som de hade 
om mig, som att det inte är bra, att de (invandrarna) är farliga, de är terro-
rister och allt möjligt, men om jag visar en annan bild för dem. Det är därför 
jag har så nära kontakt med ”dem” att de verkligen blir nära kompisar med 
svenskarna överallt i hela staden. Det är faktiskt ett bra sätt en ”invand-
rare” kan göra på, för att svenskarna skall öppna sig. Det är självklart att 
svenskarna är rädda för oss om de har fel bild av oss, därför måste vi visa 
tvärtom”.

M8 ”Jag förstår mig inte på svenska folk. Jag känner en tjej, hon köpte ett 
bälte för ett tusen kronor. Det är typiskt svenskt”.

K6 ”Vi träffar inte varandra. Om en svensk vet varför en tjej har slöja på sig 
typ… när de kollar på tjejen och tjejen tänker ”vilken rasist han är, att han 
kollar på mig på det sättet”. Men svenskar vet inte varför du har slöja och 
tjejen vet inte varför de kollar så konstigt på henne”. 

Medias ansvar
Intervjupersonerna nämner ytterligare en källa som bidrar till onyanserade 
eller felaktiga  bilder av varandra och det är media. Flera forskare har lyft 
fram att media har en stor roll i konstruktionen av en ”vi-och-dom”-logik 
och i upprätthållandet av fördomar och stereotypa bilder (Brune 1998, 2004, 
Hvitfelt 1998, Polite 1998). Normaliteten eller vardagens grå lunk har inget 
direkt nyhetsvärde och är sällan föremål för medias intresse. Nyhetsrappor-
teringen sker ofta i konflikttermer då media tenderar att rikta sin uppmärk-
samhet på det avvikande eller det dramatiska.

K13 ”När vi flyttade till Sverige och vi var barn så minns jag att våra föräld-
rar var väldigt angelägna om att… eller de var väldigt kontrollerande. Inte 
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minst vilka vi umgicks med och vad vi gjorde. Och jag tror att det egentligen 
bottnade i någon rädsla med omtanke, men ändå en rädsla för det svenska 
som man inte kände till. Det man fick höra och det man fick se var ju oftast 
det som presenterades på nyheterna alltså den bild som media presenterar 
av Sverige och svenskar. Det var ju självfallet bara katastrofer och negativa 
inslag i nyheterna för det är ju det som säljer. Då är det lätt för en invand-
rare som inte har kontakter med andra människor att tro att detta är verk-
ligheten, detta är Sverige. Det blir en skräckinjagande bild av Sverige eller 
en bild som gör att man inte är så avslappnad och resulterar i att man är 
kontrollerande mot sina barn”.

Intervjupersonerna anser att media skapar klyftor med sitt sätt att beskriva 
verkligheten. ”Invandrares” närvaro beskrivs ibland som ett hot mot den 
egna välfärden .

K16 ”Det är bara dessa här eländes invandrare som visas på tv inte de som 
har verkliga lyckade liv. Det är hedersproblematik, det är könsstympning 
och all den här skiten exponeras av media. Nu hiv-mannen så nu kan alla 
tänka att det är invandrare som smittat svenskar. Alla dessa negativa stereo-
typa bilder påverkar människor och är inte bra för integrationen”.

M5 ”Svenskarna alltså de i min skola, i alla fall de jag känner, vill verkligen 
veta mycket mer om invandrare för de vet ingenting om oss. Det enda de vet 
är att kebab är gott och att vattenpipa röker man, det vet alla men de vill veta 
mer. De vill veta mycket mer men de vågar inte komma hit, det är det som 
är problemet. De har hört mycket, de har fördomar och jag förstår dem för 
det står så mycket skit i tidningarna. Ofta säger media inte som det är, inte 
vad det är, det kan vara två småungar som bråkar och femton stycken runt 
om som kollar på, men då säger de att det var gängbråk...Därför vågar de 
inte komma hit…de har hört massa sjuka grejer så de tror att alla går runt 
med pistoler och att det är som en västernfilm där alla går runt som cowboys 
överallt”. 

”Nyhetsjournalistiken kring invandring och integration, rasism och främ-
lingsfientlighet bidrar till att forma våra uppfattningar i avgörande sam-
hällsfrågor…. Om den är okunnig, ytlig eller fördomsskapande, så försäm-
ras våra möjligheter att bygga ett demokratiskt, mångkulturellt samhälle” 
(Brune1998:13). 
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Reflektioner
Kontakterna med myndigheter och tjänstemän fick ett relativt stort utrymme 
i många av våra intervjupersoners berättelser. Många känner sig besvikna på 
svenska myndigheter och deras representanters bemötande. Ett negativt be-
mötande leder till ett försämrat förtroende för myndigheterna, vilket i sin tur 
får konsekvenser dels för de enskilda individerna och dels för relationerna 
mellan alla medborgare, för samhällsutvecklingen och demokratin.

