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Författarpresentation 

Mitt namn är Hanna Öfors. Jag är född in i svensk medelklass och är en tredje generationens 

invandrare. Vid 60-talets början, samtidigt med arbetskraftsinvandringen, kom min mormor 

till Sverige för kärlekens skull. Detta har gjort mig intresserad av integration och var därav 

indirekt en av anledningarna till inriktningen på denna studie. Min tro och förhoppning är 

emellertid att detta inte kommer att påverka min möjlighet att göra en neutral analys, eftersom 

hennes bakgrund inte nämnvärt har påverkat min uppväxt genom vare sig språkbruk eller 

kultur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Sammanfattning 

Förutsättningar för inkorporation – upplevelsen av möjligheten är en studie, skriven av 

Hanna Öfors, som sätter fokus på invandrares upplevelse av sin möjlighet att bli en del av det 

svenska samhället. Detta har gjorts genom fyra djupintervjuer med invandrare som har 

kommit till Sverige i vuxen ålder och som kan betraktas som relativt sätt tillfredsställande fall, 

om deras egna upplevelser.  Studiens syfte är att teckna en bild av hur nysvenskar upplever 

sin inkorporationsprocess och möjlighet till delaktighet i det svenska samhället.  Dessutom är 

studiens strävan att identifiera vilka komponenter som är av betydelse för en upplevelse av 

delaktighet respektive utanförskap. Den teoretiska referensram som studien utgår ifrån 

innefattar dels kapitalteori med särskilt fokus på socialt kapital, och dels av teorier om 

delaktighet och utanförskap samt identitet, vilket har infogats som komplement till dig 

förstnämnda. Den tidigare forskning som presenteras lyfter fram äktenskap och samboskap 

som positivt för inkorporationen. Resultatet av undersökningen visar att det är viktigt att 

individen har ett högt socialt kapital inom minst ett fält för att hen ska kunna känna 

delaktighet och tillhörighet i det svenska samhället.  Att ha ett arbete lyfts av flera informanter 

fram som extra viktigt för denna möjlighet.  Vidare visar resultatet också, vilket understöds av 

tidigare forskning, att en relation, såsom äktenskapet, innebär ett ökat socialt kapital och 

därmed ökad möjlighet till delaktighet och tillhörighet i det svenska samhället. Genom att ta 

reda på vad som förutsätts för att en inkorporationsprocess skall upplevas som 

tillfredsställande skulle det kunna bli möjligt att påverka diskursen kring invandring och 

inkorporation i en positiv och mer gynnsam riktning för de individer som framgent kommer 

till Sverige. 

   

Nyckelord: Integration, Inkorporation, Assimilation, Socialt kapital, Kulturellt kapital   

  



 

 

 

Abstract 

Conditions for incorporation – experience of possibility is a study written by Hanna Öfors. It 

focuses on immigrants and their experience of the possibility to be included as a part of the 

Swedish society. This is done, by interviewing four people who moved too Sweden as 

grownups and whom, relatively speaking, could be looked at as cases of satisfying 

incorporation,   about their experiences of incorporation. The purpose of this study is to 

investigate and understand how immigrants look at their incorporation process and the degree 

to which it is possible for them to be a part of the Swedish society. Moreover, it is meant to 

identify the components that are important for them to feel included in or excluded from the 

Swedish society.  The frame of reference that this study is based on is built on three 

components, capital theory, concentrated on social capital, and theories about participation, 

alienation and identity. The three latest terms has added as a complement to capital theory. 

Recent research says that partnership and marriage has a positive effect on incorporation.    

The results show that an individual ought to have a large amount of social capital, in at least 

one field, for them to feel a part of the Swedish society.  Employment is pointed out to be an 

extra important factor for this possibility. It is also shown that a relationship, such as 

marriage, leads to an increase in social capital. The same results are also proved in earlier 

studies.  By finding what is needed, for an incorporation process to be satisfying, it could be 

possible to influence the discourse around immigration and incorporation in a positive way. 

Hopefully this could lead to more favorable conditions for immigrants in the future.    

 

Keywords: Integration, Incorporation, Assimilation, Social capital, Cultural capital  
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Inledning  

Debatten om hur immigranter inkorporeras i det svenska samhället tycks mer intensiv idag än 

på länge.  Massmedian förmedlar näst intill dagligen problematiska bilder av fenomenet. 

Detta kan exemplifieras med en rad artiklar och radioprogram. Bland flera andra synes 

rubriker som ” Harvardprofessor: Sverige för dåligt på att integrera invandrare” (www.dn.se, 

2013), ” Sverige måste bekämpa den dolda rasismen” och ” Ska tiggeri vara förbjudet? ” 

(www.svd.se, 2014) Under de senaste åren, i samband med valet 2014 har 

Sverigedemokraternas mandat och förtroende har ökat till den grad, att nästan 13 procent av 

Sveriges befolkning lade sin röst på partiet i riksdagsvalet 2014 (Valmyndigheten, 2014). 

Partiet fick ökat förtroende i flera av landets kommuner, bland annat Svalöv, Burlöv och 

Bromölla. (www.etc.se, 2014). 

Den sociala situation som ovan beskrivs har väckt en debatt om de grundläggande mänskliga 

värderingar som uttrycks såväl i handlingar som i avsaknaden av desamma. Detta kan 

illustreras till exempel med ett upprop på sociala medier, som resulterade i en demonstration i 

Kärrtorp den 22 december 2013 i protest mot rasismen i samhället. Intentionen bakom 

uppropet beskrivs i ett pressmeddelande, bland annat med orden:  

Vi samlas till en bred demonstration för mångfald mot fascism. Vi samlas för att stärka 

varandra, för att läka våra sår och för att även i fortsättningen våga ta ställning. Vi 

samlas för att fira att vi driver tillbaka stridsberedda fascister när vi står tillsammans och 

beslutsamma. Vi firar mångfaldens seger över enfalden: Kärrtorp bjuder in till 

fest!(facebook.com/Linje17) 

Dessutom förekommer ett flertal frivilliga insatser för att stötta invandrare när välfärden inte 

når fram. Ett exempel på detta finner vi i Umeå, där såväl kommunen i samarbete med 

svenska kyrkan, som volonterande privatpersoner engagerar sig på olika sätt för utsatta romer. 

Ibland genom direkta insatser såsom initiativet ”Kartong på gång” som är ett paket med 

förnödenheter som anonymt placeras ut på offentlig plats, för behövande att finna och nyttja, 

och ibland genom att skänka en slant till någon organisation (Tendens, 2014).  Ovanpå detta 

rapporteras också om allt fler rumänska romer som tigger och bor på gatorna i många svenska 

städer, i en granskande artikelserie på tidningen Dagens Nyheters hemsida (www.dn.se).  

 

 

 

http://www.dn.se/
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Syfte 
 Med utgångspunkt i de relativt sett tillfredsställande fallen av inkorporation, är syftet med 

denna studie att undersöka invandrade individers egen upplevelse av inkorporation. Meningen 

är att genom detta kunna se och förstå problemet på tre nivåer: den diskursiva – vilka 

diskurser som finns i det svenska samhället angående invandring och inkorporation; den 

samhälleliga nivån – där fokus närmare bestämt ligger på hur massmedier och andra grupper i 

Sverige, företrädelsevis etniska svenskar, förhåller sig till de invandrade; slutligen 

individnivån – den invandrade individen själv och dess förhållande till den egna 

inkorporationsprocessen.  

På den diskursiva nivån söker studien belysa vilka diskurser rörande invandring och 

utanförskap som kan ha påverkat individen, som återspeglas i det bemötande hen fått av 

samhällets aktörer, såsom massmedier och grupper av individer, då företrädesvis etniska 

svenskar.  Detta leder vidare till den del av syftet som rör sig på samhällsnivå. Det sätt på 

vilket samhället bemöter en individ speglar den vid tillfället rådande diskursen och hur en 

individ känner sig är avhängigt hur hen blir bemött (Börjesson 2005), I denna del söker 

studien ta reda på hur den etniska svensken förhåller sig till och därigenom också bemöter den 

invandrade individen. Massmediernas och den etniska svenskens syn på invandrare som 

grupp kan förväntas påverka såväl individens självuppfattning som dennes syn på samhället, i 

det att i de fall då den allmänna synen på invandring och inkorporation är positiv kommer 

sannolikt individen att internalisera och reproducera denna bild och omvänt vid en negativ 

inställning. (Börjesson, 2005). Detta leder vidare in på en individnivå där syftar studien till att 

ta reda på hur individen upplever sin inkorporationsprocess, om hen känner sig delaktig och 

trivs med sin situation eller om så inte är fallet trots att hen faller inom ramen för vad som 

skulle kunna betraktas som relativt sätt tillfredsställande fall av inkorporation.     

Ett politiskt och humanitärt läge som dagens aktualiserar många olika typer av sociala insatser 

och det kan därmed sägas vara av relevans för det sociala arbetets fällt att ta reda på vilka 

faktorer som påverkar upplevelsen av inkorporation då detta skulle kunna ge en fingervisning 

om vilka typer av insatser som i förlängningen kan förväntas ge bäst resultat när det gäller 

nysvenskar deltagande i det svenska samhället. Möjligen kan det också visa på vilka 

svårigheter som ändå finns och hur en nysvensk vill bli bemött kring dessa. 

Utöver det syftar studien också till att ta reda på huruvida de relativt sett tillfredsställande 

fallen av inkorporation också upplevs på det sättet av den invandrade och vilka aspekter av 
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inkorporationsprocessen som kan ha påverkat detta samt om hen upplever att det finns 

negativa aspekter av samma inkorporationsprocess, som alltså utifrån sätt kan antas vara 

tillfredsställande.    

Tanken är att teckna en bild av hur svenskar som har kommit till Sverige i vuxen ålder 

upplever sin inkorporationsprocess och sin möjlighet till delaktighet i det svenska samhället.  

Dessutom är studiens strävan att identifiera vilka komponenter som är av betydelse för en 

upplevelse av delaktighet respektive utanförskap.  

 Vilka faktorer kan informanterna identifiera som viktiga eller avgörande för deras 

möjlighet till inkorporation i mötet med det svenska samhället? 

 Hur upplever informanterna sin möjlighet att själva påverka sin position i det svenska 

samhället? 

Avgränsningar  

Detta projekt har begränsat inkorporation som begrepp till att handla om den sociala aspekten 

och möjligheten att delta i sociala sammanhang i Sverige. Till detta räknas primärt vänner, 

familj och arbetsplats, men också språkliga färdigheter kommer att tas i beaktande. Dessutom 

inkluderas den kulturella aspekten, till vilken de kulturella uttryck som informanten själv 

lyfter fram som betydelsefulla räknas, och dessa kommer att beaktas vid analysen. Detta 

innebär följaktligen att aspekter som klass och status inte kommer att tas upp. Inte heller ålder 

eller ursprungsland uppmärksammas särskilt, även om detta i viss mån kan komma i fråga, 

men då som en del av den kulturella aspekten, om informanten själv poängterar detta. Vidare 

kommer denna studie inte att beröra inkorporationsprocessen i generella termer eller i sin 

helhet, utan istället endast ta upp inkorporation utifrån de relativt sätt tillfredsställande fallen.  
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Metod 
Följande avsnitt kommer att redogöra för hur studien rent faktiskt har gått till och det tar 

också upp vilka överväganden, såväl metodteoretiska som etiska, som gjorts löpande under 

arbetet.    

Utgångspunkt 

En forskare har vid utformandet av en studie att välja mellan huvudsakligen tre olika ansatser, 

induktiv, deduktiv och abduktiv. Vilket valet blir kommer sedan att påverka studiens hela 

struktur. En induktiv ansats innebär att studiens riktning styrs av det empiriska materialet och 

att de teoretiska utgångspunkterna tilldelas en sekundär betydelse. Med deduktion menas det 

omvända, det vill säga att den teoretiska referensramen är vad som får avgöra vilken empiri 

som samlas in och sättet på vilket detta sker. Det är sällsynt att en studie genomförs med en 

renodlad induktiv ansats eller deduktiv dito. Det sker istället ofta en växelverkan mellan de 

två, vilket har fått namnet abduktion (Fejes och Thornberg, 2010).   

