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Kunskap om andras attityder kan hjälpa oss att förstå varandra. Syftet 
med denna studie är att  undersöka invandrarkvinnors attityder till 
svenskar och till att integreras i det svenska samhället samt hur deras 
attityder kan påverka hur de beter sig i sin integrationsprocess. Genom 
intervjuer framkom att invandrarkvinnorna i denna studie är positiva 
till svenskar och till att integreras i det svenska samhället. Detta verkar 
till stor del bero på att de jämför de erfarenheter de har från sina 
hemländer med de erfarenheter de har från Sverige. Kvinnorna i 
studien har positiva attityder och har också för avsikt att göra de saker 
de är positiva till, så som att skaffa sig svenska vänner, fira svenska 
traditioner och tala svenska. Det diskuteras om invandrarkvinnornas 
attityder kan sägas påverka hur de beter sig. 

 
I dagens samhälle ökar invandringen kraftigt i hela Europa och allt fler invandrare 
kommer också till Sverige. På grund av krig, fattigdom och förföljelse i olika delar av 
världen, så väljer eller tvingas människor att lämna sina hemländer i hopp om ett 
tryggare liv någon annanstans. I den samhällsdebatt som pågår i Sverige angående hur 
detta ska hanteras på bästa sätt för att exempelvis främja integration, så lyfts sällan 
invandrarnas attityder till att integreras i det svenska samhället eller till den svenska 
befolkningen. Det talas mycket om vad den svenska befolkningen har för attityder till 
invandringen och de som invandrar, men invandrarnas röster hörs inte. Det samma 
gäller i forskningen. Behovet av forskning på detta område är framför allt stort i 
Sverige, eftersom det inte gjorts mycket sådan forskning i Sverige. Här finns kunskap 
att hämta som skulle kunna bidra till förbättrade integrationsmöjligheter, då kunskap om 
andras attityder kan hjälpa oss att förstå varandra och ge oss bättre förutsättningar att ta 
emot de som kommer till Sverige på ett bra sätt. Dessutom ses sällan något fokus i 
forskningen på endast invandrarmännens eller invandrarkvinnornas attityder. 
 
Begreppet integration är brett och kan användas inom många områden, även om vi 
oftast tänker oss att det handlar om förhållandet mellan invandrare och samhälle 
(Abrahamsson & Belsö, 2004). Begreppet kan också användas vid tal om arbetslösas, 
missbrukares och psykiskt sjukas utanförskap och involverande i samhället och 
arbetslivet, samt i teoretiska sammanhang då det talas om integration av olika ämnen. 
Därför följer nu en beskrivning av vad för innebörd som här läggs i detta begrepp. 
 
Integration kan förklaras som en mångsidig process där relationer mellan olika grupper 
av människor i multikulturella samhällen förbättras (Phelps, Ommundsen, Türken & 
Ulleberg, 2013). Idealet för denna process anses vara om både invandrare som 
minoritetsgrupp och den inhemska befolkningen som majoritetsgrupp är del av 
anpassningen (Berry, 1997 i Phelps et.al., 2013; Common Basic Principles, 2010 i 
Phelps et.al., 2013; Eriksen, 2007 i Phelps et.al., 2013; Penninx, 2003 i Phelps et.al., 
2013). Innebörden av integration kan beskrivas som de kopplingar mellan människor 
och grupper, vilka skapar samförstånd mellan människor eller samordning i människors 
ageranden och förväntningar (Engdahl & Larsson, 2011, s. 278). Människor och olika 
grupper binds samman genom deras gemensamma värderingar, föreställningar och 
normer som finns i det samhälle de lever i. Integration kan ses som en social process 
som möjliggör att olika gruppers särart, erfarenheter och intressen kan forma en 
samanhållen helhet (Abrahamsson & Belsö, 2004). Begreppet integration är inte 
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detsamma som begreppet assimilation, vilket innebär anpassning till majoritetens 
förhållningssätt och normer, utan integration innebär att olika grupper av människor i ett 
samhälle inte ska behöva ge upp sin särart för att lika sociala, ekonomiska och politiska 
villkor ska gälla för alla (Abrahamsson & Belsö, 2004). Vi kan skilja på den psyko-
sociala integrationen, med betydelsen av personens upplevelse av att vara en del av 
samhället, och den materiella, objektiva integrationen, som exempelvis mäts i 
arbetsanställning och inkomst (Holmgren & Oweini, 1999 i Geraci, Brander & Goran, 
2009). Janssens (1999) menar att integration kan ses som en envägs lärandeprocess, 
vilken gör att en person succesivt minskar avståndet mellan den kultur som finns i det 
samhälle invandraren lever i och kulturen från dennes ursprungsland, där detta beror av 
anpassbarheten hos personen och den grupp som personen är en del av (Janssens, 1995 i 
Janssens, 1999, s. 276). I denna lärandeprocess spelar också attityder roll (Janssens, 
1999, s. 275-276). 
 
Teoretisk bakgrund 
 
Attityder 
Det mest oumbärliga och utmärkande begreppet inom socialpsykologi menar Allport 
och Ajzen (2012) är attityder (Ajzen, 2012, s. 11). 
 
Eagly och Chaiken (1993) definierar attityd som en psykologisk tendens, eller ett inre 
tillstånd, vilken yttrar sig genom att en person utvärderar något specifikt med någon 
grad av ogillande eller gillande. Utvärderandets respons kan vara av tre slag och dessa 
kan vara på antingen ett dolt eller offentligt plan: kognitivt, affektivt och/eller 
beteendemässigt (Eagly & Chaiken, 1993). Attityder i sig är inte observerbara, men kan 
utläsas av observerbara responser. Relevanta observationer att titta på är de responser 
som utlösts av specifika typer av stimuli eftersom psykologer menar att det är då någon 
form av mentalt tillstånd eller fallenhet har involverats och dessa beskriver varför 
människor reagerar som de gör på specifika stimuli (Eagly & Chaiken, 1993).  De 
responser som anses vara kopplade till attityder är de av värderande karaktär, där 
objektet för attityden värderas i någon grad av gott eller ont. Detta utvärderande är 
attityders främsta kännetecken och det är därför responser som uttrycker eller avslöjar 
detta utvärderande som kan kopplas till attityder (Eagly & Chaiken, 1993). 
Utvärderande responser är de som uttrycker gillande eller ogillande, förnöjsamhet eller 
missnöje, attraktion eller avsmak, och liknande. Dessa motsatsord kan beskrivas som 
positiva och negativa värderingar och kan graderas som allt ifrån extremt positiva till 
extremt negativa. Om en person värderar något med gillande är det troligt att denne 
kommer associera objektet med positiva egenskaper, reagera med positiva affektioner i 
möten med objektet och/eller visa ett beteende som stöttar objektet för attityden (Eagly 
& Chaiken, 1993). Om en person däremot värderar något med ogillande är det troligt att 
denne kommer associera objektet med negativa egenskaper, reagera med negativa 
affektioner i möten med objektet och/eller visa ett beteende som motsätter sig objektet 
för attityden. 
 
Alla de saker som går att värdera, med ord så som de som tidigare nämnts, kan vara 
objekt för attityder och går alltså att ha en attityd till (Eagly & Chaiken, 1993). Objekt 
för attityder kan vara abstrakta, som exempelvis liberalism eller socialism, likväl som 
konkreta, som ett bord. Specifika saker, som min blåa bok, eller en typ av saker, så som 
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blåa böcker, kan också utgöra objekt för attityder. Det kan också specifika beteenden, 
som till exempel att spela handboll, eller typer av beteenden, som att idrottsutöva, 
utgöra. Åsikter och självförtroende kan också klassas som attityder, eftersom det här är 
någonting som värderas. 
 
När en attityd har skapats kan en mental föreställning av attityden läggas på minnet och 
aktiveras framöver när personen kommer i kontakt med objektet för attityden eller 
relaterade saker till det (Eagly & Chaiken, 1993). En attityd kan vara allt ifrån kortvarig 
till väldigt lång-varig och dess föränderlighet beror bland annat på hur viktig den är för 
personen som har den. 
 
Attityder – kognition, affektion och beteende 
Kognition, affektion och beteende kan alla ses både som respons till utvärderande, alltså 
på det sätt som attityder uttrycks, och som det som attityder skapas av (Eagly & 
Chaiken, 1993). De responser som uttrycker värderandet kognitivt är idéer och tankar 
om objektet för attityden och kan även kallas för övertygelser. De responser som 
uttrycker väderandet affektivt är en persons humör, känslor, emotioner och dennes 
aktivitet i det sympatiska nervsystemet som denne upplever i relation till objektet för 
attityden (Eagly & Chaiken, 1993). De responser som uttrycker värderandet i beteende 
är de offentliga ageranden som utförs i relation till objektet för attityden och de 
intentioner att agera på detta sätt i relation till objektet för attityden, vilka inte alltid 
uttrycks i offentligt agerande. Den kognitiva process som anses forma attityder är 
kognitiva lärandeprocesser, då övertygelser om objekt skapas utifrån information om 
objektet för attityden. Denna information fås genom direkt och indirekt erfarenhet av 
objektet (Eagly & Chaiken, 1993). Exempelvis kan en person lära sig direkt vad en viss 
maträtt har för egenskaper genom att själv äta den, eller indirekt genom att se någon 
annans reaktion när denne smakar maten. Om övertygelserna som formar attityder 
kommer från direkta eller indirekta erfarenheter med objektet för attityden är en 
avgörande faktor för i vilken utsträckning dessa attityder hänger samman med beteende. 
Den affektiva process som anses forma attityder är då emotionella erfarenheter kan 
kopplas till objekt. Att våra tidigare beteenden och beteende-responser anses forma 
attityder beror på att beteenden är en del av lärandeprocesser och människor tenderar att 
ha attityder som stämmer överens med deras tidigare beteenden. Lärandeteoretiker 
menar att när beteenden, som utlösts av objekt för attityder, blir bestraffade eller 
belönade, så sker underförstådda utvärderande responser (Eagly & Chaiken, 1993). 
Framför allt skapas attityder på basis av de beteenden då personen inte uppfattat sig vara 
påverkad av utomstående krafter (Bem, 1972 i Eagly & Chaiken, 1993). 
 
Vad en attityd, som Eagly och Chaiken (1993) kallar psykologisk tendens, bestäms av, 
är enligt Ajzen (2012) människors övertygelser angående objektet för attityden. Med 
övertygelser menas hur hög en person tror att sannolikheten är att något har en särskild 
egenskap. Ajzen (2012) menar att utvärderandet som sker gäller de egenskaper som 
associeras med något och styrkan i dessa associationer är vad som avgör en persons 
attityd till objektet. Övertygelser som länkar samman objekt och egenskaper är vad 
Eagly och Chaiken (1993) menar antingen är den kognitiva typen av respons på 
utvärderande, då egenskaperna värderas positivt eller negativt, eller en del av den 
kognitiva process som formar attityder. Eftersom övertygelser kan vara fördomsfulla av 
olika skäl, vara egennyttiga, baseras på selektiv eller felaktig information, eller av andra 
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anledningar kan vara dåligt överensstämmande med verkligheten, så är det inte säkert 
att attityder skapas på logiska och rationella grunder (Ajzen, 2012). 
 
Varken då attityder skapas eller vid uttryck av attityder i utvärderande responser, måste 
alla de tre delarna (kognition, affektion och beteende) finnas med (Eagly & Chaiken, 
1993). Attityder kan skapas av enbart en av dessa tre processer eller mer på basis av en 
av dem än de andra två. Till exempel kan en person lära sig något om ett objekt endast 
genom att läsa om det och aldrig kommer i kontakt med det, vilket gör att attityden till 
objektet skapas genom kognitiva lärandeprocesser då övertygelser skapas. Andra 
attityder kan skapas främst genom affektiva processer, beteendeprocesser eller en 
kombination av processer. Det är särskilt troligt att attityder formas av en kombination 
av processer då en person själv kommer i direkt kontakt med objektet för attityden 
(Eagly & Chaiken, 1993). Alla människor uttrycker inte heller attityder till olika objekt 
på samma sätt. Därför kan den utvärderande responsen se olika ut och behöver inte 
bestå av alla tre typer av responser. Exempelvis skulle en person kunna ha vissa 
övertygelser om vissa objekt, men aldrig utföra något i handling i relation till dessa 
objekt för attityder eller reagera emotionellt på grund av dem (Eagly & Chaiken, 1993). 
 
Attityder och framtida beteende 
Enligt Ajzen (2012) finns det två olika typer av attityder: generella attityder gentemot 
bland annat fysiska objekt, grupper, institutioner, evenemang och regler, samt attityder 
till att utföra specifika beteenden. Kopplingar mellan attityder och beteende kan göras 
så länge dessa syftar till samma agerande, måltavla/målgrupp, tidsintervall och kontext 
(Ajzen, 2012). I beteenden ingår alla dessa delar; en specifik handling som exempelvis 
att skapa vänskapsrelationer, en måltavla/målgrupp så som en svensk/svenskar, ett 
tidsintervall som skulle kunna vara inom de närmsta sex månaderna, samt en viss 
kontext, så som i skolan eller på arbetsplatsen. När det kommer till generella attityder är 
det däremot bara måltavlan/målgruppen, exempelvis en viss grupp människor eller vissa 
regler, som är bestämd att attityden är riktad till. Därför finns det inte några starka band 
mellan generella attityder och specifika beteenden (Ajzen, 2012). Däremot kan 
generella attityder kopplas samman med flera beteenden sammanlagda och visa större 
mönster i beteenden (Ajzen, 2012). 
 
Enligt teorin vid namn Theory of planned behavior skapas en attityd till ett beteende 
genom de övertygelser som personen har om ett visst beteendes utfall och personens 
värdering av det tänkta utfallet eller de tänkta utfallen (Ajzen, 2012). Detta kallas för 
beteendeövertygelser. Men intentionen att utföra ett beteende innefattar även två andra 
typer av övertygelser: normativa övertygelser och kontroll-övertygelser. Normativa 
övertygelser handlar om de normskapande förväntningar och handlingar som finns från 
människor runt omkring personen och personens motivation till att följa dessa 
människors förväntningar och handlingar. Kontrollövertygelser gäller förekomst av 
faktorer som kan hindra eller underlätta utförandet av ett beteende och dessa faktorers 
uppfattade styrka (Ajzen, 2012). Beteendeövertygelserna skapar en negativ eller positiv 
attityd till beteendet. De normativa övertygelserna skapar uppfattat socialt tryck 
angående om personen ska utföra beteendet eller inte, en så kallad subjektiv norm. 
Kontrollövertygelserna skapar en uppfattad kontroll över beteendet. Dessa tre skapar 
tillsammans någon typ av beteendeintention (Ajzen, 2012). Ju mer positiv attityden och 
den subjektiva normen är till beteendet och ju större kontrollen uppfattas vara, desto 
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starkare är intentionen att utföra beteendet. Om den faktiska kontrollen över beteendet 
är tillräckligt hög så kan vi förvänta oss att personen kommer att genomföra sin 
intention när denne ges tillfälle (Ajzen, 2012). Det är alltså intentionen som är den 
utlösande föregångaren till beteendet, men intentionen påverkas bland annat av attityden 
till beteendet. Se Figur 1. Denna teori har fått stöd i tidigare forskning (Ajzen, 2012). 
 