Vi lever i ett segregerat samhälle där kontakten mellan majoritetsbefolk-
ningen och de som invandrat till Sverige är begränsad. Bristen på personliga 
möten innebär att fördomar sällan får en chans att omprövas vilket möjliggör 
att stereotypa bilder som människor bär på om varandra lever vidare. Media 
får här stor genomslagskraft. Flera intervjupersoner efterlyser bättre och mer 
kommunikation mellan olika grupper samt mötesplatser för att bryta detta.

Kultur, värderingar och samhälle
Vi har försökt att få en bild av hur viktiga skillnader i kultur eller värderingar 
kan vara för att människor ska känna tillhörighet i och gemenskap med det 
samhälle man lever i. Vad har vi för föreställningar om ”den andres” kultur 
och uppfattningar om viktiga värderingar? Är det viktigt med någon form av 
minsta gemensamma nämnare? Hur lika eller olika bör vi vara i ett samhälle 
för att det skall fungera och vara dynamiskt?

Man kan enkelt utryckt säga att ett samhälle handlar om form och yttre ram-
verk medan kultur handlar om innehåll och meningssammanhang (Kurkiala 
2005:220-233). Man tänker sig kultur som bestående av värderingar, normer 
och annat som skapar mening för en människa och som gör livet begripligt. 

En av de största jämförande kulturstudier som någonsin har genomförts är 
”The World Values Survey” (WVS), där 75 länder har medverkat. Man har 
i studien undersökt kulturskillnader, variationer i livsstilar och olika värde-
ringsmönster i olika delar av världen. Man har bland annat mätt två grund-
läggande dimensioner, dels så kallade traditionella värderingar som hand-
lar om religion, familj och nation och dels frihetsvärden som handlar om 
självförverkligande och individuell autonomi. Resultatet visar att Sverige 
utmärks av den mest avvikande värderingsprofilen, det vill säga skiljer sig 
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mest från alla andra länder som deltagit i studien (Pettersson & Esmer 2005). 
”På de flesta av livets områden prioriterar svenskar personlig självständighet 
i förhållande till familjebindningar och traditionell auktoritet”. Detta innebär 
att det finns stora skillnader mellan de flesta stora immigrantgrupper och de 
i Sverige infödda när det gäller synen på religion, familj och traditionella 
värderingar (Berggren och Trägårdh 2006: 74, 383).  

Det finns två diametralt olika synsätt bland forskare kring kulturskillnader: 
Vissa menar att det i dag har utvecklats en rädsla för att acceptera att kultur-
skillnader finns och att de har betydelse för våra värderingar och handlingar 
(se till exempel Hylland Eriksen 2006:9). ”Ofta har kulturella skillnader ing-
en större betydelse. Vi fungerar bra ihop trots dem. Men ibland är kulturella 
skillnader varken triviala eller oskyldiga. Ibland blottlägger de radikalt olika 
uppfattningar om rätt och fel, gott och ont. Och då måste de också tillmätas 
betydelse” (Kurkiala 2005:234). ”För kultur är också kroppsliggjorda inner-
liga övertygelser, som för den skull inte behöver vara eviga och oföränder-
liga. Men vi kan inte låtsas att vi är lika, då slutar vi i en minsta gemensam 
nämnare där ingenting är heligt och allt är yta” (Hylland Eriksen 2006:11). 

Andra forskare menar att det inte finns några faktiska skillnader utan före-
ställningar om skillnader är skapade i ett maktförhållande där det ligger i 
majoritetens intresse att konstruera olikheter (Motturi 2007, de los Reyes & 
Kamali 2005). Genom en ensidig fokusering på olikheter utifrån etnisk eller 
nationell bakgrund bidrar man till att befästa föreställningen om att Sveriges 
befolkning är uppdelad i två väsensskilda grupper. Ett sådant synsätt förstär-
ker på så vis uppdelningen mellan ”vi” och ”dom”.