Denna studie har också den en abduktiv ansats, då den till en början utgick ifrån teorin och 

socialt kapital för att sedan justeras utifrån de svar som informanterna givit och därefter 

kompletterades såväl teorin som kodningen med ytterligare aspekter. I det inledande skedet 

fanns ett antagande om vilken riktning resultatet skulle ta, och utifrån detta antogs kapitalteori 

vara lämplig för analysen. Då syftet med denna studie är att ta reda på hur ett antal nysvenskar 

själva upplever sin inkorporation, var emellertid semistrukturerade intervjuer ett naturligt val 

för insamlingen av data, eftersom det tillåter informanten att själv utveckla de aspekter som 

hen finner relevanta och intressanta.      

 Urval   

Undersökningen utgår ifrån intervjuer med fyra informanter, vars inkorporationsprocess kan 

sägas vara relativt sätt tillfredställande, och deras upplevelse av att komma till Sverige. De har 

även det gemensamt att de kommit till Sverige som tonåringar eller äldre och detta för minst 

tio år sedan. Meningen med detta var att varje informant skulle ha ett tydligt minne av sin 

ankomst och ett språk för att sätta ord på det. Dessutom gör det faktum att en individ byter 

land vid en viss ålder att hen hunnit socialiseras in i ett annat sammanhang, i sitt 

ursprungsland, innan flytten/ flykten ägde rum.  

De kriterier som använts för att definiera en tillfredsställande inkorporation är huvudsakligen; 

Alla informanter har eller har haft ett arbetsliv i Sverige och arbetat på en arbetsplats 
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tillsammans med svenskar. De lever alla på geografiska platser där det bor många etniska 

svenskar, och alla har eller har haft etniska svenskar i sin umgängeskrets. Dessa kriterier har 

valts ut med tanken om att detta är indikatorer på en viss kontakt med svenskar, samtidigt som 

det egentligen inte säger någonting om den egna upplevelsen.  

Ett urval likt det som ovan presenteras är vad Bryman (2011) kallar ett målinriktat urval. 

Syftet med ett sådant urval är att strategiskt välja ut informanter som kan ge studien en 

relevant information om det som studien avser att undersöka. Urvalet är alltså inte 

slumpmässigt utan syftar till att finna individer som med sina berättelser kan bidra till att öka 

förståelsen för sociala fenomen (Bryman 2011). Eftersom studien bygger på ett målinriktat 

urval med fokus på de relativt sätt tillfredsställande fallen av inkorporation, kan de eventuella 

negativa konsekvenserna bara tala för just denna grupp. Det ger emellertid istället en 

möjlighet att se huruvida de relativt sätt tillfredsställande fallen upplevs på detta sätt och vilka 

aspekter som har påverkat den upplevelse som informanten själv har, vilket i ett senare skede, 

torde kunna ge en fingervisning om vilka aspekter av inkorporationsprocessen som kan 

komma att kräva samhälleliga insatser genom exempelvis socialt arbete, respektive vilka 

aspekter av processen som upplevs som fungerande.   

Urvalskritik  

Urvalsgruppen kan av en kritiker sägas vara i det heterogenaste laget. Detta är en befogad 

kritik och undersökningens tillförlit6lighet skulle tveklöst ökas ytterligare om urvalsgruppen 

vore mer homogen. Författaren uppfattning är emellertid att studiens resultat är av relevans 

för socialt arbete även med detta urval. Detta eftersom studiens anspråk inte är att generalisera 

resultatet i någon kvantitativ mening, utan istället att beskriva enskilda fall. Utöver detta rör 

sig studien på ett område där kvalitativa studier av detta slag är ovanliga och därför torde 

resultatet kan komma att vara av värde som grund för fortsatta studier.  

Genomförande  

Syftet med studien är tänkt att uppnås genom att genomföra fyra intervjuer med individer som 

av olika skäl kommit till Sverige i vuxen ålder. Fyra informanter tillfrågas om sin personliga 

upplevelse av hur de mottagits vid ankomsten till Sverige, och komponenter som påverkat 

deras inkorporationsmöjligheter. Detta skedde i form av semistrukturerade intervjuer. 

Informanterna ombeds tala om sina upplevelser, såväl positiva som negativa, kring flytten till 

Sverige, samt att beskriva hur de upplevt möjligheten att delta i det svenska samhället  
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De tillfällen då kvalitativa intervjuer lämpar sig bäst är när resultatet skall säga något om hur 

en individ uppfattar en viss situation eller ett visst fenomen (Wängenrud 2012 s. 252). 

Eftersom syftet och frågeställningarna i denna uppsats är av en fördjupande karaktär och 

strävar efter att beskriva och förstå subjektiva upplevelser, tycks kvalitativa intervjuer därför 

vara en passande metod för insamlande av empiri.  

Intervjuerna äger rum på en plats som väljs av informanterna själva – företrädesvis i hemmiljö 

eller på arbetsplatsen. Skälet till detta är att det kan förväntas bidra till att skapa en situation 

som känns bekväm för informanten, vilket är eftersträvansvärt eftersom det stärker 

tillförlitligheten och legitimiteten i studien (Esaiasson, 2012). Vid genomförandet av 

intervjuerna framkom emellertid att informanternas val av plats skulle kunna ha påverkat 

resultatet av intervjuerna. För det första resulterade det i att tre av intervjuerna genomfördes i 

en lugnhemmiljö medan en av dem genomfördes på informantens arbetsplats.  

Att informanterna själva fick välja plats för intervjuerna medförde förvisso en trygghet men 

innebar också att den som intervjuades på sin arbetsplats valde en relativt bullrig miljö med 

ett antal händelser som skulle kunna upplevas som störningsmoment, såsom spring i 

korridorer och högtalarutrop, medan de som intervjuades i sin hemmiljö i ett fall inte tycktes 

uppleva situationens alvar så starkt. Det är emellertid osäkert exakt vad denna upplevelse kom 

av. Möjligen var det just hemmiljön som påverkade men samtidigt gav denna informant också 

uttryck för att han inte riktigt förstod varför just han blivit tillfrågad om medverkan. Detta 

trots att han fått information om studiens syfte. Han uttryckte att det varit bättre om någon 

som kommit hit senare intervjuats, vilket torde kunna höra ihop med att han inte betraktar sig 

själv som invandrare.  En sådan inställning skulle kunna få konsekvensen att hans svar inte 

endast återspeglar hans egen upplevelse utan också innehåller sådant han tror att intervjuaren 

vill höra och därmed skulle djupet i hans svar kunna avta. Huruvida så är fallet är svårt att 

avgöra men väl bra att vara medveten om.  I huvudsak upplevs svaren som informanterna ger 

ändå trovärdiga.  

Kodning   

För att på ett bra sätt kunna förstå och tolka de uttalanden som informanterna gör har samtliga 

intervjusvar kodats genom att delas in i ett antal kategorier. 

Kodningen skedde genom färgkodning på utskrivna versioner av det transkriberade materialet 

och var till en början deduktiv, i och med att utgångspunkten var teorin om socialt kapital. I 
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det skedet var kategorierna ”Språk”, ”Kulter” och ”Sociala förutsättningar” Efterhand blev det 

dock alltmer tydligt att informanternas svar inte enbart innehöll sådant som berörs av teorin 

om socialt kapital, därför blev det aktuellt att utöka kodningen, vilket då gjordes med 

kategorierna ”Attityd”, ”Bemötande” och ”Identitet”  

De kategorier som slutligen använts i kodningen är ”Attityd”, ”Bemötande” och ”Identitet” 

samt ”Språk”, ”Kultur” och ”Sociala förutsättningar”. De tre senare hanteras i analysen dels 

enskilt och dels som komponenter i individernas totala sociala kapital och reflekteras då 

genomgående mot de tre första kategorierna. Kategoriseringen utgick ursprungligen från de 

olika delarna av socialt kapital, därav de tre senare kategorierna. De övriga kategorierna har 

vuxit fram utifrån de svar som informanterna givit vid intervjuerna och därmed själva ansett 

vara viktiga faktorer.   

Vidare tänks varje kategori som ett kontinuum som går från svagt till starkt respektive 

negativt till positivt. Detta eftersom det förmodas underlätta analysen i relation till det faktum 

att varje individ har ett komplext förhållande till sin situation och det därmed kan uttalanden 

som är varandras motsatser förekomma. Genom detta upplägg förväntas en djupare och mer 

mångfacetterad förståelse kunna uppnås. 

Etiska ställningstaganden 

Eftersom ämnet för uppsatsen är av en natur som kan upplevas känslig har det varit viktigt 

arbetet igenom att vara tydlig mot informanterna med hur det kommer att gå till och vad som 

förväntas av dem. Ett viktigt led i detta var att i förväg låta de informanter som så önskade ta 

del av frågorna på förhand för att ge dem möjligheten att förbereda sig och därigenom stärka 

känslan av trygghet och kontroll.  (Esaiasson, 2012). 
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Tidigare forskning  
I detta avsnitt presenteras central forskning inom området integration och inkorporation som 

är av vikt för att positionera denna studie i relation till vad som tidigare undersökts på 

området integration och inkorporation generellt och mer specifikt omständigheter som 

påverkat processen i antingen en positiv eller negativ riktning.  

Det finns en hel mängd studier inom området integration med alla möjliga olika vinklingar. 

De allra flesta av dessa utgår emellertid från kvantitativ data och det saknas 

attitydundersökningar (Algan, Bsin, Manning, Verdier, 2008).  Betydligt vanligare är 

statistiska analyser.  Resultat av sådana studier kan dock komma att bli intressanta i relation 

till utkomsten av denna studie, då den adderar något till kunskapen om hur sociala mönster ser 

ut. Sociala mönster är en central del i teorin om socialt och kulturellt kapital, vilket är en 

viktig del av denna studie.  

Alireza Behtoui gjorde 2012 en studie som jämför möjligheten till utbildning för personen 

med ursprung i Sverige med personer med ursprung i Turkiet. Detta gör han med stöd i teorin 

om kulturellt kapital.  Han talar om att barn till invandrare kunnat uppnå samma studieresultat 

som majoriteten av individer från samma socioekonomiska grupp. (Behtoui 2012). 

Barn till immigranter har kunnat uppnå samma utbildningsnivå och resultat som majoriteten 

av de individer som tillhör samma socioekonomiska grupp. Detta trots att immigranternas 

barn ofta studerar i segregerade miljöer med avseende på klass och etnisk bakgrund. 

Anledningen till detta är att föräldrarnas förväntningar på och stöd för dessa barn fungerar 

kompensatoriskt och utjämnar skillnaderna i förutsättningar som själva segregationen har 

inneburit. Däremot visar det sig att andelen individer som vid tillfället för studien saknar och 

söker arbete är överrepresenterad i gruppen av barn till immigranter (Behtoui 2012).   

Studien visar också att inkorporationen av barn till turkiska invandrare avgörs av bl.a. olika 

välfärdssystem och immigrationspolitik. De faktorer som sägs sedan tidigare vara 

betydelsefulla för denna inkorporation är att: 

(1) the individual, family and community resources that can be accessed (econoimic, 

cultural and social capital): and (2) the social environment that receives them, that is the 

politics of the host government and the attitudes and opinions of the civil society and 

the native population towards them. We can add into the second level (contextual 

factors) various alternative paths of integration that are available to the offspring of 

immigrants.  (Bethoui 2012 s. 2156).  
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Detta sägs generellt om inkorporation i USA och andra delar av Europa. Alireza konstaterar 

att detta gäller även i Sverige om än inte i lika stor utsträckning.  (Behtoui 2012)  

Slutligen säger studiens författare att stigmatisering och diskriminering gentemot barn till 

immigranter inte skall underskattas i den svenska skolan och på arbetsplatser. Detta 

bemötande  n immigranternas möjligheter till social mobilitet. Det är svårare för dem än för 

individer med etniskt svenska föräldrar, att få status som motsvarar deras skicklighet och 

meriter. Att immigranternas barn uppnått samma utbildningsnivå som barn till etniska 

svenskar gör inte nödvändigtvis att de betraktas och behandlas som sociala jämlikar.  (Behtoui 

2012) 

År 2008 publicerades en studie som med hjälp av kvalitativa data redogör för invandrares 

situation beträffande kulturell integration i en rad europeiska länder, varav Sverige är ett. I det 

avsnitt som handlar om den svenska situationen är det siffror från Statistiska Centralbyrån 

som ligger till grund för resultaten. För att mäta graden av integration har de använt skillnad i 

utbildningsnivå mellan könen för individer från samma region, äktenskap, samboskap och 

skilsmässor, samt kvinnlig utbildningsnivå och andel anställda kvinnor (Algan, et al 2008). I 

relation till det övriga innehållet i denna uppsats och syftet med densamma lyfts nedan särskilt 

ut de faktorer som på något sätt kan kopplas till parrelationer. Detta eftersom resterande 

fatkorer bygger på en jämförelse mellan könen, vilken inte återfinns i denna studie.  