 
Figur 1. Theory of planned behavior (Ajzen, 2012) 

 
Attityder och identitet 
Enligt Lewin (2001) beror varje människas identitet av den kultur som existerar i det 
samhälle som denne har utvecklat sin identitet i. Därför kan en person som bosätter sig i 
ett samhälle med helt andra värderingar, trosuppfattningar och livsstilar, jämfört med 
där denne tidigare levde, behöva omarbeta sin identitet. Om skillnaden mellan kulturen i 
samhället personen har lämnat och kulturen som personen möter i det nya samhället är 
stor, så kan en identitetskris uppstå (Lewin, 2001, s. 125). Skulle personen känna sig 
oförmögen att skapa en ny identitet där den förra och den nya kulturen kopplas samman 
till en fungerande helhetsbild, eller om det nya samhället inte tillåter sådana kopplingar, 
kan det göra att personen får en defensiv attityd som hindrar denne att integreras i det 
nya samhället (Lewin, 2001, s. 125). Även Stoessel, Titzmann och Silbereisen (2012) 
menar att invandrares attityder beror av identifiering. Unga invandrares attityder till 
inhemsk befolkning påverkas av kulturell identifiering, alltså om de känner sig tillhöra 
den kultur de kommer ifrån eller den kultur de möter i det land de invandrat till. De 
invandrare som identifierar sig med hemlandets kultur, eller allt mer gör det, är mindre 
positiva och blir allt mindre positiva till kontakt med inhemsk befolkning och använder 
mer sällan det inhemska språket (Stoessel, Titzmann & Silbereisen, 2012). De 
invandrare som identifierar sig med kulturen i det land de invandrat till, eller allt mer 
gör det, är mer positiva och blir allt mer positiva till kontakt med inhemsk befolkning 
och använder oftare det inhemska språket (Stoessel, Titzmann & Silbereisen, 2012). Om 
identifikationen med den nya kulturen är stark är det troligt att dessa invandrare deltar 
mer i den nya kulturen. 
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En identitetskris beror av fler faktorer än den rörande kulturernas skillnader och en 
viktig faktor är hur personen hanterar den nya sociala strukturen. Flertalet studier visar 
att iranska invandrarkvinnor har anpassat sig till de västerländska samhällen de kommit 
till bättre än de iranska invandrarmännen (Lewin, 2001, s. 126, se exempelvis Naghdi, 
2010). Den iranska invandrarkvinnan som kommer till Sverige får en förbättrad social 
position jämfört med då hon levde i Iran, vilket leder till att hennes vilja att integreras i 
det nya samhället ökar och hennes attityd till det nya samhället blir positiv 
(Darvishpour, 1999; Lewin, 2001). I Sverige ges hon större möjligheter att förändra sin 
livssituation (Darvishpour, 1999). Den iranska invandrarmannens sociala position 
förändras också då han kommer till Sverige, men denne går från att ha en priviligierad 
och dominant position som man till att inte kunna nå samma dominanta position som en 
svensk man kan på sin arbetsplats (Lewis, 2001, s. 128). Många iranska 
invandrarkvinnor blir inkomsttagaren i familjen när en del iranska invandrarmän inte är 
villiga att ta jobb som inte kräver deras höga utbildningsnivå, vilket de iranska 
invandrar-kvinnorna däremot är villiga att göra. Detta påverkar de iranska 
invandrarmännens identitet, då deras självbild som den dominanta personen både i deras 
sociala liv som helhet och i familjen förstörs och de ser sig som mindre värda än 
tidigare. En ökad passivitet och en negativ attityd till det nya samhället skapas hos de 
iranska invandrarmännen (Darvishpour, 1999; Lewis, 2001). På grund av att den iranska 
invandrarkvinnans sociala position förbättras när hon kommer till Sverige så kan hon 
hantera den sociala strukturen på ett sätt som hjälper henne att skapa en ny identitet i det 
nya samhället och detta ger henne bättre möjligheter att klara av en identitetskris än de 
iranska invandrarmännen (Lewis, 2001, s. 130). I sin tur leder detta till att hon får en 
ökad vilja att integreras i det nya samhället och en positiv attityd till det nya samhället 
(Darvishpour, 1999; Lewis, 2001). 
 
En studie av Naghdi (2010) visar dock att även om 83 % av iranska invandrare i Sverige 
är nöjda med det nya samhället och iranska invandrarkvinnor är mer nöjda än de iranska 
invandrarmännen, så upplever 40 % av de iranska invandrarna i Sverige att de är 
främlingar som inte hör hemma i Sverige och att de inte känner tillhörighet. Att vara 
nöjd med och ha en positiv attityd till det nya samhället behöver alltså inte bidra till 
tillhörighet och identifiering med det nya samhällets kultur. 
 
Attityder och kontakt mellan grupper 
En studie av Brown, Eller, Leeds och Stace (2007) visar att ju mer kontakt olika grupper 
har med varandra, desto mer positiva blir de till varandra. Detta gäller även för 
invandrares kontakt med inhemsk befolkning. De invandrare som har god kontakt med 
den inhemska befolkningen känner sig i större utsträckning accepterade av dem och inte 
lika mycket diskriminerade av inhemsk befolkning, som de invandrare som inte har god 
kontakt med inhemsk befolkning, enligt ten Teije, Coenders och Verkuyten (2013). 
Kontakt mellan olika etniska grupper kan minska nivåer av misstänksamhet, oro, 
fördomar, diskriminering och känsla av att vara hotad (Aberson, Shoemaker & 
Tomolillo, 2004 i Stoessel et.al., 2012; Aboud, Mendelson & Purdy, 2003 i Stoessel 
et.al., 2012; González, Sirlopú & Kessler, 2010 i Stoessel et.al., 2012; Jasinskaja-Lahti, 
Mähönen & Liebkind, 2010 i Stoessel et.al., 2012) och ses därför som en viktig del för 
att invandrare ska kunna integreras in i den nya kulturen (Khmelkov & Hallinan, 1999 i 
Stoessel et.al., 2012, s. 145). 
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Attityder, utbildning och diskriminering 
Högre utbildade invandrare har mer kontakt med inhemsk befolkning än lågutbildade 
invandrare (ten Teije, Coenders & Verkuyten, 2013; van Doorn, Scheepers & Dagevos, 
2013). Men de invandrare med högre utbildning upplever i större grad att invandrare 
som grupp blir diskriminerad av inhemsk befolkning och för dem har det större 
påverkan på deras attityd till inhemsk befolkning än personlig diskriminering (ten Teije, 
Coenders & Verkuyten, 2013). Detta gör att högre utbildade invandrares attityd till 
inhemsk befolkning ändå kan bli mer negativ. 
 
Klassiska teorier inom emigration menar att strukturell integration, vilken innebär att 
förbättra invandrares utbildning och ekonomiska position, gör att andra typer av 
integration följer av detta och att invandrarnas attityd till det nya samhället blir mer 
positiv (Alba & Nee, 1997 i de Vroome, Martinovic & Verkuyten, 2014; Esser, 2001 i 
de Vroome et.al., 2014; Gordon, 1964 i de Vroome et.al., 2014). Men senare studier har 
kunnat visa på en paradox i detta som kallas the integration paradox och den säger oss 
att utbildning kan för invandrare hindra utveckling av positiva attityder till det nya 
samhället och dess befolkning (de Vroome, Martinovic & Verkuyten, 2014, s. 166). 
Högre utbildade invandrare känner sig inte lika accepterade av inhemsk befolkning och 
upplever mer diskriminering än lägre utbildade invandrare, vilket leder till mer negativa 
attityder till det nya samhället och dess befolkning hos de högre utbildade invandrarna 
(de Vroome et.al., 2014; Gijsberts & Vervoort, 2007 i van Doorn et.al., 2013, Gijsberts 
& Lubbers, 2009 i van Doorn et.al., 2013; Gijsberts & Vervoort, 2009 i van Doorn 
et.al., 2013). De invandrare som vidareutbildar sig i det nya samhället är de som mest 
upplever brist på respekt och detta är kopplat till negativa attityder till det nya samhället 
och dess befolkning (de Vroome et.al., 2014, s. 169). Den upplevda diskrimineringen 
och respekten har större påverkan på invandrarnas attityder till det nya samhället än till 
dess befolkning (de Vroome et.al., 2014, s. 169). 
 
Att högre utbildade invandrare upplever mer diskriminering och brist på respekt och 
acceptans kan ha flera förklaringar. Ett skäl kan vara att högre utbildade invandrare blir 
utsatta för mer diskriminering och brist på respekt i deras vardagsliv än lägre utbildade 
invandrare, eftersom högre utbildade invandrare oftare använder sig av det nya 
samhällets media-kanaler och har mer kontakt med inhemsk befolkning exempelvis på 
arbetsmarknaden, vilket gör att de i större utsträckning riskerar att utsättas för 
diskriminering (de Vroome et.al., 2014). De högre utbildade invandrarna har dessutom 
mer kontakt med och kunskap om de politiska debatterna angående immigration, vilka 
kan ha en negativ ton, än de lägre utbildade invandrarna och detta kan påverka deras 
upplevelse av diskriminering (van Doorn et.al., 2013). En annan anledning kan vara att 
högre utbildning kräver ett mer djupgående tänkande, vilket kan leda till att högre 
utbildade invandrare är mer medvetna om, och på ett bättre sätt förstår de processer av 
diskriminering och brist på respekt för invandrare som finns i samhället (Kane & 
Kyyro, 2001 i de Vroome et.al., 2014; Wodtke, 2012 i de Vroome et.al., 2014). 
Utbildning gör att invandrarna kan bli större förfinade kritiker av orättvis behandling 
mot och brist på uppmärksammande av invandrare och olika kulturer (de Vroome et.al., 
2014, s. 167). Även att högre utbildade invandrare har högre förväntningar än lägre 
utbildade invandrare, kan ses som förklaring. De höga förväntningarna gör att de blir 
mer känsliga för ojämlikheter och brist på respekt. Om de då blir ojämlikt behandlade 
jämfört med andra grupper, kan det bidra till en större besvikelse för högre utbildade 
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invandrare än hos lägre utbildade invandrare (de Vroome et.al., 2014, s. 167). Orättvis 
och ojämlik behandling av invandrare gör att de får mer negativa attityder till det nya 
samhället och dess befolkning, vilket i sin tur leder till att de vänder bort från det nya 
samhället och inte integreras in i det. 
 
Attityder och turkiska invandrare 
Bayram, Nyquist, Thorburn och Bilgel (2009) har gjort en studie i Sverige om turkiska 
invandrares attityd till att integreras i det svenska samhället och menar att andra studier 
runt om i Europa som undersökt turkiska invandrares attityd till att integreras i 
samhället de kommit till har fått liknande resultat som de fick. Där ser vi att majoriteten 
av turkiska invandrare inte är positiva till att integreras i det nya samhället, inte 
identifierar sig med kulturen i landet de invandrat till, inte använder det inhemska 
språket så mycket, inte vill blanda kulturer eller lära sig andra kulturer och inte har så 
många vänner från den inhemska befolkningen (Bayram, Nyquist, Thorburn & Bilgel, 
2009). Bland turkiska invandrare har kvinnorna fler vänner från den inhemska 
befolkningen än männen. 
 
Ovanstående visar på att både generella attityder och attityder till specifika beteenden 
kan formas av tidigare beteenden och påverka hur någon beter sig framöver. Detta 
verkar även vara fallet när det kommer till invandrares attityder och beteende i en 
integrationsprocess, även om också många andra saker påverkar attityder och beteende, 
så som identifikation, normativa övertygelser, kontrollövertygelser samt kognitiva och 
affektiva processer. Med anledning av att attityder hos invandrare bland annat kan 
skapas av tidigare beteenden och påverka hur de beter sig i integrationsprocessen, så är 
det viktigt att undersöka vad för beteenden och attityder som invandrare har i denna 
process. Detta för att beteendet i integrationsprocessen får betydelse för om personen i 
fråga integreras i samhället och upplever sig vara en del av samhällets större 
gemenskap. Områden som enligt tidigare studier visat sig vara betydelsefulla för 
attityder hos invandrare är utbildningsnivå, kontakt med den inhemska befolkningen, 
upplevd diskriminering, acceptans och respekt, identifikation, social position och 
möjligheter att förändra sin livssituation. 
 
I denna studie kommer invandrarkvinnors attityder och beteende att studeras. Efter att 
med många kombinationer av sökord sökt i BTH Summon, PsycArticles och PsycInfo 
efter forskning om invandrarkvinnors attityder till svenskar och att integreras i det 
svenska samhället, utan att någon forskning på detta hittats, kan det sägas att det i 
Sverige saknas studier som enbart fokuserar på invandrarkvinnors attityder till inhemsk 
befolkning och till att integreras i det nya samhället. Detta gör det svårt att se 
invandrarkvinnornas attityder och hur dessa kan påverka deras beteende. Forskningen 
tenderar också att fokusera på invandrares integration på arbetsmarknaden, medan 
integration i samhället handlar om så mycket mer än så. I denna studie ska 
invandrarkvinnornas attityder och beteenden lyftas fram för att bidra till att fylla denna 
lucka i forskningen. 
 
 
 
 
 



~	10	~	
 

Syfte 
 
Studiens syfte är att undersöka invandrarkvinnors attityder till svenskar och till att 
integreras i det svenska samhället samt hur deras attityder kan påverka hur de beter sig i 
sin integrationsprocess. 
 
Frågeställningar 
 
Är invandrarkvinnor i Sverige positiva eller negativa till svenskar och till att integreras i 
det svenska samhället och vilka erfarenheter beror deras attityder på? Får dessa attityder 
konsekvenser i hur de beter sig i integrationsprocessen och i så fall på vilket sätt? 
 

Metod 
 
Den hermeneutiska inriktningen innebär att tolka meningen och innebörden av något 
och är avsedd att bidra till ökad förståelse (Langemar, 2008). I hermeneutiken är att 
tolka, förstå och förmedla det som är i fokus och används bland annat för att förmedla 
människors upplevelser av olika fenomen (Westlund, 2009). I denna studie kommer 
erfarenheters och beteendens innebörd att behöva tolkas för att få större förståelse för de 
attityder som uttrycks, och studien har till syfte att förmedla dessa. I denna studie är det 
både subjektiva fenomen (attityder) och yttre processer och mönster (beteenden) som 
ska tolkas, men båda i form av text, vilket Langemar (2008) menar är de nivåer som 
förståelse sker på. Den hermeneutiska cirkeln är viktig inom hermeneutiken och betyder 
att vi för att förstå helheten av något måste förstå dess delar och tvärtom, eftersom dessa 
tolkas utifrån varandra (Langemar, 2008). För att förstå något måste vi också ha en 
förförståelse för det och när vi förstår något nytt så blir det en del av vår förförståelse, 
vilken i sin tur kan leda till ny förståelse (Langemar, 2008). Dessa tankar har funnits 
med i denna studie. Den hermeneutiska ansatsen passar bra att använda då deltagare i en 
studie ska ges gott om utrymme att uttrycka sina tankar och upplevelser (Westlund, 
2009). Detta är vad denna studie ska göra för att gå ner på ett djupare plan inom 
området. 
 
I denna studie användes en kvalitativ metod för att besvara studiens frågeställningar. 
När olika erfarenheter söks, så kräver det att studien går ner på ett djupare plan. I denna 
studie söks förståelse för invandrarkvinnors attityder och beteende, vilket gör att 
metoden måste ge mer djup än bredd. Kvalitativ metod kan ge detta djup eftersom den 
är gjord för att ge förståelse. Syftet med kvalitativ metod är att visa på kvalitativa 
skillnader gällande olika fenomen och hur dessa ser ut (Langemar, 2008). 
 
Enligt Langemar (2008) har ämnen som studeras kvalitativt fyra särskilda egenskaper 
som hon benämner som komplexitet, subjektivitet, kontextberoende och föränderlighet. 
Komplexiteten består i att det är många olika företeelser som går in i varandra, så att det 
är svårt att se orsaksförhållanden (Langemar, 2008, s. 42). Här har kvalitativ metod en 
fördel i att den ser till helheten och inte främst undersöker kausalitet (Langemar, 2008, 
s. 42). När det gäller attityder och beteenden kan det sägas finnas många olika 
företeelser som skapar dessa och sätt som dessa blir synliga på. Subjektivitet handlar 
om när något är skapat av oss själva och kan innebära olika saker för olika personer 
(Langemar, 2008, s. 43). Attityder och beteenden är saker vi själva skapar och kan ha 



~	11	~	
 

olika betydelse för olika människor. Kontextberoendet har att göra med att vi tolkar 
sammanhang utifrån vad som händer i det och vi kan inte förstå något om vi inte har 
något sammanhang (Langemar, 2008, s. 42). Attityder och beteenden skapas helt klart i 
och genom någon form av kontext och dessa tar sig också i uttryck i olika kontexter, 
därför blir de också beroende av kontexten. Föränderligheten ligger i att något är 
beroende av kulturella eller historiska faktorer och denna relativa karaktär gör att det 
blir mindre meningsfullt att studera orsakssamband, eftersom dessa också förändras 
över tid och är beroende av sammanhang (Langemar, 2008, s. 42-43). Attityder och 
beteenden är föränderliga och beror också av kulturella och historiska faktorer. 
Fenomenen för denna studie är alltså fenomen som passar att undersöka med kvalitativ 
metod. 
 
Undersökningsdeltagare 
Studiens deltagare bestod av tre invandrarkvinnor med olika bakgrund. En kvinna från 
Kurdistan i 45 års ålder, som hade bott i Sverige i 17 år, läst en komvux-utbildning i 
Sverige och arbetade i Sverige. En kvinna från Kongo i 55 års ålder, som hade bott i 
Sverige i 14 år, läst en yrkesutbildning på högskola i Sverige och arbetade i Sverige. En 
kvinna från Nigeria i 27 års ålder, som hade bott i Sverige i lite mer än 1,5 år, läst 
yrkesutbildning på gymnasienivå i Nigeria och pluggade Svenska för invandrare i 
Sverige. 
 
Urvalet gjordes främst på grund av tillgänglighet, men även på en del andra faktorer. 
Deltagarna i studien skulle gå att kommunicera med på svenska eller engelska, känna att 
de kunde lita på personen som intervjuade dem så att de skulle känna att de kunde vara 
öppna och ärliga i intervjun samt kunna och vilja vara med i studien. För att kunna vara 
med i studien kunde dessa inte bo var som helst i landet, utan behövde gå att träffa på 
någon plats där jag rör mig. Detta på grund av ekonomiska och tidsmässiga skäl. De 
platser som det därför kom att handla om för att vara med i denna studie var vissa delar 
av Västra Götaland och Blekinge. 
 