Det finns forskare som visar på ett alternativt synsätt. De menar att man 
måste finna en väg där både stat och medborgare förenar jämlikhet, lika rät-
tigheter och skyldigheter med kulturell mångfald. Vi måste bryta sökandet 
efter symmetri och ta skillnader på allvar så ”vi alla” blir en öppen kategori. 
Samhället bör grundas på en välkomnande acceptans för olikheter och öm-
sesidig respekt för dessa olikheter utan någon värdering (Hylland-Eriksen 
2006, Grip & Tesfahuney 2006, Nielsen 1992:166). Larsson och Sander på-
pekar att det finns mycket att vinna på att släppa tanken om vad ett integrerat 
samhälle är och istället prata om vad ett ”integrerande” samhälle kan komma 
att bli med ett dynamiskt fokus (2007:93). 
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Gemensam värdegrund
På senare tid har uttrycket ”gemensam värdegrund” kommit att användas 
flitigt i samband med integrationspolitik inom EU och det återfinns bland 
de elva gemensamma grundprinciperna för integration som medlemsstaterna 
enades om 2003. Arbetet med unionens grundläggande värden anses vara 
ett prioriterat område och medlemsstaterna är överens om att utveckla ett 
gemensamt informationsmaterial som behandlar de europeiska värdena, att 
användas i introduktionsprogram för nyanlända, så kallade tredje lands-med-
borgare. Med detta avses människor som invandrar till Europa.

Den svenska regeringen har under 2008 inlett en satsning som syftar till att 
förstärka den gemensamma värdegrunden i Sverige (Budget 2008). Genom 
detta projekt vill man nå de som ”står utanför” samhället och ”syftet är inte 
att vi skall likformas utan att få människor att acceptera mångfalden”. Sam-
tidigt talar man om ”core values” som ”not negotiable” (Marcus Brixskiöld, 
Integrations- och jämställdhetsdepartementet på en konferens1december 
2008).

Vad menas med gemensam värdegrund? Och vilka är de grundläggande vär-
den som bildar en sådan gemensam värdegrund? Vilka värden är det som 
skall förmedlas till nyanlända? Vi har inte hittat en tydlig definition av be-
greppet så som det används inom den integrationspolitiska retoriken. Man 
talar om ”den grundläggande gemenskap som behövs för att hålla ett demo-
kratiskt samhälle samman”, men vilka värden som bildar en sådan gemen-
sam värdegrund är dock inte självklart (Råbergh 2008:11). 

Statsvetaren Peo Hansen menar att man allt mer börjar utforma en gemensam 
sekulär europeisk värdegrund som invandrare tvingas rätta sig efter, men som 
den övriga befolkningen inte behöver anpassa sig till. I värdsamhället tillåts 
man att ha olika och motstridiga värderingar kring en mängd viktiga frågor 
så som Bör homosexuella par ha rätt att adoptera? Skall kriminalpolitiken 
bygga på vård eller bestraffning? Hur bör staten förhålla sig till prostitution? 
Är det riktigt att exportera vapen till stater som bryter mot de mänskliga rät-
tigheterna? (2008:164-166). 

Hansen säger att i Holland måste potentiella migranter titta på informations-
filmer om landet. Muslimer tvingas se på män som kysser varandra och kvin-
nor som badar topless. Om det hade varit kravet på alla holländare, hur skulle 
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det då ha tagits emot? Utanför Amsterdam och Rotterdam är Holland ett 
väldigt religiöst samhälle och kristendomen är högst levande. Man bestäm-
mer att alla muslimer ska bli supersekulära, när resten av befolkningen inte 
behöver leva efter de normerna (Tidningen Dagen 2008-08-14).  

På grund av den här komplexiteten i begreppet gemensam värdegrund ville 
vi fråga intervjupersonerna om deras tankar kring detta: Är det viktigt att 
dela grundläggande värderingar? Är det godtagbart att ha olikheter i samhäl-
let? Hur olik får man i så fall vara? 

Vi behöver inte vara lika varandra, säger de flesta av våra intervjuperso-
ner, så länge vi respekterar varandra. Att känna tillhörighet, samhörighet, 
uppskattning och inte behöva känna att man diskrimineras är viktigt för vår 
sociala sammanhållning. 

K16 ”Jag tror att om vi skall ha ett fungerande samhälle så måste vi alla 
vara olika för olikhet gör helhet. Likhet gör ingen helhet det fattas någonting 
då”.

K14 ”Har man respekt  för människors olikheter så funkar det i hela värl-
den, var man än befinner sig. Man kan vara olika men ändå ha respekten för 
varandra och känner man respekt för en människa så syns det och har man 
inte respekt för den människan så känner man det direkt utan att säga ett ord. 
Finns det respekt så brukar allting för det mesta funka”.