Äktenskap och samboskap anses vara en viktig indikator på i hur stor utsträckning en grupp 

invandrare är integrerade i det svenska samhället. Detta eftersom äktenskapen antas medföra 

en bred social gemenskap med respektive partner, vilket torde innebära en ökad integration 

för invandrare med en svensk partner, medan den ursprungliga kulturen och dess sociala 

koder antas stärkas i ett äktenskap mellan två utlandsfödda individer.  Första generationens 

invandrare är, precis som förväntat, i större utsträckning i en relation med någon som också är 

född utomlands. Vad det gäller andra generationen ökar generellt sannolikheten att två 

individer från olika länder gifter sig med varandra, vilket antas bero på att de kulturella 

skillnaderna minskar. Detta gäller emellertid inte de invandrare som härstammar från Asien 

eller Afrika, vars båda föräldrar invandrat. Betonas skall att då en inte betraktar endast andra 

generationens invandrare med föräldrar från samma ursprungsland utan även de med blandad 

bakgrund försvinner de indikatorer som tyder på bristande kulturell integration (Nekby, 2008 

s. 174 ff.). 
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Samboskapet i sin tur är en relationsform som är relativt vanlig i Sverige och i andra nordiska 

länder, medan den är ovanlig i resten av världen. Att så är fallet gör att förekomsten av 

samboskap bland invandrare är ett intressant mått på hur väl kulturellt integrerade de kan 

sägas vara i det svenska samhället. Skillnaden i förekomsten av sammanboende par är 

förvånansvärt små i en jämförelse mellan infödda svenskar och invandrare. En kulturell 

integrationsprocess tycks ske över generationer för flertalet av de som invandrat till Sverige 

(Nekby 2008). 

I Nekbys studie framkommer till sist att den kulturella integrationen synes vara svagare hos 

andra generationens invandrare med homogen bakgrund, det vill säga hos individer vars 

föräldrar härstammar från samma ursprungsland. Vad denna tendens kommer sig av 

presenterar hon emellertid inget svar på (Nekby 2008 s. 206). Måhända kan resultatet av 

denna studie bidra till en viss förståelse för nämnda tendens.  

Med denna studie är, som tidigare nämnts, en del av syftet att ta reda på vilka externa faktorer 

som identifieras som viktiga eller avgörande för individens möjlighet till en god integration. I 

relation till detta kan det också vara intressant att lyfta in faktorer som har en negativ 

påverkan på integration.  
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Teoretisk referensram 

Nedan presenteras de teoretiska begrepp som är av stor betydelse för en djupare förståelse av 

informanternas upplevelser. Avsnittet är uppdelat i två partier, i det första partiet presenteras 

de analytiska begreppen socialt- och kulturellt kapital och hur de kommer att användas för att 

ge mer djup och udd åt analysen. I nästkommande presenteras den syn på delaktighetens 

förutsättningar i relation till identitet. Dessa aspekter ligger gemensamt till grund för studiens 

teoretiska perspektiv.  

Kapitalformer 

Socialt kapital 

Med utgångspunkt ur rationell handlingsteori, i vilken varje aktör förfogar över vissa medel 

och intressen i vissa medel, utgör socialt kapital den specifika resurs som är tillgänglig för 

denne. Socialt kapital är definierat av sin funktion i stunden. Det är inte alltid en och samma 

sak, utan kan bestå i olika saker i olika situationer, men har ofta det gemensamt, att det rör 

individens samspel med sociala strukturer. Det ger individen handlingsutrymme, men är också 

en ram för denne och ger en riktning åt handlingen (Coleman 1988). 

Precis som andra former av kapital, är det sociala kapitalet produktivt och ger innehavaren 

handlingsmöjligheter, som denne inte skulle ha haft utan kapitalet. I likhet med andra 

kapitalformer är ett visst socialt kapital inte användbart i alla sammanhang, utan saknar helt 

betydelse i vissa situationer, och kan i andra till och med vara till last. Med hjälp av det 

sociala kapitalet identifieras strukturerna i ett samhälle och förhåller sig till dessa (Coleman 

1988).  

Samhällsvetare inom flera områden har föreslagit en gemensam ram för att förstå fenomen 

som medborgerligt engagemang och social samhörighet resulterar i sådant som bättre skolor, 

snabbare ekonomisk utveckling, lägre kriminalitet och mer effektiv regering, en ram som vilar 

på begreppet socialt kapital. I analogi med föreställningar om fysiskt kapital och 

humankapital - verktyg och utbildning som ökar den individuella produktiviteten - " socialt 

kapital " avser funktioner i social organisation som nätverk, normer och social tillit som 

underlättar samordning och samarbete för ömsesidig nytta (Putnam 1995 s . 66 f ). 

Begreppet socialt kapital har använts av ett stort antal författare från olika discipliner sedan 

början av nittonhundratalet. Det är därför inte förvånande att åsikterna om socialt kapital som 

man kan hitta i litteraturen är många och varierande. Vad dessa åsikter har gemensamt är att 
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de mer eller mindre explicit betonar vikten av dels sociala relationer inom familjer, samhällen, 

vänskap, nätverk och föreningar, och dels medborgarmoral, eller delade värderingar, normer 

och vanor samt slutligen förtroende för institutioner och generaliserad tillit till andra 

människor (Oorschot, Arts and Gelissen, 2006 s 150). 

I denna studie kommer socialt kapital att vara ett nyckelbegrepp. Som tidigare berörts 

undersöks socialt kapital lämpligen genom att kartlägga en individs sociala förutsättningar i 

form av kontaktnät och rumslig placering i samhället, ofta kopplat till klass. Till detta fogas 

också språket. Språket inkluderas av vissa i det sociala kapitalet med motiveringen att det är 

med språket och dess kommunikativa funktion som en individ positionerar sig i det sociala 

rummet och i sin relation till andra (Clark 2006, s. 30ff ). Vidare kan argumenteras för att 

språket är en del av det sociala kapitalet mot bakgrund av vad Putnam (2000) säger, fritt 

översatt, att ”socialt kapital är det lim som håller ihop samhället.”, då menar Clark (2006), 

måste språket vara den viktigaste ingrediensen.     

Då denna studie sätter fokus på invandrares inkorporationsprocess och dess möjlighet till 

delaktighet i det svenska samhället kommer språket, i enlighet med Thomas Clarks linje att 

inkluderas i definitionen av socialt kapital. Detta betonas speciellt då språket är det som på det 

tydligaste sättet åtskiljer invandraren från svensken vid ankomsten till Sverige.    

  Kulturellt kapital 

Som komplement till det sociala kapitalet används i denna studie även begreppet kulturellt 

kapital. Detta för att förstå fenomen som kan kopplas till de förutsättningar en individ har i sig 

själv att förstå och förhålla sig till sin situation och den kulturella kontext som hen hamnat i.  

Begreppet introduceras av Pierre Bourdieu (1986)  och han pressenterar tre olika aspekter av 

begreppet och menar att det rör sig om förkroppsligat kapital, vilket omfattar långvariga 

dispositioner av kropp och själ; det objektifierade kapitalet, vilket innefattar bl.a 

kulturföremål såsom, böcker, bilder, instrument, maskiner mm; samt institutionaliserat 

kapital, vilket innefattar bl.a. akademiska kvalifikationer.  (Bourdieu 1986) 

Det förkroppsligade kapitalet (embodied capital) och den ackumulerade kunskap som det 

innebär, kräver att individen själv investerar tid för att erhålla det. Som en följd av detta kan 

inte kapital av detta slag föras över till andra på samma sätt som vid gåvor eller köp, utan är 

istället mycket nära knuten till individen som själv investerat sin tid i att förstå sitt 

sammanhang. (Bourdieu 1986) 



13 

 

Värdet av ett visst kulturellt kapital kan förvärvas vara beroende av såväl tidpunkt och läget i 

sin omgivning. Detta med avseende på bland annat social klass. Kapitalet förblir alltid präglat 

av de villkor som rådde vid tiden för förvärvet. Detta genom de mer eller mindre synliga 

avtryck de lämnar hos individen, såsom uttal som är karakteristiska för en klass eller region. 

Detta kommer att bidra till att bestämma dess värde i ett visst givet sammanhang. (Bourdieu 

1986) 

Kulturellt kapital som objektifierats har ett antal egenskaper som definieras endast i relationen 

till kulturellt kapital i sin förkroppsligade form. Objektifierat kulturellt kapital återfinns i 

materiella föremål och medier, såsom exempelvis, målningar, instrument och skrifter, och kan 

överföras i sin materialitet, i motsats till förkroppsligat kapital som allstå endast är av värde 

för den som själ förvärvat det. Vidare är objektifieringen av kulturellt kapital i form av 

akademiska kvalifikationer ett sätt att neutralisera eller kompensera för en del av de fördelar 

som de med förkroppsligat kapital för med sig. En akademisk examen är ett intyg på kulturell 

kompetens och ger innehavaren en konventionell, konstant, juridiskt garanterat värde med 

avseende på kultur. Det ger en form av kulturellt kapital som har en relativ självständighet 

gentemot innehavaren. Genom ett institutionellt erkännande av det kulturella kapitalet hos en 

viss individ gör en akademisk examen det också möjligt att jämföra vilka kvalifikationer olika 

individer har och till och med att byta ut dem. (Bourdieu 1986) 

Eftersom de materiella och symboliska vinster som akademiska kvalifikationer garantier 

också beror på vad de inte innehåller kan det visa sig att investeringar som gjorts är mindre 

lönsamma för individen än vad som antogs när de gjordes. Strategierna för att omvandla 

ekonomiskt kapital till kulturellt kapital, som är bland de kortsiktiga faktorer i skol explosion 

och inflation av kvalifikationer, styrs av förändringar i strukturen av risken för vinst som 

erbjuds av de olika typerna av kapital.  (Bourdieu 1986) 

 Delaktighet och identitet 

 Hur en individ förhåller sig till normerna i ett visst sammanhang kommer att påverka dennes 

identitetskänsla. Vilken identitet en viss individ har eller tillskrivs grundar sig ofta på 

kategoriseringar – likheter och skillnader. En viss individ kan hysa en önskan om att 

förknippas med en viss grupp, ett visst yrke eller samhällsposition. Vissa människor har en 

stark identifikation med en viss roll, ofta till exempel sin yrkesroll. Omgivningen i sin tur 

bildar sig, ofta med grund i yttre attribut, en uppfattning om vem den individ de har framför 

sig egentligen är. Att skapa sig en identitet är en möjlighet för individen själv att skapa ett sätt 
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att förhålla sig till sin omvärld. Den sociala identiteten förhåller sig till samhällets och 

individens relation sinsemellan och utgörs av roller i relation till sitt sammanhang och de 

normer som råder. Det är därför viktigt att kunna ikläda sig en roll för att kunna delta i ett 

visst givet sammanhang. När en individ intagit en roll finns det sedan en viss möjlighet att 

själv forma rollens form och uttryck (Hammarén 2009). 
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Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer resultatet av denna studie att presenteras. Detta kommer att ske först 

och främst under rubriken ”Socialt kapital”, då det var den teori som studien ursprungligen 

utgått ifrån. Under denna rubrik faller ”Språk”, ”Kultur” och ”Sociala förutsättningar”.  