Intervjumall 
I denna studie används kvalitativ metod i form av halvstrukturerade intervjuer med 
öppna svar, för att ge deltagaren god möjlighet att uttrycka sig och ge studien det djup 
som krävs för att kunna besvara frågeställningen. 
Intervjufrågorna skapades utifrån den teoretiska bakgrunden och de frågeställningar 
som studien har till syfte att besvara. Se intervjufrågorna i bilaga 1 och 2. 
 
Innan intervjun är det svårt att veta hur mycket av det som ska tas upp i intervjun som 
deltagaren kan förstå. Detta kanske främst för att vi inte har samma modersmål och kan 
språket vi talar i intervjun olika bra, men också med tanke på att människor i olika 
länder möjligen tänker på olika sätt. Ord som är abstrakta kan vara svåra att gripa tag 
om och förstå, kanske inte minst om det dessutom är på ett språk som personen inte kan 
så väl. Därför försökte de svårare, kanske mer akademiska, orden tas bort i 
intervjufrågorna, där detta var möjligt, för att ge plats åt ett enklare språk, med 
förhoppningen att detta ska göra det lättare för oss att förstå varandra i intervjun. Vid 
vissa frågor där abstrakta ord används förekommer även exempel för att ge en större 
förståelse för vad som avses med frågan. 
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Bakgrundsfrågorna i intervjumallen behövs av flera skäl. Detta är dels en del av att 
studien ska gå att göra igen om någon önskar upprepa studien. Därför behöver vissa 
bakgrundsfrågor finnas med, då studien visar på transparens, för att deltagare i en 
framtida studie ska kunna ha samma eller liknande egenskaper som i denna studie. 
Bakgrundsfrågorna behövs också för att det i tidigare forskning har visat sig att olika 
egenskaper hos invandrare kan påverka deras attityder, så som utbildningsnivå, om de 
utbildat sig i det land de invandrat till och var de kommer ifrån, då de jämför hur de 
hade det i sitt ursprungsland med hur de sen har det i det nya landet. Frågorna om 
utbildningsnivå, hur länge de bott i Sverige, var de kommer ifrån och vad de har för 
sysselsättning just nu var även för att underlätta i de fortsatta frågorna, då vissa frågor 
kunde ställas på olika sätt till exempel beroende på om deltagaren hade ett arbete eller 
gick en utbildning i Sverige vid tillfället för intervjun, eller beroende på vilket land 
deltagaren kommer ifrån. Då skulle landets namn och dess språk kunna sättas in i frågor 
där det annars benämnts som exempelvis ursprungsland och modersmål. Detta gör att 
intervjufrågorna handlar mer om personen som intervjuas än om vilken invandrare som 
helst och det skulle också kunna leda till att deltagaren har lättare för att ta frågan till 
sig. 
 
Att frågor om ifall ordet integration är bekant för deltagarna och vad det innebär för 
dem, samt en beskrivning av vilken innebörd som läggs i ordet i denna studie, finns 
med, är för att se till så att vi talar om samma sak när ordet integration kommer upp i 
intervjun och att vi på så vis har samma förförståelse. Innan intervjun är det svårt att 
veta vad deltagaren har för förförståelse av detta begrepp och eftersom detta är ett 
begrepp som är centralt i studien och återkommer vid flera tillfällen i intervjufrågorna, 
så önskas detta ord klargöras så att vi menar samma sak med ordet integration. 
Beskrivningen av ordet integration utgår från den definition som görs av ordet i denna 
studie. 
 
Intervjun följer sedan fem teman. Dessa är Attityder till svenskar och till att integreras i 
det svenska samhället, Integrationsprocessen, Identitet, Acceptans, respekt och 
diskriminering, samt Attityder till olika beteenden. 
 
Frågorna om attityder till svenskar och till att integreras i det svenska samhället är av 
yttersta vikt, eftersom detta är en viktig del av studiens frågeställning. Genom att ställa 
dessa frågor kommer studien närmre ett svar på studiens första frågeställning; om 
invandrarkvinnor i Sverige är positiva eller negativa till svenskar och till att integreras i 
det svenska samhället och vad för erfarenheter deras attityder beror på. 
 
Frågorna om integrationsprocessen handlar mycket om olika beteenden som kan 
kopplas till integrationsprocessen. Med dessa frågor kan deltagarens tidigare beteenden 
synliggöras. När det i dessa frågor ges förslag på platser, specifika högtider eller olika 
verksamheter och grupper i samhället, så är det för att underlätta för deltagaren så 
deltagaren har en kontext att koppla frågan till och det på så vis kan vara lättare för 
deltagaren att komma på hur denne tidigare har agerat. Förslagen ges också för att dessa 
frågor ska vara lika senare frågor i intervjun som handlar om deras attityd till olika 
beteenden. Att olika traditioner tas upp när det kommer till svensk kultur är för att göra 
frågan mer specifik och lättare att besvara, då dessa traditioner är ett sätt på vilket 
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svensk kultur kan komma i uttryck. Det går även att delta i svensk kultur på andra sätt, 
men alla sätt kan inte tas upp här. 
 
Alla frågorna under temat om integrationsprocessen bygger på tidigare forskning. Enligt 
tidigare forskning kan bland annat invandrares attityder påverka hur de beter sig, 
gällande hur mycket de talar det inhemska språket och på andra sätt väljer att integreras 
eller inte i samhället de lever i. Alla frågor om olika beteenden ställs för att ge en 
fingervisning om hur mycket de träffar svenskar, deltar i svensk kultur och talar 
svenska. Tidigare forskning har visat att attityder kan uttryckas genom olika beteenden, 
men även att tidigare beteenden kan påverka attityder, vilket ger ännu större skäl till att 
ställa denna typ av frågor. 
 
Under temat integrationsprocessen finns också frågor gällande om de någon gång haft 
en stark känslomässig upplevelse som kan kopplas till integrationsprocessen eller mötet 
med svenskar samt vad för information de fått om att integreras i det svenska samhället. 
Dessa frågor utgår också från den teoretiska bakgrunden där det beskrivs att kognitiva 
och affektiva processer formar attityder. Information är en del av den kognitiva 
processen och känslomässiga erfarenheter är en del av den affektiva processen. 
 
Frågorna om påtryckningar utifrån, om deltagaren vill leva upp till förväntningar och 
hur mycket kontroll deltagaren uppfattar sig ha, ställs för att få en uppfattning om 
deltagarens normativa övertygelser och kontrollövertygelser. Enligt teorier och tidigare 
forskning formar dessa tillsammans med beteendeövertygelser, som skapar attityder till 
ett visst beteende, en intention till att utföra ett beteende. 
 
På temat identitet finns frågor om ifall deltagaren identifierar sig som svensk eller sin 
ursprungliga nationalitet och om deltagaren känner tillhörighet till svensk kultur. Detta 
eftersom tidigare forskning visat att vad invandrare identifierar sig som kan påverka 
deras attityder. Frågorna rörande att blanda den svenska kulturen med deltagarens 
ursprungslands kultur bygger på tidigare forskning som visat att om en person inte 
lyckas blanda de båda kulturerna för att skapa sig en ny identitet eller om detta inte 
tillåts i det nya samhället, så kan det skapa en negativ attityd till att integreras i det nya 
samhället. De frågor som handlar om hur deltagaren anser att dennes sociala position 
och möjligheter att förändra sin livssituation har förändrats, om ursprungslandet jämförs 
med Sverige, utgår även de från tidigare forskning. Tidigare forskning visar att en 
förbättring i social position och ökade möjligheter att förändra sin livssituation kan göra 
att invandrarkvinnor kan hantera den sociala strukturen på ett sätt som hjälper dem att 
skapa en ny identitet i det nya samhället och detta ger dem goda möjligheter att klara av 
en eventuell identitetskris, vilket i sin tur leder till att de får en ökad vilja att integreras i 
det nya samhället och en positiv attityd till det nya samhället. Genom att ställa dessa 
frågor kan vi se om detta möjligen kan vara något som deltagarnas attityder beror på. I 
detta tema ställs även följdfrågor om hur deras identifiering med en viss nationalitet 
kommer i uttryck, varför de känner eller inte känner tillhörighet till svensk kultur, varför 
de upplever eller inte upplever att en blandning av kulturer tillåts i Sverige, och det bes 
om exempel på olika saker, vilket ger ett större djup till studien och kan ge bättre 
möjligheter att besvara frågeställningen i fråga om vilka erfarenheter attityderna kan 
bero av. 
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Under temat acceptans, respekt och diskriminering ställs frågor som bygger på tidigare 
forskning som visat att invandrares upplevelse av om de blir accepterade, respekterade 
och diskriminerade av inhemsk befolkning påverkar deras attityder till inhemsk 
befolkning och det nya samhället. Detta gäller både acceptans, respekt mot och 
diskriminering av invandrare som grupp och om de själva upplevt sig accepterade, 
respekterade eller diskriminerade. Här ställs också frågor om vad det beror på att 
deltagaren upplever det denne gör, i form av frågan hur det visar sig att de blir eller inte 
blir accepterade, respekterade eller diskriminerade. Detta ger studien mer djup och kan 
visa på de erfarenheter som deltagarna har och som deras attityder kan bero på. 
 
Sista temat är attityder till olika beteenden och här tas alla de beteenden upp som 
berördes i temat om integrationsprocessen, men här för att fråga om deltagarnas 
attityder till dem, vad de tror att beteendena kan få för följder eller leda till, om de anser 
att de tänkta följderna är positiva eller negativa, och om de tänker sig att de faktiskt 
kommer att göra några av de beteenden som tas upp. Dessa frågor utgår från teorier och 
tidigare forskning som menar att attityder till vissa beteenden skapas av 
beteendeövertygelser, vilka innebär övertygelser om att ett visst beteende kan få vissa 
utfall och värderingen av dessa utfall. Frågorna om de tänker sig att de ska göra några 
av de beteenden som tas upp är för att ta reda på om de har intentionen att utföra de 
olika beteendena som tas upp. Ett svar på denna fråga kan inte garantera att de kommer 
att göra detta eller inte, men kan åtminstone visa om de har en intention att göra något 
eller inte. Frågorna om de olika beteendena är tänkta att innehålla de fyra aspekter som 
gör att attityder och beteenden kan kopplas samman enligt tidigare forskning och 
teorier, alltså samma agerande, målgrupp, tidsintervall och kontext, för att frågorna ska 
gälla attityder till specifika beteenden. I detta tema frågas även om beteendet att ta ett 
arbete som inte kräver den utbildning deltagaren har, eftersom det i tidigare forskning 
har visat sig att invandrarkvinnor är villiga att ta arbeten som inte kräver den 
utbildningsnivå de har, och detta också kan vara ett sätt att integreras i det nya 
samhället. 
 
Tillvägagångssätt 
För att få tag på deltagare till studien kontaktades en släkting som arbetat med att ta 
emot invandrare genom hennes arbete i Svenska kyrkan. Hon har kontakt med flertalet 
invandrar-kvinnor som hon har skapat goda relationer med. Genom henne kunde 
kontakt fås med två av kvinnorna i studien som intervjuades. Vid dessa två intervjuer 
var min släkting med så att dessa kvinnor skulle känna sig trygga, för att stämningen 
inte skulle upplevas som obehaglig på något sätt och för att min släkting skulle kunna 
öppna upp för samtal. Eftersom det var min släkting som presenterade mig för dessa 
kvinnor, de känner min släkting och har en god relation med henne, så kunde de kanske 
också känna mer tillit till den som intervjuade dem, på grund av att de möjligen litar på 
att min släkting inte skulle presentera dem för någon som skulle vilja dem illa på något 
sätt. Den tredje deltagaren i intervjun var en nyfunnen vän som ställde upp då hon 
tillfrågades om hon ville vara med. Ingen av deltagarna hade ett beroendeförhållande till 
intervjuaren. 
 
Innan intervjuerna informerades deltagarna om att studien utförs av mig som student vid 
Blekinge Tekniska Högskola och är ett examensarbete, vad studiens syfte är, att deras 
svar behandlas anonymt och endast används till studiens syfte, samt att de när som helst 
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kan välja att avbryta intervjun och sin medverkan i studien. Deltagarna ombads vara 
ärliga i sina svar, för att studiens resultat ska bli så trovärdigt som möjligt, och att de 
gärna får tänka igenom sina svar och ta den tid de behöver för att svara på frågorna. De 
fick också veta att det inte skulle läggas några värderingar i frågorna och intervjuns 
olika teman gjordes kända. De tre intervjuerna spelades in efter deltagarnas 
godkännande. 
 
Alla intervjuerna gjordes hemma hos varje deltagare, för att deltagarna skulle känna sig 
bekväma och trygga under intervjuerna. Varje intervju gjordes i en lugn miljö. 
Intervjuerna tog allt ifrån en halvtimme till en timme och tjugo minuter, då deltagarna 
gavs gott om tid och goda möjligheter att uttrycka sig fritt. Tonen i intervjuerna hölls 
vänlig och tillåtande, så att deltagarna skulle känna att de kunde dela sina tankar, 
känslor och erfarenheter på ett öppet sätt i en trygg miljö. 
 
I vissa fall fick intervjufrågorna ställas på fler sätt än det från början var tänkt, för att 
deltagaren skulle förstå innebörden av frågan. Det var inte alltid som alla exempel som 
finns med i intervjumallen togs upp, eftersom någon av deltagarna exempelvis inte var 
så insatt i den svenska arbetsmarknaden då denne inte hade ett arbete och de andra inte 
gick i skolan vid tillfället för intervjun. Intervjufrågorna anpassades mycket efter 
deltagaren som intervjuades och det var då inte alltid relevant att ta upp alla de exempel 
som fanns med i intervjumallen, och vissa frågor kom att behöva formuleras på fler sätt 
än de presenteras i intervjumallen. Följdfrågor som inte finns med i intervjumallen 
ställdes också vid vissa frågor för att följa upp intressanta trådar, ge deltagaren 
möjlighet att reflektera mer över ämnet eller för att bättre förstå vad deltagaren menade. 
Exempelvis frågades vad det var som hänt som gjorde att en av deltagarna hade en stark 
känslomässig upplevelse som kan kopplas till mötet med svenskar, om deltagarens svar 
uppfattats rätt gällande om svenskar respekterar invandrare, då det också upprepats vad 
som förståtts som innebörden av det deltagaren sagt, och det har frågats vad de menar 
med vissa ord. Intervjumallen har ändå varit grunden i alla intervjuer, då alla frågor 
ställts i den ordning som de där återfinns och frågorna ställts på det sätt som de där 
presenteras eller på ett liknande sätt, för att sen eventuellt följas av omformuleringar 
eller följdfrågor. 
 
Etik 
Det finns etiska principer som Vetenskapsrådet (2002) har satt upp som riktlinjer för 
forskning: informationskravet, samtyckeskravet, nyttjande-kravet och 
konfidentialitetskravet. Informationskravet innebär att deltagare i en studie ska 
informeras om studiens syfte och vad som gäller för deras deltagande, bland annat att 
deras deltagande är frivilligt, att materialet som samlas in endast används för studiens 
syfte och att de när helst de vill kan avbryta sitt deltagande i studien (Vetenskapsrådet, 
2002). Samtyckeskravet handlar om att forskaren behöver deltagarnas samtycke samt att 
deltagare själva får bestämma över sin medverkan, och detta är alltså en del av det som 
deltagare måste informeras om. Konfidentialitetskravet berör hur materialet som samlas 
in i undersökningen behandlas, att obehöriga inte ska kunna ta del av känslig 
information och att deltagare inte ska kunna identifieras av obehöriga (Vetenskapsrådet, 
2002). Detta innebär alltså att deltagare är anonyma. Nyttjandekravet gäller ändamålet 
för materialet som samlas in i undersökningen och att detta bara används i 
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forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). Alla dessa punkter har efterlevts i denna 
studie. 
 
För att skapa en trygg stämning där deltagarna kunde känna att de kunde dela sina 
tankar, känslor och erfarenheter på ett öppet sätt, utan att bli bedömda på något vis, 
ställdes frågorna på ett lugnt och vänligt sätt, då deltagarna visades respekt. I rollen som 
intervjuare försökte balansen hittas mellan distans och närhet, för att deltagaren skulle 
uppleva att det fanns ett intresse för vad denne talade om, men där intervjun fortfarande 
leddes framåt av intervjuaren och denne behöll en professionell roll. 
 