M7 ”Jag vill inte att någon blir lik mig, det kan jag tänka att det är tråkigt 
faktiskt om allting jämt skall vara samma och samma. Det har jag kritiserat 
rätt många gånger i Sverige. Om alla skall ha ett mål och alla skall vara av 
samma mått för att passa in, men var är utvecklingen då, var är förändring-
en, vad kan man hoppas för nästa år, nästa generation? Om det skall vara 
samma mål, för mig är det mycket, mycket negativt”.

K10 ” … man kan inte vara lika varandra, sydsvenskar är inte lika norrlän-
ningar. Eller jag tycker att vår största gemensamma identitet är språket, men 
sedan att våga prata med varandra att våga förstå varandra…”

Någon tyckte det var lättare om vi är lika… 

K13 ”Lika människor oavsett var det är någonstans så tror jag att de dras 
till varandra på ett sätt därför att man känner igen sig själv. Så jag tror att 
vara lika gör livet lättare det tror jag och det är jag ganska säker på. Det 
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behöver inte alls vara produktiva relationer eller bra saker som händer i de 
grupperna men jag tror att det är lättare. Vi alla har lättare att acceptera en 
annan människa om den är lik oss”.

….och flera talade om vikten av att man delade grundläggande värderingar.

K17 ”Vi skall vara lika i det mesta men lite grann måste man vara olika i 
tänkandet, tror jag. De egna åsikterna måste skilja sig åt för annars går inte 
världen framåt, om alla tänker lika…Tänkandet måste förstås vara demo-
kratiskt, inte kränka andra, man måste respektera alla. Även när det gäller 
värderingar måste vi vara lite olika annars tror jag inte att det funkar i värl-
den. Men vissa grundläggande värderingar måste vi dela, men annars tycker 
jag det är jätteviktigt att inte alla tänker på samma sätt”.

K12 ”Då behöver vi inte vara så lika men vissa värderingar och vissa regler 
skall skapas för att det skall fungera”.

K2 ”Lika behöver man inte vara men lika värderingar bör man ha”.

I en studie gjord i Storbritannien nyligen visar forskarna att diskriminering, 
fattigdom och arbetslöshet är större riskfaktorer vad gäller social samman-
hållning än vad avsaknad av en gemensam värdegrund skulle vara. Fors-
karna menar att rädslan från bland annat regeringshåll om att nyanlända inte 
delar de så kallade gemensamma värdena är överdriven då så många som 
nittio procent av dessa i mycket hög grad värdesätter demokrati, rättvisa och 
säkerhet i det nya landet (Jayaweera & Choudhury 2008).  

I vår studie är det så många som arton intervjupersoner som spontant nämner 
värden som demokrati, rättvisa, rättssäkerhet och trygghet som något man 
uppskattar högt och ibland som en av anledningarna till varför man migrerat 
från sitt hemland. Så liksom ovan nämnda studie visar även vår lilla studie att 
det inte finns någon anledning att tro att människor med utländsk bakgrund 
skulle vara mer odemokratiska än ”vi andra”. 

M4 ” Ja, du vet det är lättare att leva här än där nere, man var tvungen att 
ha kontroll över vad man säger hela tiden. Så det var mycket farligt att ens 
bara säga fel ord men här kan man säga vad som helst. Rättssäkerhet här är 
helt annorlunda än hos oss där nere. Det är stor korruption i hela området, 
man är inte säker på att ha skydd. Två personer kan ”döda” en lätt, inte döda 
med vapen, jag menar inte det, men göra situationen dålig för honom eller 
försämra för honom, jobba tillsammans mot honom och han är färdig”.
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K1 ”…först och främst att man lär sig demokrati och att respektera och 
lyssna på andra, det är viktigast”.

M9 ”Hänsyn till andra, respekt för lag, jämställdhet och inte minst demo-
kratin”.

K17 ”Det är bra att man har samma rättigheter, i alla fall i rättsväsendet. 
Man behandlas lika där,  man har rätt till en advokat och man hamnar i häk-
tet på samma ställe som en svensk, det tycker jag är väldigt bra med svenska 
värderingar. Det finns många saker som är bra, som rösträtten”.

Våra intervjupersoner nämner alltså för dem viktiga värderingar och många 
av dessa kan man hitta i de av FN formulerade mänskliga rättigheterna. Det 
är värderingar som de burit med sig. De beskriver inte dessa värderingar 
utifrån nationella gränser, alltså inte som något svenskt eller europeiskt utan 
som något universellt. 