 Rubrikerna ”Identitet”, ”Attityd”, ”Bemötande” presenteras därefter som ett komplement då 

det underhand tycks kunna vara av betydelse för upplevelsen av tillhörighet i det svenska 

samhället. Dees tre rubriker kommer att analyseras i relation till det som nämnts under 

rubriken ”Social kapital” och ta språng i delaktighet.  

Kort presentation av informanterna   

Informant A är en man i 60-70 års ålder med ursprung i Tyskland som kom till Sverige som 

19-åring på 60-talet. Han var utbildad kock och kom hit för att lära sig mer om det svenska 

köket. Han gifte sig senare med en svenska.  

Informant B är en kvinna i 50- års ålder som kom till Sverige, tillsammans med sin dåvarande 

man, från Bosnien i samband med kriget i början på 90-talet. Hon var då 28 år och utbildad 

lärare. 

Informant C är en man från Slovenien som träffade sin svenska blivande fru i samband med 

ett tolkuppdrag i Slovenien i slutet av 50-talet. De bodde till en början i Slovenien men 

flyttade efter fyra år till Sverige. Han var då 39 år och utbildad jurist.  

Informant D kom till Sverige i mitten av tonåren då han ensam flydde från Ungern på grund 

av revolutionen och Sovjettunionens invasion 1956. Han hade då ingen utbildning men fick 

sedermera anställning hos Röda korset och därifrån slussades han sedan vidare till 

mottagningen som då erbjöds i Sverige, och utbildades till mekaniker. Några år senare 

träffade han sin nuvarande fru.      

Del 1 

Under denna rubrik kommer det resultat som direkt kan kopplas till de olika aspekterna av 

socialt kapital att presenteras. Detta under de tre rubrikerna ”Språk”, ”Sociala förutsättningar” 

och ”Kultur” Denna uppdelning har gjorts då det är tre aspekter som belysts av informanterna 

på olika sätt.  
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Språk 

Under denna rubrik kommer jag att lyfta citat av alla de fyra informanterna. Detta eftersom 

det fanns en överensstämmelse kring språkets vikt för att möjliggöra inkorporation men 

informanterna hade lite olika ingångar, vilket gör det intressant med en jämförelse. 

Informant A  

Informanten lyfter med nedanstående uttalande upp språkets betydelse för tillgången till 

samhället och säger sig ha känt sig isolerad till en början då han saknade språklig förståelse, 

vilket stärks av Clark (2006).  Han betonar också att det krävdes en egen insats och en vilja att 

förstå för att lyckas komma in i det svenska samhället, vilket tyder på en uppfattning om 

ansvaret för att då känna delaktighet och tillhörighet till stor del vilar på den som kommer 

utifrån att förhålla sig till den nya kulturella kontext som hen kommit till. Bourdieu (1986) 

talar om att ansvaret för att få tillträde och tillgång till kultur och kulturellt kapital ankommer 

på individen själv. För att kunna bli del av ett land krävs en förståelse för kulturen. En del i 

detta, är språket (Bourdieu 1986).  Att informant A uttalar sig på det sätt som han gör skulle 

kunna tyda på en medvetenhet kring detta och en vilja att inrätta sig efter detta genom att ta 

eget ansvar för sin inkorporation eller inkludering, genom att lära sig språket och på så sätt 

bygga på det kulturella kapital som är betydelsefullt ett liv i Sverige .  

Det var väl kanske lite svårt i början. Man vet inte riktigt vad samhället fungerar. Det 

tog väl kanske ett och ett halvt år tills man förstod när det var radioprogram på 

nyheterna. Där var man lite isolerad (…) om inte någon berättar för en så hade man inte 

sådär mycket koll. Man kunde inte läsa någon tidningar. När jag kom hit så fanns det 

inget för invandrare, man fick läsa och det fanns ingen undervisning så man fick göra 

det själva. (…) Kalle Anka häften var ganska bra att läsa på svenska för att då såg man 

på bilderna vad de menade… 

Informant B  

Det är väldigt mycket av min identitet som handlar om Sverige… och svenskhet… 

Även om jag hela tiden är medveten om att jag kommer någon annanstans ifrån. Jag 

talar bruten svenska. Så fort någon ser mig är det klart att jag inte är svensk. Så fort jag 

öppnar munnen så blir det solklart att jag inte är född här och så vidare… Men en stor 

del av min identitet nu för tiden är ändå svensk… 

Ovanstående citat rör samspelet mellan språk och identitet, varför det finns anledning att 

återkomma till detta under rubriken identitet. I denna kontext och tillsammans med 

nedanstående citat kan dock sägas att informantens upplevelse av sitt förhållande till det 

svenska språket går väl i linje med Clarks (2006) teori om att tillgången till det svenska 

språket är en viktig nyckel till det sociala kapitalet som i sin tur möjliggör delaktighet och 
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tillhörighet. Hon säger sig dessutom, som synes nedan, uppfattas som mindre intelligent på 

grund av att hennes språk är brutet, vilket hon uppfattar har påverkan på hur hon blir bemött 

och vilka förväntningar som ställs på henne.  En person som inte behärskar språket kan inte 

kommunicera med sin omgivning på ett sådant sätt att hon gör sig förstådd och blir accepterad 

till den grad att denna kan tillgodogöra sig det gällande sociala kapitalet då kontakten med 

den andra gruppen, i detta fall de etniska svenskarna, inte kan knytas, vilket också följaktligen 

begränsar möjligheten att samla såväl socialt och kulturellt kapital, och därmed förståelse för 

och delaktighet i det svenska samhället (Clark 2006).  I detta resonemang syns alltså en 

koppling mellan socialt kapital och delaktighet där språket antas vara en nyckel till de båda. 

Förutom att man är skickligare på sitt eget språk.  Man är alltid det. Man framstår som 

smartare på sitt eget modersmål, så är det bara. För att talar man bruten svenska 

uppfattas det som att man tänker bruten svenska också men det gör man inte. Tankarna 

är inte brutna men de kommer ut på ett beslutet språk och det är det som hörs.  

Informant C uttalar sig som följer: 

Jag lärde mig svenska via tyska redan i Slovenien … med min frus hjälp… och sedan 

hade vi redan då, i Slovenien, haft kontakt med svenska familjer som var representanter 

för svenska företag (…) och då fick, via min fru, kontakt med de familjerna och då… så 

pratade… jag hörde det pratas på svenska… och sen när jag kom till Sverige, då gick 

jag på kurs på ABF, folkuniversitetet, på olika kvällskurser (…) Jag kämpade verkligen. 

Umgänge svenska språket hemma… och vänner till min fru.  

Med ovanstående citat tycks informanten vilja understryka hur viktig hans fru var för hans 

första kontakt med Sverige och det svenska språket. Hur det faktum att hans fru var svenska 

har gagnat honom i vidare mening finns det anledning att återkomma till vid flera tillfällen 

nedan men här kommer det att behandlas i relation till språk och språkförståelse.    

Till att börja med talar citatet ovan om att han fick möjlighet att börja träna på det svenska 

språket redan innan det att han faktiskt flyttade hit, vilket torde gett ett försprång vid senare 

tillfälle och en möjlighet att fokusera på andra saker än språket väl i Sverige, då den nyckels 

till övrig förståelse som Clark (2006) talar om, redan är funnen. Dessutom tyder det faktum att 

han, på eget initiativ tog kurser i svenska på att han har en liknande inställning till det egna 

ansvaret som informant A förmodas ha.      

Informant D säger om sin möjlighet att lära sig svenska att:  

Bra. Jag var ung. Då fastnar allt. Det är inga svårigheter. Jag var tvungen. Jag menar… 

det är inget konstigare för att man ville ju själv ta del av samhället.  
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I ovanstående citat finns egentligen två delar: den första delen handlar om en tilltro till att det 

går att lära sig saker på ett lätt sätt för unga personer, vilket är en uppfattning som informanter 

återkommer till vid flera tillfällen. Han säger sig också ha en stark drivkraft till att kunna delta 

i samhället och vill därför ta eget ansvar för sin delaktighet genom att lära sig svenska. Den 

andra delen, som berörs i citatet handlar om samma sak som även de andra informanterna 

tagit upp, nämligen att språket är mycket viktigt för att kunna vara delaktig i samhället, vilket 

är precis vad Clark (2006) också driver.  

Informanten säger vidare att: 

Jag är ingen språkexpert men ska man lära en främmande språk så ska man inte traggla 

grammatik… Grammatiken kommer efter… 

Sammanfattningsvis visar de ovanstående på att alla informanter är överens om att viktig del 

av att komma in i samhället är att behärska språket. Detta eftersom språket är nödvändigt för 

att kunna förstå och tolka vad som sker runt omkring en. Clark (2006) trycker även han på 

detta och menar att språket är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig alla de regler och 

normer som gäller i ett samhälle då det främst är genom språket som dessa uttrycks. I relation 

till detta är det intressant att notera att trots att informanterna är ense om att det är viktigt att 

ha språket finns en skillnad i synen på hur god svenska som krävs för att fungera 

tillfredsställande. Ytterligheterna finner vi i informant B och D, där informant B ger intrycket 

av att ha ett såväl rikt som nyanserat språk och utan några större grammatiska brister medan 

informant D har ett rakare språk, uttrycker sig mer kortfattat och, som han själv uttryckligen 

säger, inte lägger så stor vikt vid grammatik, vilket förövrigt syns genomgående i intervjun. 

Trots detta är det informant B som tycks lida mest av att inte behärska språket fullt ut.  

Utöver detta visar citaten ovan på hur språket samspelar med sociala förutsättningar, såsom 

kontakter och identitet. Informant B uttrycker i det första citatet att hon har en svensk identitet 

trots sitt bristfälliga språk, vilket tyder på att hon upplever en diskripans mellan hennes 

identitetskänsla och omvärldens förväntningar på densamma. Nämnas ska också att informant 

C, som uttrycker en förståelse för svenska, tillskriver sin fru en stor betydelse i detta. Detta 

kommer jag att återkomma till och hantera närmare i avsnittet om sociala förutsättningar och 

privata kontaktnät men det kan nämnas redan att hans fru utgör en viktig tillgång och är 

avgörande för hans sociala kapital i Sverige i ett tidigt skede. Detta innebär alltså också att 

han haft möjlighet till förståelse för Sverige redan innan det att han behärskade språket, vilket 

skiljer honom från de andra informanterna.      
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Sociala förutsättningar  

Även under denna rubrik kommer jag att lyfta citat från alla de fyra informanterna. Detta för 

att ge en heltäckande bild och för att på ett tydligt sätt kunna visa på att de olika 

informanterna lägger vikt vid olika aspekter av sina sociala förutsättningar. 

Informant A: 

Jag hade redan jobb (…)… man måste vara utåt, man måste agera själv också. Man kan 

inte sitta och hoppas att det händer någonting. (…) Så när jag åkte hit visste jag att jag 

hade g jobb. Jag hade inte någon bostad, någonting sånt där men någonting tänkte jag 

ordnar sig i alla fall, så att… 

I citatet ovan talar informanten om tryggheten i vetskapen om att ha ett jobb, men lyfter också 

det egna ansvaret och talar om valet att flytta trots att informanten vid tillfället inte hade 

någon ordnad bostad. Detta uttalande tyder på att informanten kände sig tillräckligt trygg i det 

att en av de aspekter som av bland annat Oorschot, et al. (2006), omnämns som socialt kapital 

var tillgodosedd att han vågade chansa på att resten skulle ordna sig det också.   

Vidare säger samma informant att: 

 ja, 95 procent svenskar. Jag har någon enstaka arbetskollega som är tysk men… som vi 

träffas fortfarande men hela vänskapskrätsen det är svensk (…) … jag har ett stort 

umgängesgäng (…) Dom har svenskt pass. (Skratt) Så att jag är så inne i samhället här. 

Inte nå… Jag går inte på någon tysk förening eller någonting sånt där så att… (Skratt)  

Citatet ovan ger uttryck för att informantens kontaktnät i sort sätt består av etniska svenskar. 