Olika människor uppfattar olika saker på olika sätt. I olika kulturer kan olika typer av 
beteenden och uttalanden upplevas som nedvärderande eller obehagliga. Detta kan bero 
på vad en person har för referensram. Innan insamlingen av data påbörjades var det 
därför svårt att veta hur deltagarna i studien skulle reagera på olika frågor som studien 
hade till syfte att få svar på. De etiska aspekterna kom därför också att få betydelse för 
vilken metod som valdes i denna studie. För att kunna känna av hur deltagaren reagerar 
på studiens frågor och se till så att deltagaren inte skulle uppleva någon form av lidande 
på grund av studien, så behövde jag själv vara med och se och höra deltagarens 
reaktion. Detta gjorde exempelvis att studien inte kunde genomföras skriftligt eller via 
telefon, då det skulle ha försvårat möjligheterna att se till så deltagaren inte mådde 
dåligt av att medverka i studien eller gå djupare in på ett område som denne egentligen 
inte ville beröra. Bristfällig kunskap i vad personerna som skulle delta i studien hade för 
referensram och skulle uppfatta som nedvärderande, men förståelse för att saker upplevs 
olika för olika människor, och särskilt olika för människor från olika kulturer, var även 
skäl till att studiens metod valdes. I vissa kulturer och för vissa människor hade det 
säkert kunnat uppfattas som respektlöst att ge deltagarna enkäter att fylla i, där de får 
välja svarsalternativ då det skulle kunna upplevas som att de blev placerade i specifika 
fack och där de bara skulle ha några rader att uttrycka sig på. Möjligen skulle deltagarna 
själva uppleva detta som respektlöst, nedvärderande och som ett förminskande av dem, 
då många saker helt enkelt inte går att bryta ned i några få beståndsdelar i form av 
svarsalternativ. 
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) ska vi alltid bedöma följderna en kvalitativ studie 
kan leda till, i form av vetenskapliga fördelar och lidande för deltagarna, på grund av att 
de deltagit i studien. Forskaren måste överväga de möjliga effekterna både för de som 
deltar i studien och för den större gruppen människor som de representerar (Kvale & 
Brinkmann, 2014, s. 110). Inför intervjuerna var det därför viktigt att intervjufrågorna 
utformades så att de inte skulle väcka obehag hos deltagarna. I denna studie var alla 
deltagarna villiga att delta i studien och genomförde hela intervjun. Flera uttryckte, både 
före och efter intervjun, glädje och tacksamhet över att få vara med i studien och bli 
intervjuad. Några lärde sig nya saker genom sin medverkan i studien, till exempel nya 
ord på svenska, eller fick reflektera över saker de inte tänkt på förut, vilket de var glada 
för att de fått göra nu. Med tanke på detta kan vi anta att studien troligen inte innebar 
något större lidande för deltagarna. 
 
Analys 
Redan under intervjuerna och då intervjuerna transkriberades kan analysen sägas ha 
börjat. Likheter och skillnader i deltagarnas svar sågs och tidigare forskning fanns med i 
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tanken. Materialet lästes igenom och lyssnades till många gånger för att få ett grepp om 
vad deltagarna ville förmedla, både som helhet och i olika delar. Materialet bearbetades 
under transkriberingen och under senare analysarbete, för att hitta de centrala delarna 
för studiens syfte och som kan ge svar på studiens frågeställningar. Analysarbetet 
utfördes med hjälp av programmet Atlas.ti då relevanta delar i intervjuerna kodades så 
att olika citat kom att tillhöra olika teman och mönster hittades. Det pendlades mellan 
att titta på delar av intervjuerna, till att titta på dessas helhet och i jämförelse med 
varandra. Eftersom intervjufrågorna byggde mycket på tidigare forskning så kom det att 
bidra till att också analysen färgades av tidigare forskning, även om materialet talade 
mycket för sig självt. Det insamlade materialet tolkades utifrån studiens syfte och 
tidigare forskning. För att besvara studiens frågeställning skapades följande kategorier 
utifrån den insamlade datan: attityder till svenskar, attityder till att integreras i det 
svenska samhället, kontakt med svenskar, upplevd acceptans, respekt och 
diskriminering, attityder – kognition, affektion och tidigare beteende, attityder och 
framtida beteende, identitet och kultur, samt attityder och jämförelser med hemlandet. 
 

Resultat 
 
Attityder till svenskar 
Alla deltagarna i studien uppger att de är positiva till svenskar och kontakt med 
svenskar, men de har alla olika tankar om vad deras attityder beror på. En av kvinnorna 
menar att hon är positiv till svenskar för att hon ser en skillnad mellan det land hon 
bodde i tidigare och Sverige som hon nu lever i. Hon beskriver hur hon upplever sig 
vara friare som kvinna i Sverige, då hon kan träffa andra, vara ute och prata med 
människor. I Sverige kan hon bestämma mer själv, istället för att andra ska bestämma 
över henne. Att svenskar inte bestämmer över henne utan hon själv bestämmer över sitt 
liv, verkar vara en del av att hon har en positiv attityd till svenskar. 
 
En annan av kvinnorna berättar att hon kände sig hemma med de svenskar hon mötte i 
Sverige. Hon är kristen och har mött kristna svenskar, vilket gjort att hon känt att hon 
hör hemma där hon är och känt tillhörighet. Detta kan vara en del av vad hennes attityd 
beror på. 
 
En av kvinnorna anser att svenskar är tillmötesgående och tjänstvilliga. Hon har fått 
höra att många svenskar är rasister, men detta är inget hon själv har märkt av. Hon 
förklarar också att om hon skulle få en negativ attityd till svenskar så skulle hon ha svårt 
för att lära sig den svenska kulturen, och detta är något hon vill lära sig mer om. 
 
Attityder till att integreras i det svenska samhället 
Alla deltagarna i studien är positiva till att integreras i det svenska samhället och vill 
integreras, även om de alla på något sätt medger att det är svårt. Att integreras i det 
svenska samhället verkar de alla vara överens om är det bästa för dem, för det gör att de 
utvecklas, lär sig nya saker och går en ljus framtid till mötes i Sverige. Det är därför lite 
av en självklarhet för dem att detta är vad alla invandrare borde försöka göra. 
 

”Innan jag tänkte att vi invandrare skulle vara, integrera oss, samarbeta med 
svenskarna, gå i samma grupper och så. Men när jag var ordförande på 
kulturmångfald, de andra [invandrarna] började lämna min förening, för att de 
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ville bilda deras egen. På grund av kultur eller religion, och det är inte bra. Och 
idag det är internationellt problem. […] Det var inte lätta människor och jag 
upptäckte det var mycket komplicerad.” (Kvinna från Kongo) 
 
”Man ska inte känna sig att jag ska bara behålla min kultur och inte vara ute, och 
det jag har med mig det ska gälla och inte något annat än mitt. Man ska försöka ta 
från båda delarna. Det som är bra ta, och det som inte är bra lämna bakom.” 
(Kvinna från Kurdistan) 

 
För att svara på varför hon är positiv till att integreras beskriver en av kvinnorna att hon 
gillar människor och inte vill vara ensam. Det gör att hon gärna umgås med andra och 
kan prata med andra oavsett om hon känner dem sen innan eller inte. Hennes egen 
personlighet kan alltså sägas vara en del av det som hennes attityd beror på. För henne 
är det viktigt med vänner, att vara social, ha kontakt med andra och blanda kulturer. 
 
En av kvinnorna menar att svenskarna förväntar sig att invandrarna ska hjälpa Sverige 
och det samhälle de kommit till, när de nu blivit hjälpta av svenskarna. Hon vill ge 
tillbaka till det samhälle som har tagit emot henne, genom att hjälpa andra, och detta ser 
hon som en del av att integreras i samhället. Hon poängterar att det är viktigt att vi lär 
oss saker av varandra. 
 
En annan av kvinnorna berättar att hon vill lära sig mer om svensk kultur och att om 
hon skulle vara negativ till att integreras så trodde hon inte att hon skulle kunna lära sig 
det. Hon vill lära sig om svensk kultur för att kunna lära andra. Till exempel om hon 
skulle skaffa familj, så skulle hon behöva fostra och lära sina barn om svensk kultur, 
eftersom barnen vänder sig med många av sina frågor till sin mamma. Så den dag hon är 
mamma måste hon själv ha kunskap. Eller om andra invandrare, kanske hennes familj, 
kommer till Sverige och vill ha hennes hjälp att integreras i samhället, då menar hon att 
hon måste kunna hjälpa dem och då behöver hon ha kunskap. Hon berättar att om hon 
själv inte hade velat integreras i det svenska samhället så skulle hon ha stannat kvar i 
sitt hemland. Hon belyser vikten av att gå i skolan, ta till sig av information från olika 
håll och få kunskap om saker, för att det är viktigt för henne och hennes framtid. 
 
Kontakt med svenskar 
Alla deltagarna i studien är positiva till svenskar och till att integreras i det svenska 
samhället, men de har olika mycket kontakt med svenskar. En av kvinnorna säger sig ha 
mycket kontakt med svenskar eftersom hon har många svenska vänner och kollegor och 
försöker ständigt bli vän med fler svenskar, främst genom att prata med föräldrar till 
hennes barns vänner, men också genom arbetet. 
 
En annan av kvinnorna träffar svenskar då hon besöker olika kontor, går och handlar, 
någon gång då hon besökt en kyrka eller då hon är i skolan och läser Svenska för 
invandrare, där lärarna är svenskar. Hon har även haft kontakt med svenskar i 
sjukvården och har en svensk vän som hon inte träffar så ofta. Den största delen av den 
kontakt hon har med svenskar är därför på ett ytligt plan. 
 
Den av kvinnorna som har högst utbildning, en högskoleutbildning från Sverige, har 
inte så mycket kontakt med svenskar. Hon har några svenska vänner som hon trivs med, 
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men det är främst på arbetet som hon träffar svenskar. Via jobbet, på språk-kafé och i 
Svenska kyrkan lär hon känna nya svenskar. 
 
Upplevd acceptans, respekt och diskriminering 
Alla deltagare upplever att svenskar accepterar och respekterar dem och de upplever sig 
inte själva bli diskriminerade på grund av att de är invandrare. Två av kvinnorna menar 
att om invandrare blir accepterade, respekterade och diskriminerade beror på hur 
invandrarna själva beter sig. Den egna människans agerande är det som avgör om den 
blir accepterad och respekterad, eller om denne inte är välkommen. En av kvinnorna 
förklarar att om vi visar respekt för andra så möts vi också av respekt av andra, och om 
vi inte visar respekt så kommer vi heller inte att få någon tillbaka. 
 
Flera av kvinnorna har genom tv-tittande tagit del av hur invandrare som grupp blir 
diskriminerade eller accepterade, men upplevelserna om ifall gruppen invandrare blir 
accepterade, respekterade och diskriminerade bygger på annat också. 
 
En av kvinnorna menar att hon möter acceptans och respekt när hon är ute i samhället. 
Men hon upplever att invandrare som grupp blir diskriminerad. Hon menar att många 
svenskar tänker att invandrare lever på socialbidrag och inte kämpar lika mycket som 
andra. Hon berättar att hon har vänner som fått höra att de inte vet eller kan någonting 
för att de är invandrare. Hon beskriver hur det generaliseras om invandrare som grupp 
och säger att alla invandrare inte är likadana. 
 
En annan av kvinnorna beskriver svenskar som sympatiska och upplever att gruppen 
invandrare blir accepterad för att invandrare får bo blandat med svenskarna samt att 
invandrare får lägenheter och får ta del av bidrag oavsett vilka de är. Att hennes barn 
blir respekterade av sina lärare och har det bra i skolan menar hon visar på respekt för 
invandrare. Hon anser dock att invandrare blir diskriminerade i stora städer i Sverige. 
 
En annan av kvinnorna upplever att invandrare som grupp blir accepterad eftersom det 
är så många människor från olika länder som får komma till Sverige och som andra 
länder inte skulle ha tagit emot. Hon menar att svenskar inte struntar i invandrare, utan 
svarar på frågor och svenskar vill prata med dem om de också vill prata med 
svenskarna. Detta anser hon visar på respekt. Enligt henne blir inte invandrare 
diskriminerade och hon menar istället att alla behandlas lika i Sverige, då hon jämför 
med hur det är i det land hon kommer från. 
 

”[…] most times, you go to offices, everyone is been given a due process. You 
would not say, this person is the king, so he must come first. Are you getting me? 
In my home country, there are some places where you go, like for instance to the 
bank, and maybe when the bank manager´s daughter is coming, everybody is 
going to give way because the bank manager´s daughter is coming, so she is 
gonna be the first. But in Sweden nobody wants to know if you’re the bank 
manager´s daughter or you are the king´s daughter. They might respect you 
individually. But in Nigeria it´s not so. […] It´s not like that, because they have a 
different mindset, than the western world.” (Kvinna från Nigeria) 
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Attityder – kognition, affektion och tidigare beteende 
Invandrarkvinnorna beskriver att den information de fick när de kom till Sverige om att 
integreras i det svenska samhället var knapphändig. De fick lära sig svenska och söka 
arbete. En av kvinnorna berättar att hon fick besked om att det arbete hon gärna vill 
arbeta med i framtiden kommer det finnas många lediga jobb som om några år. Hon 
beskriver också att hon förstod att Sverige är ett tryggt och säkert land att leva i och att 
det var information som hon fick genom att själv se det. 
 
En av kvinnorna berättar att hon haft en stark känslomässig upplevelse som kan kopplas 
till mötet med svenskar då hon blev mobbad av två personer på en tidigare arbetsplats. 
Det fanns andra på arbetsplatsen som var positiva, men det var de som behandlade 
henne illa som gjorde mest avtryck hos henne eftersom det sårade henne. Men hon säger 
också att hon försöker tänka positivt och har kämpat tillbaka. 
 
De har alla lite olika mycket kontakt med svenskar, men alla har någon form av kontakt 
med svenskar. Alla deltar de i vissa svenska traditioner, tycker det är roligt och tar på så 
vis del av svensk kultur. De firar inte så mycket av traditionerna från de länder de 
kommer ifrån, exempelvis för att det är svårt att fira skörden av en viss matplanta som 
inte växer i Sverige. En av kvinnorna med familj har kvar en tradition och hon vill att 
barnen ska få ta del av båda kulturerna och språken. Hon menar att det är viktigt att 
hennes barn har respekt för de olika kulturerna. Den andra kvinnan med familj menar att 
hennes barn trivs med svensk kultur. 
 
De talar alla ganska mycket svenska. De två kvinnorna med familjer talar mycket på 
svenska hemma med sina barn, eftersom det är svenska de förstår bäst. En av dem talar 
mer svenska än sitt modersmål. En av kvinnorna läser Svenska för invandrare och talar 
där mycket svenska när hon ska lära sig det och försöker prata svenska så ofta hon kan. 
Även de andra kvinnorna har läst Svenska för invandrare och en av dem fick hjälp med 
svenskan genom Svenska kyrkan hemma hos sig när hon var gravid och skulle ta hand 
om sin bebis. Alla menar de att de lär sig svenska bättre och bättre. En av kvinnorna 
anser att det bästa sättet att lära sig bättre svenska är genom att ta kontakt med andra 
och en annan har lärt sig en hel del svenska genom att spela spel i applikationer i 
mobilen. Alla talar även en del på deras hemlands språk. 
 
Attityder och framtida beteende 
Alla deltagarna uppger att de är positiva till att bli vän med svenskar. En av kvinnorna 
menar dock att hon troligen inte kommer ha tid att skaffa fler svenska vänner inom de 
kommande månaderna och att hon trivs bra med de hon redan har. Hon upplever att det 
kan vara farligt att försöka bli vän med någon som hon inte känner så väl och hon anser 
att vi ska vara försiktiga och inte försöka bli vän med vem som helst. Hon är osäker på 
om följderna av att försöka skaffa fler svenska vänner skulle vara positiva eller 
negativa. Detta tyder på att hon kanske inte så aktivt kommer att försöka bli vän med 
fler svenskar. En av de andra försöker prata med svenskar hon träffar till exempel i 
arbetet och känner av ifall den hon pratar med är en person hon skulle kunna bli vän 
med genom att se om de är lika i sättet. Alltså blir inte heller hon vän med vem som 
helst, men hon hoppas och tror att följderna skulle vara positiva om hon försöker skaffa 
fler svenska vänner. För en av kvinnorna uttrycks följderna av att skaffa sig fler svenska 
vänner bara som positiva, i form av att det skulle göra att hon lär sig tala svenska bättre 
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samt får veta mer om svenska traditioner, svensk kultur och historia. Dessa två har för 
avsikt att försöka ta kontakt med svenskar och skaffa sig fler svenska vänner för att de 
anser att de behöver svenska vänner. 
 
Alla kvinnorna är positiva till att fira svenska traditioner och tycker att det är roligt. 
Kvinnorna med familj menar att det är bra för barnen att de firar tillsammans med familj 
och andra svenskar, då de får ta del av svensk kultur och på så vis är en del av det 
svenska samhället. De tror att detta bidrar till att deras barn blir mer svenska och det ser 
de som positivt eftersom det är i Sverige de lever och deras barns framtid finns i 
Sverige. En av kvinnorna berättar att hon verkligen känner sig som en svensk när hon 
firar svenska traditioner och hon vill fira tillsammans med svenskar eftersom de kan 
förklara för henne vad det är de firar så hon kan lära sig mer om svensk kultur och få 
bättre förståelse för det. Dessa följder ser hon som positiva. De har alla för avsikt att 
fortsätta fira svenska traditioner. 
 