Däremot finns en tydlig uppfattning om att – samtidigt som alla måste om-
fatta samma värderingar i vissa aspekter – olikheter i andra aspekter är ett 
måste för ett kreativt och dynamiskt samhälle. Likheterna är dock större än 
olikheterna oss människor emellan.

K18 ”Jag har mycket mer gemensamt med mina svenska vänner än med 
många kurder eller araber. Jag är en öppen människa när det gäller relatio-
ner. Det handlar ju mer om var man står och vilka värderingar man har än 
om ursprung eller om man är rik eller fattig”.

K17 ”…jag tror vi är lika mycket mera lika än vad människorna tror. Bara 
man förstår varandra och öppenheten finns och diskussionen så kommer 
man mycket nära varandra. Då spelar det ingen roll hur man ser ut, vilken 
religion man tillhör. Man kommer nära varandra när man vill förstå varan-
dra och delar mycket gemensamt”.

K8 ”I grund och botten är vi alla lika, vi har samma strävan, vi vill ha sam-
ma saker. Vi vill ge våra barn något bättre än vad våra föräldrar fick. Det är 
ingen skillnad mot här eller i Afrika. Men tyvärr så fokuserar vi för mycket 
på skillnaderna. Vi skulle istället se likheterna och jobba utifrån dem…. Man 
kan samsas om man har öppet hjärta och inte fördöma eller bedöma varan-
dra och man skall vara neutral när man möter människor, så länge de inte 
trampar på mig. Vi skall inte tänka att bara för att någon är mörkare att de 
är si eller så, det vet man inte förrän man har lärt känna varandra”. 
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Reflektioner
Det blir problematiskt när man definierar en uppsättning samhälleliga nor-
mer såsom tillhörande ”oss” till skillnad från ”dem”. Att prata om ”europe-
iska” värderingar när det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter 
och respekt för människovärdet är ett sådant exempel. Ett sådant förhåll-
ningssätt innebär att förneka att dessa värderingar också finns och efterlevs 
utanför Europa. Vi tror att det vore värdefullt att i högre grad än hittills föra 
in mänskliga rättigheter och antidiskriminering i integrationsarbetet. 

Tanken bakom att ”stärka en gemensam värdegrund” inom EU är att nyan-
lända ska kunna tillägna sig en historia och en kultur som anses vara den 
”rätta”. I verkligheten så hyser befolkningen i värdsamhället många olika 
och motstridiga uppfattningar kring vad som utgör ”våra” värderingar. Vem 
har tolkningsföreträde när det gäller att avgöra vad som utgör ett visst sam-
hälles värdegrund? Det vore värdefullt att fortsätta diskussionen med fokus 
på dessa komplexa frågor. 

Man måste komma ihåg att det finns risker att konstruera skillnader och olik-
heter i integrationsdebatten när vi egentligen är mer lika än olika. Men man 
måste samtidigt vara beredd på att det finns faktiska olikheter som måste 
tillmätas betydelse och hanteras just som olikheter. Det är en balansgång att 
överbrygga olikheter samtidigt som man inte får falla in i konstruktioner av 
skillnader och göra generaliseringar. 

Tolkar – ett samtal om integration
Vi valde att komplettera de individuella intervjuerna med att intervjua en 
grupp tolkar därför att deras arbete möjliggör en alldeles särskild insyn i 
samhället och dess institutioner. De får – med sina dubbla kulturella glasö-
gon – erfarenhet av hur och vad människor kommunicerar och hur möten 
mellan myndighetspersoner och individer som inte talar eller talar mindre 
bra svenska ser ut. 

Sju stycken tolkar berättade och reflekterade över sina yrkeserfarenheter och 
tankar kring integration i ett fokusgruppmöte. De tolkar som deltog var från 
olika ursprungsländer. De flesta av dem har lång erfarenhet inom sitt yrke 
medan några är lite nyare. 
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Inledningsvis pratade vi om vad tolkarna tänkte kring integration utifrån de-
ras egna personliga erfarenheter av att ha invandrat till Sverige. Därefter 
talade vi om deras erfarenheter från sitt yrkesutövande.

Tolkarnas tankar kring integration
De intervjuade tolkarna anser att den faktiska integrationen i svenska sam-
hället inte motsvarar de integrationspolitiska målen. 

”Vi förväntas att integrera oss eller rättare sagt att anpassa oss. Det är inte 
en ömsesidig process”.