Han uttrycker vidare att han upplever sig höra till det svenska samhället och säger sig inte ha 

något behov av kontakt med andra tyskar. Kärnan i detta uttalande tycks vara att han känner 

tillhörighet och delaktighet i det svenska samhället, vilket kan sägas vara en förutsättning för 

inkorporation. Att han känner tillhörighet i ett sådant sammanhang kan antas bero på att han 

internaliserat den svenska kulturen och på så sätt byggt upp ett kulturellt kapital av betydelse i 

sitt svenska sammanhang (Bourdieu 1986) Detta torde också ha bidragit till att han blivit 

accepterad av svenskar och därmed insläppt i det sociala sammanhang där han nu befinner sig 

och trivs. Han kan alltså, i detta avseende sägas ha både ett starkt socialt kapital (Putnam 

1995) och kulturellt kapital (Bourdieu 1986)  

Och också att: 

… och vinsten var att jag träffade hustrun här(skratt) fick en bra familj (skratt) (…)  Jag 

fick allt det jag har drömt om så att… barn och barnbarn och allt så att... Hälsan är 

välbehållen så att jag har ingen… jag har inte offrat mera än… det var den tiden när 

föräldrar bodde så långt borta det var dom... de var avståndet med i och med att dom 
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inte levet längre så att då finns det ingenting som jag offrar längre. (skratt) Jag har bara 

dom goa sidorna kvar. 

Citatet ovan handlar om den sociala trygghet som familjen innebär och här berättar 

informanten om att han har sin familj i Sverige och att han är mycket glad över den. Han 

säger också att det var en nackdel då hans föräldrar fans kvar i livet och bodde i Tyskland 

men att han nu, i och med deras bortgång inte behöver tänka på det utan bara har de positiva 

sidorna kvar – sin familj i Sverige.  Ett visst socialt kapital är inte alltid en tillgång, utan den 

är kopplat till sammanhang (Coleman, 1988). Detta torde betyda att de nära relationerna och 

därmed det sociala kapitalet, till en början var delat mellan de två länderna men allt eftersom 

växte hans tillvaro i Sverige i betydelse medan den i Tyskland minskande. När sedan 

föräldrarna avled fanns det inte längre någonting som knöt honom till Tyskland. Han har hela 

sitt liv och hela sitt nätverk i Sverige och är nöjd med detta.   

Informant B lyfter fram arbetet som ett viktigt fält och näsan ersättas om debuten på 

arbetsmarknaden.  

Jag blev tillfrågad av en person som… var från samma område men som var sen länge 

etablerad i Sverige om jag ville ta några timmar i… Kroatiska, tror jag det var.(…) 

…Som jag var lärare i. Jag var lärare i serbokroatiska när jag kom hit. 

Gymnasielärare… Och det var då som jag fick några timmar. Det var det allra första 

som hände, det var den allra första dörren som öppnades och det var tre år efter att jag 

hade varit i Sverige. 

I ovanstående citat nämner informanten att den första kontakten med den svenska 

arbetsmarknaden förmedlades av en bekant. Hon fick erbjudandet då hon hade 

lärarutbildning. Hon påtalar också tillfället uppenbarade sig först tre år efter det att hon kom 

till Sverige. Här ses ett tydligt exempel på hur det kan se ut när det sociala kapitalet* 

(Oorschot, et al. 2006) byggs upp och hur det kommer till användning.  

Dessutom uttalar hon sig nedan om betydelsen av sociala kontakter: 

 … och det som är bättre där att… känslomässiga banden. Det är det som jag har där. 

Jag har min mamma där. Jag har två systrar där och på det viset har man ett nätverk som 

fungerar på ett annat sätt. Då har man… i och med att man har dom nära relationerna 

där så, så är det… är man ombonad man får mera hjälp. Man får hjälp på ett mer 

självklart sätt. Det är hel okej att ringa en vän klockan tolv på natten … (…) Det kan 

man göra. Det skulle jag aldrig kunna göra här i Sverige. Jag har ju nära vänskap men 

jag skulle inte kunna ta mig den friheten. Jag skulle inte göra det. 

I citatet ovan tar informanten upp att hennes kontaktnät finns i Bosnien till de delar som avser 

hennes privata liv. Hon uttrycker själv att familjen är ett annat slags nätverk, ett som hon inte 
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har i Sverige, vilket gör att hon inte känner att hon kan ta sig friheten att t.ex. be om hjälp mitt 

i natten. Hon talar här om att familjen är en viktig trygghet att kunna luta sig tillbaka på, 

vilket är precis vas som också sägs om det sociala kapitalet (Oorschot, et al. 2006.) Att hon 

säger sig sakna detta i Sverige tyder därför på ett svagt socialt kapital i det avseendet.   

Hon säger vidare: 

Att man har behövt göra så mycket för att komma… för att försöka komma i samma 

nivå som en infödd svensk redan haft. … och så kommer man till ett samhälle där det 

har varit bättre ekonomi och bättre med möjligheter. … så är det en del av sådant också 

som man ska… komma ikapp för att bara fungera socialt.  Lära sig åka skidor till 

exempel eller såna saker gör många för att delta i det sociala livet.  

 Detta citat understryker att det kräver en extra insats från henne, som invandrare, att skaffa 

sig det kapital som en etnisk svensk redan har. Vad hon tycks syfta på är den extra tid och det 

extra engagemang som krävs av henne för att socialiseras in i samhället. Här rör hon sig i 

gränslandet mellan såväl socialt som kulturellt kapital och även i viss mån ekonomiskt kapital 

(Putnam 1995). Detta kan även kopplas till möjligheten till delaktighet i det att socialiseringen 

är den process där en individ tar till sig de normer som råder i ett samhälle, vilket tycks vara 

en förutsättning för att majoriteten ska acceptera och släppa in denne i en viss grupp eller ett 

visst sammanhang och en del i varför det är viktigt att ha kulturellt kapital av relevans för det 

samhälle en lever i och vill vara en del av (Bourdieu 1986).  

Informant C 

Vi var överens om att… min fru som var lärarinna i engelska, franska och tyska ska 

komma till Slovenien. Det blir lättare för henne att utöva sitt yrke än jag som jurist i 

Sverige. Då bodde vi i Slovenen då tillsammans i 4 år.  

I citatet ovan kan vi se att informanten och hanns fru lät möjligheten till arbete avgöra var de 

först valde att bo. Bevisligen bor de emellertid inte kvar i det landet, vilket han kommenterar 

som följer: 

… hon kunde inte, som svensk medborgare, få ordinarie arbete som lärarinna i 

Slovenien… och hon ville gärna utöva yrket och dessutom var mina barns mormor 

väldigt kär i våra barn och vi kom – 64 på besök och min fru och barn stannade kvar på 

besök. Det är fortfarande på besök. (Skratt)  

I detta citat blir det också tydligt att kontakter och relationer även det är en viktig komponent 

och i detta fall var vad som blev avgörande för valet av land. Flytten innebar dock vissa 

problem att hitta arbete för denna informant.  
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Ja, egentligen för mig var inte så svårt. Det här… att.. svenska familjer var lite svåra att 

få kontakt men eftersom jag hade svenska frun och vänner till min fru… dom var… Det 

var inte svårt för mig. … Men jag var med när andra jugoslaviska invandrare hade 

jättejobbigt. (…)… Att arbeta som jurist, på ordinarie arbete, umgås med bekanta, så jag 

måste säga, jag hade en stor förmån… att jag… min fru var svenska och att jag 

hamnade i en svensk gäng. Med svenskar... så att jag inte hade upplevt det att… det är 

ganska känt av invandrare att svenskar är stängda, dom bjuder inte men det gällde inte 

för mig. … eftersom jag har haft de här kontakt och värme via min fru. … och så sedan 

alla goda vänner till min fru och bekanta dom var mycket vänliga och rara mot mig, 

som invandrare. 

Ovan kan läsas hur informanten ser sig ha blivit hjälp i sin inkorporationsprocess av det 

faktum att han togs med in i det sammanhang där hans fru redan befann sig, vilket gav honom 

en bra möjlighet att snabbt socialiseras in det svenska samhället och det gav honom också ett 

kontaktnät och ett sammanhang, vilket är viktiga komponenter av det sociala kapitalet. 

(Oorschot, et al. 2006). Detta uttalande synes därför kommunicera att informanten redan från 

start haft ett stark socialt kapital här i Sverige, tack vare hans fru och därmed gavs han också 

tillträde till dessa sociala rum och fick möjlighet till ett deltagande. I och med fruns 

deltagande i och kunskap om kulturen i det svenska samhället antas även informantens 

kulturella kapital och därmed förståelse för normer och fenomen i det svenska samhället ha 

ökat (Bourdieu 1986)  

Informant D  

… och i lägret har dom sökt… svenska röda korset… någon som kunde hjälpa dom att 

elda i kaminerna. (…) sen man lärde känna personalen (…) asså dom som jobbade (…) 

sen tyckte dom, jag tänkte inte men dom tyckte att jag ska söka till Sverige (…) dom 

hade hjälpt till att jag kom till Sverige, att jag kunde följas med nån transport till 

Sverige. 

I citatet ovan talar informanten om den hjälp han fick att orientera sig och hitta en väg in i det 

svenska samhället genom ett arbete.  Att ha ett arbete kan sägas vara något av det som 

Coleman (1988) talar om som en situation i vilken individen ges förutsättningar att förhålla 

sig till sin omgivning och delta i ett sammanhang. Detta kan därför sägas vara ett uttryck för 

att informanten getts tillgång till ett fällt – arbetet – och därmed stärktes också hans sociala 

kapital i det avseendet redan innan ankomsten till Sverige. Det kontaktnät som arbetet på röda 

korset innebar kan sägas vara det första sociala kapitalet som informanten hade i förhållande 

till Sverige.  

ja, det fick vi så att säga lite förfrågningar vad vi tänkte göra med framtiden och hur och 

var och vilket jobb och… men jag var så pass ung att dom rekommenderade att jag 

skulle gå en kurs… eh, nån form av omskolning till mekaniker…  
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När informanten kom till Sverige mottogs han genom en gång där de sågs till att han hade en 

plan för framtiden och en tanke om hur han skulle komma in i samhället. Detta förutsätter ett 

visst ansvar från hans egen sida men då han var ung vid ankomsten fanns det ett erbjudande 

om utbildning, vilket tyder på en vilja från samhällets sida att fånga upp honom och ge honom 

ett fält att arbeta sig in i samhället utifrån, vilket har en tydlig koppling till resonemanget 

ovan.  

idag skulle vara säkert svårare… (…) ja, asså bra mycket svårare att få jobb idag. I 

grunden är allt att man måste kunna få arbete, man måste kunna lyckat den vägen. Får 

man inte ett jobb alltså då, då, då kommer man aldrig in i det hela. 

Detta citat understryker det som tidigare skrivits och visar på att informanten själv är av 

samma uppfattning och har en insikt i att arbetet är en viktig väg in i ett nytt samhälle, i linje 

men såväl Putnam (1995) som Oorschot et al. (2006). Han lyfter detta genom att belysa 

skillnaden på vilka möjligheter som gavs honom och vilka möjligheter som är en realitet för 

de som anländer idag. Han tycks se att det finns ett samband mellan svårigheten att komma in 

på arbetsmarknaden och svårigheten att komma in i samhället som det talas och skrivs om 

idag. (Se t.ex. http://www.dn.se/) 

 Sammanfattningsvis visar ovanstående avsnitt på att det finns två delar det som här kallas 

”sociala förutsättningar” som tycks vara av extra stor vikt för informantens möjlighet att 

känna delaktighet och tillhörighet i det svenska samhället. Dessa två delar är privata 

kontaktnät, såsom familj och vänner och kontakter och möjligheter som skapas på en 

arbetsplats.   