De är alla positiva till att prata svenska med andra och tror att deras svenska kommer att 
bli bättre och bättre. En av kvinnorna menar att om hon talar mer svenska så lär hon sig 
det bättre och det kan hjälpa henne. Det kan göra att hon kan hjälpa till i samhället och 
kanske även hjälpa sitt hemland. Att hon lär sig tala svenska bättre gör också att andra 
litar på henne. En annan av kvinnorna tror att om hon pratar svenska mycket så kommer 
det göra att hon lär sig det fortare, kan bli klar med Svenska för invandrare fortare och 
det går fortare att hitta ett arbete. De ser alla följderna som positiva och har för avsikt att 
fortsätta prata mycket svenska. Ingen av dem tror att de skulle tappa sitt modersmål, 
utan det skulle alltid finnas kvar. 
 
Alla deltagarna kan tänka sig att ta ett arbete som inte kräver den utbildning de har och 
som inte kräver en hög utbildningsnivå. En av kvinnorna förklarar att så länge hon mår 
bra och känner sig trygg på arbetsplatsen så kan hon jobba med lite vad som helst. Hon 
skulle då anpassa sig till det arbete hon kan få och försöka lära sig det jobbet. Hon ser 
det som positivt, men eftersom hon redan har ett jobb så har hon för avsikt att fortsätta 
med det. Den andra kvinnan med arbete är också inställd på att fortsätta på sitt arbete. 
En annan av kvinnorna menar att om hon skulle jobba med något som hon inte är 
utbildad för så skulle det kunna leda till att hon misslyckas med sitt arbete om hon inte 
har passion för det. Hon skulle inte vara lika glad och nöjd med livet då som ifall hon 
hade fått jobba med det hon är utbildad för och har passion för. Så för henne är följderna 
negativa. Kanske att hon ändå skaffar sig ett arbete på deltid under hennes studier. Både 
hon och en av de andra kvinnorna menar att det inte är hur mycket de tjänar som spelar 
roll. 
 
Bara en av kvinnorna upplever att det finns förväntningar från andra i samhället att hon 
ska integreras och det är kvinnan med högskoleutbildning från Sverige. Hon beskriver 
att svenska politiker menar att Sverige behöver invandrare, svenskar kan lära sig saker 
av invandrare och att invandrare hjälper Sverige och bidrar till att samhället utvecklas. 
Detta att hjälpa samhället anser hon är en del av att integreras i samhället. Hon försöker 
själv leva upp till de här förväntningarna och integreras i samhället genom att lära sig 
svenska, utbilda sig och arbeta i Sverige. Men hon berättar också att inte alla vill att hon 
ska integreras. Hennes släktingar som är kvar i hennes hemland vill att hon kommer 
tillbaka till dem och det har viss påverkan på henne, även om hon har för avsikt att 
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stanna i Sverige för hennes barns skull och integreras i det svenska samhället. Genom 
den utbildning hon gått i Sverige har hon också fått erfara att olika kulturer kan 
komplettera varandra. En annan av kvinnorna menar att det inte finns några måsten, 
utan om en person vill utvecklas och vara en del av det svenska samhället så går det bra, 
men personen kan också välja att inte vara en del av det svenska samhället. Det svenska 
samhället tillåter båda delarna. Samtidigt upplever hon att de hon har närmast sig vill att 
hon integreras i det svenska samhället och hon menar att det är vad som är bäst för 
henne också. En av kvinnorna beskriver att det viktigaste är att hon själv vill integreras 
och vad andra anser är inte det som avgör om hon integreras eller inte. Hon upplever 
inte att hon utsätts för några påtryckningar från andra. 
 
De upplever alla att de har kontroll över sin integrationsprocess och de beteenden som 
här har berörts, så länge de är friska och mår bra. En av dem menar att hon har kontroll 
och vet vad som är bra för henne. Hon gör olika saker, som att skaffa sig information 
och ny kunskap genom skolan, nyheter på tv och på andra sätt, för att det är viktigt för 
henne och hennes framtid. 
 
Identitet och kultur 
Vad kvinnorna identifierar sig som och varför varierar. En av kvinnorna menar att 
eftersom hon kom till Sverige som vuxen och därför vuxit upp i ett annat land, så kan 
hon aldrig bli som en svensk som vuxit upp och bott i Sverige i hela sitt liv. Hennes 
grund är hennes hemland och därför är svensk det hon identifierar sig som i andra hand. 
Samtidigt känner hon tillhörighet till den svenska kulturen och Sverige som land. En av 
de andra kvinnorna känner sig inte helt som svensk, men vill gärna bli det. I sättet hon 
beter sig känner hon sig som svensk och hon har lärt sig mycket i Sverige som gör att 
hon känner sig svensk. Men det finns också delar som gör att hon inte känner sig helt 
svensk, exempelvis hennes utseende. En annan menar att hon kallar sig svensk eftersom 
hon är medborgare i Sverige och undrar varför hon skulle kalla sig något annat när hon 
upplever sig blivit utstött från sitt hemland. Hon känner att hon hör hemma i Sverige 
och vill bli allt mer svensk. 
 
Två av kvinnorna blandar de olika kulturerna i exempelvis deras matlagning och 
bakning och en av kvinnorna menar att en blandning av kulturerna ger balans och i 
matväg gör det att de får i sig de olika saker de behöver få i sig. De upplever båda två 
att en blandning av kulturer tillåts i Sverige och att de kan skapa sig en identitet där 
båda kulturerna ingår. Det underlättar att det tillåts i Sverige, menar en av dem. En av 
kvinnorna menar att hon måste lära sig mer om svensk kultur först, innan hon kan ha 
med olika delar av sitt hemlands kultur. Hon menar att hon inte lärt känna svensk kultur 
så mycket än och behöver därför göra det innan hon kan veta hur bra de olika kulturerna 
går att blanda. När hon har lärt känna svensk kultur hoppas hon kunna blanda de olika 
kulturerna då hon exempelvis kan bära hemlandets typ av klädsel mer, bära hemlandets 
traditionella armband och laga de olika kulturernas mat. 
 
Attityder och jämförelser med hemlandet 
Något som är återkommande i alla deltagarnas svar är jämförelser med deras hemländer 
och att de på olika sätt uttrycker att de upplever trygghet och känner hopp för framtiden 
i Sverige. Som vi tidigare sett har de gjort jämförelser mellan Sverige och deras 
hemländer bland annat för att beskriva varför de är positiva till svenskar och hur de 
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upplever diskriminering i Sverige. De beskriver också att kvinnor har ett större värde i 
Sverige än i deras hemländer och en kvinna i Sverige kan bli vad hon vill, vilket inte 
alltid är fallet i deras hemländer. Därmed kan deras möjligheter att förändra sina liv och 
deras sociala position i samhället sägas ha förbättrats. 
 

”I mitt land är svårt för kvinnor att jobba, var som helst. Men här i Sverige det 
finns inga hinder, om man vill jobba. Om man vill komma in i arbete, finns inga 
hinder, det ser jag inte. Vill du bli buschaufför, eller vill du va städerska eller vill 
du va chef, så kan du bli, om du vill. Men inte i mitt land. Det är stor skillnad.” 
(Kvinna från Kurdistan) 
 
”[…] här kvinnor värd mera, om man tänker så. I mitt land är kvinnor är bara för 
laga mat, städa, diska, ta hand om barnen, hemmet. Men här är inte så, här kan 
man va vad som helst.” (Kvinna från Kurdistan) 
 
”I våra länder man har två fruar och struntar i dem.” (Kvinna från Kongo) 
 
”I våra länder kvinnor upplever förtryckhet, förtryck. […] Männen har mer lön [i 
Sverige]. […] Men jag tycker att männen ger värde till deras fruar. De säger till 
fru, det är du som väljer, det är du som, vad heter, regerar hemma. Men inte i våra 
länder.” (Kvinna från Kongo) 
 
”But it is also difficult to get a job as a woman in Nigeria, because most people 
they want you. They would say, if you want a job, you must go out with me. So, 
you must know somebody that knows some other person. […] They don’t do it 
because of your qualification. They do it because you know somebody that knows 
a person, and it´s a low mentality I think.” (Kvinna från Nigeria) 

 
Kvinnorna uttrycker att de känner sig trygga i Sverige och känner hopp för deras egen 
och deras barns framtid i Sverige. De menar att möjligheterna till att få en god 
utbildning och få arbeta som det de eller deras barn är utbildade till är större här än i 
deras hemländer. Två av kvinnorna menar att bakgrunden spelar roll för om människor 
har möjlighet att få utbildning i deras hemländer. Enligt en av kvinnorna beror 
möjligheten att förändra sitt liv i hennes hemland på vilken familj kvinnan kommer 
ifrån, om kvinnan fått ta del av utbildning eller om hon gifter sig med en man som har 
ett jobb som ger dem en god ställning. De menar att i Sverige kan alla få utbildning utan 
att de måste komma från en familj som har möjlighet att betala stora belopp i avgifter, 
vilket en utbildning i exempelvis Nigeria innebär, och det gör det enklare att få 
utbildning i Sverige och ett bra arbete som gör att de kan förändra sina liv. 
 

”Men jag stannar gå grund av mina barn. De måste ha bra utbildning här. Vi vet 
inte framtiden i våra länder. […] Jag lär mig mycket om människor och hur ni ger 
värde till människor här.” (Kvinna från Kongo) 
 
”Och min son […] ska ta student som ingenjör. Den utbildning finns inte i Kongo. 
[…] många i Afrika, barnen är utan framtid.” (Kvinna från Kongo) 
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”För att i våra länder har vi inte det socialsystemet. Vi har inget bidrag. […] Jag 
började med bidrag [i Sverige], sedan jag studerade för att komma in till arbete. 
För att kunna köpa också fina bil som andra. Köra och ändra livsstil.” (Kvinna 
från Kongo) 
 
”Kongoleserna slåss, innan, våra män har två fruar. Förstår? Rivalerna slåss. Men 
när jag gick i Kongo, jag ger råd till andra. Varför vill ni slåss på grund av en 
man? För att ni har inget jobb, får lön. För att kvinnor förväntar att mannen skulle 
bara gå och jobba och ge pengar till dem. De är hemmafru. Förstå? Men idag jag 
är inte hemmafru längre. Jag kämpar själv. Jag läser. Jag klarar utbildning och jag 
vill vara humanitär kvinna och hjälpa Unicef, med FN och föreningar. Och den 
finns inte mycket i våra länder.” (Kvinna från Kongo) 
 
”[…] in Sweden, if you study, I don’t know, but I think, if you study as a 
engineer, you can not go and work as a doctor. But in Nigeria you can study as 
engineer, you can work as a doctor, even though you have no idea about 
medicine, about injection, about anything. So to me I don’t think it´s a good idea.” 
(Kvinna från Nigeria) 
 
”When your parents are capable. Capable in the sense that em, they can afford to 
pay your fees, your rents, everything about you. […] It´s better in Sweden. There 
is a big difference, very big difference, because here you are privileged to go to 
school. You are privileged to work as what you study.” (Kvinna från Nigeria) 
 
”So, when I came to Sweden, it´s a free world. You can do anything you want. 
You can go to the highest eh, the highest education you want. And education is, 
almost 99.9 percent free. It´s not like Nigeria, you struggle to go to school. So 
many people drop out of school because there is no money to cut for themselves. 
So it´s a better life here.” (Kvinna från Nigeria) 

 
Men de upplever inte bara trygghet för att de ser ljust på framtiden i Sverige, utan de 
känner sig också säkrare i Sverige. En av kvinnorna berättar om diktatur och korruption 
i hennes hemland och att de som bestämmer i landet struntar i sitt folk. Folket mår 
dåligt exempelvis på grund av brist på rent vatten, vitaminer och mineraler. Men folket 
är ingenting värt för de som bestämmer i landet, utan det är olja och pengar som är 
viktigt för dem. Folket i landet vet inte vart de ska vända sig för att få hjälp och hon 
menar att det inte är samma sak i Sverige. En annan av kvinnorna berättar att många 
kvinnor blir utsatta för övergrepp i hennes hemland och att hon själv blev utsatt som 
barn. I hennes hemland är det möjligt att gå skuldfri och utan straff för sina gärningar. 
Om personen känner någon i hög ställning i landet kan denne undgå sitt straff. Hon 
menar att lagarna i hennes hemland inte håller och bara efterlevs när det kommer till 
homosexualitet. I Sverige upplever hon att alla måste ta konsekvenserna av det vi gör, 
till skillnad från i hennes hemland. Hon känner sig säker i Sverige. Det är väldigt viktigt 
för henne och det gör henne glad. 
 
Sammanfattning 
Invandrarkvinnorna i denna studie var positiva till svenskar och till att integreras i det 
svenska samhället, oavsett vad de hade för utbildningsnivå eller hur mycket kontakt de 
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hade med svenskar. Kvinnan med högskoleutbildning hade minst kontakt med svenskar. 
Alla kvinnorna upplevde att invandrare som grupp och de själva blir accepterade och 
respekterade av svenskar, oavsett utbildningsnivå och kontakt med svenskar. De två av 
invandrarkvinnorna som levt längst i Sverige, var av en av dem har högskoleutbildning 
från Sverige, har inte erfarit att de själva blir diskriminerade för att de är invandrare, 
men att invandrare som grupp blir diskriminerade i det svenska samhället på olika sätt. 
Detta verkade ändå inte ha betydelse för deras attityd till svenskar och till att integreras i 
det svenska samhället, oavsett deras utbildningsnivå. Alla invandrarkvinnorna i denna 
studie, oavsett utbildningsnivå, menade att de tar del av svenska nyheter eller politiska 
debatter via tv och för vissa av dem hade debatterna och nyheterna betydelse för om de 
upplevde att invandrare blir accepterade, respekterade eller diskriminerade. 
Erfarenheten av att de själva och invandrare som grupp blir accepterade, respekterade 
och diskriminerade/inte diskriminerade av svenskar, kan vara något deras attityder beror 
av. Deras attityder kan även bero av kontakt de har med svenskar. Dock verkar varken 
hur mycket kontakt de har med svenskar eller upplevelser och erfarenheter av att 
invandrare som grupp blir accepterade, respekterade eller diskriminerade, vara kopplat 
till utbildningsnivå i denna studie. Utbildningsnivån kanske inte alltid har påverkan på 
invandrarkvinnors attityd till inhemsk befolkning och till att integreras i det nya 
samhället. 
 
I denna studie kände flera av invandrarkvinnorna tillhörighet till svensk kultur eller ville 
allt mer göra det. Alla kvinnorna i studien såg sig på ett eller annat sätt som svenskar 
och två av dem uttryckte att de vill bli mer svenska. De invandrarkvinnor som levt i 
Sverige längst ansåg att de kan skapa sig en identitet där både deras hemlands kultur 
och svensk kultur ingår, och deras erfarenhet var att det är tillåtet i Sverige att ha en 
sådan blandning av kulturer. Detta kan vara något som deras attityder beror av. 
 
Kvinnorna i denna studie menade att deras möjligheter att förändra sina liv och deras 
sociala position som kvinnor förbättrades när de kom till Sverige jämfört med hur det 
var i deras hemländer. Att kvinnor kan utbilda sig till och arbeta med det de själva vill 
utan att någon annan bestämmer det åt dem, eller helt enkelt att det är lättare eller 
mindre dyrt för alla i Sverige att få utbildning och arbete än i deras hemländer, samt 
andra förbättringar som de såg för kvinnor i Sverige jämfört med i deras hemländer, gör 
att de kände större hopp för framtiden för sig själva och sina familjer i Sverige, samt att 
de upplevde trygghet i Sverige. Kvinnorna gjorde inte bara jämförelser mellan deras 
erfarenheter från Sverige och sina hemländer när detta efterfrågades, utan även i andra 
frågor. Därför kan detta kanske vara något som har stor betydelse för dem och starkt 
påverkar deras attityder till svenskar och till att integreras i det svenska samhället. De 
skillnader som togs upp kan sägas vara viktiga saker för att vi som människor ska må 
bra, så som trygghet och hopp för framtiden. 
 
Utöver detta kan viljan att lära sig nya saker, vilket bygger på erfarenheten att det är 
viktigt för invandrarkvinnans framtid och hjälper henne, samt viljan att hjälpa andra, 
som bygger på erfarenheten att andra människor i samhället behöver hjälp och att det är 
en del av att integreras, erfarenheten att tycka om att vara social och ta kontakt med 
andra, och erfarenheten av svenskar som sympatiska, tjänstvilliga eller tillmötesgående, 
eller att andra positiva adjektiv förknippas med svenskar, vara saker som påverkar 
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invandrarkvinnornas attityder. Detta är något som tidigare forskning inte visat, men som 
denna studie bidrar till att visa att invandrarkvinnornas attityder kan bero av. 
 
Positiv information kan ha startat en kognitiv lärandeprocess som påverkat en av 
deltagarnas attityd. En stark känslomässig upplevelse hos en av deltagarna behöver 
nödvändigtvis inte ha startat en affektiv process som format hennes attityd, eftersom 
hennes attityd inte stämmer överens med den erfarenheten. 
 
Invandrarkvinnorna har alla tidigare i någon utsträckning haft kontakt med svenskar, 
deltagit i firande av svenska traditioner, talat mycket svenska och allt mer förbättrat sina 
svenska-kunskaper. Deras tidigare beteenden kan kanske påverka deras attityder, 
eftersom deras tidigare erfarenheter kan ha lärt dem saker. 
 