De identifierar ett antal svårigheter i integrationsprocessen:

De menar att människor alltför ofta gör generaliseringar. Varken myndig-
hetsrepresentanter eller allmänheten ser individen utan ”man buntar ihop 
alla”. Man blir reducerad till att vara bara en ”invandrare”. 

Många är upprörda över en utbredd paternalism som ger sig till känna bland 
annat i uttrycket ”våra invandrare”, där ”våra” upplevs som förminskande 
och odugligförklarande.

Segregationen nämns som ett stort problem. Tolkarna menar att det avregle-
rade boendet och EBO-systemet, vilket innebär att asylsökande kan bo hos 
släkt och vänner, är ett hot mot integration då detta förstärker bostadssegre-
gationen ytterligare. Ett avreglerat boende innebär att det saknas styrmedel 
för att fördela hyresbeståndet. Och stadens sociala och etniska sammansätt-
ning ligger därför helt i händerna på fastighetsägarna. Det bästa vore att gå 
tillbaka till systemet med bostadsförmedlingen, menar de.

Det samma gäller skolsituationen, i vissa stadsdelar finns skolor ”med bara 
invandrare, där finns inga svenskar alls och staten gör ingenting”.

Man oroar sig för ungdomars situation på grund av de ojämlika förhållan-
den som råder på arbetsmarknaden. ”De satsar inte på utbildning för det är 
ingen idé, man får inget jobb ändå”. Dessutom menar man att det finns en 
risk att religiösa ungdomar radikaliseras i sin religiositet som en reaktion 
mot sociala orättvisor.

Tolkarna framhåller att det tar alldeles för lång tid att ”komma in” i samhäl-
let. Det är en lång väntan på beslut om uppehållstillstånd, på att få arbete, på 



”En av folket helt enkelt”– om integration i praktiken56

att få undervisning i språket, barnomsorg etc. ”Det är passiviserande att gå i 
fem år utan att få lyfta ett finger eller få börja läsa svenska”. 

Flera tolkar påpekar att som förälder har man ett särskilt stort ansvar för att 
inte föra över egna negativa känslor till sina barn. ”Du kom frivilligt men du 
tog dina barn med dig. Se då till att de får bästa möjliga start och en känsla 
för att detta är deras land. Inte låta dem växa upp och känna hat mot sam-
hället”. Man måste ge positiva bilder till sina barn, till exempel genom att 
”ta plats” i samhället och skolan och gå på föräldramöten, menar några.

Tolkarna understryker att media har ett stort ansvar för vilka attityder som 
råder i samhället.

Tolkarna identifierar också förutsättningar för integration i samhället. Dessa 
är att bli sedd som en individ, att ha ett arbete, icke segregerade skolor och ett 
blomstrande föreningsliv. Som många av våra andra intervjupersoner menar 
tolkarna att ett arbete förvisso kan öppna möjligheter, men att ha ett arbete 
är inte lika med att man är integrerad i samhället. Ett exempel är att vissa 
etniska grupper bygger upp familjeföretag eller lever i enklaver där man inte 
behöver kunna svenska. Alla arbeten leder inte med automatik till möten 
med svenskar. Någon uttryckte det så här; ”Man kan inte integrera sig med 
en maskin”. 

Tolkarna menar att de som lyckats väl med att etablera sig i samhället har 
ofta bosatt sig på mindre orter och inte i någon av storstäderna.

Erfarenheter från tolkade möten
Vi frågade specifikt efter erfarenheter från deras yrkesliv. Samtliga tolkar 
påpekar att det i tolksituationen inte är ovanligt att personal inom olika myn-
digheter uppvisar ett dåligt bemötande. De berättar om en ovilja från tjänste-
män att ”göra sitt jobb”, att man möter avvisande ansikten, att myndighets-
personer ”inte bjuder till” och att personal på myndigheter demonstrerar sin 
makt genom exempelvis uttalanden som ”Det är jag som försörjer dig”.

Tolkarna menar att det allmänt råder en etnocentrism bland tjänstemän, att 
man utgår från svenska värderingar och har en dålig kulturförståelse. Detta 
leder ofta till missförstånd och konfrontationer. Ett uttalande som ”Måste 
du föda så många barn?” uppfattas som en provokation och det uppstår en 
onödig konfliktsituation. 
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Utifrån den höga utbildningsnivån i Sverige så förväntar sig tjänstemän att 
analfabeter och mycket gamla människor skall lära sig svenska och att de 
måste ”bjuda till”. Det finns ingen förståelse för det här ”glappet” när det 
gäller förkunskaper, menar tolkarna.