Vad det gäller det privata kontaktnätet kan vi se att de informanter som haft en svensk partner 

i stor utsträckning tycker att detta har varit en betydelsefull faktor för deras möjlighet att 

komma in i det svenska samhället. Två av informanterna talar också om att deras partner varit 

viktig i deras möjlighet att lära sig det svenska språket, vilket är extra intressant i relation till 

vad som framkommit i tidigare forskning med avseende på relationsmönster. Detta har blivit 

det fällt inom socialt där de har ett starkt socialt kapital och därför också de fällt som de lutar 

sig tillbaka på, vilket stämmer väl överens med vad den tidigare forskningen visar på när det 

gäller vilken betydelse en svensk partner kan ha för chansen att integreras i det svenska 

samhället. Värt att notera är dock vad som sades i tidigare forskning om omfattningen i vilken 

bet förekommer äktenskap och samboskap mellan olika regioner. Det skulle enligt denna 

nämligen vara relativ ovanligt (Nekby 2008).  
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Kultur 

Under denna rubrik finns uttalanden av informant B och C. Det blev tydligt under intervjuerna 

att dessa två individer lagt ner mycket tankemöda på och la stor vikt vid denna aspekt vilket 

gjorde det extra intressant att ta upp deras perspektiv.  

Informant B:   

… i Sverige ska man klara sig själv. Det ser man som en dygd. Där jag kommer ifrån är 

det här kollektivistiska lite starkare 

Ovanstående citat är taget ur en kontext där informanten talar om de sociala förutsättningarna 

som hon har i Sverige respektive Bosnien, vilket lyftes närmare i föregående avsnitt, som rör 

just sociala förutsättningar. Hon säger, i förra avsnittet, att det till stor del handlar om att hon 

inte upplever sig ha den typen av kontakter i Sverige i samma utsträckning, vilket tyder på att 

informanten har ett lågt socialt kapital i Sverige beträffande familjen, medan det tycks vara 

starkare i Bosnien. I Citatet tas emellertid upp kulturen som ytterligare en aspekt av vilka 

möjligheter som finns för att faktiskt få hjälp av sina kontakter. Ett visst kulturellt kapital kan 

vara av avgörande betydelse i ett visst sammanhand medan detsamma kan vara helt 

betydelselöst i ett annat (Bourdieu 1986)  Informantens uttalande ovan tycks innebära en 

upplevd skillnad i vad en viss kontakt ger befogenhet att be om, vilket i sin tur torde betyda 

att informanten känner sig osäker på huruvida hon hade kunnat be om en dylik tjänst även om 

hon haft samma kontaktnät i Sverige. Det skulle alltså kunna sägas vara ett uttryck för en 

skillnad i vad informanten upplever att det sociala och kulturella kapitalet innehåller och ger 

henne för befogenheter. I Sverige gör mentaliteten i kulturen att samma typ av tjänst tarvar ett 

ännu starkare socialt kapital.    

… Här kommer man till ett land där man är väldigt sportig… många är kulturella 

också… kanske någon som vill gärna passa in… lär sig gå på teater fast men tycker att 

”det här är pest”. Dels förstår man inte språket dels har man aldrig gått på teater tidigare 

(Skratt). Det här är lyxproblem men det ingår, det ingår i den här bilden att befinna sig i 

en socialmiljö som inte är ens ursprungliga. 

Ovanstående citat rör sig i gränslandet mellan socialt och kulturellt kapital då det handlar om 

hur det är lämpligt att bete sig i ett vist socialt sammanhang samtidig som det också handlar 

om vilka sammanhang som är viktiga att vara en del av för att förstå sitt sammanhang och 

känna tillhörighet och delaktighet. Här talar informanten om att det är viktigt att ge sig in i 

sammanhang även om de är obekväma för att tilldelas en plats och en betydelse. För denna 

informant handlar det om att lägga energi på att förstå sin omgivning för att kunna bli en del 

av sammanhanget, att förstå kulturen för att sedan kunna internalisera den och acceptera de 
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villkor som satts upp för att få en plats och en tillhörighet i det svenska samhället, i linje med 

vad Bourdieu (1986) skriver. Detta resonemang tangerar även informantens egen attityd till 

rollen som invandrare, vilken kommer att behandlas närmare under nästkommande rubrik.  

Nedanstående citat kommer ur en kontext där informanten talar om sitt arbete och sin 

identitet. Att detta lyfts ut speciellt beror på att hon tydligt uttrycker en uppskattning över att 

hon i och med flytten till Sverige fått tillgång till två olika kulturer. Med detta uttalande visar 

informanten att hon ser fördelar i att ha fått tillgång till det sociala kapitalet i två olika länder 

och säger, precis som Coleman (1988) också påpekar, att hon inte fått tillgång till detta och 

haft den förståelsen om hon bara rört sig i Bosnien. 

Nej, men det är ju bättre här. Det är bättre här. … Lärt mig ett nytt språk. Blivit 

tvåkulturell. Inte skulle jag få det i hemlandet, hemma i Sarajevo, genom att fika med 

mina kompisar där och… ja. 

Informant C uttalar sig på liknande sätt om sin situation och tillgången till den svenska 

respektive slovenska kulturen. Han har vid tidigare tillfälle uttryckt att det faktum att hans fru 

är svenska har gett honom mycket bra förutsättningar att komma in i det svenska samhällets 

olika aspekter. De nära relationerna en individ har såsom exempelvis familjen är en viktig 

källa till socialt kapital enligt såväl Putnam (1995) som Oorschot, et al.(2006).  I detta citat 

talar informanten om att det är viktigt i relation till den svenska kulturen. Med detta citat 

trycker han på en annan viktig punkt, nämligen att han haft möjlighet att behålla kontakten 

med det slovenska tack vare det faktum att det var ett gemensamt intresse hos honom och 

hans fru. Han kan alltså behålla ett starkt socialt och kulturellt kapital i Slovenien samtidigt 

som han skaffar sig erfarenheter och kapital även kopplat till Sverige. Detta tycks ge 

möjlighet till samma typ av flerkulturella identitet som informant B ger uttryck för.    

... och eftersom jag gifte sig med en svenska då, då blir det annorlunda och bägge min 

fru och jag är intellektuella, då sysslade vi mycket med kultur. Och min frus morfar är 

en känd författare, svensk, som kände hela slaviska kulturvärlden från Ryssland, Polen, 

Tjeckien, Serbien, Montenegro, Kroatien, Slovenien, Polen… att… också… det gjorde 

väldigt mycket att hålla halva mitt liv i Slovenien/ Jugoslavien eftersom via föreningen, 

svensk/slovenska vänskapsföreningen har i haft flera, flera föreläsningar, utställningen i 

Slovenien och i Sverige. Så att lyfta hans minne till andra som inte vet mycket om 

historia. 

Och vidare att: 

 ja, o för mig var inte så svårt. Det här… att... svenska familjer var lite svåra att få 

kontakt men eftersom jag hade svenska frun och vänner till min fru… dom var… Det 

var inte svårt för mig. … Men jag var med när andra jugoslaviska invandrare hade 
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jättejobbigt. Fick ingen kontakt mer svenska familjer. Dom bjöd svenska familjer, 

särskilt dom som köpte fastighet… och dom bjöd grannarna till någon fest… aldrig 

tillbaka. …Och dom var så, så ledsna att dom fick inget gensvar. … men jag måste säga, 

för min del det var… det var bra och det var väldigt … smärtfritt… 

Informant C talar i ovanstående citat om hur han givits en plats i ett svenskt sammanhang i 

och med att han hade möjligheten att lära känna sin frus vänner. Dessa vänner har därmed 

godkänt informanten som en del i gruppen trots att han har ett annat ursprung, eftersom han 

också hade egenskapen av att vara gift med en svensk, tillika deras vän och därmed någon 

redan hade ett socialt kapital (Coleman 1988) och en tillhörighet. Det skulle också kunna 

sägas att det bristande kulturella kapital som informant C innehade vid ankomsten kunde 

kompenseras med det högre sociala kapital som relationen med hans svenska fru innebar. Att 

en kapitalform kan kompensera för en annan kan sägas bekräftas av Behtoui som skriver om 

att brister i kulturellt kapital hos barn till immigranter kan kompenseras av det sociala kapital 

som föräldrarnas stöd innebär (Behtoui 2012). Informant C hade, som han också påpekar, helt 

andra möjligheter att komma in i ett sammanhang än vad många andra har som kommer till 

Sverige, där det istället blir tydligt att de saknar det sociala kapitalet som krävs för att komma 

i kontakt med det svenska.  

 Informant A och D gör inga egentliga uttalanden som rör kulturen och det kulturella 

kapitalet, vilket i sig kan ses som ett tecken på ett han besitter ett starkt kapital på den 

punkten, eftersom det som är en självklarhet och har internaliserats också tenderar att bli 

osynligt för individen själv, vilket i sin tur tyder på att de inkorporerats i den svenska kilturen 

och det svenska samhället (Bourdieu 1986).  

Sammanfattningsvis visar detta avsnitt på att informanterna inte ser någon motsättning mellan 

den svenska kulturen och den i deras ursprungsland. Båda informanterna lyfter istället fram 

att de tillhör flera kulturer och påtalar att detta är en fördel. De har inte behövt ge upp 

någonting men de säger sig ha engagera sig i den svenska kulturen. De anser sig inte ha 

behövt välja en kulturell tillhörighet utan har kunnat behålla båda. Dessutom talar de båda om 

att de haft tillgång till sammanhang där de mött andra människor med olika bakgrunder, vilket 

har berikat deras kulturella sammanhang.  Detta tycks vara ett utryck för den sortens 

multikulturalism som beskrivs av (Popoola, 2003), vilket i sin tur torde betyda att deras 

sociala och kulturella kapital i detta avseende är starkt i såväl Sverige som i deras 

ursprungsland och i den mån de kunnat internalisera vad de fått till sig av andra kontakter 

även till viss del i dessa länder (Bourdieu 1986), (Coleman, 1988) och (Oorschot et al. 2006) 

men det senare är förstås en parentes i sammanhanget.   
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Del 2 

Med detta avsnitt avses att svara på studiens anda frågeställning, som rör informanternas egen 

möjlighet att påverka sin inkorporation. 

Attityd 

Informant A säger: 

Fortfarande jämför jag dom två länderna ibland. Det gör jag men jag har stannat här så 

då får jag acceptera det… som det är annars får jag ta min väska och åka om jag inte 

accepterar det. (…) Ja, det ligger mycket på en själva, hur man… hur man uppträder. 

För att uppträder man öppet och… så blir man också lätt emottagen, så det är inget… 

jag har aldrig haft några svårigheter att komma in… (…) för man kan inte kräva att det 

ska fungera som det har gjort i Tyskland när jag kommer hit (…) Det är svenska 

systemet jag ska anpassa mig till. 

I detta första citat talar informanten mycket om det egna ansvaret för att anpassa sig till det 

samhället som han kommit till. Han talar om att vara öppen gentemot och intresse för Sverige 

som land. Han menar att det är upp till honom som invandrare att ta hänsyn och anpassa sig 

till de normer som råder i Sverige, vilket enligt Hammarén är en förutsättning för att sedan 

kunna vara med och påverka vad rollen som svensk ska innehålla (Hammarén 2009). 

Informanten säger sig ha förståelse för att det krävs av honom att han tar till sig det som är 

svenskt för att kunna få möjlighet att delta i gruppen. Att han kom med en sådan inställning 

torde göra det enklare för honom att skapa sig ett socialt och kulturellt kapital i Sverige. Då 

någon som kommer med ett öppet sinne och en vilja att anpassa sig också aktivt borde söka 

normer med en vilja att förstå och rätta sig efter dem, vilket gör det lättare för individen att få 

möjlighet att tillhöra.  Om en individ accepterar och internaliserar normerna och kulturen i sitt 

nya sammanhang tyder detta på ett starkt kulturellt kapital. (Bourdieu 1986)     

I nedanstående citat talar han om konsekvenserna som kommit av attityden från hans sida. 

Den har hjälp honom att få kontakt med människor och den har gjort att han blivit accepterad, 

fått en plats i det svenska samhället och därmed fått ett stark socialt nätverk och ett starkt 

socialt kapital i det svenska sammanhanget.  