Kvinnorna i studien sa sig vara positiva till kontakt med svenskar, att skaffa sig svenska 
vänner, att fira svenska traditioner och att tala svenska, samt de flesta av följderna som 
de tror att detta skulle kunna få. Det var dock olika vad de hade för attityd till att ta ett 
arbete som inte kräver deras utbildning, men alla kunde ändå tänka sig att ta ett arbete 
som inte kräver den utbildningsnivå de har. Alla upplevde de att de hade kontroll över 
dessa olika beteenden och fast de hade olika normativa övertygelser, i form av vilka 
förväntningar de trodde fanns på dem och om de ville leva upp till dessa, så skulle deras 
övertygelser kunna bidra till att de utför de beteenden som de var positiva till. De 
beteenden som de var positiva till hade de också för avsikt att göra. 
 

Diskussion 
 
Utbildning, diskriminering och kontakt med svenskar 
Invandrarkvinnorna i denna studie var positiva till svenskar och till att integreras i det 
svenska samhället, oavsett vad de har för utbildningsnivå eller hur mycket kontakt de 
har med svenskar. Detta stämmer inte helt överens med tidigare forskning (se de 
Vroome, Martinovic & Verkuyten, 2014, ten Teije, Coenders & Verkuyten, 2013 samt 
van Doorn, Scheepers & Dagevos, 2013 i den teoretiska bakgrunden), som visat att 
invandrare med högre utbildningsnivå tenderar att uppleva mer diskriminering eller 
brist på acceptans och respekt, och därför har en mer negativ attityd till inhemsk 
befolkning och det nya samhället. Alla kvinnorna upplevde att invandrare som grupp 
och de själva blir accepterade och respekterade av svenskar, oavsett utbildningsnivå och 
kontakt med svenskar. En av dem uppgav att hon upplevde att invandrare blir 
accepterade i Sverige för att de får komma till Sverige, och angav inte något som var 
kopplat till kontakt med svenskar. Kvinnan med högskoleutbildning menade att 
invandrare visas respekt eftersom alla behandlas lika. Bara för att invandrarkvinnan har 
en högre utbildning betyder det inte att hon upplever mindre acceptans och respekt från 
svenskar än de lägre utbildade invandrarkvinnorna. Detta visar på att inte både 
utbildningsnivån och kontakt med den inhemska befolkningen måste vara orsak till 
upplevelsen av acceptans och respekt, vilket i sin tur kan forma attityder till inhemsk 
befolkning och det nya samhället, och att det kan vara så att ingen av dessa faktorer är 
orsak till upplevelsen av acceptans och respekt. Det här visar även att utbildningsnivån 
kanske inte alltid har påverkan på invandrarkvinnors attityd till inhemsk befolkning och 
till att integreras i det nya samhället. De två av invandrarkvinnorna som levt längst i 
Sverige, var av en av dem har högskoleutbildning från Sverige, upplevde inte att de 
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själva blir diskriminerade för att de är invandrare, men att invandrare som grupp blir 
diskriminerade i det svenska samhället på olika sätt. Detta verkade ändå inte ha 
betydelse för deras attityd till svenskar och till att integreras i det svenska samhället, 
oavsett deras utbildningsnivå. Detta stämmer alltså inte väl överens med tidigare 
forskning (se de Vroome, Martinovic & Verkuyten, 2014, ten Teije, Coenders & 
Verkuyten, 2013 samt van Doorn, Scheepers & Dagevos, 2013 i den teoretiska 
bakgrunden) som menar att högre och lägre utbildade invandrare har olika upplevelse av 
diskriminering av invandrare som grupp och att det gör att högre och lägre utbildade 
invandrares attityder skiljer sig åt. Endast den av invandrarkvinnorna i studien som bott 
kortast tid i Sverige, mindre än två år, upplevde att varken hon själv eller invandrare 
som grupp blir diskriminerade av svenskar. Detta kan bero på att hon främst varit i 
kontakt med svenskar i deras yrken inom service eller omsorg och dessa svenskar har 
möjligen agerat professionellt i sitt arbete, oavsett vem de har hjälpt. 
 
Tidigare forskning (se ten Teije, Coenders & Verkuyten, 2013 samt van Doorn, 
Scheepers & Dagevos, 2013 i den teoretiska bakgrunden) menar att högre utbildade 
invandrare har mer kontakt med inhemsk befolkning än lägre utbildade invandrare, men 
så var inte fallet i denna studie. Även om hur mycket kontakt invandrarkvinnorna i 
denna studie har med svenskar inte verkar kunna kopplas till utbildningsnivå, så kan 
kontakten de har med svenskar vara en viktig del av vad deras attityder beror på. 
 
Enligt tidigare forskning (se de Vroome, Martinovic & Verkuyten, 2014 samt van 
Doorn, Scheepers & Dagevos, 2013 i den teoretiska bakgrunden) kan skäl till att högre 
utbildade invandrare upplever mer diskriminering mot invandrare som grupp, än lägre 
utbildade invandrare, vara att högre utbildade invandrare i större utsträckning riskerar 
att utsättas för diskriminering eftersom de använder det nya samhällets media-kanaler 
oftare och har mer kontakt med och kunskap om de politiska debatterna angående 
immigration, vilka kan ha en negativ ton. Alla invandrarkvinnorna i denna studie menar 
att de tar del av svenska nyheter eller politiska debatter via tv och för vissa av dem har 
debatterna och nyheterna betydelse för om de upplever att invandrare blir accepterade, 
respekterade eller diskriminerade. Eftersom kvinnorna har olika utbildningsnivå verkar 
inte heller användandet av svenska media-kanaler, eller uppmärksammandet av debatter 
vara relaterat till utbildningsnivå i denna studie. 
 
Identifiering 
Enligt tidigare forskning (se Stoessel, Titzmann och Silbereisen, 2012 i den teoretiska 
bakgrunden) kan invandrares attityder till inhemsk befolkning bero av identifiering med 
kulturen i det nya samhället och i denna studie kände flera av invandrarkvinnorna 
tillhörighet till svensk kultur eller ville allt mer göra det. Alla kvinnorna i studien såg 
sig på ett eller annat sätt som svenskar och två av dem uttryckte att de vill bli mer 
svenska. Detta kan vara en del av vad deras attityder till svenskar beror på. Om de själva 
identifierar sig som svenskar och känner tillhörighet till svensk kultur, kan det ge en 
mer positiv attityd till svenskar och alla i denna studie är positiva till svenskar. Detta 
kan också vara något som bidrar till ökad användning av det svenska språket, enligt 
tidigare forskning (se Stoessel, Titzmann och Silbereisen, 2012 i den teoretiska 
bakgrunden), och kan därför kanske sägas vara ett skäl till att de talar svenska i ganska 
stor utsträckning. 
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De invandrarkvinnor som levt i Sverige längst ansåg att de kan skapa sig en identitet där 
både deras hemlands kultur och svensk kultur ingår, och att det är tillåtet i Sverige att ha 
en sådan blandning av kulturer. Detta kan, enligt tidigare forskning (se Lewin, 2001 i 
den teoretiska bakgrunden), bidra till att dessa kvinnor inte får en defensiv attityd till det 
svenska samhället, vilket skulle kunnat leda till att de inte integreras. Det kan också ses 
som något som underlättar för dem i deras integrationsprocess och identitets-skapande, 
att det är tillåtet att blanda kulturer i Sverige. En av kvinnorna uppger också att detta 
underlättar. Detta kan ha påverkan på invandrarkvinnornas attityd till det svenska 
samhället och till att integreras i det, på ett positivt sätt. Det går att anta att det är fallet 
för kvinnorna i denna studie, eftersom de är positiva till att integreras i det svenska 
samhället. 
 
Jämförelser mellan hemlandet och Sverige 
Enligt tidigare forskning (se Darvishpour, 1999 samt Lewin, 2001 i den teoretiska 
bakgrunden) kan viljan att integreras i det nya samhället och attityden till det nya 
samhället och att integreras in i det, bero av hur möjligheterna att förändra sitt liv och 
den sociala positionen förändras för invandrare jämfört med hur de haft det i sitt 
hemland. Kvinnorna i denna studie menade att deras möjligheter att förändra sina liv 
och deras sociala position som kvinnor förbättrades när de kom till Sverige jämfört med 
hur det var i deras hemländer. Att kvinnor kan utbilda sig till och arbeta med det de 
själva vill utan att någon annan bestämmer det åt dem, eller helt enkelt att det är lättare 
eller mindre dyrt för alla i Sverige att få utbildning och arbete än i deras hemländer, ger 
dem troligen en mer positiv bild av det svenska samhället än av deras hemland. I 
kombination med andra förbättringar som de såg för kvinnor i Sverige jämfört med i 
deras hemländer, gör detta att de kände större hopp för framtiden för sig själva och sina 
familjer i Sverige, samt att de upplevde trygghet i Sverige. Detta har med stor 
sannolikhet påverkan på deras attityder till att integreras i det svenska samhället på ett 
positivt sätt, vilket också visar sig i att de är positiva till att integreras i det svenska 
samhället. 
 
Kognitiv lärandeprocess 
Den information deltagarna fick när de kom till Sverige om att integreras i det svenska 
samhället var knapphändig och mycket har de fått ta reda på själva med tidens gång. 
Detta gör att det inte blev helt enkelt för deltagarna att redogöra för vilken typ av 
information de fått om att integreras i det svenska samhället, eftersom denna kan ha 
kommit från många håll, på olika sätt och kanske för länge sen. Men en av deltagarna 
hade fått veta att det hon ville jobba med i framtiden skulle det finnas gott om arbete 
som om några år. Detta kan ha haft positiv påverkan på hennes attityd till det svenska 
samhället och att integreras i det, eftersom hon räknade med att kunna vara 
färdigutbildad som det några år senare. Också att hon genom att erfara hur det är att leva 
i Sverige fick information om att det är tryggt att leva i Sverige, kan ha påverkat hennes 
attityd till det svenska samhället och att integreras i det, positivt. Denna information kan 
ha startat en kognitiv lärandeprocess som påverkat hennes attityd. 
 
Affektiv process 
Inte alla av invandrarkvinnorna hade varit med om någon känslomässig upplevelse som 
kunde kopplas till svenskar eller till att integreras i det svenska samhället som skulle ha 
kunnat skapa en affektiv process som kunnat forma deras attityder. Den som däremot 
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hade det, hade en negativ erfarenhet av att ha blivit mobbad på sin arbetsplats av två 
vuxna svenskar. Ändå hade hon en positiv attityd både till svenskar och till att 
integreras i det svenska samhället. Eftersom hon menade att hon försöker se saker och 
ting positivt och även har positiva erfarenheter av svenskar, så kan vi anta att det är skäl 
till att hon inte låter denna känslomässiga upplevelse påverka hennes attityd. Enligt 
tidigare forskning (se Eagly & Chaiken, 1993 i den teoretiska bakgrunden) så är inte 
alla tre av de olika processerna (den kognitiva, affektiva och den beteendemässiga) 
alltid en del av hur attityder skapas för alla människor, utan det kan vara olika 
kombinationer av dessa som formar attityder. Kanske att personer med vissa egenskaper 
och personligheter, så som den att försöka se positivt på saker, inte i lika stor 
utsträckning får sina attityder påverkade av affektiva upplevelser. Detta är dock inget 
som går att dra någon slutsats om utifrån denna studie. 
 
Tidigare beteende 
Människors attityder tenderar enligt tidigare forskning (se Eagly & Chaiken, 1993 i den 
teoretiska bakgrunden) att överensstämma med tidigare beteende. Invandrarkvinnorna 
har alla tidigare i någon utsträckning haft kontakt med svenskar, deltagit i firande av 
svenska traditioner, talat mycket svenska och allt mer förbättrat sina svenska-kunskaper. 
Att de gör dessa saker skulle kunna visa på att de har en positiv attityd till dessa 
beteenden och att integreras i det svenska samhället, eftersom detta är en del av att 
integreras i det svenska samhället. Kvinnorna säger sig också vara positiva till kontakt 
med svenskar, att fira svenska traditioner och att tala svenska. Vi kan även se det som 
att de erfarenheter de fått av dessa beteenden har bidragit till deras lärandeprocess och 
har på så sätt troligen påverkat deras attityder. Om erfarenheterna av dessa tidigare 
beteenden var positiva, så kan möjligen en positiv attityd till beteendena skapas. Det är 
också möjligt att det sätt som de beter sig på uttrycker de attityder de har. 
 
Saker som kan påverka attityder 
Det är svårt att avgöra vilka av dessa saker (kontakt med svenskar, upplevd acceptans, 
respekt och diskriminering, identifiering, tillåtande av blandning av kulturer, förbättrade 
möjligheter att förändra sitt liv, förbättrad social position, information om att integreras 
i det svenska samhället och tidigare beteende) som har störst påverkan på 
invandrarkvinnornas attityder till svenskar och till att integreras i det svenska samhället. 
Men eftersom alla kvinnorna i denna studie jämförde erfarenheter de fått i Sverige och 
erfarenheter från sina hemländer i fler frågor än då detta efterfrågades, och de skillnader 
som togs upp kan sägas vara avgörande saker för att vi som människor ska må bra, så 
som trygghet och hopp för framtiden, är detta troligen en mycket stor del av vad deras 
attityder beror av. De orsaker till deras attityder som de själva angav är självfallet också 
en del av vad deras attityder beror av, men det är möjligt att det är svårt, även för en 
själv, att se alla de saker som ens egna attityder beror av. Vi kan heller inte riktigt veta 
vilka av dessa saker som deras attityder beror av, utan endast visa att dessa saker kan 
vara sådant som invandrarkvinnornas attityder beror av, då vi utgår från tidigare 
forskning som visat att de faktorer som i denna studie undersökts, kan påverka attityder. 
 
Framtida beteende 
Attityder kan, enligt teorier och tidigare forskning (se Ajzen, 2012 i den teoretiska 
bakgrunden), också komma att visa sig i framtida beteende. Att kvinnorna i studien 
hade för avsikt att utföra vissa beteenden kan inte garantera oss att de kommer att agera 
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så, men visar åtminstone på om det finns en intention till ett beteende. Om de har för 
avsikt att agera på ett visst sätt så gör det att det är mer troligt att de kommer att göra 
det, än om de inte skulle haft för avsikt att agera på det sättet. Eftersom intentionen att 
utföra ett visst beteende delvis beror av attityder till beteendet och dess tänkta utfall, gör 
detta att det ändå är möjligt för oss att säga att attityder kan påverka hur vi beter oss. 
Därför är det troligt att på grund av att invandrarkvinnorna är positiva till att bli vän 
med svenskar, fira svenska traditioner, tala det svenska språket och de följder som de 
tror att dessa beteenden kan få, så kommer de fortsätta med detta beteende, om även 
deras normativa övertygelser och kontrollövertygelser tillåter detta. 
 
Det finns många andra faktorer än bara attityder som påverkar hur människor beter sig. 
Det blev också uppenbart då en av invandrarkvinnorna i studien menar att hon kanske 
inte kommer ha tid att skaffa sig fler svenska vänner, även om hon är positiv till 
svenskar, att skaffa sig svenska vänner och ha kontakt med svenskar. Detta visar oss att 
vi inte nödvändigtvis handlar utefter våra attityder. Dock ställdes aldrig någon fråga i 
intervjun om deltagarna var positiva eller negativa till att skaffa sig fler svenska vänner. 
Den kvinna som det här talas om kan därför ha menat att hon är positiv till att skaffa sig 
svenska vänner, möjligen med tanken att det var en positiv erfarenhet då hon tidigare 
skaffade sig svenska vänner, men att det inte måste innebära att hon är positiv till att 
eller vill skaffa sig fler svenska vänner framöver. 
 
Inga kvantitativa generella slutsatser kan dras 
Det är viktigt att påpeka att det utifrån denna studie inte går att dra några kvantitativa 
generella slutsatser, eftersom deltagarantalet är mycket lågt och inte kan säga oss något 
om en större grupp. Denna studie kan endast visa på vad för typer av attityder och 
beteenden som finns bland invandrar-kvinnor i Sverige, men det går inte att utesluta att 
det också kan förekomma andra attityder och beteenden hos invandrarkvinnor i Sverige 
och i andra länder. Denna studie har dock kommit med intressanta resultat som kan 
bidra till ny forskning, så som att invandrarkvinnors attityder till att integreras i det nya 
samhället skulle kunna bero av skillnader i hennes erfarenheter av landet hon kommer 
ifrån och det land hon kommer till samt att upplevelsen av att invandrare som grupp blir 
diskriminerad inte nödvändigtvis påverkar attityden till inhemsk befolkning. 
 
Återkoppling till inledning 
Genom att i denna studie lyfta fram invandrarkvinnors attityder till svenskar och till att 
integreras i det svenska samhället kan förståelsen för andra människor möjligen öka. 
Detta kan i sin tur leda till att vi kan ta emot invandrarkvinnor som kommer till Sverige 
på ett bra sätt och ge dem goda integrationsmöjligheter. Denna förståelse kan bli än 
djupare genom vidare forskning på området, vilket kan bidra ytterligare till bättre 
integrationsmöjligheter. 
 