Man tycker också att det ofta fattas godtyckliga beslut och att en del tjäns-
temän har bristfällig yrkeskunskap och ”springer och frågar kolleger hela 
tiden”.

Tolkarna vittnar om en utbredd diskriminering och till och med rasism inom 
många institutioner i samhället och att det är de som är outbildade som drab-
bas värst.

Ett annat problem i bemötandet är en rådande ”omhändertagande-mentalitet” 
med otydliga krav på individerna. Detta innebär att människor fråntas sina 
egna initiativ och passiviseras. Att vara hänvisade till myndighetspersoner 
under lång tid ”är faktiskt ett hinder för integration”. 

Som framgår är den gängse uppfattningen i denna grupp att det är mycket 
som inte fungerar som man önskar. Tolkarna efterfrågar stora förändringar 
för att avhjälpa dessa brister:

•  ökad kulturkunskap bland personal inom olika myndigheter,

•  ökad yrkeskunskap bland personal inom olika myndigheter,

•  information som är anpassad till brukarnas kunskapsnivåer,

•  kvotering av utrikes födda till tjänster inom den offentliga sektorn
under en övergångsperiod för att öka förtroendet för myndigheter 

•  fler mötesplatser.

Reflektioner
Vi anser att tolkarnas erfarenheter väger tungt. Deras yrke har genererat en 
stor kunskapsbank, de har en nyckelroll som kulturella mellanhänder mellan 
myndighetspersoner och den enskilde individen. Tolkarna har som få andra 
yrkeskategorier en översikt och en bred bild hur av samhällets institutioner 
ser ut och fungerar. De har djupa kunskaper i språk, kulturmöten, kulturskill-
nader, myndighetsutövning, processer kring flyktingskap och migration, in-
tegrationsprocessen med mera. Denna kompetens är ovärderlig i det fortsatta 
integrationsarbetet.
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Förslag på utvecklingsområden
Vi har utifrån intervjupersonernas berättelser kunnat inringa ett antal ut-
vecklingsområden inom integrationsarbetet. De mest väsentliga utvecklings-
områdena för närvarande är följande: att diskutera vad integration innebär 
(ömsesidigheten, begrepp och benämningar), att utveckla kompetens kring 
bemötandet, att inventera och utveckla metoder för att tillvarata medförda 
kunskaper och erfarenheter samt utveckla metoder för att skapa konstruktiva 
möten och mötesplatser.

Vem skall integreras – och in i vad? 
Det är allas ansvar – både minoritetsgruppers och majoritetsbefolkningens – 
att vi lyckas väl med integrationen. Våra intervjupersoner berättar om egna 
strategier där de själva kämpar hårt för att få ”höra till”. 

Integration bygger per definition på ömsesidighet men realiteten ser annor-
lunda ut; ansvaret läggs oftast enbart på dem som invandrat. Detta påpekas 
av såväl forskare som debattörer och bekräftas av vår studie. Det finns i sam-
manhanget också en föreställning om att det finns en svensk eller europeisk 
gemensam värdegrund som de utrikes födda saknar och som de måste lära 
sig. Detta innebär, som vi ser det, ett etnocentriskt förhållningssätt som för-
biser att det bland såväl svenskfödda som utrikes födda finns många skilda 
värderingar. Vår uppfattning är att det är viktigt att alla medborgare tillsam-
mans diskuterar viktiga värden med utgångspunkten att vi alla har något att 
lära av varandra. För vem har tolkningsföreträde att definiera vad som ska 
ingå i den gemensamma värdegrunden?

Vi har i många år följt utvecklingen inom integrationspolitiken, från formu-
lerandet av de invandrarpolitiska målen jämlikhet, valfrihet och samverkan, 
”invandring” och ”invandrare” till ”integration”, ”mångkultur” och ”mång-
fald”. Trots att man ändrat begrepp och provat olika termer genom åren ser 
vi i praktiken en återgång till assimilationstankar. Den rådande terminologin 
uppfattas av intervjupersonerna som urskiljande och nedvärderande.

Det är viktigt att fortsätta diskussionen om vad formuleringar och ord inom 
integrationspolitiken har för innebörd. Viktiga och svårdefinierade begrepp 
är till exempel ”integration” och ”gemensam värdegrund”, som betyder olika 
saker för olika individer. Förutsättningen för ett dynamiskt samtal bland all-
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mänheten och i den politiska debatten är att vi menar samma sak med or-
den. Studien visar att det är viktigt att skapa förutsättningar för reflekterande 
och konstruktiva samtal kring attityder bakom och tolkningar av orden inom 
detta område.