… jag trivdes. Det var lätt att komma in här i samhället, asså (…)jag kände inte någon 

utanförskap eller någonting sånt där så… man kunde gå ut på kvällarna och dansa så det 

var inga problem att hitta tjejer  (Skratt) (…)… man måste vara utåt asså man måste 

agera själv också. Man kan inte sitta och hoppas att det händer någonting. 

Informant B kom hit med en något annorlunda inställning, nämligen den att: 
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Det blir bara ett par månader. Sen åker vi tillbaka 

 

Detta uttalande indikerar på att informanten till en början haft mycket svaga incitament att 

integreras i det svenska samhället.  

Vidare säger samma informant att: 

Vi hade i och för sig en väldigt bra bild av Sverige. Det var inte så att vi hade något 

emot… för den här socialdemokratin och den modellen… av socialism som vi hade i 

före detta Jugoslavien… så gick det ganska bra ihop. Så vi hade ändå en väldigt bra bild 

av Sverige… så att vi hamnade i ett land som vi var väldigt glada över. 

I detta citat beskriver informanten likheter mellan den kultur och sociala förutsättningar som 

rådde i Bosnien med den som finns i Sverige och konstaterar att de är ganska lika. Denna 

likhet gör att hon känner igen sig i strukturen och lätt kan förhålla sig till den. Det kulturella 

kapital som hon besatt vid ankomsten till Sverige kan därför sägas ha kommit till användning 

i relation till det svenska samhället, vilket underlättar identifikation och socialisation. 

(Bourdieu 1986) I nedanstående citat säger informanten, däremot, sig ha fått kämpa för att 

komma upp till den nivå, av förståelse, som en svensk har från början, vilket i sin tur tyder på 

att det funnits områden där det som är kulturellt kapital skiljer sig åt. Här talar hon emellertid 

om funktion på en annan nivå, nämligen den mellanmänskliga och den strukturella.  Hon visar 

en vilja att förstå och tar också på sig ansvaret för att få en plats och kunna vara en del av ett 

svenskt sammanhang. Den egna inställningen och strävan är viktig för möjligheten till 

delaktighet. (Bourdieu 1986) Ibland kan den egna inställningen till landet skilja sig från den 

som individen möts av, men då gäller det att kämpa för att få sin inställning godtagen av 

andra – de som har tolkningsföreträde.   

 Att man har behövt göra så mycket för att komma… för att försöka komma i samma 

nivå som en infödd svensk redan haft. … och så kommer man till ett samhälle där det 

har varit bättre ekonomi och bättre med möjligheter. … så är det en del av sådant också 

som man ska… komma ikapp för att bara fungera socialt.  Lära sig åka skidor till 

exempel eller såna saker gör många för att delta i det sociala livet. 

Informanten avslutar med att konstatera att Sverige är ett bra land och att:  

Jag har fått väldigt mycket för flytten, förlorat litegrann också har jag gjort. Dels… En 

del av dom sakerna beror faktiskt inte på Sverige utan på… omständigheterna som har 

lätt till att jag flyttade hit. … Jag har kommit till ett fantastiskt land Hanna. Det har jag 

verkligen. Jag har det i åtanke och jag är tacksam för det varje dag. 
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Sammanfattningsvis visar de ovanstående på att det har krävts av informanterna att de 

anpassar sig till det samhället dit de kommer för att kunna förstå de normer och seder som de 

möter. De talar om att det egna ansvaret är viktigt för möjligheten till delaktighet. 

Informanterna är båda mycket målmedvetna och har en strävan efter att få en plats i det 

svenska samhället. Bourdieu (1986) talar om just detta och menar att individen aktivt måste 

förhålla sig till de normer som råder i ett samhälle, genom att själv sträva efter att bygga på 

sitt kulturella kapital . Antingen godkänner individen normerna, vilket är en förutsättning för 

delaktighet eller så underkänner hen desamma och har då mycket små förutsättningar att 

känna tillhörighet.  (Hammarén 2009) 

De sätt på vilka de har uppnått delaktighet skiljer sig åt informanterna emellan . Gemensamt 

för dem är emellertid att de utnyttjat de sociala kapital de haft och satsat på att stärka 

detsamma inom de områden där det var svagare. Informant A inriktade sig på att stärka sitt 

sociala kapital med särskilt fokus på bekantskapskrets och detsamma tycks gälla informant C. 

Det finns dock en skillnad och denna är att informant C tycks i större utsträckning ha upplevt 

det nödvändigt att anpassa sig till de aktiviteter som är vanliga inom den svenska kulturen, 

såsom skidåkning och golf, vilket inte informant A uttrycker på samma sätt.  

 Bemötande  

Informant A uttrycker, som synes ovan, en övertygelse om att den egna inställningen är 

avgörande för möjligheten till inkorporation, varför svaret på varje fråga om bemötande 

istället kom att handla om attityd. 

 Informant B å sin sida säger att:  

Bemötande. Bemötande var fantastiskt. Och sen var vi hela tiden medvetna om att vi 

bodde så här som vi gjorde i början, berodde inte på ogästvänlighet. Det berodde på att 

det var flera som kom än som fanns kapacitet att ta emot. Så att den vetskapen gjorde 

mycket… att man… att man kände sig välkommen. Att man kunde förstå varför det 

blev som det blev. Så är det ju inte så när man byter land, när man flyr ifrån sitt hem att 

man förväntar sig lyxboende. Det gör man inte… men det blev lite tuffare än vad man 

kunde föreställa sig. … Men som sagt man kunde ju förstå orsaken också. 

Samma informant säger också att det förekom otrevligt bemötande, men då inte riktat direkt 

mot henne utan snarare generellt mot invandring.  

Det var ju… lasermannens tid… och det var ju… man kunde ju läsa såhär… Graffiti, 

”Jugge go home” och sånadär saker. Det var inte alla som var förtjusta i att det kom så 

många. … Men, dom som vi mötte och hade direktkontakt med, kunde jag aldrig känna 

att nån… hade dom åsikterna. … Så att det var mycket av det som var positivt. 
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Informant C säger i sin tur att: 

Ja, egentligen för mig var inte så svårt. Det här… att… svenska familjer var lite svåra 

att få kontakt men eftersom jag hade svenska frun och vänner till min fru… dom var… 

Det var inte svårt för mig. … Men jag var med när andra jugoslaviska invandrare hade 

jättejobbigt. (…)… Att arbeta som jurist, på ordinarie arbete, umgås med bekanta, så jag 

måste säga, jag hade en stor förmån… att jag… min fru var svenska och att jag 

hamnade i en svensk gäng. Med svenskar... så att jag inte hade upplevt det att… det är 

ganska känt av invandrare att svenskar är stängda, dom bjuder inte men det gällde inte 

för mig. … eftersom jag har haft det här kontakt och värme via min fru. … och så sedan 

alla goda vänner till min fru och bekanta dom var mycket vänliga och rara mot mig, 

som invandrare. 

Citatet ovan är, som den uppmärksamme läsaren redan noterat, detsamma som presenterades 

under rubriken ”Sociala förutsättningar” detta val har gjorts med tanke på att dessa två 

aspekter tycks vara mycket nära sammanlänkade för denne informant. Hans liv i Sverige 

börjar och slutar med hans fru, vilket gör att det bemötande han fått också det är tätt 

sammanlänkat med henne. Det går att se att han har en positiv uppfattning av det bemötande 

han fått, även om han tycks vara väl medveten om att hans fru och hennes kontaktnät haft en 

avgörande betydelse för detta och att andra invandrare inte har samma förutsättningar.  

Informant D säger: 

Det var fantastiskt. Sagolikt. Ja… imponerande liksom, man var inte… jag menar… jag 

har ju aldrig träffat på man kan säga svensk smörgåsbord, vad det kallas vad det är för 

någonting, va. Det där överflödet har jag inte haft del av så att säga… och det var ju en 

imponerande överflöd när plötsligt maten var inte utportionerad, utan… Det var ingen 

som la upp  på tallriken maten man skulle ha utan man fick ta själv så att säga. Eh…. Ja, 

det var ju fantastiskt fint alltså. Plötsligt var vi inte 50 i samma rum utan bara 3-4 

stycken i samma rum. (skratt) 

”ja, den tiden var ju… det finns inte så många utlänningar i Sverige den tiden. Det var 

ytterst få. Folk var mest nyfikna. Idag är det ju något helt annat, idag misstänker jag, 

vanliga genomsnittssvensken är väl dödstrött på allting. Jag hade det bra. Vi var lite mer 

anonyma. Jag kan inte klaga. Jag kan inte klaga på någonting. Underbart. Allting var 

bra. Sverige är ett bra land. 

Sammanfattningsvis visar de ovanstående på att det finns en tillfredställelse hos 

informanterna kring hur de blivit bemötta av etniska svenskar och de ger uttryck för en känsla 

av tillhörighet som tyder på att de känner sig inkluderade i det svenska samhället.  De har 

blivit bemötta med öppenhet och välvilja och har fått chansen att tillsammans mad andra 

sträva efter att bygga upp ett socialt kapital och en identitet i Sverige, vilket också ligger i 

linje med vad Hammarén (2009) skriver om identitetsskapande. Tillhörighet och delaktighet i 

en grupp förutsätter dels att en blir insläppt av majoriteten och dels att individen själv har en 
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vilja till att bli inkluderad. För att uppnå detta menar Bourdieu (1986) att det krävs ett kapital, 

vilken individen själv ansvarar för att skaffa sig men det sociala kapitalet, såsom Coleman 

(1988) talar om det, förutsätter ett samspel mellan individen själv och dess omgivning då det 

till stor del utgörs av kontaktnät, vilket innebär att det kräver ett sanktionerande av individen 

från dennes omgivning. Ovanstående är ett exempel på när dessa sammanfaller väl. Det blir 

också tydligt att flera av informanterna gör en tydlig skillnad på hur de upplever sig blivit 

bemötta vid sin ankomst till Sverige och de sätt på vilket de tycker sig se att de som kommer 

idag blir bemötta på och de uttrycker också en oro och ett obehag kring detta. 

Identitet  

Informant A uttrycker följande:   

 Så att det… men ja, jag har kvar mitt tyska medborgarskap, det har jag men… äsch det 

är en liten nostalgigrej så för att, för mej spelar det ingen roll om jag har ett tyskt eller 

svensk pass egentligen för jag känner mej, jag är hemma här.”I ovanstående citat talar 

informanten om sitt tyska medborgarskap som något av en nostalgigrej och säger också 

att han känner sig hemma här i Sverige. Detta tyder på att hans identitet i viss mån är 

tudelad men att hans svenska identitet är stark.  

Informant B säger, efter en fråga om hur bemötandet har påverkat känslan av tillhörighet i 

Sverige, att:  

Väldigt mycket. Väldigt mycket. Vi kände oss välkommen. Sen var det väl… Det 

påverkade framförallt beslutet att stanna kvar. Den första tiden hade vi ingen val, 

naturligtvis och vi skulle ha stannat i vilket fall som helst men efter några år när kriget 

var slut och så vidare så hade vi förmodligen tänkt antingen åka tillbaka eller gå vidare 

om vi inte hade trivts… 

Ovanstående citat visar på att informantens inställning har förändrats över tid. Hon ger här 

uttryck för att det till en början var kriget i Bosnien som fick henne att stanna i Sverige men 

att hon nu, trots att hon kan åka tillbaka, väljer att stanna kvar för att hon trivs. Detta tyder på 

att hon identifierar sig som svensk till den grad att hon väljer att inte bo i Bosnien och därmed 

en starkare känsla av tillhörighet till Sverige en till Bosnien.     

Samma informant säger vidare att: 

Nu för tiden har jag ett vuxet barn, som inte bor med mig… som inte behöver mig på 

samma sätt… men jag tar inte det beslutet för att Sverige har blivit mitt hemland. 

Också. 
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Citatet ovan berättar att informanten numera känner en så stark tillhörighet i Sverige att hon 

vill benämna det som sitt hemland. Hon känner emellertid fortfarande en samhörighet även 

med Bosnien och antyder att hon därmed numera har två hemländer.  

Om föregående citat klargjort att informanten har en svensk identitet belyser nedanstående 

citat att hon upplever att hennes brutna språk gör att omvärlden inte betraktar henne som 

svensk på grund av detta.  