Framtida forskning 
Framtida studier kan vidare undersöka de olika delar som i denna studie undersökts på 
ett djupare plan. Antingen kan detta ske genom att studera vissa av de faktorer till 
attityder och beteende som undersökts i denna studie, eller genom att undersöka alla de 
faktorer som här undersökts och möjligen fler faktorer som påverkar attityder och 
beteende inom detta område, för att fånga en helhet, vilket denna studie inte kan göra. 
Tidigare forskning, inom området invandrares attityder och kopplingar mellan attityder 
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och beteende, har oftast varit av kvantitativ karaktär och det skulle därför vara intressant 
om fler kvalitativa studier gjordes framöver för att undersöka området på ett djupare 
plan. Dessa studiers resultat skulle sen kunna undersökas med kvantitativ metod som 
kan säga oss om det verkligen finns samband mellan de attityder som undersökts i 
denna studie, och beteenden hos invandrarkvinnor. 
 
Metoddiskussion 
Kvaliteten i en kvalitativ studie bedöms genom förankringen i det insamlade materialet, 
den kvalitativa generaliserbarheten, meningsfullheten, användbarheten, koherensen och 
perspektivmedvetenheten (Langemar, 2008). 
 
Förankringen i det insamlade materialet bedöms utifrån hur analysen och tolkningen av 
materialet gjorts (Langemar, 2008, s. 108).  Det är möjligt att någon annan hade 
analyserat och tolkat det insamlade materialet på ett annat sätt än det här gjorts. 
Analysen kunde ha gjorts på något annat sätt, men hade troligen inte lett till något annat 
resultat i denna studie, om materialet hade varit detsamma, möjligen bortsätt från att 
resultatet kanske hade presenterats på ett annat sätt. Tolkningen av datan gjordes på ett 
uppmärksamt och försiktigt sätt så att det inte skulle övertolkas och andra saker skulle 
tolkas in i materialet som inte egentligen fanns där. Tidigare forskning och teorier som 
presenterats i den teoretiska bakgrunden har format förförståelsen för området och 
påverkat hur materialet tolkats. Om det var delar i materialet som, exempelvis på grund 
av svårigheter i språket eller missförstådda intervjufrågor, inte gick att veta vad som 
menades med, så valdes dessa delar att inte tolkas. Inga lättvindiga generella slutsatser 
utifrån specifika detaljer har dragits i denna studie. Tolkningen som gjorts är väl 
förankrad i materialet som samlats in i denna studie, vilket också visar sig genom de 
citat som presenteras i resultatet. 
 
Den kvalitativa generaliserbarheten har dels att göra med datainsamlingsmetoden 
studien haft och dels med studiens urval av deltagare (Langemar, 2008, s. 108). Här 
följer nu en diskussion om metoden för insamling av data och sedan om urvalet, och 
övriga kriterier för studiens kvalitet. 
 
Studiens syfte att undersöka hur invandrar-kvinnornas attityder i denna studie kan 
påverka hur de beter sig i sin integrationsprocess, kunde ha undersökts på andra sätt än 
vad som gjorts i denna studie och på så vis tydligare kunnat visa på hur attityderna 
påverkar deras beteende. Denna studies frågeställning handlade dels om vad för 
erfarenheter invandrarkvinnors attityder till svenskar och till att integreras i det svenska 
samhället beror av, och dels hur deras attityder påverkar hur de beter sig vad gäller vissa 
delar av deras integrationsprocess. Det kan ses som att denna studie både har haft till 
syfte att gå ner på ett djupare plan när det kommer till vad för erfarenheter som ligger 
bakom attityder, och att hitta orsakssamband mellan attityder och beteende. Med 
användning av en kvalitativ metod där ett djupare plan undersöktes för att se vilka 
erfarenheter som möjligen kan ligga bakom invandrarkvinnors attityder, så fick det 
följden att några slutsatser om samband inte kan dras, eftersom det hade behövt ett 
betydligt större deltagarantal i studien. Denna studie hade kunnat göras med en 
kombination av kvalitativ och kvantitativ metod för att både se erfarenheterna och 
sambanden, samt både bidra till förståelse och ge förklaringar. I denna studie blir det nu 
bara möjligt att visa på hur det kan vara, med utgångspunkt i tidigare forskning. Det 
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hade även varit användbart att göra observationer för insamlandet av material till denna 
studie, för att se hur invandrarkvinnorna beter sig, så att materialet inte enbart skulle 
bygga på vad de själva säger sig göra. Men för att observationer skulle bli meningsfulla 
som insamlingsmetod för studien skulle de i så fall behöva göras under en längre period, 
vilket det här inte fanns tid för. 
 
Langemar (2008) menar att uppdelningen som görs mellan förståelse och förklaring 
bidrar till att vi kan missa möjligheten att se när det finns relationer mellan subjektiva 
upplevelser och objektiva orsaker. Denna studie hade delvis för avsikt att ge 
möjligheten att se dessa relationer, vilket innebär att det kan sägas att både förståelse 
och förklaring söktes. En viktig del i en orsakskedja kan i vissa fall vara en subjektiv 
upplevelse (Langemar, 2008, s. 25). Människors attityder är subjektiva och skapas 
subjektivt. De kan också sägas bygga på subjektiva upplevelser och erfarenheter, och få 
konsekvenser i vårt beteende på olika sätt. Exempelvis kan olika åsikter leda till krig 
och förföljelse, vilket då gör en subjektiv upplevelse till en del av en orsakskedja 
(Langemar, 2008, s. 25). Det kan alltså vara en god idé att undersöka området för denna 
studie både för att få förståelse och förklaringar. Det ena behöver inte utesluta det andra, 
utan dessa kan komplettera varandra för att vi inte ska missa de kopplingar som kan 
finnas mellan attityder och beteenden. 
 
I intervjuer, vilket använts som insamlingsmetod i denna studie, kan både frågor av 
kvantitativ och kvalitativ karaktär ställas, där frågor av kvantitativ karaktär kan följas av 
följdfrågor som ger ett större djup. Att intervjuer kan innehålla båda dessa typer av 
frågor gör också att denna metod kunde anses som lämplig för denna studie, även om 
det kanske hade varit mer lämpligt att kombinera flera metoder, om det hade funnits tid 
för detta. 
 
Denna studies kvalitet kan sägas vara god då det kommer till den del av frågeställningen 
som berör invandrarkvinnornas erfarenheter och andra delar som kan ha skapat de 
attityder de har, men mindre god då det kommer till den del som gäller hur attityderna 
påverkar beteendet. Då det kommer till den sistnämnda delen kan denna studie istället 
sägas bygga vidare på tidigare forskning, utan att egentligen kunna visa om det i denna 
studie är på samma sätt vad gäller kopplingar mellan attityder och beteende, som det 
visat sig vara i tidigare forskning.  Denna studie kan inte visa hur deltagarna senare 
faktiskt agerar, vilket hade varit bra för att besvara studiens frågeställning. Därför hade 
observationer efter intervjuerna varit en användbar insamlingsmetod. Utifrån tidigare 
forskning går det dock att anta att attityderna påverkar beteendet, eftersom det i denna 
studie inte säger emot den tidigare forskningen. 
 
Kvaliteten i studien bygger också på att frågorna i intervjuerna har ställts på ett bra sätt 
och har bidragit till studiens syfte och svar på studiens frågeställningar. Intervjufrågorna 
har bidragit till studiens syfte och att ge svar på studiens frågeställningar, om dock inte 
heltäckande. Frågorna ställdes på ett sätt som skulle skapa en god och trygg stämning 
där deltagarna skulle kunna känna sig fria att berätta om känslor, tankar och 
erfarenheter. Alla frågor utformades så att de inte skulle lägga orden i munnen på 
deltagarna, utan de skulle kunna ge egna, öppna svar. Där frågorna bara gav möjlighet 
till ett antingen eller svar fanns oftast följdfrågor för att gå djupare. Ordningen på 
frågorna var genomtänkt och avsedd att börja mjukt, gå över till lite svårare frågor och 
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avslutas med lite mjukare frågor där det också gavs möjlighet att blicka lite framåt, 
vilket hade för avsikt att avsluta intervjun på ett trevligt sätt. Deltagarna hade också 
möjlighet att i slutet av intervjuerna tillägga något, om de ville göra detta, vilket gav 
dem än mer frihet att öppet berätta om deras erfarenheter, känslor och tankar. Varför de 
olika frågorna fanns med går att läsa om under rubriken Metod och Intervjumall. 
Deltagarna ombads att vara ärliga i sina svar, vilket förhoppningsvis har bidragit till 
tillförlitligheten i studiens resultat. 
 
Intervjufrågorna kunde dock ha utformats på annat sätt för att till exempel bli lite 
tydligare. De frågor som gällde attityder till beteenden, där tanken var att handlingarna 
skulle sättas i en viss kontext, ett visst tidsintervall och ha en bestämd 
målgrupp/måltavla, för att attityderna skulle gälla specifika beteenden, kanske inte helt 
lyckades åstadkomma detta. På grund av att vissa av deltagarna inte träffade mycket 
svenskar i skolan eller på en arbetsplats, så var det ibland svårt att sätta beteendet i en 
bestämd kontext. Det är inte heller säkert att deltagarna uppfattade att de skulle placera 
beteendet i en viss kontext. Tidsintervallet på sex månader fanns alltid med, men att 
kontexten i flera fall uteblev gjorde att attityderna inte kan ses som attityder till 
specifika beteenden, utan snarare är generella attityder. Enligt tidigare forskning kan 
generella attityder visa på större mönster i beteenden, men är svåra att koppla till 
specifika beteenden, vilket gör att lite av meningen med de mer specifika frågorna på 
detta område försvann. Dock går svaren på dessa frågor ändå att använda, eftersom 
generella attityder kan kopplas till mönster i beteenden. Med tanke på att generella 
attityder, enligt tidigare forskning, kan kopplas till mönster i beteende, hade kanske 
dessa frågor inte heller behövt göras specifika, utan kunde ha sökt de generella 
attityderna istället. 
 
En del av intervjufrågorna kanske inte hade behövts för att besvara studiens 
frågeställning, som frågan om vad de gör för att skapa vänskapsrelationer med svenskar, 
medan andra frågor som aldrig ställdes, hade varit bra att ställa för att gå djupare. Varje 
fråga hade dock en del tanke bakom, som går att utläsa av texten om intervjumallen. 
Frågan om vad de gör för att skapa vänskapsrelationer med svenskar var för att få 
deltagarna att tänka sig situationen då de försöker bli vän med svenskar och att denna 
bild skulle finnas med då de besvarade frågor om de var positiva eller negativa till att 
skapa vänskapsrelationer med svenskar och vad för följder det kunde få. Det kanske 
annars är lätt att bara svara något utan att ha tänkt till på hur en sådan situation kan se 
ut. Det är dock svårt att veta om denna fråga hade önskad effekt. Frågan om vad för 
information de fått om att integreras i det svenska samhället, är ett exempel på en fråga 
som kan vara väldigt svår att svara på och som kanske borde formulerats på ett annat 
sätt eller delats upp i mindre frågor. Denna fråga blev också oftast kvar vid vad för 
information deltagarna fått om att integreras i det svenska samhället då de först kom till 
Sverige och handlade då mycket om information från olika myndigheter i Sverige. 
Orsaken till detta är främst för att intervjuaren själv inte tänkte tillräckligt långt vid 
denna fråga i intervjuerna och lät den handla om då deltagarna först kom till Sverige. 
Detta är inte den enda typ av information som deras kognitiva lärandeprocess om att 
integreras i det svenska samhället bygger på, vilket också är skäl till att den borde delats 
upp i mindre frågor. Frågan om hur mycket kontroll de upplevde att de har över de 
beteenden som berördes i intervjuerna kunde också varit mer djupgående. Exempelvis 
kunde det frågats om de upplevde att det finns hinder för de beteenden som det talades 
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om och fråga om detta specifikt för varje beteende, istället för att dra ihop alla 
beteenden i en fråga. Det hade troligen gjort det enklare att besvara frågan. Några av 
intervjufrågorna tog upp flera exempel på beteenden och gick in på lite olika spår i 
samma fråga, vilket hade varit bra att undvika för att frågorna skulle vara mer tydliga. 
Det kan dock sägas att då det i intervjumallen står flera frågor efter varandra utan några 
stora mellanrum, som i delen om acceptans, respekt och diskriminering där frågan hur 
det visar sig ställs, så har inte alla frågor ställts på en gång, utan deltagaren har först fått 
ge ett svar på första frågan och sen fått följdfrågor. 
 
Frågeställningarna kan sägas blivit besvarade så gott de kunnat utifrån det material som 
samlats in, men kunde ha fått mer utförliga svar genom en kombination av metoder för 
att besvara frågeställningarna. En sådan kombination har i denna studie inte varit möjlig 
på grund av tidsbrist. En studie på detta område som kombinerar kvalitativ och 
kvantitativ metod för att ge både förståelse och förklaringar vore dock av intresse att 
göra framöver. Frågeställningen i denna studie kan ha varit lite väl ambitiös för ett 
kandidatarbete. 
 
Möjligheten utesluts inte att deltagarna i studien kan ha påverkats av att den de blivit 
intervjuad av är svensk och de ser intervjuaren som svensk. Detta kan ha påverkat deras 
svar, om de kanske trodde att intervjuaren som svensk förväntade sig vissa typer av svar 
eller ville ha vissa typer av svar. I intervjuerna har det dock försökts visa att inga 
värderingar lades i intervjufrågorna och att intervjuaren förhåller sig neutral. Under 
intervjuerna verkade deltagarna oftast inte heller behöva tänka efter innan de besvarade 
frågorna och kunde komma med berättelser eller annat som underbyggde det de sa, 
vilket tyder på att de troligen sa vad de själva hade för erfarenheter och attityder, utan 
att påverkas av intervjuaren. 
 
En del av intervjufrågorna kanske deltagarna inte hade känt att de ville eller kunde svara 
på om de skulle ha ställts av en man, eftersom det då kanske skulle upplevas finnas 
makt-förhållanden eller att en man inte skulle förstå vissa saker. På samma sätt skulle 
det säkert kunna vara svårt för en kvinna att få svar på vissa frågor av det här slaget om 
det hade varit män som blivit intervjuade. Detta möjligen på grund av kulturella 
skillnader. 
 
Även om urvalet av deltagare i studien främst berodde på tillgänglighet så kan det, tack 
vare kvinnornas olika bakgrunder, ändå sägas att de olika egenskaperna hos deltagarna, 
som kunde sökts för att få kvalitativt olika svar i studien, är så pass olika att vi kunde 
förvänta oss att de kvalitativa skillnaderna i svaren också skulle vara ganska stora. Den 
kvalitativa generaliserbarheten, som gäller om det går att applicera studiens resultat på 
den population som undersökts, beror av urvalet (Langemar, 2008). Den kvalitativa 
generaliserbarheten rör i denna studie ifall de erfarenheter, attityder och beteenden som 
finns hos invandrarkvinnor i Sverige är det som fångats i studien och därför kan säga 
oss något om populationen. På grund av att analys och tolkning har gjorts med god 
förankring i det insamlade materialet och intervjuer som insamlingsmetod har varit en 
fungerande metod för en del av frågeställningen så kan sägas att de kvaliteter i form av 
erfarenheter och attityder som kommit fram i denna studie också finns på riktigt. I 
kvalitativa studier söks inte hur utbredd en viss typ av attityd eller erfarenhet är och 
därför görs inga sådana generaliseringar (Langemar, 2008). I denna studie går det dock 
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inte att säga om alla typer av attityder, erfarenheter och beteenden som finns bland 
invandrarkvinnor i Sverige har framkommit. Vi kan därför inte säga om resultatet i 
denna studie är helt täckande för studiens syfte. Till exempel så är inte alla nationaliteter 
av invandrarkvinnor i Sverige representerade i studien och det är möjligt att invandrar-
kvinnor från andra länder än de som är med i denna studie skulle haft andra 
erfarenheter, attityder och beteenden, exempelvis om studien även undersökt kvinnor 
som invandrat från andra nordiska eller västerländska länder där samhället är likt det 
svenska. Det finns variation i vilka länder deltagarna i denna studie kommer ifrån, men 
denna kunde möjligen varit ännu större. Med tanke på att erfarenheterna som deltagarna 
hade från de olika länderna verkade vara en viktig del av det som påverkade deras 
attityder, så är troligen också vilket land invandrarkvinnorna kommer från en avgörande 
faktor som ska tas med i beräkningen när det gäller urvalet. Möjligen kan denna studie 
enbart visa vad invandrarkvinnor från vissa typer av samhällen eller länder (den typ av 
samhällen och länder som deltagarna i denna studie kommer från) har för attityder och 
erfarenheter, men möjligheten finns också att även invandrarkvinnor från andra länder 
och samhällen har liknande eller samma erfarenheter och attityder som deltagarna i 
denna studie. 
 