Ett värdigt bemötande
Rapporten innehåller många vittnesmål om brister i bemötandet från och ne-
gativa attityder hos myndighetspersoner. Tolkarna med sin stora erfarenhet 
av möten mellan myndighet och brukare framför särskilt behovet av kompe-
tensutveckling.  

Samhället har genomgått en stor förändring vilket ställer stora krav på den 
offentliga sektorn och dess personal på alla nivåer. Ett värdigt bemötande 
inom offentlig sektor är en förutsättning för att behålla alla medborgares 
förtroende och tillit. Brister i bemötandet kan utgöra ett allvarligt hinder i 
integrationsprocessen. Ökad kunskap och ökad förståelse för integrations-
processen skulle leda till en ökad medvetenhet och en självkritisk reflektion 
på arbetsplatserna som kan bidra till positiva lösningar i ett samhälle som 
präglas av mångfald.  Ett behov som framkommer i studien är att bredda och 
fördjupa kunskap och förståelse hos personal. Ett annat behov är att kvali-
tetssäkra bemötandet.

Att tas tillvara
I vår studie ger intervjupersonerna uttryck för en stor besvikelse över att de 
inte ses som en tillgång för samhället. Yrkeskunskaper och utbildning från 
andra länder bör i högre grad ses som resurser. Med ”språkkunskaper” menas 
oftast kunskaper i det svenska språket och de språk som talas av dem som 
invandrat uppfattas sällan som värdefull kompetens. Att ta tillvara männis-
kors erfarenheter handlar både om validering och förhållningssätt. Det pågår 
arbete kring båda dessa områden och det vore värdefullt att öka utrymmet för 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan olika verksamheter.  

Vårt förslag till utvecklingsområde är att undersöka vilka metoder som finns 
i skilda verksamhetsområden för att fördjupa kunskaperna och bredda per-
spektiven i arbetet med att tillvarata medförda kunskaper, språk, yrkes- och 
livserfarenheter.
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Möten och mötesplatser
Stereotypa bilder och fördomar blir sällan utmanade i vårt segregerade sam-
hälle eftersom man helt enkelt inte möts ”på riktigt”. Detta ger utrymme till 
ömsesidiga negativa generaliseringar och onödiga missuppfattningar. Det 
finns ett behov av fortsatt reflektion och nyansering. Detta tror vi görs bäst 
genom personliga möten och samtal om det som är viktigt i livet som kan 
förena människor över kultur- och religionsgränser. I intervjuerna framhålls 
behovet av möten med kvalitet och fungerande mötesplatser. Hur sker kon-
struktiva möten? Vad är en mötesplats? Hur skapas en mötesplats? Hur ut-
vecklar vi metoder för att skapa ”handfasta” vardagliga möten mellan med-
borgarna? 
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Till slut
Arbetet med denna rapport har varit mycket stimulerande och lärorikt. Vi är 
oerhört tacksamma mot de personer som tog sig tid att så generöst berätta 
om sina liv och tankar. 

Målet med integrationspolitiken måste vara att alla invånare på någorlunda 
lika villkor kan vara med och forma ett ”nytt” Sverige. För att skapa ett 
rättvist och fredligt samhälle krävs ett inkluderande av alla grupper. Det är 
viktigt att fortsätta att söka nya angreppssätt och perspektiv för att alla män-
niskor ska ha lika förutsättningar till ett gott liv. Vår förhoppning är att med 
denna studie ge flera bilder av integration, förutsättningar och utvecklings-
områden samt att med berättelserna i vår rapport bidra till ökad kunskap och 
förståelse inför det forsatta integrationsarbetet. 
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En förhandspresentation av intervjumaterialet skedde våren 
2008 vid Medborgarkontoret, Stadsdelsförvaltningen Lundby. 
Till detta tillfälle fick två amatörkonstnärer, Enikö Molnar 
Varga och Azra Durbić, i uppdrag att måla sin bild av integra-
tion. Som utgångspunkt delgav vi konstnärerna de huvudspår 
som vi såg i vår studie: känsla av tillhörighet, kontakt med 
”det svenska” och kultur, värderingar och samhälle. Resultatet 
blev fem bilder som utgör illustrationer och finns i mitten av 
denna rapport samt på omslaget.

Omslag: Enikö Molnar Varga
Övriga illustrationer: Azra Durbić
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