… det är väldigt mycket av min identitet här som handlar om Sverige… och 

svenskhet… Även om jag hela tiden är medveten om att jag kommer någon annanstans 

ifrån, jag talar bruten svenska. Så fort någon ser mig så är det klart att jag inte är 

svensk… så fort jag öppnar munnen så blir det solklart att jag inte är född här och så 

vidare. … men en stor del av min identitet nu för tiden är ändå svensk. … 

Informant C uttrycker i sin tur sig enligt följande: 

Jag känner mig mera hemma i Sverige. Först, jag är här nästan femtio är och eftersom 

jag tycker om reda och ordning, som är mer i Sverige än i Slovenien… och det passar 

mig. Det här rytm, passar mig nu… 

I ovanstående citat kan vi se att informant C tycks ha internaliserat de svenska normerna så 

till vida att han uppskattar dem mer än de slovenska, vilket tyder på en viss identifikation och 

en internalisering av den svenska kulturen. Informanten har ändrat sitt sätt att vara i relation 

till sin omvärld till förmån för att sätt att vara som han fann i Sverige. Han har med andra ord 

kommit i kontakt med normer i Sverige som han accepterat och börjat leva efter, vilket tyder 

på att han har byggt upp ett starkt kulturellt kapital och internaliserat kulturen (Bourdieu 

1986). Detta torde ge goda förutsättningar för delaktighet.  

Vidare talar informanten om att han är anpassad till den svenska kulturen och säger: 

Det enda som särskilt i början ställde till det litegrann var kontakt med svenska skolor. 

Ingen ordning och, ja, uppkäftighet av barnen(…)Det är inte min stil. Eftersom jag 

bodde här med egna barn och fru och bekanta jag småningom blev som en deg. På något 

sätt, anpassad...  

Ovanstående citat är ett exempel på ett sammanhang där det sociala/kulturella kapitalet, så 

som bland annat Oorschot, et al. (2006) definierar det, informanten hade med sig från 

Slovenien kom att gå i klinch de normer som gäller i Sverige. Detta precis på det sätt som  

Bourdieu (1986)  talade om att kapitalet förlorar sitt värde när innehavaren rör sig från en 

situation till en annan.   
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På den direkta frågan, Betraktar du dig själv som invandrare? Svarar informanten utan att 

tveka:  

Nej! Jag har aldrig gjort egentligen eftersom jag inte… som jag sa, jag har… jag 

känner mig inte som invandrare utan jag kom till Sverige på grund av kärleken och 

anpassade mig. Jag integrerade mig i Sverige bra. Så att, nej, jag måste säga att jag 

känner mig bra. 

Ovanstående citat visar på att informanten inte ställer upp på den premissen som skulle göra 

honom till en invandrare bara på den grund av att han har ett annat ursprungsland, utan tycker 

att det krävs något mer nämligen att inte vara anpassad till Sverige. Detta synes vara ett 

uttryck för den sortens diskrepans mellan individens egen identitetskänsla och omvärldens 

uppfattning som Hammarén (2009) talar om. 

Detta säger informant D vid frågan om hur mottagandet har varit i Sverige: 

Underbart, allting var bra. Sverige är ett bra land (…) idag är jag mer svensk än 

svensken. 

Detta är ett, för denna studie, mycket intressant uttalande varför följdfrågan om hur han 

menade självklart ställdes. På denna svarade han helt enkelt: ”Jag har ingenting att klaga”. 

Vad som i alla fall kan sägas om detta är att ett sådant uttalande tyder på en mycket stark 

identifikation med Sverige., vilket i sin tur skulle kunna förklara bristen på uttalanden om 

bemötande. Att göra ett sådant uttalande kan antas bli svårare om informanten anser sig 

tillhöra samma grupp som den han möter. Det hela blir en självklarhet. 

… Jag är svensk medborgare nu, sedan 1964, tror jag. Då fick jag medborgarskap. Jag 

har gjort militärtjänst i Sverige. Det är också ovanligt egentligen för invandrare. … Det 

blev så när man fick medborgarskap så var det så. 

 Jag känner mig inte hemma i Ungern längre.  Jag känner mig hemma här. … men det 

beror på att jag har bott 58 år här och 16 där … eller 57. (…) Vi kan säga såhär att när 

jag åker på semester… Jag åker gärna till Ungern på semester och badar där… men när 

jag har varit där en månad så tröttnar jag på det, då vill jag hem. … och det är det här 

alltså.  

I ett av citaten ovan nämner informanten att han fick sitt svenska medborgarskap i samband 

med den svenska militärtjänsten. Bourdieu (1986) hävdar att utbildning är en viktig 

komponent för att en individ ska bygga upp ett kulturellt kapital och därmed känna sig som en 

del a v sitt sammanhang (Bourdieu 1986). Det kan alltså antas att den utbildning Informant D 

fått i Sverige, militärtjänst och annan utbildning, hjälpt honom att känna en identifikation med 

det svenska samhället.  
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Sammanfattningsvis visar de ovanstående på att alla informanterna talar om att de har en 

svensk identitet i någon form men den tycks vara lite olika omfattande och grunda sig i något 

olika aspekter av deras liv.  Detta är helt naturligt enligt Coleman (1988) som talat om hur en 

form av socialt kapital kan vara av stor betydelse i ett sammanhang men av avsevärt mindre 

eller ingen vikt i ett annat.  Det går till exempel att tydligt se att informant C lägger stor vikt 

vid de förutsättningar han fått genom sin fru, som för honom tycks ha lagt grunden till ett 

stark såväl kulturellt som socialt kapital på de fält som omfattar hans civila liv.  Informant A 

antyder en liknande ståndpunkt men den är inte lika uttalad medan Informant B kopplar 

mycket av sin svenska identitet till sitt arbete.  Hon känner att hon har en identitet som svensk 

som bottnar i hennes lärarroll men upplever inte att hon har alltid har stöd från omgivningen i 

det, särskilt då hennes språk inte är perfekt.  

En individs identitet skapas av många olika komponenter och det är inte alltid som en individs 

egen uppfattning om sig själv och sin identitet stämmer överens med vad omvärlden ser 

(Hammarén 2009), vilket i olika stor utsträckning tycks vara fallet här. Informanten uppfattar 

sig som svensk lärare men upplever att omgivningen ställer sig tveksam till hennes 

tillhörighet som svensk på grund av hennes utseende och hennes brutna svenska.  Vad det 

gäller informant D är hans svenska identitet väldigt stark, vilket han själv säger beror på att 

han kom hit i så unga år.  Såväl informant C som D uttrycker att de har en mycket stark 

svensk identitet, detta tycks till dels också gälla informant A även om han inte uttrycker det 

lika explicit.  
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Slutdiskussion  

Denna uppsats sökte belysa invandrares möjlighet till inkorporation i det svenska samhället, 

vad de möts av och vilka sätt de kan hantera sin situation på. För att kunna svara på studiens 

syfte har två frågeställningar använts. Det ena handlar om vilka faktorer som varit viktiga för 

individens möjlighet till inkorporation och den andra handlade om informantens egen 

uppfattning om sin möjlighet att påverka sin situation.  

Vad resultatet och analysen kunnat visa när det gäller den första frågan är att alla de faktorer 

som presenteras i teorin om socialt kapital faktiskt är av betydelse, men det visar sig också att 

inte alla aspekter är av samma betydelse för alla informanter utan att det finns en skillnad. Två 

av informanterna upplever att det varit avgörande för deras möjlighet till delaktighet och 

inkorporation att de haft ett starkt svenskt socialt nätverk runt sig. De pekar också ut sina 

svenska fruar som betydelsefulla och säger att de gett dem tillgång till socialt kapital i form av 

sociala kontakter och språk. En informant säger sig ha påverkats positivt av att han kom till 

Sverige i så tidig ålder och därför började sitt vuxenliv här och därav fick ett starkt nätverk 

där hans svenska fru var en del. Den sista informanten lägger mycket stor vikt vid sitt arbete i 

Sverige. Sitt sociala nätverk har hon skapat sig genom sitt arbete och hon säger dessutom att 

hennes arbete har påverkat hennes svenska identitet mycket. Här rör det sig alltså om att det 

sociala kapitalet är starkt på ett annat socialt fält. 

Ovanstående uttalanden tycks vidare kunna kopplas till informantens identitetskänsla. De 

individer som har ett start socialt kapital på flera områden synes också ha en stark svensk 

identitet som sträcker sig över flera sociala fällt medan den svenska identiteten annars är stark 

på de fält där det sociala kapitalet också är starkt. Sammanfattningsvis betyder alltså detta att 

det går att skapa sig en svensk identitet på lite olika grunder men det går också att konstatera 

att det har krävts ett starkt socialt kapital på minst ett fällt för att inkorporationen skall 

upplevas som god.  

För att kunna svara på den andra frågan visade det sig att det var viktigt att ta upp såväl hur 

informanten upplevt sig bli bemött, som den attityd till sin omgivning som informanten själv 

visar upp. Alla informanter upplever sig ha fått ett bra bemötande. Informanterna gav uttryck 

för att det finns en negativ inställning rörande invandring men upplevde inte sig själva ha 

råkat ut för negativ särbehandling men sa sig emellertid på olika sätt ha varit i kontakt med 

andra invandrade individer med denna typ av erfarenheter. Ett sådant uttalande tyder på att 

informanterna har sett, vad som skulle kunna vara ett uttryck orsakat av negativa diskurser 
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kring invandring samtidigt som de inte själva anser sig vara särskilt påverkade av detta. 

Någon slutsats kring detta kan emellertid inte dras enkom utifrån denna studie utan för att 

kunna säga något vidare krävs forstsatt forskning på området. Vad som däremot kan sägas är 

att det kan ha haft betydelse för det utrymme som informanterna haft till att inkorporeras i det 

svenska samhället.  

Det har visat sig att det, för de informanter som visar en attityd där individen själv har ett stort 

ansvar för sin möjlighet att integreras, kommit att bli avgörande för dess möjlighet att ta del i 

det svenska samhället. En individ som själv tar ansvar för att förstå och bli en del av den 

svenska kulturen och det svenska samhället upplevs ofta också ha lättare att både få och ta 

plats. De säger sig idag vara integrerade och ha en stark svensk identitet.  

Intressant att nämna i relation till ovanstående är det faktum att en av informanterna inte 

riktigt förstod varför just han blivit tillfrågad om att medverka i studien. Detta lyfts upp 

eftersom det tyder på en starkare identifikation som svensk än som invandrare. En annan 

intressant sak är vad som tas upp angående ansvar. Det tycks som om 

inkorporationsprocessen, för informanterna, har inneburit en relativt hög grad av assimilation 

och en relativt låg grad av ömsesidig anpassning till en början för att sedan i ett senare skede 

ge större utrymme för att själv tillfoga delar av sin ursprungliga kultur. För att kunna säga 

något vidare om detta krävs det emellertid ytterligare studier, vilket kunde vara intressant. 

För socialt arbete innebär detta en kunskap om att det är mycket viktigt att skapa 

förutsättningar för inom minst ett fält, och gärna inom arbete, då detta är lättast att påverka 

utifrån. Vilka sociala kontakter en individ har eller tar i sitt privata liv står i stor utsträckning 

utanför andra människors kontroll. I linje med vad informant C uttryckte om betydelsen av 

andra forum, såsom de kulturella, skulle detta också kunna tänkas vara ett fält där det sociala 

arbetet kan utvecklas. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 Vilket land kommer du ifrån? 

 Hur gammal var du när du kom hit? 

 Hur kommer det sig att du lämnade ditt hemland? 

 Beskriv din upplevelse av din första tid i Sverige. Vad var positivt och vad var svårt? 

  Beskriv din nuvarande livssituation. 

 I en jämförelse mellan ditt ursprungsland och Sverige, Var känner du dig mest hemma och vad 

beror det på? 

 Vilka uppoffringar och vinster upplever du att flytten till Sverige har inneburit? 

 På vilket sätt tror du att mottagandet du fått i Sverige har påverkat om du känner dig hemma? 

 