Studiens resultat är meningsfullt i den mening att det inte är magert, otydligt, stämmer 
dåligt överens med verkligheten eller inte bidrar med något nytt. Resultatet är väl 
förenligt med det insamlade materialet och verkligheten som här har beskrivits och 
tolkats. Det kan dock göras på olika sätt och detta kan därför inte sägas vara det enda 
möjliga resultatet (Langemar, 2008, s. 114). Resultatet har en balans mellan enkelhet 
och ämnets komplexitet och bidrar med nya insikter, exempelvis att jämförelser mellan 
erfarenheter från olika länder kan påverka invandrarkvinnors attityder. Den tolkande 
meningsfullheten syns i denna studie i att det gjorts tolkningar och analyser av det 
insamlade materialet som är klargörande. Meningsfullheten ligger också i att studiens 
syfte uppfyllts (Langemar, 2008, s. 113). Som tidigare nämnts har denna studies syfte 
uppfyllts olika väl på olika delar, men klart är att en fördjupad förståelse för 
invandrarkvinnors attityder och erfarenheter har nåtts, eftersom ny kunskap fåtts om de 
saker som kan påverka invandrarkvinnors attityder. 
 
Användbarheten i eller nyttan med denna studie och dess resultat ligger både i att detta 
ger oss nya kunskaper om invandrarkvinnors attityder, erfarenheter och beteenden, samt 
i att denna kunskap kan göra att vi i Sverige kan ta emot invandrarkvinnor på ett bättre 
sätt och ge dem bättre möjligheter att integreras i det svenska samhället än tidigare. 
 
Koherens handlar om att resultatet är logiskt sammanhängande som helhet (Langemar, 
2008, s. 115). I den hermeneutiska cirkeln ska delarna vara koherenta med helheten och 
med varandra, så att de skapar en meningsfull helhet (Langemar, 2008, s. 115). I denna 
studie har hänsyn tagits till att delar och helhet ska förhålla sig koherenta till varandra 
när materialet har tolkats. 
 
Perspektivmedvetenheten handlar om att det finns en förförståelse som sätter gränserna 
och förutsättningarna för ny kunskap, samt att inte alla aspekter av ett ämne kan 
studeras, utan bara vissa väljs (Langemar, 2008, s. 116). I denna studie blir det genom 
den teoretiska bakgrunden tydligt vilken förförståelse som präglar, öppnar möjligheter 
och sätter ramarna för studiens bidrag till nya kunskaper, och vilka aspekter som valt att 
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undersökas. Aspekterna som valt att undersökas följer också utav den förförståelse som 
framkommer genom den teoretiska bakgrunden. 
 
Efter denna diskussion om studiens kvalitet kan sägas att kvaliteten är ganska god i 
denna studie, även om den kunde varit bättre med hjälp av en kombination av metoder 
för insamling av data. 
 
I en av intervjuerna hade deltagaren svårt för att förstå några av frågorna. Språkliga 
hinder i denna intervju kan ha gjort att en del svar som hade varit möjliga att få om 
kommunikationen hade varit bättre, inte ficks i denna. Det kan ändå sägas att alla 
deltagare gjorde sig väl förstådda i nästan alla frågor de besvarade på det språk de talade 
i intervjuerna, och om ett svar på en fråga blev svårt att förstå var det oftast lättare att 
förstå efter att ha sett till helheten av intervjun. Intervjuerna hölls på svenska med de två 
deltagare som bott i Sverige längst och talade god svenska, och på engelska med den av 
deltagarna som bott i Sverige en kortare tid. Engelska var det språk som hon då 
hanterade bäst, eftersom det är det språk de talar i hennes hemland. Det utgjorde inget 
hinder att en av intervjuerna hölls på engelska, eftersom intervjuaren har god förståelse i 
det engelska språket och kan tala det väl. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Intervjumall på svenska 
 
Bakgrundsfrågor: 
 
Ålder 
 
Utbildningsnivå (Har du utbildat dig i Sverige?) 
 
Hur länge har du bott i Sverige? 
 
Var kommer du ursprungligen ifrån? 
 
Vad har du för sysselsättning just nu? (Arbete, skola, hemmafru?) 
 
Är du bekant med ordet integration? 
 
Med integration menar jag en process som gör att man på olika sätt både blir, och 
känner sig mer som, en del av samhället man lever i. Det gäller bland annat socialt och 
att få jobb eller utbildning, eller vara aktiv i föreningsliv. Det innebär inte att man måste 
lämna den kultur man haft i sitt ursprungsland, utan snarare om man kan hitta ett sätt att 
blanda den med kulturen i det svenska samhället. En blandning av dessas värderingar 
och levnadssätt. Till exempel att man har kontakt med människor från både ens 
ursprungsland och från Sverige, deltar i de olika ländernas traditioner, talar både 
svenska och sitt modersmål, och utbildar sig eller arbetar i Sverige. 
 
Vad innebär ordet integration för dig? 
 
 
 
Attityder till svenskar och till att integreras i det svenska samhället 
 
Är du positiv eller negativ till svenskar och kontakt med svenskar? 
 
Vad tror du själv att det beror på? 
 
Är du positiv eller negativ till att integreras i det svenska samhället? 
 
Vad tror du själv att det beror på? 
 
 
 
Integrationsprocessen 
 
Hur mycket kontakt har du med svenskar? Var träffar du svenskar och hur (i jobbet, 
affären, skolan, vården, vänner)? 
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Hur ofta brukar du försöka skapa vänskapsrelationer med svenskar på din arbetsplats, i 
skolan eller på andra platser? 
 
Vad gör du för att skapa vänskapsrelationer med svenskar? 
 
Deltar du på något sätt i svensk kultur genom att fira olika traditioner, så som jul, 
midsommar, Valborg eller Lucia? 
 
Har du fortsatt att fira de traditioner som du firade i det land du kommer ifrån, nu när du 
lever i Sverige? 
 
Hur ofta pratar du svenska och hur ofta talar du ditt modersmål? 
 
Vad har du gjort för att lära dig tala svenska bättre? 
 
Har du någon gång haft en stark känslomässig upplevelse som kan kopplas till 
integrationsprocessen eller mötet med svenskar? 
 
Vad för information har du fått om att integreras i det svenska samhället och den 
process det innebär? 
 
Upplever du påtryckningar utifrån om att du ska integreras i det svenska samhället? 
Från exempelvis människor omkring dig, myndigheter, skola, vårdpersonal, politiker? 
(Olika typer av påtryckningar från olika håll?) 
 
Vill du leva upp till de förväntningar som du anser finns om att du ska integreras i det 
svenska samhället? På vilket sätt försöker du leva upp till dessa i så fall? 
 
Hur mycket kontroll uppfattar du att du har över din integrationsprocess och de 
beteenden som vi nu har talat om, som att skapa vän-relationer med svenskar, fira olika 
svenska traditioner, tala det svenska språket eller skaffa utbildning och arbete i Sverige? 
 
 
 
Identitet 
 
Vad identifierar du dig mest som? Svensk, ursprunglig nationalitet eller båda lika 
mycket? Kan du ge exempel på hur det kommer i uttryck? 
 
Identifierar du dig med svensk kultur och känner tillhörighet till den? Varför tror du det 
är så? 
 
Upplever du att du kan koppla samman kulturen från ditt ursprungsland med svensk 
kultur så att du kan skapa dig en ny identitet där båda dessa kulturer ingår? Kan du ge 
exempel på det? 
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Upplever du att en sådan blandning av kulturer tillåts i Sverige? Kan du utveckla det? 
(Vad tror du att det beror på att du upplever det så? Har du några exempel på när du 
upplevt detta?) 
 
Hur anser du att dina möjligheter att förändra din livssituation har ändrats om du jämför 
hur det var i det land du levde i tidigare med hur du nu har det i Sverige? Är 
möjligheterna i de olika länderna likadana eller finns skillnader? (Vilka är skillnaderna i 
så fall? Skillnader i vilka yrken kvinnor kan arbeta med och hur mycket de kan 
avancera?) 
 
Hur anser du att din sociala position har förändrats om du jämför hur det var i det land 
du levde i tidigare med hur du nu har det i Sverige? Exempelvis om du som kvinna blir 
behandlad på olika sätt i de olika länderna, till exempel på arbetsmarknaden. 
 
 
 
Acceptans, respekt och diskriminering 
 
Upplever du att du personligen och/eller invandrare som grupp blir accepterade av 
svenskar? Hur visar sig detta i så fall? (Användning av media-kanaler, kontakt med 
svenskar på arbetsmarknaden, kännedom om politiska debatter.) 
 
Upplever du att du personligen och/eller invandrare som grupp blir respekterade av 
svenskar? Hur visar sig detta i så fall? (Användning av media-kanaler, kontakt med 
svenskar på arbetsmarknaden, kännedom om politiska debatter.) 
 
Upplever du att du personligen och/eller invandrare som grupp blir diskriminerade av 
svenskar? Hur visar sig detta i så fall? (Användning av media-kanaler, kontakt med 
svenskar på arbetsmarknaden, kännedom om politiska debatter.) 
 
 
 
Attityder till olika beteenden 
 
Är du positiv eller negativ till att skapa vänskapsrelationer med svenskar? 
 
Vad för inställning har du till att skapa vänskapsrelationer med svenskar på ditt 
arbete/din skola inom de kommande sex månaderna? 
 
Vad tror du att det skulle få för följder och kunna leda till om du blir vän med svenskar 
på din arbetsplats/skola inom de kommande sex månaderna? (Är detta något du anser 
vara positivt eller negativt?) 
 
Vad för inställning har du till att delta i svensk kultur genom att fira traditioner så som 
Valborg, midsommar eller Lucia, på de platser svenskar brukar fira dessa då de äger 
rum? 
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Vad tror du att det skulle få för följder och kunna leda till om du firar svenska 
traditioner? (Är detta något du anser vara positivt eller negativt?) 
 
Är du positiv eller negativ till att tala det svenska språket? 
 
Vad för inställning har du till att tala svenska både med svenskar och de i Sverige som 
kan ditt modersmål, på platser som skolan, arbetsplatsen, affären, i kontakt med 
myndigheter, vården eller andra organisationer i Sverige, inom de kommande sex 
månaderna? 
 
Vad tror du att det skulle få för följder och kunna leda till om du talar svenska språket 
mycket de kommande sex månaderna? (Är detta något du anser vara positivt eller 
negativt?) 
 
Vad för inställning har du till att ta ett arbete som exempelvis kassörska, tidningsbud, 
lokalvårdare (städerska) eller liknande, som inte kräver den utbildning du har, inom de 
kommande sex månaderna? 
 
Vad tror du att det skulle få för följder och kunna leda till om du tar ett arbete som inte 
kräver den utbildning du har, inom de kommande sex månaderna? (Är detta något du 
anser vara positivt eller negativt?) 
 
Tänker du dig att du kommer göra de olika sakerna som vi nu har pratat om inom de 
kommande sex månaderna, så som att bli vän med svenskar på din arbetsplats/skola, fira 
svenska traditioner, tala svenska språket mer än du gör i dagsläget eller ta ett arbete eller 
gå en utbildning i Sverige? (Vilka av dessa saker tänker du göra i så fall?) 
 
 
 
 
Finns det något du skulle vilja tillägga som du tänkt på under intervjun eller som du 
kanske tycker inte kommit fram så bra i intervjun men du anser vara relevant att ta upp? 
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Bilaga 2: Intervjumall på engelska 
 
Background questions 
 
Age 
 
Level of education (Have you got an education taken in Sweden?) 
 
For how long have you lived in Sweden? 
 
Where do you originally come from? 
 
What do you do in Sweden now? (Have a job, go to school or are you a housewife 
maybe?) 
 
Are you familiar with the word integration? 
 
With integration I mean a process which in different ways makes you both becoming, 
and feeling more, like a part of the society you live in. It is partly social and to get an 
education, a job or to be involved in club activities. It doesn´t mean that you have to 
leave the culture you had in your country of origin, but rather if you can find a way to 
mix it with the culture in the Swedish society. A mix of these two cultures values and 
ways of living. For example to have contact with people both from your country of 
origin and from Sweden, participate in the different countries traditions, speak both 
Swedish and your native language, and to get an education and work in Sweden. 
 
What does the word integration mean to you? 
 
 
 
Attitudes towards Swedes and getting integrated in the Swedish society 
 
Are you positive or negative towards Swedes and contact with Swedes? 
 
What do you think is the reason for that? 
 
Are you positive or negative towards getting integrated in the Swedish society? 
 
What do you think is the reason for that? 
 
 
 
The integration process 
 
How much contact do you have with Swedes? Where do you meet Swedes and how (at 
work, in the store, in school, while in contact with the welfare system, friends)? 
 



~	43	~	
 

How often do you usually try to make friends with Swedes in you working place, at 
school or in other places? 
 
What do you do to make friends with Swedes? 
 
Do you in any way take part in Swedish culture by celebrating different traditions, such 
as Christmas, midsommar, Valborg or Lucia? 
 
Have you continued to celebrate the traditions that you celebrated in your country of 
origin, now when you live in Sweden? 
 
How often do you speak Swedish and how often do you speak your native language? 
 
What have you done to learn to speak Swedish better? 
 
Have you ever had a strong emotional experience that can be connected to the 
integration process or contact with Swedes? 
 
What kind of information have you received about integrating in the Swedish society 
and the process that it implies? 
 
Do you feel a pressure that you have to integrate into the Swedish society, from others? 
People around you, authorities, school, nursing staff, politicians? (Different from 
different people and groups?) 
 
Do you want to live up to the expectations that you think is put on you, that you should 
get integrated into Swedish society? In what way are you trying to live up to these then? 
 
How much control do you feel that you have in your integration process and the 
behaviors we have talked about now, like making friends with Swedes, celebrating 
different Swedish traditions, speak Swedish or get an education and work in Sweden? 
 
 
 
Identity 
 
What do you identify most with? Being Swedish, your originally nationality or both the 
same amount? Can you give examples of how this shows? 
 
Do you identify yourself with Swedish culture and feel you belong here? Why do think 
it is that way? 
 
Do you feel that you can connect the culture from your country of origin with Swedish 
culture so that you can create a new identity where both of these cultures take part? Can 
you give any example of this? 
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Do you feel that such a mix of cultures is allowed in Sweden? Could you tell me more 
about that? (What do you think is the reason for you feeling that way? Do you have any 
examples of when you´ve felt this way?) 
 
How do you feel that your possibilities to change your situation in life have changed if 
you compare how it was in the country you lived in before with how it is now in 
Sweden? Are the possibilities the same in the different countries or are there 
differences? (What are the differences then? Differences in what work women can do 
and how much they can advance?) 
 
How do you feel that your social position has changed if you compare how it was in the 
country you lived in before with how it is now in Sweden? For example if you as a 
women get treated in different ways in the different countries, for example on the labour 
market. 
 
 
 
Acceptance, respect and discrimination 
 
Do you feel that you personally and/or immigrants as a group get accepted by Swedes? 
How does this show? (Use of media channels, contact with Swedes at the labour 
market, knowledge about debates in the politics.) 
 
Do you feel that you personally and/or immigrants as a group get respected by Swedes? 
How does this show? (Use of media channels, contact with Swedes at the labour 
market, knowledge about debates in the politics.) 
 
Do you feel that you personally and/or immigrants as a group get discriminated by 
Swedes? How does this show? (Use of media channels, contact with Swedes at the 
labour market, knowledge about debates in the politics.) 
 
 
 
Attitudes towards different behaviors 
 
Are you positive or negative towards making friends with Swedes? 
 
What outlook do you have on making friends with Swedes at your work/school within 
the next six mounths? 
 
What do you think that making friends with Swedes at your workplace/school within 
the next six mounths would result in or could lead to? (Is this something you see as 
positive or negative?) 
 
What outlook do you have on participating in Swedish culture by celebrating traditions 
like Valborg, midsommar or Lucia, where Swedes usually celebrate these when they 
take place? 
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What do you think that celebrating Swedish traditions would result in or could lead to? 
(Is this something you see as positive or negative?) 
 
Are you positive or negative towards speaking Swedish? 
 
What outlook do you have on speaking Swedish both with Swedes and people in 
Sweden that speak your native language in places like school, work, the store, in contact 
with authorities, the welfare system or other organizations in Sweden, within the next 
six mounths? 
 
What do you think that speaking Swedish much the next six mounths would result in or 
could lead to? (Is this something you see as positive or negative?) 
 
What outlook do you have on taking a job as for example cashier, maid or likewise, that 
doesn´t require the education you have, within the next six mounths? 
 
What do you think that taking a job within the next six mounths, that doesn´t require the 
education you have, would result in or could lead to? (Is this something you see as 
positive or negative?) 
 
Do you think that you will do these things that we now have talked about within the 
next six mounths, like making friends with Swedes at your work/school, celebrate 
Swedish traditions, speak Swedish more than you do now or take a job or get an 
education in Sweden? (Which of these would you do then?) 
 
 
 
Is there anything you would like to add that you have thought about during the 
interview or you maybe think wasn´t made clear in the interview and you think is 
relevant to the study? 


